
 
 

 
การกลับมาของความเส่ียงจาก Brexit และนัยต่อเศรษฐกิจไทย 

2 กันยายน 2019 

 
 

• ผ่านไป 3 ปีหลังการลงประชามติ Brexit จนถึงปัจจุบัน การเจรจาหาข้อตกลง Brexit ยังไม่มีความคืบหน้า

เท่าท่ีควร และโอกาสท่ี UK จะออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) ได้เพ่ิมข้ึนหลังการเข้ารับ

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบอริส จอห์นสัน ซ่ึงมีจุดยืนท่ีจะผลักดันให้ UK ออกจาก EU ก่อนเส้นตาย

วันท่ี 31 ตุลาคมน้ี 

• ประเด็นส าคัญของการเจรจาข้อตกลง Brexit คือ การแก้ไขแผน Backstop เร่ืองพรมแดนระหว่าง

ไอร์แลนด์เหนือ (ส่วนหน่ึงของ UK) และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (หน่ึงในประเทศสมาชิก EU) ซ่ึงมีความ

ยากล าบากเน่ืองจากจุดยืนทางนโยบายและการเมืองท่ีต่างกันระหว่าง UK และ EU ท าให้ โอกาสของการเกิด 

No-deal Brexit เพ่ิมข้ึนหากไม่สามารถหาข้อสรุปและไม่ขยายเส้นตาย Brexit ออกไป 

• อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า โอกาสของการเกิดการเลือกต้ังท่ัวไปใหม่ใน UK ก่อนหมดวาระมีความเป็นไปได้

มากกว่า หากนายจอห์นสันถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและเกิดการยุบสภา เน่ืองจากเป็นหนทางเดียวท่ีจะท าให้

รัฐบาล UK ใหม่ท่ีมาจากการเลือกต้ังสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาและผลักดันรูปแบบ Brexit ได้  

• ผลกระทบทางตรงต่อการส่งออก การลงทุนและการท่องเท่ียวของไทยมีจ ากัดแม้ ในกรณี No-deal Brexit 

แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะค่าเงินปอนด์และยูโร รวมถึงความเส่ียงการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้การฟ้ืนตัวของภาคการส่งออกและท่องเท่ียวของไทยมี

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยในระยะข้างหน้า   



 3 ปีผ่านไป Brexit ด าเนินมาถึงจุดไหน ? 

ผ่านไป 3 ปีหลังการลงประชามติ Brexit จนถึงปัจจุบัน การเจรจาหาข้อตกลง Brexit ยังไม่มี 
ความคืบหน้าเท่าท่ีควรและโอกาสท่ีสหราชอาณ าจักร (UK) จะออกจากสหภาพยุโรป (EU)  
แบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) ได้เพ่ิมข้ึนหลังการเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบอริส 
จอห์นสัน ซ่ึงมีจุดยืนท่ีจะผลักดันให ้UK ออกจาก EU ก่อนเส้นตายวันท่ี 31 ตุลาคมน้ี 

นางเทเรซา เมย์ อดีตนายกรัฐมนตรีไม่สามารถหารูปแบบ Brexit ท่ีรัฐสภาส่วนใหญ่เห็นชอบได้ จึง

ต้องเล่ือนเส้นตาย Brexit ออกไปและตัดสินใจลาออกจากต าแหน่ง จนน าไปสู่การได้ผู้น าคนใหม่คือนาย

บอริส จอห์นสัน ทีผ่่านมานางเทเรซา เมยไ์ด้น าขอ้ตกลง Brexit ทีไ่ดเ้จรจากบัสหภาพยุโรป (EU) มาใหร้ฐัสภาส

หราชอาณาจกัร (UK) พิจารณาถึง 3 ครัง้และถูกปฏิเสธทัง้ 3 ครัง้ ท าให้นางเทเรซา เมย์ตัดสนิใจลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรฐัมนตรใีนวนัที่ 24 พฤษภาคม ซึ่งนางเทเรซา เมย์เลอืกลาออกแทนการยุบสภาจงึจ าเป็นต้องหา
ต าแหน่งผูน้ าพรรครฐับาลคนใหมโ่ดยไมจ่ าเป็นตอ้งจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส) ใหม ่และหลงัการ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกผูน้ าพรรครฐับาล นายบอรสิ จอหน์สนัไดร้บัคะแนนสงูสุดและเขา้ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี
เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม (รูปที ่1) อย่างไรกด็ ีนายบอรสิ จอหน์สนัมคีวามทา้ทายรออยู่ขา้งหน้าอกีมาก ทัง้ดา้นเวลา
ที่เหลอือีกไม่ถึง 3 เดือนก่อนสิน้สุดเส้นตาย Brexit ในวนัที่ 31 ตุลาคมนี้และส.ส. ในสภายงัเป็นชุดเดมิที่ปฏิเสธ
ขอ้ตกลง Brexit ของนางเทเรซา เมย ์และมจีุดยนืเกีย่วกบั Brexit ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากท าใหไ้ม่มรีปูแบบใดทีส่ภา
เห็นชอบร่วมกนั เห็นได้จากการหยัง่เสียงหาทางเลือก (indicative votes) ในช่วงที่ผ่านมา สภาไม่สามารถหา
รปูแบบทีส่.ส.สว่นใหญ่เหน็ชอบร่วมกนัไดเ้ลย 

 

รูปท่ี 1 : ท่ีผ่านมายังไม่มีรูปแบบ Brexit ท่ีรัฐสภาเห็นชอบร่วมกัน 
เส้นเวลาของ Brexit 

 

สรปุผลการหยัง่เสียงในรฐัสภาในช่วงท่ีผ่านมา 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Goldman Sachs และสื่อสิง่พมิพ ์



นายบอริส จอห์นสัน ยืนยันจุดยืนในการน า UK ออกจาก EU ไม่ว่าจะบรรลุข้อตกลงก่อนวันท่ี 31 

ตุลาคมน้ีหรือไม่ก็ตาม ตามทีน่ายบอรสิ จอหน์สนัได้กล่าวไวว้่า งานแรกหลงัการเขา้รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี

