
 

 

 

 

 

 
1) โลกจะเปนอยางไรเม่ืออังกฤษไมใชสมาชิกอียู? 
 

 ขาวลามาแรงท่ีสุดในชวงนี้ก็คงหนีไมพนเรื่องท่ีอังกฤษลงประชามติแลวผลโหวตคือ “ถอนตัว” ออกจาก
สหภาพยุโรป (European Union; EU) เพราะเราตางรูกันดีวาอังกฤษเปนประเทศท่ีมีอํานาจท้ังทางการเมือง
และเศรษฐกิจมากเพียงใด ท้ังในสหภาพยุโรปและในระดับโลก ประกอบกับการท่ีไมเคยมีประเทศใดเคยทํา
ประชามติออกจากกลุมความรวมมือระหวางประเทศมากอน เหตุการณดังกลาวจึงสรางความตื่นตระหนกไปท่ัว
โลก 
 ในทางทฤษฎี สหภาพยุโรปรวมกลุมข้ึนมาตามทฤษฎีเสรีนิยมสถาบัน (Liberalism Institutionalism) 
ท่ีเชื่อวาธรรมชาติของมนุษยนั้นดี มีเหตุผล รวมมือกันได และเศรษฐกิจเสรี สหภาพยุโรปจึงเกิดการรวมกลุมกัน
ข้ึนโดยแรกเริ่มเปน สมาคมถานหินและเหล็กกลาซ่ึงเปนความรวมมือดานเศรษฐกิจกอน จากนั้นก็รวมตัวกับ
ประเทศในยุโรปดวยกันมากข้ึน มีการพ่ึงพากันและกันทางเศรษฐกิจอยางซับซอน (Interdependence 
Economy) เพ่ือผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ เชน เปดเขตการคาเสรี ลดกําแพงภาษี รวมถึงเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
ตอรอง จนกลายเปนกลุมประเทศท่ีมีความม่ันคงและนาเชื่อถือสูงท่ีเรียกกันวา สหภาพยุโรป 
 อยางไรก็ตาม ขณะท่ีความสําเร็จของสหภาพยุโรปกําลังพุงสูงข้ึน ลูกระนาดลูกแรกก็เกิดตามมา เม่ือ
ประเทศตางๆ ไมสามารถควบคุมนโยบายทางการคลังและการเงินของตัวเองได เนื่องจากอียูเปนสหภาพ
เศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกมีนโยบายทางการเงินและการคลังรวมกันจากสถาบันกลาง ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปและธนาคารกลางยุโรป ก็คือ สถาบันดังกลาวท่ีคอยควบคุมการเงินของทุกประเทศสมาชิกให 
ประเทศตางๆ จึงมีความนาเชื่อถือเพ่ิมข้ึนในนามของสมาชิกอียู สงผลใหสามารถกูเงินมาไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 
ทวากลับนํามาใชจายอยางฟุมเฟอย ไมมีการนําเงินไปสรางผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic 
Product; GDP) ท่ีแทจริง โดยเฉพาะประเทศเล็กๆ ในอียท่ีูไมเคยมีเครดิตท่ีดีขนาดนี้มากอน เชน กรีซ โปรตุเกส 
ไอรแลนด ทําใหมีหนี้สินมากเกินจายไหว ประเทศอ่ืนๆ ในอียูจึงตองชวยกันเขาไปอุม และนี่ก็เปนสาเหตุสําคัญ
สาเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหชาวอังกฤษเลือกลงประชามติออกจากอียู เพราะพวกเขาเห็นวา นั่นไมใชความรับผิดชอบ
ของพวกเขาท่ีจะตองนําภาษีของตนไปชวยเหลือประเทศเหลานั้น เงินของพวกเขาควรถูกนําไปใชประโยชนดาน
อ่ืนเพ่ือพัฒนาประเทศของตนมากกวา นอกจากนี้ประเด็นผูอพยพก็เปนอีกสาเหตุสําคัญ เม่ือซีเรียเกิดสงคราม
กลางเมือง ผูคนจึงอพยพออกจากประเทศกันเปนจํานวนมาก อียูเองก็ตอบสนองตอเหตุการณดังกลาว โดยการ
ออกนโยบายใหประเทศสมาชิกรับผูอพยพเขาประเทศของตน แตปญหาก็เกิดตามมาในท่ีสุด ประชาชนเห็นวา
ตนถูกผูอพยพแยงงานและรูสึกวาพวกเขาเปนตัวปญหา จากท่ีมีคดีเกิดข้ึนจากผูอพยพมากข้ึนเรื่อยๆ ชาวอังกฤษ
จึงเกิดความไมพอใจจนกลายเปนกระแสตอตานนโยบายดังกลาว 

