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 ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 นางเทเรซา เมย์ ได้เข้าพบหารือกับนายโดนัลด์ ทัสค์  

ประธานคณะมนตรียุโรป (European Council) และนายฌอง คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) โดยภายหลังจากการหารือ นางเทเรซา เมย์ ได้แถลงการณ์ว่า ได้รับความเห็นชอบ
จาก EU ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง Brexit โดยมีผลผูกพันทางกฏหมาย โดยเฉพาะในนโยบาย Backstop เพื่อ
เป็นหลักประกันต่อประเด็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ อีกทั้ง เป็นหลักประกันว่านโยบาย Backstop จะใช้เป็นการช่ัวคราวเท่านั้น จนกว่าจะสามารถหา
นโยบายอื่นที่ดีกว่ามาใช้ทดแทน  
  ทางด้านนายเจฟฟรีย์ ค็อกซ์ อัยการสูงสุดของอังกฤษ ได้ออกมาเตือนถึงข้อตกลง Brexit ฉบับ
ล่าสุดของนางเทเรซา เมย์ ที่ท าไว้กับผู้น าสหภาพยุโรป (EU) ว่า ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายต่อข้อตกลง Brexit 
ยังคงมีอยู่ โดยข้อตกลง Brexit ดังกล่าวไม่ได้ท าให้สหราชอาณาจักรมีช่องทางตามกฎหมายในการยกเลิก
นโยบาย Backstop แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยปราศจากความเห็นชอบจาก EU   

เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้มีการลงมติไม่เห็นชอบร่างความตกลงว่า 
ด้วยการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่ได้มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 391 
ต่อ 242 เสียง ซึ่งก่อนหน้าน้ี รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้มีมติไม่เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการถอนสมาชิก
ออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรฉบับก่อนหน้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง 432 ต่อ 202 เสียง 

จากผลของการลงมตไิม่เห็นชอบรา่งความตกลง Brexit ดังกล่าว ในครั้งนี ้ส่งผลให้รัฐสภาสหราชอาณาจักร  
ต้องมีการลงมติในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ในประเด็นการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจาก EU โดยปราศจาก
ข้อตกลง (No - Deal Brexit) ซึ่งหากรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบต่อการที่สหราชอาณาจักรแยกตัวจาก EU โดย
ปราศจากข้อตกลง รัฐสภาก็จะท าการลงมติในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ในประเด็นการขอขยายก าหนดเวลาการ
แยกตัวออกจาก EU ออกไปจากเดิม คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งหากรัฐสภามีมติเรียกร้องให้ EU ขยายก าหนดเวลาออกไป  
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รัฐบาลสหราชอาณาจักรก็จะต้องท าการเจรจากับ EU ในประเด็นดังกล่าว แต่หากรัฐสภาไม่เรียกร้องให้ EU 
ขยายก าหนดเวลาออกไป สหราชอาณาจักรก็จะต้องออกจาก EU อย่างเป็นทางการตามก าหนดเดิม คือวันที่ 29 
มีนาคม 2562 โดยปราศจากข้อตกลง  
  เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ลงมตคัิดค้านการแยกตัวของสหราชอาณาจักร 
จากสหภาพยุโรปโดยปราศจากข้อตกลง (No - Deal Brexit) ด้วยคะแนนเสียง 321 ต่อ 278 เสียง อย่างไรก็ดี 
ผลการลงมติ No - Deal Brexit ดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันทางกฏหมายจนกว่า EU จะเห็นชอบให้มีการขยาย
เวลาการแยกตัวออกจาก EU ออกไปจากเดิม คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 
  นอกจากนี้ รัฐสภายังมีการลงมติคัดค้านการขยายระยะเวลาการแยกตัวออกจาก EU ออกไป
เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จากเดิมคือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง 374 ต่อ 164 เสียง  
  เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ลงมตเิห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาการแยกตัว
ออกจาก EU จากเดิมคือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง 413 ต่อ 202 เสียง ซึ่งสหราชอาณาจักร
จะต้องขอความเห็นชอบจาก EU โดยผู้น าของสมาชิกประเทศของ EU ที่เหลือทั้งหมด 27 ประเทศ จะต้องให้ความ
เห็นชอบต่อการขอขยายเวลาดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ทางด้าน นางเทเรซา เมย ์จะต้องใช้ความพยายามเป็นครั้งที่ 3 ในการเสนอร่างความตกลงว่าด้วย 
การถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร เพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบภายในวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ก่อนการประชุม EU Summit ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งหากรัฐสภาเห็นชอบต่อร่างความตกลงฉบับ
ใหม่ก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2562 สหราชอาณาจักรอาจจะขอ EU ขยายระยะเวลาออกไปถึง วันที่ 30 มิถุนายน 
2562 แต่หากร่างดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สหราชอาณาจักรอาจจะขอขยายเวลาการแยกตัว
ออกจาก EU ออกไปอีก ซึ่งส่งผลให้สหราชอาณาจักรจะต้องร่วมการเลือกตั้ง European Parliament ในเดือน
พฤษภาคม 2562  
          ที่มา: BBC News 
 

ข้อคิดเห็นของ สคต. จากผลการลงมติในสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร 
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวของสหราชอาณาจักร จากสหภาพยุโรปโดยปราศจากข้อตกลง อีกทั้ง ยังประสงค์
ให้มีการขยายก าหนดเวลาการแยกตัวออกจาก EU จากเดิมคือวันที่ 29 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ดี เป็นความท้า
ทายของนางเทเรซา เมย์ ในการเสนอร่างความตกลงว่าด้วยการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
เพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ก่อนการประชุม EU Summit ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 
เนื่องจากพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านต่างมีแนวคิดในประเด็น Brexit ที่ต่างกัน อีกทั้ง การขอความเห็นชอบ
จาก EU ให้มีการขยายก าหนดเวลาการแยกตัวออกจาก EU ออกไปนั้น ผู้น าของสมาชิกประเทศของ EU ที่เหลือ
ทั้งหมด 27 ประเทศ จะต้องให้ความเห็นชอบต่อการขอขยายเวลาการออกจาก EU อย่างเป็นเอกฉันท์  
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