
คาดการณ'ผลกระทบมาตรการ Lockdown ของสหราชอาณาจักร  

และความคืบหนCาการเจรจา Brexit 

    
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได0ประกาศขยายมาตรการ Lockdown ต@อไปอีกอย@างน0อย 3 สัปดาหE หลังจากครบ

กำหนดมาตรการ Lockdown ในครั้งแรกระหว@างวันที่ 23 มีนาคม – 13 เมษายน 2563 ที่ผ@านมา โดยรัฐบาลจะยัง

ไม@ประกาศ Exit strategy ในช@วงเวลานี้ เนื่องจากไม@ต0องการให0ประชาชนเกิดความสับสนต@อแนวปฏิบัติที่รัฐบาล

ต0องการให0ประชาชนพุ@งเปfาไปที่การลดการแพร@ระบาดของ COVID-19 ในชั้นนี้ก@อน ทั้งนี้ มีการคาดการณEผลกระทบ

การแพร@ระบาดของ COVID – 19 ว@าจะส@งผลให0เกิดการว@างงานมากถึง 2 ล0านคน GDP ของประเทศอาจลดลงถึง 

ร0อยละ 35 ในไตรมาสท่ี 2 ของปrน้ี และรัฐบาลจะต0องมีภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึนถึง 200,000 ล0านปอนดE  

อย@างไรก็ตาม รัฐบาลได0มีการหารือเกี่ยวกับความเปwนไปได0ในการผ@อนคลายการ Lockdown แบบค@อยเปwน

ค@อยไป เช@น การอนุญาตให0กลุ@มคนที่ไม@อยู@ในกลุ@มเสี่ยงเริ่มกลับไปทำงานได0เปwนกลุ@มแรก และได0หารือถึงการผ@อน

คลายการ lockdown เปwนรายภูมิภาค แต@ยังคงมีข0อโต0แย0งว@าอาจส@งผลให0มีการเคลื่อนย0าย/เดินทางของผู0คนเพื่อหา

งานทำ หรือการผ@อนคลายมาตรการเปwนรายอุตสาหกรรม เช@น เริ ่มจากการก@อสร0าง ไปจนถึงสถานบริการ 

nightclubs เปwนต0น นอกจากนี้ รัฐบาลยังให0แนวทางในการประกอบธุรกิจที่ไม@สามารถทำที่บ0านได0 โดยให0หา

มาตรการเว0นระยะห@าง (2 เมตร) การกำหนดกะหรือช@วงเวลาในการทำงาน และให0มีการล0างมืออย@างสม่ำเสมอ  

The Office for Budget Responsibility (OBR) วิเคราะหEว@าผลผลิตในช@วงไตรมาสที่ 2 ของปr 2563 ภาค

การก@อสร0างจะลดลงร0อยละ 70 ภาคการผลิตจะลดลงร0อยละ 55 และภาคการค0าส@ง การค0าปลีก และการซื้อขาย

รถยนตE จะลดลงร0อยละ 50 ซึ่งจะส@งผลให0 GDP รวมในปr 2020 ลดลงถึงร0อยละ 13 ทั้งนี้ OBR เห็นว@าหากเศรษฐกิจ

เกิดการหยุดชะงักเปwนระยะเวลานานจะส@งผลให0เศรษฐกิจโดยรวมแย@ลงอย@างหลีกเลี่ยงไม@ได0 แต@อย@างไรก็ตาม 

หลังจากผ@านพ0นสถานการณEน้ี เศรษฐกิจก็น@าจะสามารถฟ��นตัวกลับมาเปwนเหมือนก@อนการแพร@ระบาดของ COVID – 

19 ได0อย@างรวดเร็ว ท้ังน้ี การใช0มาตรการ lockdown ของรัฐบาลจะส@งผลให0รัฐบาลต0องกู0เงินเพ่ิมข้ึนถึงเดือนละ  
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45,000 ล0านปอนดE และถึงแม0ว@ารัฐบาลอาจต0องมีการกู0เงินสำหรับสถานการณEน้ีมากถึง 273,000 ล0านปอนดE หรือคิด

เปwนร0อยละ 13 ของ GDP แต@การใช0เงินในคร้ังน้ีจะช@วยให0เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม@เลวร0ายอย@างท่ีควรจะเปwน 

รวมถึงเปwนมาตรการท่ีช@วยชะลอการว@างงานอย@างได0ผลอีกด0วย 

สำหรับความคืบหน0าในการเจรจา Brexit เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได0มีการประชุมทางไกลร@วมกัน

ระหว@างผู0แทนสหราชอาณาจักร (นาย David Frost) กับผู0แทนสหภาพยุโรป (นาย Michel Barnier) หลังจากที่เว0น

การหารือกันไปในช@วงเดือนมีนาคม โดยในครั้งนี้ทั้งสองฝ�ายได0ตกลงกันว@าจะมีการเจรจาร@วมกันอีก 3 ครั้งก@อนต0น

เดือนมิถุนายน ได0แก@ วันที่ 20 เมษายน 11 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ และจะพิจารณากำหนดการ

ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข0องเพื่อให0การหารือมีความคืบหน0าต@อไป ทั้งน้ี ในช@วงที่การประชุมในรอบเดือนมีนาคมที่ถูก

ยกเลิกไป เจ0าหน0าที่ทั้งสองฝ�ายได0หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับข0อบทที่มีอยู@ และสหราชอาณาจักรได0ยื่นข0อบทใน

เร่ืองความร@วมมือด0านการยุติธรรมและพลังงานให0สหภาพยุโรปพิจารณาเม่ือปลายสัปดาหEท่ีแล0ว  

อย@างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรได0แสดงความมุ@งม่ันและคงยืนยันวันส้ินสุด Transition period เปwนวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ดังเดิม และคาดหวังว@า Brexit ควรดำเนินการต@อไปตามแผนที่ได0วางไว0 นอกจากนี้ สหราชอาณาจักร

ยังให0ความสำคัญในเรื่องการเจรจาด0านการค0ากับสหภาพยุโรปเปwนลำดับแรก เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช0มาตรการทางภาษี

ของท้ังสองฝ�ายหลังจากส้ินสุด Transition period  

ทั้งนี้ ฝ�ายสหภาพยุโรปให0ความเห็นว@าในสถานการณEการแพร@ระบาดของ COVID – 19 นี้ ส@งผลให0การทุ@มเท

ทรัพยากรในการเจรจาความตกลงให0เปwนไปตามแผนจะเปwนไปได0ยาก และคาดว@าจะมีเพียงการแลกเปลี่ยนความเห็น

ในระดับเจ0าหน0าที่ทางเทคนิค เช@น การแลกเปลี่ยนและอธิบายข0อบทความตกลง และอาจยังไม@สามารถเจรจาใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับการเมืองได0ในขณะน้ี  

การเจรจาทางไกลอาจมีข0อจำกัดบางประการ เนื่องจากในการเจรจาครั้งแรกนั้นมีผู0เข0าร@วมเจรจามากกว@า 

200 คน โดยมีการประชุมถึง 11 กลุ@มทำงานตามประเด็นการเจรจา ซ่ึงการเจรจาทางไกลอาจไม@สามารถสร0างพลวัตร

ในการเจรจาได0เหมือนกับการเจรจาในรูปแบบปกติ  

ท่ีมา: Financial Times /The Guardian/Politico 

  

ข้อคิดเหน็ สคต. 

1. สหราชอาณาจักรได0ประกาศขยายเวลาการใช0มาตรการ lockdown ส@งผลให0การดำเนินธุรกิจในภาค

ต@างๆ ยังคงชะงักงัน อย@างไรก็ตาม การตื่นตัวและให0ความร@วมมือของประชาชนในสหราชอาณาจักรเปwนไปในทิศทาง

ที่ดีและมีวินัย ซึ่งรัฐบาลยังคงเห็นว@าสหราชอาณาจักรจะยังไม@ผ@านช@วงเวลาวิกฤติของการแพร@ระบาดจึงยังคง

มาตรการ Lockdown และขอให0ปฏิบัติตามแนวทาง Social distancing อย@างเคร@งครัด โดยรัฐบาลมีมาตรการใน

การให0ความช@วยเหลือและกระตุ0นเศรษฐกิจโดยพยายามคงการจ0างงาน และการให0ความช@วยเหลือทางการเงินแก@

ธุรกิจ และเจ0าของกิจการรวมถึง Self-employed อย@างเปwนระบบ ทั้งนี้ สินค0าประเภทเครื่องใช0ภายในบ0าน เช@น 

กระดาษทิชชู และน้ำยาทำความสะอาด ได0กลับมาวางจำหน@ายบนชั้นวางสินค0าเปwนปกติ และอาหารที่วางขายใน

ซุปเปอรEมารEเก็ตมีมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจการส@งอาหารยังคงบริการได0ตามปกติ แต@ร0านอาหารที่เป�ดให0บริการส@ง

อาหารมีจำนวนน0อยลง  



2. การเจรจา Brexit อาจดำเนินการได0ล@าช0ากว@ากำหนดการเดิม ซึ่งนักธุรกิจเริ่มมีความกังวลว@าเศรษฐกิจ

ของสหราชอาณาจักรอาจได0รับผลกระทบซ้ำซ0อนทั้งจาก Brexit และการแพร@ระบาดของ COVID -19 ซึ่งหลายส@วน

เห็นว@าหากสหราชอาณาจักรสามารถยกเรื่องการแพร@ระบาดของ COVID – 19 เปwนเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา 

Transition period ได0 เพื่อผ@อนคลายความกังวลของธุรกิจที่อาจได0รับผลกระทบจากทั้ง 2 เรื่อง อย@างไรก็ตาม 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรอาจพิจารณาในเร่ืองน้ีอีกคร้ังในช@วงการเจรจาในเดือนมิถุนายน 2563 น้ี  

           

สรุปโดย สคต. ลอนดอน 