ขณะท่ีฝายท่ีโหวตใหอยูตอก็มีเหตุผลของตัวเองเชนกัน โดยพวกเขาคิดวา การรวมกลุมเปนสิ่งสําคัญใน
โลกสมัยใหม ไมมีประเทศใดสามารถอยูไดอยางโดดเด่ียวอีกตอไปแลว อีกท้ังสิทธิประโยชนท่ีไดจากอียูก็มีมาก 

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 
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เชน สิทธิพิเศษทางการคารวมถึงทางดานภาษี หรือ การโยกยายเงินทุนไดอยางเสรี เปนตน และหากรัฐท่ีรวมอยู
ในสหราชอาณาจักรอังกฤษเห็นตัวอยางของการแยกออกมาเองจากประเทศแมอยางอังกฤษแลว พวกเขาเกิด
อยากออกข้ึนมาบาง จะทําอยางไร     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หลังจากผลประชามติออกมาวาออกจากอียูรอยละ 52 และอยูในอียูตอคือรอยละ 48 สภาวะการเมือง
ของอังกฤษและโลกก็เริ่มสอเคาลางแหงความระส่ําระสาย ราคาหุนและคาเงินปอนดดิ่งลงอยางหนัก ถึงข้ันออน
คาท่ีสุดในรอบ 31 ป สงผลใหสินคาตางๆ มีราคาแพงข้ึนอยางมาก ซ่ึงรอยละ 75 ของสินคาอังกฤษเปนสินคา
นําเขา อีกท้ังประเทศอ่ืนๆ ตางก็มองหาแหลงลงทุนใหมท่ีมีศักยภาพดีกวาแทน ปญหาสนธิสัญญาก็ตามมาดวย
เชนกันเพราะขอตกลงใดๆ ท่ีเคยทําไวในนามของอียู ก็ตองมาปรับแกกันใหมใหเปนเพียงในนามอังกฤษ 
(กระบวนการการแยกตัวใชเวลาราว 2-3 ป) ไมเพียงแตอังกฤษเทานั้นท่ีไดรับผลกระทบ ท่ัวโลกตางถูกซัดดวย
ระลอกคลื่น Brexit ดวยกันท้ังสิ้น คาเงินยูโรไดรับผลกระทบและออนตัวลง หุนของบริษัทในแอฟริกาใตดิ่งลงถึง
รอยละ 14 คาเงินโปแลนดลดลงไปรอยละ 1.7 บริษัททางเทคโนโลยีของอินเดียประสบปญหากับการชะลอตัว
ของการสั่งซ้ือซอฟตแวร ไมเวนแมแตตุรกี เพราะอังกฤษเปนตลาดสงออกท่ีใหญเปนอันดับสองของเขา รวมไปถึง
ทวีปอเมริกาใตท่ีมีปริมาณการคากับอังกฤษมากก็สะเทือนตามไปดวย  

มากไปกวานั้น สก็อตแลนดตองการใหมีการทําประชามติออกจากอังกฤษบางเชนกัน โดยอางวา ตน
ตองการอยูกับอียูตอไป ขณะท่ีอังกฤษไมตองการจะอยู จึงขอแยกตัวจากอังกฤษ สวนในยุโรป เนอเธอรแลนด 
และ ฝรั่งเศส ก็มีแนวโนมสูงท่ีจะออกมาทําประชามติดวยเชนกัน     

แคนาดาก็ไดรับผลกระทบจาก Brexit ดวยเชนกัน แคนาดาเคยเปนหนึ่งในประเทศเครือจักรภพของ
อังกฤษ สมาชิกของเครือจักรภพจึงมีคานิยมทางการเมืองและเศรษฐกิจรวมกัน เม่ืออังกฤษไดรับผลกระทบ 
ประเทศอ่ืนๆ ในเครือจักรภพจึงไดรับผลกระทบตามกันไปเปนลูกโซ มากไปกวานั้น แคนาดามีการลงทุนใน
อังกฤษขนานใหญ จึงอาจกอความเสียหายแกนักลงทุนคอนไดขางมาก ประกอบกับการท่ีกอนหนานี้ แคนาดามี
ความสัมพันธทางการคากับอียูผานอังกฤษ เม่ืออังกฤษออกจากอียูแลว ความสัมพันธดังกลาวจึงสิ้นสุดลงดวย 
นักลงทุนในอียูจึงลดความสนใจในแคนาดาลง สงผลใหตลาดและคาเงินแคนาดาตกต่ําท่ีสุดในรอบ 6 ป นับเปน
คลื่นลูกถัดมาท่ีซัดเขาหาแคนาดา 