คอื กลบัไปเจรจากบั EU เพื่อขอแก้ไขขอ้ตกลง Brexit ฉบบัเดมิที่นางเทเรซา เมยเ์คยตกลงไว ้ซึ่งในรายละเอยีด
ขอ้ตกลง Brexit ของนางเทเรซา เมยไ์ดก้ าหนดรปูแบบการแยกตวัของ UK ออกจาก EU (withdrawal agreement) 
ไวซ้ึง่มเีน้ือหาโดยสงัเขป ดงันี้  

1) ค่าชดเชย (divorce bill) ทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่สหภาพยโุรปเป็นจ านวน 3.9 หมื่นลา้นปอนดส์เตอรล์งิ  
2) การประกนัสทิธพิลเมอืง (citizen rights) ของชาว UK ที่พกัอาศยัและท างานในกลุ่มประเทศสมาชกิ EU 

และชาว EU ทีพ่กัอาศยัและท างานใน UK  
3) ขอ้ก าหนดช่วงเวลาเปลีย่นผ่าน 21 เดอืน (transition period) ทีเ่ดมิก าหนดไวว้่าเริม่ตัง้แต่วนัที ่29 มนีาคม 

2019 ถึง 31 ธนัวาคม 2020 เพื่อให้ทัง้ UK และ EU มเีวลาก าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ทางการค้าใน
อนาคตและใหภ้าคธุรกจิใน UK และ EU ปรบัตวั  

4) ปฏญิญาความสมัพนัธใ์นอนาคต (political declaration) เพื่อแสดงถงึภาพรวมของความสมัพนัธข์อง UK 
และ EU ในระยะยาวเพื่อวางรากฐานส าหรบัการเจรจาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  

5) แนวทางหลกีเลีย่งการกัน้พืน้ทีช่ายแดนระหว่างไอรแ์ลนดเ์หนือกบัสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์(Backstop)  

โดยนายบอรสิ จอหน์สนั ตอ้งการแกไ้ขประเดน็ส าคญัทีเ่ป็นสาเหตุใหร้ฐัสภาปฏเิสธขอ้ตกลง Brexit ของนางเทเรซา 
เมย์ถึง 3 ครัง้ คือ เงื่อนไขพรมแดนบนเกาะไอร์แลนด์เหนือ (Backstop) ซึ่งนางเทเรซา เมย์ ได้ล้มเหลว 
ในการแก้ไขประเด็นดงักล่าวกบั EU อย่างไรก็ตาม การเจรจาในครัง้นี้อาจแตกต่างกว่าครัง้ก่อน เนื่องจากท่าท ี
นายบอรสิ จอห์นสนั มจีุดยนืที่แขง็กรา้วกว่าของนางเทเรซา เมย ์โดยเขายนืยนัที่จะน า UK แยกตวัออกจาก EU  
ในวนัที ่31 ตุลาคมไม่ว่าจะเป็นการแยกตวัแบบมขีอ้ตกลงหรอืไรข้อ้ตกลงกต็าม  

ล่าสุดท่ีนายจอห์นสันจ ากัดเวลาประชุมรัฐสภาผ่านการเล่ือนพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาออกจาก

ก าหนดการเดิม จากวนัที่ 9-12 กนัยายน เป็นวนัที่ 14 ตุลาคมเพื่อให้รฐัสภามีเวลาในการยบัยัง้การผลกัดัน  

No-deal Brexit ของรฐับาลนายจอหน์สนั น้อยลงและเขา้ใกลเ้สน้ตาย Brexit วนัที ่31 ตุลาคมมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้
รฐัสภามเีวลาเพยีงราว 2 สปัดาห ์ในการพจิารณาและอนุมตัขิอ้สรุป Brexit เพื่อถอนตวัออกจาก EU ท าใหม้คีวาม
เป็นไปไดว้่าหากรฐัสภาไม่สามารถพูดคุยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกรอบเวลา สุดทา้ย UK กจ็ะต้องออกจาก EU แบบไร้
ขอ้ตกลง หรอื No deal Brexit 

 

 

 

 

 

 

 



 Backstop คืออะไร ท าไมจึงเป็นประเด็นส าคัญในการเจรจา Brexit? 

แผน Backstop เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีด่านศุลกากรเกิดข้ึนบนเกาะไอร์แลนด์หลัง UK ออกจาก EU 
โดยพิธีการศุลกากรยังคงปฏิบัติตามกฎและใช้มาตรฐานเดียวกับ EU เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการขนส่งสินค้าระหว่าง UK กับ EU แต่แผน Backstop กลับก าหนดท าให้  UK ไม่ มีอิสระ 
ในการก าหนดนโยบายการค้ากับประเทศท่ี 3 ตามท่ีผู้สนับสนุน Brexit ต้องการ ท าให้ Backstop 
กลายเป็นประเด็นท่ีถกเถียงและยังไม่ได้ข้อสรุป 

