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สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมืองหลวง ลอนดอน 
 
ท่ีตั้ง เปนประเทศเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพ้ืนท่ี 
243,610 ตร.กม. ลักษณะของประเทศมีรูปรางคลายสามเหลี่ยมฐานแคบ (ไมรวมไอรแลนดเหนือ) 
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อาณาเขต  

 ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับทะเลเหนือ 

 ทิศตะวันออกและทิศใต ติดกับชองแคบอังกฤษ   

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก สำหรับแควนไอรแลนดเหนือ

  มีพ้ืนท่ีภาคพ้ืนดินติดกับสาธารณรัฐไอรแลนดและมีทะเล

  ไอริชก้ันระหวางแผนดินใหญสหราชอาณาจักรกับแผนดิน

  ไอรแลนดเหนือ 

 

ภูมิประเทศ ลักษณะของประเทศเปนเกาะ แบงเปน 2 สวน คือ 1) บริเตนใหญ (Great Britain) ไดแก 

เกาะสวนท่ีเปนแควนอังกฤษเวลสและสกอตแลนด และ 2) ไอรแลนดเหนือ นอกจากนี้ ยังประกอบดวยหมู

เกาะเล็ก ๆ ประมาณ 5,500 เกาะโดยรอบ เชน หมูเกาะ Hebrides หมูเกาะ Orkney และ Shetland 

หมูเกาะ Wight หมูเกาะ Scilly และหมูเกาะ Anglesey  

 

ภูมิอากาศ คอนขางอบอุนมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส 

มีฝนตกบอยครั้ง ฤดูรอน (มิ.ย.-ส.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย 20-28 องศาเซลเซียส มีฝนตกประปราย ชวงกลางวันจะ

ยาวกวาชวงกลางคืน ฤดูใบไมรวง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส มีฝนตกบอยครั้ง และ

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

และภาคตะวันตก สวนภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใต อากาศจะอบอุนกวาภาคอ่ืนและมีฝนตกบอยครั้ง 

ชวงเวลากลางวันสั้น 

 

ประชากร 67,215,293 คน (ป 2563) เพ่ิมข้ึน 0.565% เปนกลุมคนผิวขาว 86.0% กลุมคนเอเชีย 

7.5% กลุมคนผิวดำ 3.3% ผสม 2.2% อ่ืน ๆ 1.0% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 

17.677% วัยทำงาน (15-64 ป) 63.669% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 18.653% อายุขัยเฉลี่ย 81.205 ป เพศชาย 

79.4 ป เพศหญิง 83.1 ป อัตราการเกิด 10.7 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9 คนตอประชากร 

1,000 คน 

 

ศาสนา คริสต (นิกาย Anglican, Roman Catholic, Presbyterian, Methodist) 59.3% อิสลาม 4.8% 

ฮินดู 1.5% ซิกข 0.8% ยูดาห 0.5% พุทธ 0.4% อ่ืน ๆ 0.4% ไมระบ ุ7.1% ไมนับถือศาสนา 25.1% 

 

ภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีภาษาถ่ินท่ีใชตามภูมิภาคตาง ๆ อาทิ ภาษาสกอต ภาษา

เวลส ภาษาไอริช 

 

การศึกษา งบประมาณรายจายดานการศึกษา 6.1% ของ GDP (ป 2561) 
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การกอตั้งประเทศ/วันชาติ   สหราชอาณาจักรมีชื่อเต็มวา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

เปนประเทศท่ีมีบทบาทนำดานการเปนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและความกาวหนาทางวรรณคดีและวิทยาศาสตร

จากการท่ีสหราชอาณาจักรมีดินแดนท่ีประกอบข้ึนจากอดีตดินแดนอิสระ 4 แหง ไดแก อังกฤษ สกอตแลนด เวลส 

และไอรแลนดเหนือ การรวมตัวเปนอาณาจักรเชนปจจุบันจึงใชเวลานับ 1,000 ป โดยอังกฤษและเวลสรวมตัว

