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ข้อเท็จจริงข่าว ในขณะที่สหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิกของ EU นั้น ข้อตกลงทางการค้าที่ 

EU ได้เจรจาไว้กับประเทศนอก EU จ านวน 70 ประเทศ เป็นจ านวน 40 ข้อตกลง ยังคงมีผลบังคับใช้
กับสหราชอาณาจักร ซึ่งหากสหราชอาณาจักรออกจาก EU ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยปราศจาก
ข้อตกลง ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวก็จะไม่มีผลบังคับใช้กับสหราชอาณาจักรอีกต่อไป  

รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้มีความพยายามในการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ 
ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้มีการลงประชามติ Brexit เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมา โดยขณะนี ้
สหราชอาณาจักร ได้มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเป็นผลส าเร็จกับ 4 ประเทศ ดังนี ้
 1. Eastern Africa และ South Africa – มีการลงนามในข้อตกลงในวันที่ 31 มกราคม 2562 
โดยการค้าระหว่าง Eastern Africa และ South Africa (ESA) ประกอบด้วยประเทศ มาดากัสกา,    
มาริเชียส, ซีเชล และซิมบับเว คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านปอนด์ ในปี 2017 คิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของ
มูลค่าการค้าของสหราชอาณาจักรทั้งหมด โดยสินค้าหลักที่มีการน าเข้าจากกลุ่ม ESA คือ เนื้อสัตว์ และ 
ปลา คิดเป็นมูลค่า 111 ล้านปอนด์  
 2. ประเทศชิลี – มีการลงนามในข้อตกลงในวันที่ 30 มกราคม 2562 
มูลค่าการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและชิลี มีมูลค่า 1,800 ล้านปอนด์ ในปี 2017 โดยสินค้าหลักที่มี
การน าเข้าจากชิลี เป็นสินค้าประเภท ผลไม้ ถ่ัว และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวยังเป็น
การช่วยปกป้องอุตสาหกรรมไวน์ของสหราชอาณาจักร  
 3. หมู่เกาะฟาโรห์ – มีการลงนามในข้อตกลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
หมู่เกาะฟาโรห์เป็นคู่ค่าอันดับที่ 114 ของสหราชอาณาจักร โดยมูลค่าการค้าระหว่างระหว่างสหราชอาณาจักร 
และหมู่เกาะฟาโรห์ เป็นมูลค่า 236 ล้านปอนด์ ในปี 2562 โดยปลา และสัตว์น้ า เป็นสินค้าหลักที่ 
สหราชอาณาจักรมีการน าเข้า คิดเป็นมูลค่า 201.7 ล้านปอนด์ ในขณะที่ สหราชอาณาจักรมีการ 
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ส่งออกไปยังหมู่ เกาะฟาโรห์ เป็นมูลค่าเพียง 6 ล้านปอนด์ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเครื่องจักรกล และอุปกรณ์
เครื่องจักรกล โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเห็นว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการช่วยผู้บริโภคให้ยังคงบริโภคปลา
ได้ในราคาถูก ได้แก่ ปลา Atlantic Salmon, Haddock และ Halibut เป็นต้น   

4. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – มีการลงนามในข้อตกลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
มูลค่าการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสวิสเซอร์แลนด์ มีมูลค่า 32,100 ล้านปอนด์ ในปี 2017 ซึ่งภายใต้
ข้อตกลงทางการดังกล่าว จะเป็นการหลีกเลี่ยงอัตราภาษีในสินค้าหลายรายการ ซึ่งหากปราศจากข้อตกลงทาง
การค้าดังกล่าว อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีถึง 8 ล้านปอนด์ ในขณะที่
อุตสาหกรรมอลูมิเนียม จะต้องเสียภาษีถึง 4 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ เนื้อหาหลักในข้อตกลงทางการค้าดังกล่าว 
ยังมีผลบังคับใช้กับประเทศลิกเตนสไตน์ อีกด้วย  
 นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังมีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements) ซึ่ง
ไม่ใช่ข้อตกลงการค้าเสรี กับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เช่น ฉลากสินค้า 
และการรับรองสินค้าไวน์ โดยน าหลักการจากข้อตกลงเดิมของ EU มาใช้เป็นต้นแบบ ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรได้
เตรียมที่จะหารือกับประเทศอิสราเอลในการท าข้อตกลงเสรีทางการค้าอีกด้วย  
 นาย Alan Winters ผู้อ านวยการ The UK Trade Policy Observatory มหาวิทยาลัย Sussex เห็นว่า 
การท าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศใน EU เช่น ตุรกี เป็นเรื่องยาก เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้ 
EU และยังคงต้องปฏิบัติตามกฏของ EU ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเจรจา ทั้งนี้ หากสหราชอาณาจักรออกจาก EU 
โดยปราศจากข้อตกลงในวันที่ 29 มีนาคมนี้ สหราชอาณาจักรจะต้องน ากฏของ WTO มาใช้กับประเทศที่ยังไม่มี
การท าข้อตกลงร่วมกัน 
          ที่มา: BBC News 
 

ข้อคิดเห็นของ สคต. ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้มีการลงประชามติ Brexit เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 
สหราชอาณาจักรได้มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเป็นผลส าเร็จกับเพียง 4 ประเทศ ซึ่งเป็นความกดดันของ
รัฐบาลนางเทเรซา เมย์ ในการเจรจากับ EU เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลง Brexit ก่อนการออกจาก EU ในวันที่ 
29 มีนาคม 2562 เพื่อไม่ให้เกิดการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง ซึ่งจะส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องน า
กฏของ WTO มาใช้กับประเทศที่ยังไม่มีการท าข้อตกลงร่วมกัน และท าให้สหราชอาณาจักรต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง  
 ในส่วนของประเทศไทย เป็นโอกาสที่ไทยและสหราชอาณาจักร จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้าในระดับทวิภาคีระหว่างกันได้มากยิ่งข้ึน ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสมาชิกของ EU โดยทั้ง
สองฝ่ายสามารถพิจารณาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยขยายมูลค่าการค้า
ระหว่างกัน โดยอาจมุ่งเน้นสินค้าที่มีศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเป็นล าดับแรกก่อน    
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