แผน Backstop เป็นหลักประกันว่าจะไม่ มี ด่านศุลกากรเกิดข้ึนบนเกาะไอร์แลนด์หลัง Brexit  
แต่เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา UK ยังไม่เห็นด้วยกับแผน Backstop ในปัจจุบัน แต่เดมิการขนสง่สนิคา้ภายใน
เกาะไอร์แลนด์ที่ประกอบไปด้วยสาธารณรฐัไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศสมาชกิของ EU และไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็น
สว่นหนึ่งของ UK ทีก่ าลงัออกจาก EU สามารถขนส่งสนิคา้เหมอืนดัง่การขบัรถผ่านขา้มจงัหวดัเท่านัน้ แต่หลงัจาก 
UK ออกจากการเป็นสมาชกิ EU จะตอ้งมกีารตัง้ด่านศุลกากรขึน้บรเิวณชายแดนไอรแ์ลนดเ์หนือเพื่อเป็นประตูเขา้สู่
ตลาดร่วมยุโรป (EU single market) แต่การตัง้ดา่นศุลกากรนี้ขดักบัขอ้ตกลง 1998 Good Friday agreement หรอื 
Belfast agreement ทีก่ล่าวว่าการแยกไอรแ์ลนดเ์หนือจะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากประชาชนสว่นใหญ่ในพืน้ที ่ซึง่
การลงประชามติเมื่อปี 2016 ชาวไอร์แลนด์เหนือส่วนใหญ่กว่า 56% ลงคะแนนไม่ยอมรบั Brexit ท าให้รฐับาล 
เทเรซา เมย ์พยายามหาทางออกร่วมกบั EU จนกลายเป็นแผน Backstop ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลง Brexit โดย
รายละเอยีด คอื หากช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน (Transition period) 21 เดอืนหลงัขอ้ตกลง Brexit มผีลบงัคบัใชแ้ละ 
UK กบั EU ยงัไม่สามารถหาความสมัพนัธท์างการค้ารูปแบบใหม่ได ้แผน Backstop จะเป็นการการนัตวี่าจะไม่มี
ด่านศุลกากรเกดิขึน้ไม่ว่าเกดิสถานการณ์ใดกต็ามและจนกว่า UK และ EU จะหาความสมัพนัธร์ปูแบบอื่นทดแทนได ้
แต่แผน Backstop กลบักลายเป็นประเดน็ทีท่ าใหร้ฐัสภา UK ไม่ยอมรบัแผนดงักล่าว ซึง่ม ี2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

1) กระบวนการทางศุลกากร (Customs checks) – ในแผน Backstop ทัง้ UK ซึ่งรวมไอร์แลนด์เหนือ 
จะเป็นฝ่ายปฏบิตัติามระเบยีบ The Union Custom Code (UCC) ซึง่เป็นกฎระเบยีบวธิกีารศุลกากรของ 
EU เพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้ ท าใหก้ารสง่สนิคา้ขา้มชายแดนภายในเกาะไอรแ์ลนดแ์ละการส่ง
สนิคา้ระหว่างเกาะบรเิตนใหญ่ (องักฤษ สกอตแลนด ์และเวลส)์ และเกาะไอรแ์ลนด์จะไม่มกีารเกบ็ภาษี
ศุลกากรและไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศุลกากร อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลาดงักล่าว UK จะต้องก าหนด
อตัราภาษีศุลกากรกบัประเทศที ่3 ในอตัราเดยีวกบั EU ท าให้ UK ไม่มีอ านาจก าหนดนโยบายการค้า
ได้อย่างอิสระ ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพในการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากบัประเทศท่ี 3 อย่างเตม็ท่ีด้วย 

2) กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย (Regulatory checks) – ในแผนกล่าวว่าเฉพาะ
ไอร์แลนด์เหนือจะยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Sanitary and 
Phytosanitary Measures: SPS) เพื่อใหส้นิคา้มมีาตรฐานเดยีวกบั EU ท าใหก้ารสง่สนิคา้และสตัวไ์ม่ตอ้ง
มกีารตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยภายในเกาะไอรแ์ลนด ์แต่การส่งสนิค้าและสตัวร์ะหว่างเกาะบรเิตน
ใหญ่และเกาะไอร์แลนด์จะเกิดกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยขึ้นเพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้า 
มมีาตรฐานเดยีวกนักบั EU ซึง่แฝงนยัว่าไอรแ์ลนดเ์หนือจะมีรปูแบบความสมัพนัธ์กบั EU แนบแน่น
กว่าส่วนอ่ืนของ UK (อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์) ซ่ึงลดความเป็นเอกภาพของสหราช
อาณาจกัร เนื่องจากแผน Backstop ทีเ่สนอ ไอรแ์ลนดเ์หนือจะมคีวามสมัพนัธท์างการคา้กบั EU เสมอืน
อยู่ในตลาดร่วม (EU single market) ในขณะทีส่ว่นอื่นของ UK หรอืเกาะบรเิตนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในตลาดร่วม
ดงักล่าว ซึ่งสรา้งความกงัวลด้านเอกภาพใหก้บั ส.ส. ในรฐัสภาสหราชอาณาจกัรมาก โดยเฉพาะพรรค 
DUP (Democratic Unionist Party) 



อีไอซีมองว่า การแก้ไขแผน Backstop มีความยากล าบากจากจุดยืนในทางนโยบายและการเมือง 
ท่ีต่างกัน ท าให้โอกาสของการแก้ไขเน้ือหา Backstop มีความเป็นไปได้ต ่า จากจุดยนืที่ต่างกนัของทัง้ 2 
ฝ่าย (รูปที่ 2) โดยฝัง่ EU ต้องการแผน Backstop เนื่องจากกงัวลเรื่องชายแดนภายในเกาะไอรแ์ลนด์และความ
เป็นเอกภาพของ EU เอง โดย EU ไม่สามารถเปิดเสรทีี่ชายแดนไดห้ากไอรแ์ลนดเ์หนือไม่ปฏบิตัติามกฎของ EU 
เน่ืองจาก EU จะต้องตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้เพื่อรกัษากฎระเบยีบของตลาดร่วม ในขณะที่ฝัง่ UK ไม่ต้องการ 
แผน Backstop เช่นน้ี เนื่องจากลดความเป็นเอกภาพของ UK อกีทัง้ยงัเป็นกุญแจลอ็คความสมัพนัธท์ีไ่ม่ก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุด หากทัง้สองฝ่ายยงัไม่มีทีท่าจะยอมซ่ึงกนัและกนั โอกาสเกิดการแยกตวัแบบไร้ข้อตกลง 
(No-deal Brexit) จะเป็นทางเลือกสุดท้าย แม้ว่าทัง้ UK และ EU ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในกรณี No-deal 
Brexit แล้ว แต่ด้วยขอ้จ ากดัของช่วงเวลาที่อาจไม่สามารถรบัมือสถานการณ์ได้ทัง้หมด จงึไม่สามารถหลกีเลี่ยง
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ UK และ EU ไดห้าก No-deal Brexit เกดิขึน้จรงิ  
 

รูปท่ี 2 : ทางเลือกการแก้ไขแผน Backstop และความเห็นท่ีต่างกันระหว่าง EU และ UK 

 

