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สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ0และไอรHแลนดHเหนือ 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

 
 

เมืองหลวง ลอนดอน 
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ท่ีต้ัง เป(นประเทศเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพ้ืนท่ี 

243,610 ตร.กม. ลักษณะของประเทศมีรูปรNางคลPายสามเหล่ียมฐานแคบ (ไมNรวมไอรUแลนดUเหนือ) 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับทะเลเหนือ 

 ทิศตะวันออกและทิศใตP ติดกับชNองแคบอังกฤษ   

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก สำหรับแควPนไอรUแลนดUเหนือ

  มีพ้ืนท่ีภาคพ้ืนดินติดกับสาธารณรัฐไอรUแลนดUและมีทะเล

  ไอริชก้ันระหวNางแผNนดินใหญNสหราชอาณาจักรกับแผNนดิน

  ไอรUแลนดUเหนือ 

 

ภูมิประเทศ ลักษณะของประเทศเป(นเกาะ แบNงเป(น 2 สNวน คือ 1) บริเตนใหญN (Great Britain) ไดPแกN 

เกาะสNวนท่ีเป(นแควPนอังกฤษ เวลสUและสกอตแลนดU และ 2) ไอรUแลนดUเหนือ นอกจากน้ี ยังประกอบดPวย 

หมูNเกาะเล็ก ๆ ประมาณ 5,500 เกาะ โดยรอบ เชNน หมูNเกาะ Hebrides หมูNเกาะ Orkney และ Shetland       

หมูNเกาะ Wight หมูNเกาะ Scilly และหมูNเกาะ Anglesey  

 

ภูมิอากาศ คNอนขPางอบอุNนมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมPผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส 

มีฝนตกบNอยคร้ัง ฤดูรPอน (มิ.ย.-ส.ค.) อุณหภูมิเฉล่ีย 20-28 องศาเซลเซียส มีฝนตกประปราย ชNวงกลางวันจะ

ยาวกวNาชNวงกลางคืน ฤดูใบไมPรNวง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส มีฝนตกบNอยครั้ง และ

ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉล่ีย -5 ถึง 7 องศาเซลเซียส มีหมอกและหิมะตกมากทางตอนเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันตก สNวนภาคใตPและภาคตะวันออกเฉียงใตP อากาศจะอบอุNนกวNาภาคอ่ืนและมีฝนตกบNอยคร้ัง 

ชNวงเวลากลางวันส้ัน 

 

ประชากร 67,326,569 คน (ป� 2564) เพ่ิมข้ึน 0.33% เป(นกลุNมคนผิวขาว 87.17% กลุNมคนเอเชีย 

6.92% กลุNมคนผิวดำ 3.01% ผสม 2% อ่ืน ๆ 0.9% อัตราสNวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป�) 

18% วัยทำงาน (15-64 ป�) 64% วัยชรา (65 ป�ข้ึนไป) 19% อายุขัยเฉล่ีย 81 ป� เพศชาย 79 ป� เพศหญิง 83 ป� 

อัตราการเกิด 10 คนตNอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 10 คนตNอประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา คริสตU (นิกาย Anglican, Roman Catholic, Presbyterian, Methodist) 59.5% อิสลาม 4.4% 

ฮินดู 1.3% ซิกขU 0.8% อ่ืน ๆ 2% ไมNระบุ 7.2% ไมNนับถือศาสนา 25.7% 

 

ภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี มีภาษาถ่ินท่ีใชPตามภูมิภาคตNาง ๆ อาทิ ภาษาสกอต ภาษา

เวลสU ภาษาไอริช 
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การศึกษา งบประมาณรายจNายดPานการศึกษา 4.4% ของ GDP (ป� 2562) 

 

การก0อต้ังประเทศ/วันชาติ   สหราชอาณาจักรมีช่ือเต็มวNา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญNและไอรUแลนดUเหนือ 

เป(นประเทศท่ีมีบทบาทนำดPานการเป(นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและความกPาวหนPาทางวรรณคดีและวิทยาศาสตรU

จากการท่ีสหราชอาณาจักรมีดินแดนท่ีประกอบข้ึนจากอดีตดินแดนอิสระ 4 แหNง ไดPแกN อังกฤษ สกอตแลนดU เวลสU 