กับสกอตแลนดอยางเปนทางการเม่ือป 2250 และเรียกวาสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ (United Kingdom of 

Great Britain) ตอมาเม่ือป 2344 ก็ไดผนวกดินแดนท้ังหมดของเกาะไอรแลนดและจัดตั้งเปนสหราชอาณาจักร 

บริเตนใหญและไอรแลนด (United Kingdom of Great Britain and Ireland) การรวมตัวดังกลาวกอใหเกิด

การตอตานอยางมากจากชาวไอริชชาตินิยม ในท่ีสุดชาวไอริชก็สามารถสถาปนารัฐเสรีไอรแลนด (Irish Free State) 

ขึ้นเมื่อป 2464 ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตเกือบทั้งหมดของเกาะไอรแลนด ยกเวน 6 มณฑลทางตอนเหนือ 

การสถาปนาดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการแยกตัวเปนอิสระอยางสมบูรณของไอรแลนดเม่ือป 2480 ไอรแลนดใต

จัดตั้งเปนรัฐเอกราชมีชื่อเรียกวา แอรา (Eire) และเม่ือป 2492 ไดเปลี่ยนชื่อจากแอราเปนไอรแลนด และมี

สถานภาพเปนสาธารณรัฐอยางเปนทางการ อีกท้ังไมสังกัดในเครือจักรภพ (Commonwealths of Nations) 

อีกตอไป อยางไรก็ดี 6 มณฑลทางตอนเหนือในเขตอัลสเตอร (Ulster) หรือไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland) 

มิไดรวมตัวกับสาธารณรัฐ และยังคงเปนดินแดนสวนหนึ่งของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ โดยมีชื่อเรียก

รวมกันใหมวา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ในสมัยศตวรรษท่ี 19 สหราชอาณาจักรไดแผ

ขยายอิทธิพลและมีเมืองข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 1 ใน 4 ของโลก แตหลังจากประเทศไดรับความเสียหายจาก

สงครามโลกท้ัง 2 ครั้ง และการแยกตัวเปนเอกราชของไอรแลนดใต อิทธิพลของสหราชอาณาจักรไดลดทอนลง

อยางมาก 

 

วันชาต ิ วันเสารท่ี 2 ของ มิ.ย. 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริยเปนประมุข ภายใตรัฐธรรมนูญแบบไม

เปนลายลักษณอักษร (Unwritten Constitution) มีระบบการกระจายอำนาจการปกครองใหแกอังกฤษ เวลส 

สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ รัฐบาลกลางเปนผูดูแลงานหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ 

การตางประเทศ และการปองกันประเทศ ท้ังนี้ สถาบันกษัตริยเปนสถาบันท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศ กษัตริย

ทรงครองราชยโดยความยินยอมพรอมใจของรัฐสภา ปจจุบัน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2 ทรงเปน

ประมุขของประเทศและเปนสัญลักษณของความเปนเอกภาพของชาติ 

 ฝายบริหาร : นรม.เปนหัวหนารัฐบาลและเปนผูแตงตั้ง ครม. ปจจุบันนายบอริส จอหนสัน 

เปน นรม. หลังจากนำพรรคอนุรักษนิยมชนะเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 12 ธ.ค.2562 ดวยคะแนนเสียงเด็ดขาดจำนวน 

365 ท่ีนั่ง จากท้ังหมด 650 ท่ีนั่ง ท้ังนี้ สหราชอาณาจักรปรับ ครม. ครั้งสำคัญอยางนอย 7 จาก 23 กระทรวง 

เม่ือ ก.ย.2564 เพ่ือใหรัฐบาลเปนเอกภาพ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน แกปญหาความไมเทาเทียมทาง

เศรษฐกิจ และปรับภาพลักษณของรัฐบาลจากกระแสวิจารณการทำงานไมมีประสิทธิภาพ อาทิ การตอบสนอง