หมายเหตุ : สหภาพศลุกากรยโุรป (EU Custom Unions) ท าใหก้ารขนส่งสนิคา้ระหว่าง UK และประเทศสมาชกิ EU ไม่ถูกเกบ็ภาษี
ศุลกากรระหว่างกนั แต่บงัคบัใหม้อีตัราภาษีศุลกากรกบัประเทศนอกสมาชกิเหมอืนกนัในสนิคา้ทุกชนิด ขณะทีต่ลาดเดียวยโุรป (EU 
Single market) ท าให ้UK เคลือ่นยา้ยสนิคา้ บรกิาร แรงงานและเงนิทุนอย่างเสรภีายในสหภาพยุโรป โดยตลาดเดยีวยุโรปเป็นรปูแบบ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิที่ลกึและแนบแน่นกว่าสหภาพศุลกากรเนื่องจากต้องมกีารเปิดเสรีใน 4 ดา้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ สนิค้า บรกิาร 
แรงงานและเงนิทุน ในขณะทีส่หภาพศุลกากรจะใหค้วามส าคญัเฉพาะสนิคา้และภาษีเท่านัน้ 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Financial Time 

 



 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ UK หากเกิด No-deal Brexit จะเป็นเช่นไร ? 

การแก้ไขเน้ือหา Backstop มีความเป็นไปได้ต ่าหากท้ังสองฝ่ายยังไม่มีทีท่าจะยอมซ่ึงกันและกัน  
ท าให้โอกาสเกิดการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) อาจเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งก่อให้เกดิ
ความเสีย่งต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของทัง้ UK และ EU สงูขึน้จากภาวะชะงกังนัในดา้นการคา้การลงทุนในภาค
การผลติและภาคบรกิาร โดยการแยกตวัแบบไรข้อ้ตกลงจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ UK ผ่าน 4 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 

1. การค้า 

ท้ัง UK และ EU ต่างพ่ึงพาด้านการค้าซ่ึงกันและกัน หากเกิดสถานการณ์ No-deal Brexit จะท าให้การ
ขนส่งสินค้าระหว่างกันมีข้ันตอนและต้นทุนท่ีสูงข้ึน ในปี 2018 UK ส่งออกสนิค้าไปยงัยูโรโซน ถึง 41.6% 
โดยเฉพาะเยอรมนีทีม่สีดัส่วนสงูถงึ 9.8% ของการส่งออกทัง้หมด (รปูที ่3 ซา้ย) ขณะเดยีวกนั ประเทศในยโูรโซน 
สง่ออกสนิคา้ไป UK ราว 6.5% โดยเฉพาะสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นประเทศตดิกบั UK มสีดัสว่นการส่งออกไป 
UK ถึง 11.4% ของการส่งออกทัง้หมด หากเกดิสถานการณ์ No-deal Brexit จะท าให้ UK สูญเสยีสทิธพิเิศษทาง
การค้ากบั EU กลายเป็นการค้าภายใต้เงื่อนไขและขอ้ตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งคาดว่าจะต้องเสยี
ภาษีน าเขา้มูลค่ากว่า 7,600 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี ท าให้ธรุกิจใน UK ต้องปรบัโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานครัง้
ใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจ UK ท่ีมีการเช่ือมโยงกบั EU สูงซ่ึงจะได้รบัผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น อาหารและ
เกษตร เคมีภณัฑแ์ละยารกัษาโรคและยานยนต ์เป็นต้น (รปูที ่3 ขวา) 

รูปท่ี 3 : UK และ EU ต่างพ่ึงพาการค้าระหว่างกันสูง หาก No-deal Brexit ย่อมส่งผลให้การค้า
ระหว่างภูมิภาคชะงักและธุรกิจใน UK ต้องปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานคร้ังใหญ่ 
สดัส่วนการค้าระหว่างประเทศของ UK และ EU 
หน่วย: % ของมลูค่าการส่งออกทัว่โลก (ปี 2018) 

 

ผลกระทบ No-deal Brexit ต่อภาคธรุกิจส าคญัของ UK  

 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IMF และ ธนาคารกลางอังกฤษ , “EU withdrawal scenarios and monetary and 
financial stability”, พฤศจกิายน 2018 
 



2. การลงทุน 

ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง UK และ EU หลังการลงประชามติ Brexit  
เม่ือปี 2016 ท าให้ ธุรกิจต่างชาติชะลอการลงทุนใน UK ลงและ No-deal Brexit จะย่ิงซ ้ าเติม
สถานการณ์ดังกล่าว สะทอ้นจากในปีงบประมาณ 2018 ซึง่สิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2019 มจี านวนโครงการลงทุน
ทางตรงจากต่างชาติที่เข้าไปใน UK จ านวน 1,782 โครงการ ลดลง 14%YOY และต ่าที่สุดในรอบ 6 ปี (รูปที่ 4) 
ขณะทีป่ระเทศอื่นๆ ใน EU การลงทุนทางตรงจากต่างชาตยิงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ านวนโครงการลงทุนใน 
UK ที่ลดลง ท าให้การสร้างงานจาก FDI ภายในประเทศลดลง 29%YOY โดยอุตสาหกรรมส าคัญใน UK เช่น 
บรกิารทางการเงนิและยานยนต์ มกีารสรา้งต าแหน่งงานลดลงถงึ 32%YOY และ 34%YOY ตามล าดบั หากเกดิ
เหตุการณ์ No-deal Brexit ย่อมท าให้การลงทุนใน UK ลดลงต่อเนื่องจาก UK จะไม่สามารถเขา้ถึงตลาด EU ทัง้
ทางดา้นภาคการคา้และภาคบรกิารไดอ้ย่างเสรเีช่นเดมิ และความสามารถในการดงึดดูการลงทุนใน UK จะลดลง 

 

รูปท่ี 4 : แนวโน้มจ านวนโครงการและต าแหน่งงานใหม่จาก FDI ใน UK ลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 
ปี 2016 จากความไม่แน่นอนของ Brexit 
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI inflow)  
ของสหราชอาณาจกัร 
หน่วย: จ านวนโครงการ                             หน่วย: พนัต าแหน่ง 