และไอรUแลนดUเหนือ การรวมตัวเป(นอาณาจักร จึงใชPเวลานับ 1,000 ป� โดยอังกฤษและเวลสUรวมตัวกับ

สกอตแลนดUอยNางเป(นทางการเม่ือป� 2250 เป(นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญN (United Kingdom of Great 

Britain) ตNอมา เม่ือป� 2344 ไดPผนวกดินแดนท้ังหมดของเกาะไอรUแลนดUและจัดต้ังเป(นสหราชอาณาจักร บริเตน

ใหญNและไอรUแลนดU (United Kingdom of Great Britain and Ireland) การรวมตัวดังกลNาวกNอใหPเกิดการ

ตNอตPานจากชาวไอริชชาตินิยม ตNอมาชาวไอริชสามารถสถาปนารัฐเสรีไอรUแลนดU (Irish Free State) เมื่อป� 2464 

ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตเกือบทั้งหมดของเกาะไอรUแลนดU ยกเวPน 6 มณฑลทางตอนเหนือ เป(นจุดเร่ิมตPนของ

การแยกตัวเป(นอิสระอยNางสมบูรณUของไอรUแลนดUเม่ือป� 2480 ไอรUแลนดUใตPจัดต้ังเป(นรัฐเอกราชมีช่ือเรียกวNา แอรา 

(Eire) และเปล่ียนช่ือเป(นไอรUแลนดUเม่ือป� 2492 มีสถานภาพเป(นสาธารณรัฐอยNางเป(นทางการ และไมNสังกัดใน

เครือจักรภพ (Commonwealths of Nations) อีกตNอไป อยNางไรก็ดี 6 มณฑลทางตอนเหนือในเขตอัลสเตอรU 

(Ulster) หรือไอรUแลนดUเหนือ (Northern Ireland) ไมNไดPรวมตัวกับสาธารณรัฐ และยังคงเป(นดินแดนสNวนหน่ึง

ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญN โดยมีช่ือเรียกรวมกันใหมNวNา สหราชอาณาจักร  บริเตนใหญNและไอรUแลนดU

เหนือ ในสมัยศตวรรษท่ี 19 สหราชอาณาจักรไดPแผNขยายอิทธิพลและมีเมืองข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 1 ใน 4 ของ

โลก แตNหลังจากประเทศไดPรับความเสียหายจากสงครามโลกท้ัง 2 คร้ัง และการแยกตัวเป(นเอกราชของ

ไอรUแลนดUใตP อิทธิพลของสหราชอาณาจักรจึงไดPลดทอนลงอยNางมาก 

 

วันชาติ วันเสารUท่ี 2 ของ มิ.ย. 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริยUเป(นประมุข ภายใตPรัฐธรรมนูญแบบไมN

เป(นลายลักษณUอักษร (Unwritten Constitution) มีระบบการกระจายอำนาจการปกครองใหPแกNอังกฤษ เวลสU 

สกอตแลนดU และไอรUแลนดUเหนือ รัฐบาลกลางเป(นผูPดูแลงานหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ 

การตNางประเทศ และการป�องกันประเทศ ท้ังน้ี สถาบันกษัตริยUเป(นสถาบันท่ีเกNาแกNท่ีสุดของประเทศ กษัตริยU

ทรงครองราชยUโดยความยินยอมพรPอมใจของรัฐสภา ป�จจุบัน สมเด็จพระเจPาชารUลสU ท่ี 3 ทรงเป(นประมุขของ

ประเทศและเป(นสัญลักษณUของความเป(นเอกภาพของชาติ 

 ฝ�ายบริหาร : นรม.เป(นหัวหนPารัฐบาลและเป(นผูPแตNงตั้ง ครม. ป�จจุบัน นาย Rishi Sunak 

เป(นหัวหนPาพรรคอนุรักษUนิยม และ นรม. ตNอจากนาง Liz Truss  ท่ีลาออกจากหัวหนPาพรรคและ นรม.เม่ือ  

20 ต.ค.2565 คาดวNา นาย Rishi Sunak จะเผชิญความทPาทายสืบตNอจากสมัยรัฐบาลชุดกNอน โดยเฉพาะการ