สถานการณในอัฟกานิสถานท่ีลาชา การรับมือวิกฤติโรคระบาดในสถานศึกษา และการทุจริต  
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 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา ไดแก สภาสูง (House of Lords) 618 ท่ีนั่ง และสภาผูแทนราษฎร 

650 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งวาระ 5 ป พรรคอนุรักษนิยมเปนรัฐบาลเสียงขางมากพรรคเดียว หลังจากชนะ

การเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 12 ธ.ค.2562 ดวยคะแนนเสียงเด็ดขาดจำนวน 365 ท่ีนั่ง จากท้ังหมด 650 ท่ีนั่ง มากท่ีสุด

ของพรรคนับตั้งแตป 2530 ขณะท่ีพรรคแรงงานมี 203 ท่ีนั่ง พรรคชาตินิยมสกอต (Scottish Nationalist 

Party-SNP) 48 ท่ีนั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat) 11 ท่ีนั่ง พรรค Democratic Unionist 

Party (DUP) 8 ท่ีนั่ง และพรรคอ่ืน ๆ 15 ท่ีนั่ง  

 ฝายตุลาการ : สภาสูงทำหนาท่ีเปนศาลอุทธรณสูงสุด และมีศาลสูงของอังกฤษ เวลส และ

ไอรแลนดเหนือ 

 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค ท่ีสำคัญไดแก พรรคอนุรักษนิยม (Conservative) พรรค

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

(Liberal Democrat) 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมผสานกับการจัดระบบรัฐสวัสดิการ ภาคเอกชนมีบทบาท

สำคัญในระบบเศรษฐกิจ มีนโยบายเศรษฐกิจมุงใหบรรลุถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงและมีเสถียรภาพ     

ทำใหประชากรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน โอกาสการจางงานสูง ผลผลิตการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ธัญพืช มันฝรั่ง 

พืชผักตาง ๆ วัว แกะ สัตวปก และปลา อุตสาหกรรมหลัก ไดแก อุปกรณเครื่องจักร อุปกรณไฟฟา อุปกรณ

อัตโนมัติ อุปกรณสำหรับการเดินเสนทางรถไฟ การตอเรือ อากาศยาน ยานยนตและชิ้นสวนตาง ๆ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร โลหะ เคมีภัณฑ ถานหิน ปโตรเลียม ผลิตภัณฑจากกระดาษ การผลิตอาหาร 

สิ่งทอ เสื้อผา และสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก ถานหิน ปโตรเลียม        

กาซธรรมชาติ เหล็ก ตะก่ัว สังกะส ีทองคำ ดีบุก หินปูน ยิปซัม ปูนขาว ทราย ซิลิกา และหินชนวน  

 ท้ังนี้ สหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสหราชอาณาจักรเผชิญการแพรระบาดท้ังหมด 3 ระลอก ระลอกแรก 

เม่ือ มี.ค.-เม.ย.2563 จากเชื้อสายพันธุดั้งเดิมเปนสายพันธุแพรระบาดหลัก การแพรระบาดระลอกสอง เม่ือ พ.ย.

2563-ม.ค.2564 จากเชื้อสายพันธุแอลฟา (B.1.1.7) และระลอกสาม เม่ือ มิ.ย.-ก.ค.2564 จากเชื้อสายพันธุ

เดลตา (B.1.617.1) สงผลใหสหราชอาณาจักรเปนประเทศแรก ๆ ท่ีเปดรับการเดินทางระหวางประเทศ เพ่ือ

ฟนฟูเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการท่ีไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 

 อยางไรก็ดี การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) หรือ Brexit อยางเปนทางการเม่ือ 1 ม.ค.2564 

ทำใหสหราชอาณาจักรเผชิญปญหาการเคลื่อนยายสินคาและบริการระหวางสหราชอาณาจักรกับประเทศ

สมาชิก EU เฉพาะอยางยิ่งการตรวจลงตราบริเวณชายแดนไอรแลนดเหนือและขอพิพาทประมงกับฝรั่งเศส 