 

ต าแหน่งงานท่ีสร้างจาก FDI ในสหราชอาณาจกัร 
รายอตุสาหกรรม 
หน่วย: พนัต าแหน่ง 

 
หมายเหตุ : ขอ้มลูโครงการนบัตามปีงบประมาณโดยสิน้สุดในเดอืนมนีาคม 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงการคา้ต่างประเทศสหราชอาณาจกัร 

3. การเติบโตทางเศรษฐกิจ  

หาก UK ออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ UK โดยขนาดของผลกระทบ

ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของ No-deal Brexit และการเตรียมความพร้อมของ UK จากรายงานการประเมิน

เศรษฐกิจสหราชอาณาจกัรของธนาคารกลางองักฤษเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 ในกรณีที่ UK ไม่สามารถหา
ขอ้ตกลง Brexit ได้ทนัเสน้ตายและไม่มกีารขยายเส้นตายออกไป ท าให ้UK จะต้องออกจาก EU แบบไรข้อ้ตกลง
โดยไม่มชี่วงเวลาการเปลีย่นผ่านใด ๆ ขนาดผลกระทบต่อเศรษฐกจิ UK ขึน้อยู่กบัการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกรณี
ดงักล่าวของ UK โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั (รปูที ่5) ไดแ้ก่ 

1. กรณี  Disruptive (No-deal Brexit ท่ีสามารถคงการเข้าถึงข้อตกลงทางการค้าบางส่วนได้ ) 
เศรษฐกิจ UK มีโอกาสหดตวัสูงสุด 3% โดยอยู่ภายใต้ขอ้สมมุติที่ว่า UK ยงัคงปฏิบติัตามข้อตกลง



ของ EU อยู่เพียงฝ่ายเดียว ซึง่ UK จะปฏบิตักิบั EU เหมอืนเดมิ ท าใหส้นิคา้จาก EU ทีม่ายงั UK จะไม่มี
ภาษีน าเข้าและการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้า แต่กลบักนั EU จะปฏิบัติกับ UK เหมือนประเทศนอก
สมาชกิ EU อื่น ๆ โดยอยู่ภายใตก้ฎของ WTO ซึง่จะตอ้งเผชญิกบัภาษนี าเขา้และมาตรฐานสนิคา้ของ EU 
ในทนัทโีดยไม่มชี่วงเวลาการเปลีย่นผ่าน หากเกดิสถานการณ์ดงักล่าวจะท าให้อตัราการว่างงานมโีอกาส
เพิม่ขึน้สงูสุดที่ 5.75% และอตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้สูงสุดที่ 4.25% จากค่าเงนิปอนดท์ี่อ่อนค่าราว 15% นับ
จากจุดสูงสุดก่อน Brexit จนถึงจุดต ่ าสุดเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ราคาบ้านและ
อสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณิชยส์ามารถปรบัตวัลดลงสงูสดุถงึ 27% 

2. กรณี  Disorderly (UK สูญเสียข้อตกลงทางการค้าทัง้หมดท่ีมีในตอนท่ียังเป็นสมาชิก EU) 
เศรษฐกิจ UK มีโอกาสหดตวัสูงสุด 8% ซ่ึงรุนแรงกว่าวิกฤติการเงินปี 2008 โดย UK ไม่ได้ให้สทิธิ
พิเศษเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้ากับ EU ท าให้สินค้าจาก EU จะต้องเผชิญกับขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทางศุลกากรบริเวณชายแดน EU หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้การค้าการลงทุน
หยุดชะงกัและอตัราการว่างงานมโีอกาสเพิม่ขึน้สงูสุดที ่7.5% และอตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้สงูสุดที ่6.5% จาก
ค่าเงนิปอนด์ที่อ่อนค่าอย่างรุนแรง ราว 25% นับจากจุดสูงสุดก่อน Brexit จนถึงจุดต ่าสุดเมื่อเทียบกบั
ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐั ในขณะที่ราคาบ้านและอสงัหารมิทรพัย์เชงิพาณิชย์สามารถปรบัตวัลดลงสูงสุดถึง 
48% ในกรณีนี้สินทรพัย์เสี่ยงใน UK ถูกเทขายอย่างรุนแรงจากความเชื่อมัน่ที่หดหายและภาวะตื่น
ตระหนกกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แมค้่าเงนิปอนดจ์ะอ่อนค่าลงมากเพื่อชดเชยผลกระทบดา้นลบจากการ
สง่ออก แต่ปญัหาด่านศุลกากรทีช่ายแดนและความล่าชา้และขอ้บงัคบัใหม่ ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัภาคธุรกจิจะ
ท าใหก้ารคา้การลงทุนระหว่าง UK และ EU เกดิภาวะสญุญากาศหรอืชะงกังนัชัว่คราวได ้

 

รูปท่ี 5 : จากประมาณการของ BOE ในกรณี No-deal Brexit ผลกระทบสูงสุดต่อ GDP จะมาก 
ถึง -3% ถึง -8% และท าให้อัตราการว่างงานและเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน 
Scenario analysis: ประมาณการทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจกัรหากเกิดกรณี No-deal Brexit 
หน่วย : % 

 
1ระดบัความเสยีหายสูงสุดหรอืจดุตกสูงสุดจากจดุเริม่ตน้หลงัเกดิ Brexit  2จดุสูงสุด  3เริม่นบัจดุเริม่ตน้ชว่งไตรมาส 1 ปี 2008 

ทีม่า : ธนาคารกลางองักฤษ, “EU withdrawal scenarios and monetary and financial stability”, พฤศจกิายน 2018 