ผลักดันมาตรการเพ่ือฟ��นฟูเศรษฐกิจทNามกลางเงินเฟ�อ คNาครองชีพ เพ่ิมสูง รวมถึงการสรPางเอกภาพภายใน

พรรคอนุรักษUนิยม รัฐบาล และภายในประเทศ  
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 อน่ึง การลาออกของนาง Liz Truss เป(นผลมาจากแรงกดดัน ไดPแกN 1) การประกาศใชPแผน

งบประมาณ mini-budget ท่ีไมNเป(นผลสำเร็จ (แผนดังกลNาวเนPนมาตรการลดภาษี แตNไมNมีความชัดเจนวNาจะหา

งบประมาณสNวนใดมาชดเชยรายไดPจากภาษีท่ีลดลง) สรPางความป��นป�วนอยNางรุนแรงตNอตลาดการเงิน  

2) การปลด รมว.กค. และการย่ืนหนังสือลาออกของ รมว.มท. ทำใหPรัฐบาลขาดเสถียรภาพ 3) การปรับเปล่ียน

นโยบายการเงินอยNางกะทันหัน ท่ีสรPางความไมNไวPวางใจจาก ส.ส.ในพรรค ขณะท่ีกNอนหนPารัฐบาล  

นาง Liz Truss นายบอริส จอหUนสัน ลาออกจากตำแหนNง นรม. และหัวหนPาพรรคอนุรักษUนิยม เม่ือ 7 ก.ค.

2565 จากกรณีการละเมิดมาตรการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนNา 2019 (COVID-19) และป�ญหาขาดเอกภาพ

จากการทยอยลาออกตNอเน่ืองของรัฐมนตรีหลายคน 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา ไดPแกN สภาสูง (House of Lords) 618 ท่ีน่ัง และสภาผูPแทนราษฎร 

650 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งวาระ 5 ป� พรรคอนุรักษUนิยมเป(นรัฐบาลเสียงขPางมากพรรคเดียว สัดสNวนการ

ครองท่ีน่ังในสภาของพรรคอนุรักษUนิยม ป�จจุบัน อยูNท่ี 357 ท่ีน่ัง จากท้ังหมด 650 ท่ีน่ัง ขณะท่ีพรรคแรงงานมี 

196 ท่ี น่ัง พรรคชาตินิยมสกอต (Scottish Nationalist Party-SNP) 44 ท่ี น่ัง พรรคเสรีประชาธิปไตย 

(Liberal Democrat) 14 ท่ีน่ัง พรรค Independence 13 ท่ีน่ัง พรรค Democratic Unionist Party (DUP) 

8 ท่ีน่ัง และพรรคอ่ืน ๆ 18 ท่ีน่ัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ฝ�ายตุลาการ : สภาสูงทำหนPาท่ีเป(นศาลอุทธรณUสูงสุด และมีศาลสูงของอังกฤษ เวลสU และ

ไอรUแลนดUเหนือ 

 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค ท่ีสำคัญไดPแกN พรรคอนุรักษUนิยม (Conservative) พรรค

แรงงาน (Labour) พรรคชาตินิยมสกอต (Scottish Nationalist Party-SNP)  และพรรคเสรีประชาธิปไตย 

(Liberal Democrat) 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมผสานกับการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ภาคเอกชนมีบทบาท

สำคัญในระบบเศรษฐกิจ มีนโยบายเศรษฐกิจมุNงใหPบรรลุถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงและมีเสถียรภาพ ทำใหP

ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน โอกาสการจPางงานสูงผลผลิตการเกษตรท่ีสำคัญ ไดPแกN ธัญพืช มันฝร่ัง พืชผักตNาง ๆ 

วัว แกะ สัตวUป�ก และปลา อุตสาหกรรมหลัก ไดPแกN อุปกรณUเครื่องจักร อุปกรณUไฟฟ�า อุปกรณUอัตโนมัติ 

อุปกรณUสำหรับการเดินเสPนทางรถไฟ การตNอเรือ อากาศยาน ยานยนตUและช้ินสNวนตNาง ๆ อุปกรณUอิเล็กทรอนิกสU 

และการส่ือสาร โลหะ เคมีภัณฑU ถNานหิน ป£โตรเลียม ผลิตภัณฑUจากกระดาษ การผลิตอาหาร ส่ิงทอ เส้ือผPา 

และสินคPาอุปโภคบริโภคตNาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดPแกN ถNานหิน ป£โตรเลียม ก¤าซธรรมชาติ เหล็ก 

ตะก่ัว สังกะสี ทองคำ ดีบุก หินปูน ยิปซัม ปูนขาว ทราย ซิลิกา และหินชนวน  

 ท้ังน้ี สหราชอาณาจักรเป(นหน่ึงในประเทศยุโรปท่ีเผชิญผลกระทบดPานเศรษฐกิจจาก

สถานการณUรัสเซีย-ยูเครน ทำใหPราคาสินคPาโภคภัณฑUเพ่ิมข้ึนตNอเน่ือง เฉพาะอยNางย่ิงราคาอาหารและพลังงาน 

อัตราเงินเฟ�อสูงข้ึน และเงินปอนดUสเตอลิงอNอนคNาลง นอกจากน้ี การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) หรือ 

Brexit อยNางเป(นทางการเม่ือ 1 ม.ค.2564 ยังมีป�ญหาเร่ืองการเคล่ือนยPายสินคPาและบริการระหวNางสหราช

อาณาจักรกับประเทศสมาชิก EU เฉพาะอยNางย่ิงการตรวจลงตราบริเวณชายแดนไอรUแลนดUเหนือและขPอพิพาท
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ประมงกับฝร่ังเศส ท่ียังไมNบรรลุขPอตกลงระหวNางกัน ขณะเดียวกัน แรงงานจาก EU ยังประสบป�ญหาในการขอ

วีซNาเพ่ือเขPามาทำงานในสหราชอาณาจักร สNงผลใหPสหราชอาณาจักรประสบป�ญหาขาดแคลนแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ พลังงาน สินคPาอุปโภคบริโภค เวชภัณฑU ปศุสัตวU ทำใหPสินคPาราคาแพงข้ึนและไมN

เพียงพอตNอความตPองการ  

   

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ปอนดUสเตอรUลิง (GBP) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลารHสหรัฐ :  1 GBP : 1.14 ดอลลารUสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท :  1 GBP : 42.58 บาท (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป� 2564)  

ผลิตภัณฑUมวลรวมในประเทศ (GDP) : 3.19 ลPานลPานดอลลารUสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.4%  

รายไดPเฉล่ียตNอหัวตNอป� : 47,334.4 ดอลลารUสหรัฐ 

แรงงาน : 34,653,319 คน 

อัตราการวNางงาน : 4.53%  

อัตราเงินเฟ�อ : 2.5%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด: ขาดดุล 82,530 ลPานดอลลารUสหรัฐ 

มูลคNาการสNงออก : 860,130 ลPานดอลลารUสหรัฐ 

สินคPาสNงออกสำคัญ : สินคPาสำเร็จรูป เช้ือเพลิง เคมีภัณฑU อาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ 

มูลคNาการนำเขPา : 900,170 ลPานดอลลารUสหรัฐ 

สินคPานำเขPาสำคัญ : สินคPาสำเร็จรูป เคร่ืองจักร เช้ือเพลิง และอาหาร 

คูNคPาสำคัญ : สหรัฐฯ เยอรมนี สวิตเซอรUแลนดU เนเธอรUแลนดU ไอรUแลนดU ฝร่ังเศส และจีน 

 

การทหาร   งบประมาณดPานการทหารป� 2564 คิดเป(นมูลคNา 2.23% ของ GDP มีกำลังพล 153,200 นาย 

(ทบ. 85,800 นาย ทร. 34,050 นาย และ ทอ. 33,350 นาย) กำลังพลสำรอง 75,450 นาย 

 

ปlญหาด#านความม่ันคง   

 1) ป�ญหาการกNอการรPายและการจัดการกับพลเมือง สหราชอาณาจักรท่ีเขPารNวมกับกลุNม 

Islamic State (IS) และตPองการเดินทางกลับประเทศ การป�องกันการกNอการรPายโดยกลุNมสุดโตNงทางศาสนา