นอกจากนี้ แรงงานจาก EU ยังประสบปญหาในการขอวีซาเพ่ือเขามาทำงานในสหราชอาณาจักร สงผลให 

สหราชอาณาจักรประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ พลังงาน สินคาอุปโภค

บริโภค เวชภัณฑ ปศุสัตว ทำใหสินคาราคาแพงข้ึนและไมเพียงพอตอความตองการ โดยสหราชอาณาจักรมี

อัตราการวางงานกวา 1 ลานตำแหนง หวง มิ.ย.-ส.ค.2564 ซ่ึงเปนสถิติสูงสุดในชวง 20 ป  
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   สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ปอนดสเตอรลิง (GBP) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  1 GBP : 1.35 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  1 GBP : 44.98 บาท (ต.ค. 2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 2.708 ลานลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -9.79%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 40,284 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 34,738,347 คน 

อัตราการวางงาน : 4.34%  

อัตราเงินเฟอ : 0.85%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด: ขาดดุล 95,421 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 741,011 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : สินคาสำเร็จรูป เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 

มูลคาการนำเขา : 750,699 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : สินคาสำเร็จรูป เครื่องจักร เชื้อเพลิง และอาหาร 

คูคาสำคัญ : สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด และจีน 

 

การทหาร   งบประมาณดานการทหารป 2563 คิดเปนมูลคา 2.247% ของ GDP มีกำลังพล 148,500 นาย 

(ทบ. 83,650 นาย ทร. 33,050 นาย และ ทอ. 32,800 นาย) กำลังพลสำรอง 78,600 นาย 

 

ปญหาดานความม่ันคง   

 1) การรวมมือดานความม่ันคงกับ EU หลังจาก Brexit  

 2) การจัดการกับพลเมืองสหราชอาณาจักรท่ีเขารวมกับกลุม Islamic State (IS) และตองการ

เดินทางกลับประเทศ การปองกันการกอการรายโดยกลุมสุดโตงทางศาสนาและกลุมขวาจัด  

 3) การเสริมสรางความม่ันคงทางไซเบอรและตอตานการกอการรายทางไซเบอร  

4) ภัยคุกคามทางไซเบอรและจารกรรมจากรัสเซียและจีน 

5) การขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ   ท่ีสำคัญ อาทิ UN (เปนสมาชิกถาวร UNSC), IMF, OECD, NATO, AIIB, G-20 

และ G-8  
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สหราชอาณาจักรกำหนดเปาหมายเปนมหาอำนาจดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (Science and Tech Superpower) อยางนอยใหอยูในลำดับท่ี 3 ของโลก และเปนศูนยกลางดาน

นวัตกรรมและการวิจัยภายในป 2573 โดยเนนดานไซเบอรและอวกาศเปนพิเศษ รัฐบาลสนับสนุนการ

คนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีท้ังดานพลเรือนและการทหาร ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ การกระตุนใหภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมการลงทุนดานการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงสงเสริมการ

ถายทอดและอำนวยความสะดวก การเขาถึงเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในหลายสาขา ไดแก 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา การแพทย อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมอวกาศ และการบิน 

 

การขนสงและโทรคมนาคม   ดานขนสง มีทาอากาศยาน 460 แหง ท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยาน Heathrow 

และทาอากาศยาน Gatwick ในลอนดอน เสนทางรถไฟ 16,837 กม. ถนน 394,428 กม. เสนทางสัญจรทางน้ำ 

3,200 กม. ดานโทรคมนาคม สหราชอาณาจักรสงเสริมการแขงขันดานเครือขายโทรคมนาคม โดยมี Office of 

Telecommunications (OFTEL) เป นหนวยงานควบคุมดูแลอุตสาหกรรมการสื ่อสารโทรคมนาคม 

ปจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารกาวหนาท้ังระบบภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยใชระบบสายเคเบิล

ใตดิน เสนใยแกวนำแสงยานความถ่ีไมโครเวฟ และระบบสายเคเบิลใตทะเลเชื่อมโยงท่ัวทวีปยุโรปกับเอเชีย 

ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ รวมท้ังมีสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน ไดแก สถานีดาวเทียมของ 

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

(แถบมหาสมุทรแอตแลนติก) และ Eutelsat 1 แหง มีโทรศัพท พ้ืนฐานใหบริการ 32 ลานเลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 79 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +44 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตเม่ือป 2563 คิดเปน 94.81% 

ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอรเน็ต .uk  

 

การเดินทาง   สายการบินตรงกรุงเทพฯ-ลอนดอน มี 3 สายการบิน คือ British Airways, EVA Airways และ

การบินไทย ระยะเวลาการบินประมาณ 11 ชม. 30 นาที-12 ชม. 50 นาที เวลาท่ีสหราชอาณาจักรชากวาไทย 

6 ชม. ในหวงปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค. และ 7 ชม. ในหวงปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค. เว็บไซตดานการทองเท่ียว 

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

ธรรมดาและเอกชน ผูถือหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรไดรับยกเวนการตรวจลงตราเพ่ือการทองเท่ียว 

และสามารถพำนักอยูในราชอาณาจักรไดไมเกิน 30 วัน 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม  

 1) การจัดการความสัมพันธในอนาคตระหวางสหราชอาณาจักรกับ EU หลังจาก Brexit 

โดยเฉพาะความสัมพันธทางการคาและหลักการเคลื่อนยายเสรีของพลเรือน เงินทุน สินคา และแรงงาน 

 2) การคลี่คลายปญหาความแตกแยกภายในประเทศ โดยเฉพาะสกอตแลนดท่ีตองการจัดลง

ประชามติรอบใหมเพ่ือแยกตัวเปนเอกราชจากสหราชอาณาจักร และการฟนตัวของกลุมหัวรุนแรงในไอรแลนดเหนือ 

 3) การเปนเปาหมายกอการรายโดยกลุมสุดโตงทางศาสนาและกลุมขวาจัด  
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 4) บทบาทของสหราชอาณาจักรในเวทีการเมืองและการคาระหวางประเทศหลังจาก Brexit 

รวมถึงบทบาทในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก  

 5) การฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 และการแกไขปญหาวิกฤติขาดแคลน

แรงงาน สินคา และพลังงาน 

 6) การสรางบทบาทนำของสหราชอาณาจักรในดานสิ่งแวดลอมและปองกันการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

 

ความสัมพันธไทย-สหราชอาณาจักร 

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการเม่ือ 18 เม.ย.2398 แต ท้ังสองฝายมี

ปฏิสัมพันธกันยาวนานกวานั้น โดยเพ่ิงมีการเฉลิมฉลองความสัมพันธครบรอบ 402 ป เม่ือ 7 มี.ค.2558 

นอกจากนี้ ความสัมพันธยังดำเนินไปอยางราบรื่นและแนนแฟนท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี มีการ

แลกเปลี่ยนการเยือนอยางสม่ำเสมอ การเยือนครั้งลาสุดของฝายไทย คือ นายดอน ปรมัตถวินัย รมว.กต. 

เยือนกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหวาง 13-14 ก.พ.2563 ฝายสหราชอาณาจักร นายโดมินิก ราบ 

รมว.กต. เยือนไทยเพ่ือรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ในฐานะแขกของประธานอาเซียน (ไทย) 

เม่ือ ส.ค.2562 

 ดานการคา เม่ือป 2563 สหราชอาณาจักรเปนคูคาอันดับ 22 ของไทย และเปนคูคาอันดับ 4 

ของไทยในยุโรปรองจากเยอรมนี สวิตเซอรแลนด และเนเธอรแลนด มูลคาการคา อยูท่ี 151,646 ลานบาท 