สวนไทยนั้นไมไดรับผลกระทบโดยตรงจาก Brexit มากนัก เนื่องจากมีปริมาณการคาและการสงออกตอ
กันเปนจํานวนนอย จากผลการศึกษาจาก NIESR (National Institute of Economic and Social Research; 
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ระบุวาเหตุการณนี้กระทบการสงออกไทยราวรอยละ 0.45 ทวาอาจ
ไดรับผลกระทบทางออมบาง เชน ความผันผวนในตลาดการเงินโลก และ คาเงินบาทมีโอกาสผันผวนมากข้ึน 
เปนตน 

 



-3- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลกระทบดานอ่ืนท่ีมีการคาดวาจะเกิดข้ึนอีกก็คือเรื่อง “ภาษา” มีการคาดวาภาษาอังกฤษจะถูกถอด
ออกจากหนึ่งในภาษาราชการของสหภาพยุโรป เพราะประเทศสมาชิกอียูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลักก็มีเพียง
อังกฤษเทานั้น ประเทศสมาชิกอ่ืนสวนใหญใชท้ังภาษาฝรั่งเศส ดัชต ภาษาทองถ่ิน เปนตน อยางไรก็ตามประเด็น
นี้จําตองไดรับมติเอกฉันทจากประเทศสมาชิกกอนจึงจะทําการถอดถอนได 
  นอกจากนี้ Brexit ยังกอใหเกิดการตั้งคําถามตอการรวมกลุมระหวางประเทศและแนวคิดเสรีนิยม
องคกรดวยเชนกันวาการรวมตัวกันอาจไมประสบความสําเร็จเสมอไป และอาจตองเผชิญกับปญหาเชนเดียวกันนี้
ในท่ีสุด เพราะอียูเปนกลุมประเทศท่ีมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
 
ขอเสนอแนะ  
 การตัดสินใจของประเทศมหาอํานาจอยางอังกฤษในครั้งนี้สงผลกระทบไปท่ัวโลก ไทยอาจตองเตรียม
รับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดจากภาวะความไมม่ันคงของสถานะทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกมากกวา
ผลกระทบจากอังกฤษและอียูโดยตรง เชน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน หรือ สภาพคลองทางการเงิน สวนทางแคนาดา
อาจไดรับผลกระทบมากกวาไทยท้ังเรื่องคาเงินและการลงทุนเพราะมีความสัมพันธทางการคากับแคนาดา
มากกวา  
 
แหลงขอมูล  
- http://program.thaipbs.or.th/watch/Mk5SfN  
- http://www.thairath.co.th/content/646499  
- http://thaipublica.org/2016/06/brexit-bot/  
- http://themillenniumreport.com/2016/06/brexit-referendum-will-be-rigged-the-vote-fix-is-in/  
- http://www.canadianjeweller.com/brexit-canadian-dollar/  

 
2) เศรษฐกิจดีกวา ถาทํางานนอยลง 

 ปจจุบันท่ัวโลกไดหันมาสนใจการลดชั่วโมงการทํางานของพนักงานลง เนื่องจากมีรายงานเชิงสถิติท่ี
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD : Organization for Economic Co-operation 
and Development) ไดจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นวา ยิ่งมีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากข้ึนเทาไหร จะยิ่งสงผล
เสียตอสุขภาพ ความปลอดภัยและเพ่ิมความเครียดใหกับคนมากข้ึนเทานั้น ทําใหคุณภาพชีวิตของคนไมดี
เทาท่ีควร ดังนั้นการลดจํานวนชั่วโมงการทํางานลงใหอยูในระดับท่ีพอดี จะทําใหคนมีเวลาวางมากข้ึนสําหรับ