และกลุNมขวาจัด  

 2) ป�ญหาความม่ันคงทางไซเบอรUและการกNอการรPายทางไซเบอรU  

4) ภัยคุกคามทางไซเบอรUและจารกรรมจากรัสเซียและจีน 

5) การขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟ£ก 
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สมาชิกองคHการระหว0างประเทศ   ท่ีสำคัญ อาทิ UN (เป(นสมาชิกถาวร UNSC), IMF, OECD, NATO, AIIB, G-20 

และ G-8  

 

วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี   สหราชอาณาจักรกำหนดเป�าหมายเป(นมหาอำนาจดPานวิทยาศาสตรUและ

เทคโนโลยี (Science and Tech Superpower) อยNางนPอยใหPอยูNในลำดับท่ี 3 ของโลก และเป(นศูนยUกลางดPาน

นวัตกรรมและการวิจัย ภายในป� 2573 โดยเนPนดPานไซเบอรUและอวกาศเป(นพิเศษ รัฐบาลสนับสนุนการ

คPนควPาวิจัยทางวิทยาศาสตรUเทคโนโลยีท้ังดPานพลเรือนและการทหาร ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูP

ความสามารถ การกระตุPนใหPภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมการลงทุนดPานการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงสNงเสริมการ

ถNายทอดและอำนวยความสะดวก การเขPาถึงเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรมีช่ือเสียงในหลายสาขา ไดPแกN 

ฟ£สิกสU เคมี ชีววิทยา การแพทยU อิเล็กทรอนิกสU วิศวกรรมอวกาศ และการบิน 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม   ดPานขนสNงมีทNาอากาศยาน 460 แหNง ท่ีสำคัญ คือ ทNาอากาศยาน Heathrow 

และทNาอากาศยาน Gatwick ในลอนดอน เสPนทางรถไฟ 16,837 กม. ถนน 394,428 กม. เสPนทางสัญจรทางน้ำ 

3,200 กม. ดPานโทรคมนาคม สหราชอาณาจักรสNงเสริมการแขNงขันดPานเครือขNายโทรคมนาคม โดยมี Office of 

Telecommunications (OFTEL) เป (นหนNวยงานควบคุมดูแลอุตสาหกรรมการสื ่อสารโทรคมนาคม 

ป�จจุบันมีเทคโนโลยีการส่ือสารกPาวหนPาท้ังระบบภายในประเทศและระหวNางประเทศ โดยมีการใชPระบบสาย

เคเบิลใตPดิน เสPนใยแกPวนำแสงยNานความถ่ีไมโครเวฟ และระบบสายเคเบิลใตPทะเลเช่ือมโยงท่ัวทวีปยุโรปกับเอเชีย 

ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ รวมท้ังมีสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน ไดPแกN สถานีดาวเทียมของ 

Intelsat 10 แหNง (บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก 7 แหNง และมหาสมุทรอินเดีย 3 แหNง) ของ Inmarsat 1 แหNง 

(แถบมหาสมุทรแอตแลนติก) และ Eutelsat 1 แหNง มีโทรศัพทU พ้ืนฐานใหPบริการ 32 ลPานเลขหมาย 

โทรศัพทUเคล่ือนท่ี 79 ลPานเลขหมาย รหัสโทรศัพทU +44 จำนวนผูPใชPอินเทอรUเน็ตเม่ือป� 2563 คิดเป(น 95% 

ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอรUเน็ต .uk  

 

การเดินทาง   สายการบินตรงกรุงเทพฯ-ลอนดอน มี 2 สายการบิน คือ EVA Airways และการบินไทย 

ระยะเวลาการบินประมาณ 11 ชม. 30 นาที-12 ชม. 50 นาที เวลาท่ีสหราชอาณาจักรชPากวNาไทย 6 ชม. ใน

หPวงปลาย มี .ค.-ปลาย ต.ค. และ 7 ชม. ในหPวงปลาย ต.ค.-ปลาย มี .ค. เว็บไซตUดPานการทNองเท่ียว 

https://www.visitbritain.com/us/en การเดินทางเขPาประเทศตPองขอรับการตรวจลงตราท้ังหนังสือเดินทาง

ธรรมดาและเอกชน ผูPถือหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรไดPรับยกเวPนการตรวจลงตราเพ่ือการทNองเท่ียว 

และสามารถพำนักอยูNในราชอาณาจักรไดPไมNเกิน 30 วัน 

 