4. ผลกระทบต่อค่าเงิน 

เงินปอนด์ผันผวนตามโอกาสของการเกิด No-deal Brexit อย่างมีนัยส าคัญ ในช่วงกลางถึงปลายปี 
2018 ที่การเจรจา Brexit ระหว่าง UK และ EU เริ่มมีความคืบหน้าและโอกาสการเกิด No-deal Brexit ลดลง  
เงนิปอนดม์แีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ (รปูที ่6) แต่หลงั Brexit เริม่เกดิการตดิขดัในรฐัสภาสหราชอาณาจกัรในช่วงไตรมาส 
1 ปี 2019 ไปจนถงึช่วงการลาออกของนางเมย์จนถึงการเขา้ด ารงต าแหน่งของนายจอห์นสนั ค่าเงินปอนด์ได้ 
ผนัผวนตามความเส่ียงของการเกิด No-deal Brexit อย่างต่อเน่ือง โดยเงนิปอนดเ์ทยีบดอลลารส์หรฐัไดอ้่อนค่า
ลงราว 4.6%YTD และยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้ต่อเนื่ องหากเกิดกรณี  No-deal Brexit ซึ่งในกรณีเลวร้ายอาจ 
มแีนวโน้มหลุดต ่ากว่า 1.2 ปอนดต่์อดอลลารส์หรฐัไดซ้ึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปี ในท านองเดยีวกนั ค่าเงนิยโูร
ปจัจุบนักถ็ูกกดดนัจากภาวะเศรษฐกจิในภูมภิาคทีช่ะลอลงจากความไม่แน่นอนของ Brexit ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 
2019 ทีม่มีากขึน้และจากภาวะเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศหลกั อาท ิเยอรมนี ทีย่งัซบเซาต่อเนื่อง ซึง่ No-deal Brexit 
จะย่ิงเป็นการซ า้เติมความเช่ือมัน่ในภมิูภาคมากขึ้นและส่งผลให้ค่าเงินปอนดแ์ละยูโรอ่อนค่าลง ในขณะท่ี
อาจจะท าให้ดชันีค่าเงินดอลลารส์หรฐั (dollar index) แขง็ค่าขึน้ได้ เน่ืองจากเงินปอนดแ์ละยูโรมีสดัส่วนใน
ดชันีค่าเงินดอลลารส์หรฐัราว 11.9% และ 57.6% ตามล าดบั 

 

รูปท่ี 6 : เงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากความเส่ียง No-deal Brexit ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังการเข้า
ด ารงต าแหน่งของนายบอริส จอห์นสัน และอาจมีนัยต่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย 
เงินปอนดส์เตอรลิ์ง 
หน่วย : USD/GBP                              หน่วย : THB/GBP 

 
ดชันีค่าเงินดอลลารส์หรฐั 
หน่วย : ดชัน ี

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2019) 

 

 



 นัยต่อเศรษฐกิจไทย 

ภาคการส่งออก ท่องเท่ียว และการลงทุนไทยอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ภายในของ UK ในกรณี No-deal Brexit แต่ผลกระทบทางตรงจะไม่รุนแรงนัก อไีอซมีองว่า ผลกระทบ
ของ No-deal Brexit ต่อเศรษฐกจิไทยสามารถสง่ผ่านได ้3 ช่องทาง คอื  

1) ผลกระทบต่อการส่งออก กรณี No-deal Brexit มแีนวโน้มสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ UK ท าใหเ้ศรษฐกจิ
ภายในประเทศชะลอตวัลงและกดดนัใหก้ารส่งออกไทยไป UK ชะลอตวัตาม โดยสนิคา้ไทยทีส่ง่ออกไปยงั 
UK ที่ส าคญั คอื รถยนต์และส่วนประกอบ เนื้อไก่แปรรูป และจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ (รูปที่ 7)  
อย่างไรกต็าม การส่งออกสินค้าไทยไป UK มีสดัส่วนราว 1.6% ของการส่งออกไทยทัง้หมด ไทยจึง
ได้รบัผลกระทบทางตรงกับ No-deal Brexit ต่อการส่งออกไทยจ ากัด ในทางกลับกันการเจรจา
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับ EU ยงัไม่สิ้นสุด ท าให้ปจัจุบันการค้าระหว่างไทยกับ UK ไม่ได้
แตกต่างระหว่างก่อนกบัหลงั Brexit เท่าไรนัก แต่ No-deal Brexit อาจท าให้ไทยมีโอกาสท าข้อตกลง
ทางการค้า (FTA) กบั UK ได้โดยตรงในระยะข้างหน้า ซึง่สามารถต่อรองขอ้ตกลงต่าง ๆ เพิม่เตมิ แบบ
ทวภิาค ีอาท ิลดความเขม้งวดของมาตรการด้านสุขอนามยัสนิค้าอาหาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก
อาหารไทยไป UK ได ้รวมถงึการจดัสรรโควตาการสง่ออกกบั EU ใหม ่หลงัจาก Brexit อย่างเป็นทางการ 

2) ผลกระทบต่อการลงทุนทางตรง หลงัเหตุการณ์ Brexit ท าใหธุ้รกจิใน UK ใหค้วามส าคญักบัตลาดใหม่ 
ๆ รวมถงึไทยมากขึน้ หากไทยเปิดทางใหน้กัลงทุนต่างชาตเิขา้มาท าธุรกจิไดง้่ายขึน้และลดขัน้ตอนการขอ
วซีา่และใบอนุญาตท างาน อาจเป็นโอกาสของไทยทีจ่ะไดร้บัเงนิลงทุนทางตรงจาก UK มากขึน้โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกจิ 3 กลุ่มหลกัทีม่โีอกาสขยายการลงทุนมาในไทย เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการไทยมคีวาม
ต้องการ ได้แก่ ธุรกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารทางการเงนิ และเทคโนโลยีด้านการบรกิารทาง
การแพทย ์ซึง่ปัจจบุนัมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจาก UK มายงัไทยมีสดัส่วนเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลงั (2014-
2018) ราว 1% ของการลงทุนทางตรงทัง้หมด ซ่ึงเป็นสัดส่วนค่อนข้างต ่าท าให้ผลกระทบใน
ภาพรวมต่อไทยในด้านการลงทุนจะค่อนข้างจ ากดั ดงัจะเหน็ไดจ้ากยอดคงคา้งเงนิลงทุนโดยตรง ทัง้
เงินลงทุนทางตรงจากสหราชอาณาจกัรมาไทย (FDI) และเงนิลงทุนทางตรงของไทยไปยงั UK (ODI) 
ไม่ไดแ้ตกต่างมากนกัระหว่างก่อนหรอืหลงั Brexit 

3) ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทย เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วจาก UK เป็นกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่กีารใชจ้่ายดา้น
การท่องเที่ยวต่อคนค่อนขา้งสูงที่ราว 73,890 บาทต่อคนต่อทรปิเทยีบกบัค่าเฉลี่ยที่ 31,811 บาทต่อคน
ต่อทรปิในปี 2018 หากเกดิ No-deal Brexit ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดเงนิให้เงนิปอนดอ์่อนค่า ซึง่อาจมี
แนวโน้มกลบัไปอ่อนค่าเหมือนช่วงหลงัการลงประชามติปี 2016 ที่เงนิปอนด์อ่อนค่าถึง 10% เทียบกบั
ดอลลารส์หรฐั จนส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของชาว UK และอาจเป็นสาเหตุใหน้ักท่องเทีย่ว UK มาไทยมี
แนวโน้มลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาผลกระทบของ Brexit ยงัมไีม่มาก สะท้อนจากจ านวน
นักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว UK ที่มาไทย ซึ่งสดัส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียว UK มี
สดัส่วนเพียง 2.1% ของรายได้จากการท่องเท่ียวทัง้หมด ภาคการท่องเท่ียวไทยจึงได้รบัผลกระทบ
ค่อนข้างจ ากดัเช่นกนั 



รูปท่ี 7 : สหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นคู่ค้าส าคัญของไทย ดังน้ัน No-deal Brexit ส่งผลกระทบทางตรง
จ ากัด แต่จะมีผลกระทบทางอ้อมต่อการค้ากับสหภาพยุโรปและการค้าโลกสูงกว่า 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณชิย์ 

 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจไทยจ ากัด แต่ผลกระทบทางอ้อมต่อตลาดการเงิน
โลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท าให้การฟ้ืนตัวของภาคการส่งออกและท่องเท่ียวของไทยใน
ระยะข้างหน้ายังมีความเส่ียงอยู่มาก แมว้่าสดัสว่นการคา้การลงทุนและการท่องเทีย่วทีไ่ทยมกีบั UK ในปจัจุบนั
ยงัไม่สงูมาก แต่ไทยอาจไดร้บัผลกระทบทางออ้มจากความผนัผวนในตลาดการเงนิโลกทีย่ิง่มากขึน้เมื่อยิง่เขา้ใกล้
เสน้ตาย Brexit ในวนัที ่31 ตุลาคม และโอกาสฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ลดลงหากเกิดกรณี No-deal 
Brexit โดยเฉพาะกบัเศรษฐกิจ UK ไตรมาสท่ี 2 เร่ิมหดตวั 0.2%QOQ SA1 และหากในช่วงครึง่หลงัของปีเกดิ
กรณี No-deal Brexit อาจท าใหเ้ศรษฐกจิ UK เขา้สู่ภาวะเศรษฐกจิถดถอยได ้เนื่องจากการคา้การลงทุนทัง้ในภาค
การผลติและบรกิารตอ้งประสบกบัภาวะชะงกังนั ในระยะข้างหน้าผูป้ระกอบการไทยควรวางแผนป้องกนัความ
เส่ียงค่าเงิน โดยเฉพาะการอ่อนค่าของเงินปอนดแ์ละเงินยูโรในกรณี No-deal Brexit  
 

 

 

 

 

 

                                                           
4อตัราการเตบิโตเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า แบบปรบัฤดูกาล (quarter-on-quarter seasonally adjusted) 



 ทางเลือกของ Brexit ภายใต้บอริส จอห์นสัน  

อีไอซีมองว่า โอกาสของเกิดการเลือกต้ังท่ัวไปใหม่ใน UK ก่อนหมดวาระมีความเป็นไปได้สูง หากนาย
จอห์นสันถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและเกิดการยุบสภา เน่ืองจากเป็นหนทางเดียวท่ีจะท าให้รัฐบาล UK ใหม่
ท่ีมาจากการเลือกต้ังสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาและผลักดันรูปแบบ Brexit ได้ 

หลังเข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี นายจอห์นสัน ยืนยันประเด็นการน า UK ออกจาก EU ภายใน 31 

ตุลาคมน้ี โดยจะเริม่ต้นจากการเจรจาแก้ไขขอ้ตกลงกบั EU ใหม่โดยเฉพาะประเดน็ Backstop แต่จากจุดยนืที่

แตกต่างกันของ UK และ EU โอกาสของการเจรจาส าเร็จค่อนข้างต ่า อีไอซีมองบทสรุปทางออกของ Brexit ที่
เป็นไปไดใ้นปี 2019 ภายใต้การน าของจอหน์สนัมทีัง้หมด 4 ทางเลอืกเรยีงโอกาสการเกดิจากมากไปน้อย (รปูที ่8) 
ดงันี้ 

1. รฐัสภาไมย่อมให้ No-deal Brexit เกิดขึ้น และลงมติไม่ไว้วางใจ (No-confidence vote) นายจอหน์
สนั ท าให้เกิดการเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้ใหม ่สะทอ้นจากการหยัง่เสยีงหาทางรปูแบบ Brexit ของสภา โดย
รปูแบบการแยกตวัแบบไรข้อ้ตกลงเป็นรปูแบบทีส่ภาไม่เหน็ชอบมากทีส่ดุ ฉะนัน้หากนายบอรสิ จอหน์สนั
พยายามดงึดนัแยกตวัแบบไรข้อ้ตกลง อาจท าใหร้ฐัสภาจะต้องใชว้ธิกีารลงมตไิม่ไวว้างใจนายกรฐัมนตรี
และกดดนัใหเ้กดิการยุบสภาและเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใหม่ และกรณีนี้อาจส่งผลดต่ีอรปูแบบ Brexit ทีอ่าจมี
ความชดัเจนขึน้ เนื่องจากสามารถมรีฐับาลครองเสยีงขา้งมากชุดใหม่ทีส่ามารถผลกัดนัรปูแบบ Brexit ได ้
นอกจากนี้ การเลอืกตัง้ทัว่ไปมแีนวโน้มที ่EU จะอนุโลมขยายระยะเวลาเสน้ตาย Brexit ใหก้บั UK 