http://program.thaipbs.or.th/watch/Mk5SfN
http://www.thairath.co.th/content/646499
http://thaipublica.org/2016/06/brexit-bot/
http://themillenniumreport.com/2016/06/brexit-referendum-will-be-rigged-the-vote-fix-is-in/
http://www.canadianjeweller.com/brexit-canadian-dollar/
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การทําในสิ่งท่ีตัวเองชอบ พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะตาง ๆ ดูแลสุขภาพ ใชเวลากับครอบครัว และมีสวนรวมทางการ
เมือง ซ่ึงเม่ือคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ก็จะนําไปสู
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตโดยรวม
ของประเทศก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  
 แนวคิดในลักษณะขางตน OECD ได
นิยามวาเปน “ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต” 
(Work-life Balance) ซ่ึงมีการสํารวจ สรุปผล
และจัดอันดับประเทศตางๆในกลุม OECD1 
อยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป จากผลการจัด
อันดับในป 2015 พบวา จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประเทศท่ีมีคะแนนความสมดุลระหวาง
งานกับชีวิตสูง ท่ีสุดคือ เนเธอรแลนด  (9.4) 
เดนมารก (9.4) และฝรั่งเศส (9.1) ในขณะท่ี
ประเทศท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุดคือ ตุรกี (0.0)  

สําหรับประเทศแคนาดามีคะแนนความ
สมดุลระหวางงานกับชีวิตอยูท่ี 7.2 คะแนน กวารอยละ 72 ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง 15-64 ป มีงานทํา 
และมีเพียงรอยละ 4 เทานั้นท่ีมีชั่วโมงการทํางานท่ีสูงเกินไป เม่ือดูจากกฎหมายคนแคนาดา จะพบวา มาตรฐาน
ชั่วโมงการทํางานในแคนาดานั้นถูกกําหนดอยูท่ี 8 ชั่วโมงตอวันหรือ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห อนุญาตใหมีชั่วโมงการ
ทํางานลวงเวลาได แตเม่ือรวมกับชั่วโมงงานปกติแลวจะตองไมเกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้ยังมีอาชีพท่ี
ถูกยกเวน ไมใหมีชั่วโมงการทํางานลวงเวลา ไดแก แพทย ทันตแพทย ทนายความ สถาปนิกและวิศวกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยแหงเมืองโคโลญจน ในประเทศเยอรมนี (University of 

Cologne, Germany)  ยังไดระบุถึงความสําคัญของ ‘เงิน’ ผานคําถาม จริงหรือไม ท่ีวาเงินสามารถซ้ือความสุข
ได? ซ่ึงประเด็นนี้ก็ไดถูกกลาวถึงในรายงานเชิงสถิติของ OECD ดวยเชนกัน จากผลการสํารวจพบวา ผูคนจํานวน

                                           
1 ประเทศในกลุม OECD มีท้ังหมด 35 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเย่ียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมารก แอสโทเนีย ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
ไอรแลนด อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน ลัตเวีย ลักซัมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย เกาหลีใต สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี สหราช
อาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา   
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มากเชื่อวาเงินไมสามารถซ้ือความสุขไดโดยตรง แตเงินก็มีความสําคัญในแงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนได 
การไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน และการอยูในระบบเศรษฐกิจท่ีม่ังค่ังนํามาซ่ึงคุณภาพของการศึกษา สาธารณสุข
และท่ีอยูอาศัยอีกดวย 

ผลสํารวจขางตนจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนแนวคิดความสมดุลระหวางงานกับชีวิต กลาวคือ แมวาการ
ทํางานจะเปนสิ่งจําเปน เพราะทําใหมีเงินในการจับจายใชสอย ซ้ือสินคาและบริการ ตอบสนองความตองการ
ของชีวิตในดานตาง ๆ และเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีสําคัญ แตการท่ีคนมีชั่วโมงการทํางาน
ท่ีมากจนเกินไป ก็จะทําใหคุณภาพชีวิตของพวกเขาตกตํ่า สุขภาพย่ําแย ไมมีเวลาวางสําหรับการทํากิจกรรม
อยางอ่ืนในชีวิต ประสิทธิภาพการทํางานก็จะลดลง กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหประเทศไมม่ังค่ัง ไมมี
งบประมาณในการพัฒนาระบบการศึกษา การคมนาคมและสาธารณสุข สงผลเปนวงจรลูกโซไปสูคุณภาพชีวิต
ของคนอีกครั้ง ดังนั้นการลดชั่วโมงการทํางานลงใหอยูในระดับท่ีพอดี การสงเสริมกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจผานชองทางอ่ืนท่ีไมใชท่ีทํางาน จะทําใหประเทศมีคนท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ผลิตสินคา บริการ
ออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลดีตอเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศอยางยิ่ง 
 

ท่ีมา 
http://www.oecd.org/ 
http://business.financialpost.com/ 

 
แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 
https://stats.oecd.org 
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