สถานการณHสำคัญท่ีน0าติดตาม  

 1) การจัดการความสัมพันธUในอนาคตระหวNางสหราชอาณาจักรกับ EU หลังจาก Brexit 

โดยเฉพาะความสัมพันธUทางการคPาและหลักการเคล่ือนยPายเสรีของพลเรือน เงินทุน สินคPา และแรงงาน 
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 2) การคล่ีคลายป�ญหาความแตกแยกภายในประเทศ โดยเฉพาะสกอตแลนดUท่ีตPองการจัดลง

ประชามติรอบใหมNเพ่ือแยกตัวเป(นเอกราชจากสหราชอาณาจักร และการฟ��นตัวของกลุNมหัวรุนแรงในไอรUแลนดUเหนือ 

 3) การเป(นเป�าหมายกNอการรPายโดยกลุNมสุดโตNงทางศาสนาและกลุNมขวาจัด  

 4) บทบาทของสหราชอาณาจักรในเวทีการเมืองและการคPาระหวNางประเทศหลังจาก Brexit 

รวมถึงบทบาทในภูมิภาคอินโด-แปซิฟ£กและตะวันออกกลาง 

 5) การแกPไขป�ญหาเศรษฐกิจที่เป(นผลกระทบจากสถานการณUรัสเซีย-ยูเครน และบทบาท

การใหPความชNวยเหลือดPานงบประมาณและยุทโธปกรณUแกNยูเครน 

 6) การสรPางบทบาทนำของสหราชอาณาจักรในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการรับมือการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

 7) เสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศ และแนวโนPมการเลือกตั้งทั ่วไปของสหราช

อาณาจักรในมกราคม 2568 

 

ความสัมพันธHไทย-สหราชอาณาจักร 

 สถาปนาความสัมพันธUทางการทูตอยNางเป(นทางการเม่ือ 18 เม.ย.2398 และครบรอบ 402 ป� 

เม่ือ 7 มี.ค.2558 นอกจากน้ี ความสัมพันธUยังดำเนินไปอยNางราบร่ืนและแนNนแฟ�นท้ังในกรอบทวิภาคีและ      

พหุภาคี มีการแลกเปล่ียนการเยือนอยNางสม่ำเสมอ การเยือนคร้ังลNาสุดของฝ�ายไทย คือ นายดอน ปรมัตถUวินัย 

รมต.กต. เยือนกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหวNาง 13-14 ก.พ.2563 ฝ�ายสหราชอาณาจักร นายโดมินิก 

ราบ รมว.กระทรวงการตNางประเทศเยือนไทย เพ่ือรNวมการประชุมรัฐมนตรีตNางประเทศอาเซียน ในฐานะแขก

ของประธานอาเซียน (ไทย) เม่ือสิงหาคม 2562 

 ดPานการคPา เม่ือป� 2564 สหราชอาณาจักรเป(นคูNคPาอันดับ 22 ของไทย และเป(นคูNคPาอันดับ 4 

ของไทยในยุโรปรองจากเยอรมนี สวิตเซอรUแลนดU และเนเธอรUแลนดU มูลคNาการคPา อยูNท่ี 174,828 ลPานบาท 

เพ่ิมข้ึน 15.29% มูลคNาการสNงออกของไทยอยูNท่ี 109,731 ลPานบาท มูลคNาการนำเขPาอยูNท่ี 65,097 ลPานบาท 

ไทยไดPเปรียบดุลการคPา 44,634 ลPานบาท  

 สินคPาสNงออกสำคัญของไทย ไดPแกN ไกNแปรรูป รถยนตU อุปกรณUและสNวนประกอบ รถจักรยานยนตU

และสNวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ แผงวงจรไฟฟ�า สินคPานำเขPาสำคัญของไทย ไดPแกN เคร่ืองจักรกล

และสNวนประกอบ แผงวงจรไฟฟ�า เคร่ืองด่ืมประเภทน้ำแรN น้ำอัดลม และสุรา เคร่ืองจักรไฟฟ�าและ

สNวนประกอบ สบูN ผงซักฟอกและเคร่ืองสำอาง  

 ดPานการทNองเท่ียว เม่ือป� 2564 นักทNองเท่ียวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาไทยรวม 