2. UK และ EU สามารถหาทางออกเรื่อง Backstop และรฐัสภา UK เหน็ชอบร่วมกนัได้และเกิดการ
แยกตวัออกจาก EU แบบมีข้อตกลง แมว้่านายบอรสิ จอหน์สนัพยายามเจรจากบัทาง EU เพื่อใหบ้รรลุ
ขอ้ตกลงทัง้สองฝ่าย แต่ด้วยขอ้จ ากดัทางด้านเวลาและจุดยืนของทัง้ UK และ EU ในแผน Backstop มี
ความแตกต่างกนัมาก ท าให ้EU และ UK ไม่สามารถหาทางออกรปูแบบใหม่ของ Backstop ทีท่ ัง้สองฝา่ย
พอใจและทนัเวลาเสน้ตาย อย่างไรกด็ ีหาก EU ยอมลดเงื่อนไข Backstop หรอืผ่อนปรนเงื่อนไขบางอย่าง
ที่ท าให้ทัง้ UK และ EU สามารถเห็นชอบร่วมกันได้ และจุดยืนของนายจอห์นสนัที่ต้องการเอาแผน 
Backstop ออกจากขอ้ตกลง Brexit เปลีย่นไป โอกาสของการเกดิขอ้ตกลงกจ็ะสามารถเป็นไปได ้

3. UK ออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) เน่ืองจากไม่สามารถหาบทสรปุของข้อตกลง 
Brexit ไดแ้ละ EU ปฏิเสธการขยายเส้นตาย Brexit ในวนัท่ี 31 ตลุาคม กรณีดงักล่าวมโีอกาสเพิม่ขึน้
หลงันายบอริส จอห์นสนั กล่าวว่า จะขอไม่ขยายเส้นตาย Brexit และพยายามหาทางออกเพื่อให้เกิด
ขอ้ตกลงชัว่คราวแมจ้ะเป็นการออกแบบไร้ขอ้ตกลง โดยอ้างองิมาตรา 24 ของความตกลงทัว่ไปว่าด้วย
ภาษศีุลกากรและการคา้ (GATT) ทีก่ล่าวว่าประเทศคู่เจรจา (UK และ EU) ทีก่ าลงัอยู่ในระหว่างการเจรจา
ขอ้ตกลงทางการคา้หรอื ช่วงระยะเวลาระหว่างกาล (interim period) ทีส่ามารถท าการคา้กนัเสรแีบบเดมิ
ก่อนทีข่อ้ตกลงทางการคา้จะไดข้อ้สรุป อย่างไรกด็ ีนายมารค์ คารน์ีย ์ผูว้่าการธนาคารกลางองักฤษกล่าว
ว่าการใชม้าตรา 24 ของ GATT จะใชไ้ดก้ต่็อเมื่อ UK มรีปูแบบขอ้ตกลงการคา้ทีช่ดัเจน ซึง่ไม่รวมถงึกรณี
แยกตัวแบบไร้ข้อตกลง แม้รฐัสภา UK มีแนวโน้มไม่ยอมให้เกิดกรณีแยกตัวแบบไร้ขอ้ตกลง แต่หาก
รฐัสภาไม่สามารถยบัยัง้การปิดสมยัประชุมสภาหรอืการเปิดประชุมสภาโดนเลื่อนออกไปจนเขา้ใกลเ้สน้
ตาย Brexit วนัที ่31 ตุลาคม โอกาสการเกดิ No-deal Brexit จะเป็นทางเลอืกทีต่อ้งเกดิขึน้ 

4. UK จดัการลงประชามติรอบท่ี 2 กรณีนี้เป็นข้อเสนอของเจเรมี คอร์บินหวัหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็น
พรรคฝ่ายคา้น โดยการลงประชามติรอบ 2 ขดักบัจุดยนืของนายกรฐัมนตรคีนปจัจุบนัที่ต้องการให้เกดิ 



Brexit หากยอมใหม้กีารลงประชามตริอบที ่2 เกดิขึน้ย่อมมโีอกาสที ่UK กลบัไปเป็นส่วนหนึ่งของ EU ได ้
ท าใหก้รณีดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดต้ ่า  
 

รูปท่ี 8 : ในระยะข้างหน้าความเส่ียง No-deal Brexit เพ่ิมข้ึน แต่โอกาสท่ีจะเกิดการเลือกต้ังท่ัวไปมี
มากกว่า เน่ืองจากรัฐสภา UK จะยับย้ังรัฐบาลเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ No-deal Brexit ข้ึน 
สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ของ Brexit ก่อน 31 ตลุาคม 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ TLDR News และสือ่สิง่พมิพ ์(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2019) 

 

อีไอซีมองว่า โอกาสของการเกิดการลงมติไม่ไว้วางใจจนน าไปสู่การเลือกต้ังท่ัวไปมีมากข้ึนเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ No-deal Brexit การเลอืกตัง้ทัว่ไปอาจเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะท าให้รฐับาลชุดใหม่สามารถ

รวบรวมเสยีงขา้งมากในสภาและผลกัดนัรูปแบบ Brexit ได ้ซึง่รฐับาล UK ชุดปจัจุบนัไม่สามารถครองเสยีงขา้งมาก
ในสภาไดเ้ดด็ขาด อย่างไรกด็ ีความเสีย่งของการแยกตวัแบบไรข้อ้ตกลงจากการผลกัดนัของนายบอรสิ จอหน์สนั 
ยงัมโีอกาสเกดิขึน้ไดห้ากสภาไม่สามารถขดัขวางให้เกดิ No-deal Brexit ได ้ขณะทีก่รณีการลงประชามติรอบที่ 2  
มโีอกาสต ่าหากพจิารณาจากจุดยนืของนายกจอหน์สนั  
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Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 
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