38,663 คน ลดลง 82.54% เม่ือเทียบจำนวนนักทNองเท่ียวสหราชอาณาจักรเม่ือป� 2563 ท่ี 221,392 คน ซ่ึงมี

จำนวนมากเป(นอันดับ 4 ของยุโรป รองจากรัสเซีย ฝร่ังเศส และเยอรมนี ท้ังน้ี จำนวนนักทNองเท่ียวสหราช

อาณาจักรท่ีลดลงอยNางมีนัยสำคัญ เป(นผลสืบเน่ืองจากผลกระทบดPานเศรษฐกิจจากสถานการณUรัสเซีย-ยูเครน 

ท่ีทำใหPคNาครองชีพในสหราชอาณาจักรเพ่ิมข้ึนอยNางมาก 

 จำนวนคนไทยในสหราชอาณาจักรเม่ือ  ประมาณ 71,000 คน (ต.ค.2560) 
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 ดPานการศึกษา มีความรNวมมือระหวNางสถาบันการศึกษาในทุกระดับ โดย British Council 

(ประเทศไทย) เป(นหนNวยงานหลักของสหราชอาณาจักรท่ีประสานโครงการความรNวมมือดPานการศึกษาตNาง ๆ 

กับหนNวยราชการของไทย  

 ขPอตกลงสำคัญ ไดPแกN ความตกลงวNาดPวยการบริการทางอากาศ (10 พ.ย.2493 แกPไขเพ่ิมเติม

เม่ือ 28 ต.ค.2520 และ มิ.ย.2522) ความตกลงวNาดPวยการสNงเสริมและคุPมครองการลงทุน (28 พ.ย.2521) 

อนุสัญญาวNาดPวยการยกเวPนภาษีซPอนและการป�องกันการเล่ียงรัษฎากรในสNวนท่ีเก่ียวกับภาษีท่ีเก็บจากเงินไดP 

(18 ก.พ.2524) ความตกลงวNาดPวยการโอนตัวผูPกระทำผิดและความรNวมมือในการบังคับใหPเป(นไปตามคำ

พิพากษาในคดีอาญา (22 ม.ค.2533) และบันทึกความเขPาใจวNาดPวยความรNวมมือดPานการสNงกำลังบำรุง 

(30 มี.ค.2536) 
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Rishi Sunak 

 

ตำแหน0ง    นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร 

 

เกิด     12 พฤษภาคม 2523 (อายุ 43 ป�/ป� 2566) ท่ีเมืองเซาแทมปªตัน  

เติบโตในครอบครัวผูPอพยพเช้ือสายอินเดียจากแอฟริกาตะวันออกท่ียPายมา

ต้ังถ่ินฐานใหมNในสหราชอาณาจักร เป(นบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนPอง 3 คน 

บิดาช่ือ นาย Yashvir Sunak เป(นแพทยUเวชปฏิบัติ มารดาช่ือ นาง Usha 

Sunak เป(นเภสัชกรรPาน Sunak Pharmacy ในเมืองเซาแทมปªตัน 

 

ศาสนา    ศาสนาฮินดู และไปวัดทุกสุดสัปดาหU 

 

สถานภาพ    สมรสกับนาง Akshata Murthy เม่ือป� 2552 มีบุตรสาว 2 คน  

 

การศึกษา     ปริญญาตรี ดPานปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตรU (PPE) จาก Lincoln  

  College มหาวิทยาลัยออกซUฟอรUด จากน้ันไดPรับทุนการศึกษา Fulbright 

เขPาศึกษาปริญญาโทดPานบริหารธุรกิจ (MBA) ท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอรUด  

 

ประวัติการทำงาน      

ป� 2544-2547    - นักวิเคราะหUดPานเศรษฐกิจท่ีวาณิชธนกิจ Goldman Sachs  

ป� 2549  - ทำงานท่ีบริษัทจัดการกองทุน the Children’s Investment Fund 

Management  

ป� 2552   - ทำงานท่ีบริษัทจัดการกองทุน Theleme Partners  

ป� 2556-2558  - ผูPอำนวยการบริษัทดPานการลงทุน Catamaran Ventures ของบิดาภรรยา  
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ประวัติทางการเมือง    

7 พ.ค.2558   - ส.ส.เขตริชมอนดU มณฑลยอรUกเชียรU  

9 ม.ค.2561-24 ก.ค.2562 - รมช.คลัง ในรัฐบาลของนางเทเรซา เมยU  

24 ก.ค.2562-5 ก.ค.2565 - รมว.คลัง ในรัฐบาลของนายบอริส จอหUนสัน 

24 ต.ค.2565-ป�จจุบัน  - นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและหัวหนPาพรรคอนุรักษUนิยม 

          

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - นาย Sunak ไดPรับการวิจารณUวNามีภาพลักษณUแบบคนช้ันสูง จึงอาจไมN

เขPาใจป�ญหาของประชาชนท่ีมีรายไดPต่ำ อีกท้ังนาย Sunak มีสถานะผูPถือ

กรีนการUดของสหรัฐฯ ทำใหPตPองจNายภาษีใหPรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับรายไดP  ท่ี

เกิดนอกสหรัฐฯ ซ่ึงนาย Sunak ยืนยันวNา ย่ืนภาษีระหวNางท่ียังถือกรีนการUด

อยูN กNอนจะยกเลิกสถานะดังกลNาวเม่ือเขPารับตำแหนNง   รมว.คลัง  

    - นาง Akshata Murthy ภ ริยา เป(น ลูกสาวของนาย N.R. Narayana 

Murthy มหาเศรษฐีชาวอินเดีย เจPาของบริษัทดPานเทคโนโลยี Infosys     

ทำใหPนาย Sunak ไดPช่ือวNาเป(นนักการเมืองท่ีรวยท่ีสุดของสหราชอาณาจักร 

และติดอันดับคนร่ำรวยท่ีสุด 250 คนแรกของประเทศจากการจัดอันดับ

ของ Sunday Times Rich List ซ่ึงประเมินทรัพยUสินท้ังคูN ท่ี  730 ลPาน

ปอนดU  สเตอลิง โดยส่ือตNางประเทศคาดการณUวNา นาย Sunak และภรรยา            

มีทรัพยUสินมากกวNาพระเจPาชารUลสUท่ี 3 ถึง 2 เทNา 

- เม่ือป� 2563 เกิดกระแสวิจารณUวNา นาย Sunak ไมNไดPย่ืนแจPงทรัพยUสินของ

ภริยา ซ่ึงอาจเขPาขNายละเมิดกฎหมาย แตNเม่ือป� 2565 มีการตรวจสอบ

ภายหลัง พบวNา นาย Sunak ไมN ไดPละเมิดกฎเกณฑUภาษีของสหราช

อาณาจักร 

    - ไมNด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลU 

   

----------------------------------------- 
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ประมุขและคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร 

 

ประมุข       สมเด็จพระเจPาชารUลสUท่ี 3 (Charles III) 

นรม.       Rishi Sunak   

รมว.สวัสดิการสังคม และ     Rishi Sunak 

รมว.แหNงสหภาพ        

รอง นรม.        Dominic Raab 

รมว.กระทรวงการคลัง      Jeremy Hunt  

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Dominic Raab  

รมว.กระทรวงการตNางประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา James Cleverly  

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Suella Braverman 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Ben Wallace  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Steve Barclay 

รมว.กระทรวงธุรกิจ พลังงาน และยุทธศาสตรUอุตสาหกรรม Grant Shapps 

รมว.กระทรวงเคหะและชุมชน    Michael Gove  

รมว.กระทรวงการคPาระหวNางประเทศ   Kemi Badenoch 

รมว.กระทรวงความเทNาเทียม    Kemi Badenoch 

รมว.กระทรวงการทำงานและบำนาญ   Mel Stride 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Gillian Keegan  

รมว.กระทรวงส่ิงแวดลPอม อาหาร และกิจการชนบท  Thérèse Coffey 

รมว.กระทรวงคมนาคม      Mark Harper 

รมว.กระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม ส่ือมวลชน และกีฬา Michelle Donelan 

รมว.กระทรวงกิจการไอรUแลนดUเหนือ   Chris Heaton-Harris 

รมว.กระทรวงกิจการสกอตแลนดU    Alister Jack 

รมว.กระทรวงกิจการเวลสU     David TC Davies 

  

----------------------------------------- 

 (ต.ค.2565) 
 