ลดลง 22.32% ไทยสงออก 95,563 ลานบาท และนำเขา 56,083 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 39,479 

ลานบาท  

 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก ไกแปรรูป รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ รถจักรยานยนต

และสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟา สินคานำเขาสำคัญของไทย ไดแก เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลม และสุรา เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

สบู ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง  

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2563 นักทองเท่ียวสหราชอาณาจักรเดินทางมาไทยรวม 221,392 

คน ลดลง 77.69% จากเมื่อป 2562 ที่ 992,486 คน ซึ่งมีจำนวนมากเปนอันดับ 2 ของยุโรป รองจากรัสเซีย 

ท้ังนี้ จำนวนนักทองเท่ียวสหราชอาณาจักรท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ เปนผลสืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 และมาตรการระงับการเดินทางระหวางประเทศของสหราชอาณาจักร เพ่ือปองกันการนำเขาเชื้อ  

 จำนวนคนไทยในสหราชอาณาจักร ประมาณ 71,000 คน (ต.ค.2560) 

 ดานการศึกษา มีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในทุกระดับ โดย British Council 

(ประเทศไทย) เปนหนวยงานหลักของสหราชอาณาจักรท่ีประสานโครงการความรวมมือดานการศึกษาตาง ๆ 

กับหนวยราชการของไทย  

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยการบริการทางอากาศ (10 พ.ย.2493 แกไขเพ่ิมเติมเม่ือ 

28 ต .ค .2520 และ มิ .ย .2522) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (28 พ .ย .2521) 
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อนุสัญญาวาดวยการยกเวนภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีท่ีเก็บจากเงินได 

(18 ก.พ.2524) ความตกลงวาดวยการโอนตัวผูกระทำผิดและความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำ

พิพากษาในคดีอาญา (22 ม.ค.2533) และบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการสงกำลังบำรุง 

(30 มี.ค.2536) 

 

------------------------------------------------ 
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Alexander Boris de Pfeffel Johnson   

 

ตำแหนง   นรม.สหราชอาณาจักร 

 

ประวัติสวนตัว  เกิด 1 มิ.ย.2507 (อายุ 58 ป/ป 2565) ท่ีนิวยอรก สหรัฐฯ  

    เติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางคอนขางบน เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 4 คน  

    บิดา ชื่อ นาย Stanley Johnson อดีตสมาชิกรัฐสภายุโรปรวมถึงท่ีธนาคารโลก  

    มารดา ชื่อ นาง Charlotte Johnson Wahl Fawcett เปนจิตรกร 

 

สถานภาพสมรส  สมรสกับนาง Allegra Mostyn-Owen เม่ือ 5 ก.ย.2530 หยารางเม่ือ 26 เม.ย.2536 

    สมรสกับนาง Marina Wheeler เม่ือ 8 พ.ค.2536  บุตรสาว 2  คน ชื่อ Lara และ  

   Cassia และ บุตรชาย 2 คน ชื่อ Milo และ Theodore หยารางเม่ือ พ.ค.2563 

ป จจุบั นสมรส กับ  น .ส . Carrie Symonds (อายุ  34 ป /ป  2565) อาชีพนั ก

ประชาสัมพันธ เม่ือ 29 พ.ค.2564 มีบุตรชาย 1 คน 

 

ประวัติการศึกษา   สถาบันชั้นนำหลายแหงในยุโรป เชน European School of Brussels เบลเยียม  

   โรงเรียน Ashdown House และ Eton College สหราชอาณาจักร ศึกษาดาน 

   วรรณกรรมคลาสสิก ท่ี Balliol College ในมหาวทิยาลัย Oxford จบการศึกษา 

   ดวยเกียรตินิยมอันดับ 2 

 

ประวัติการทำงาน   นักหนังสือพิมพและบรรณาธิการหนังสือพิมพและนิตยสารหลายฉบับ  เชน นสพ. 

The Times, The Daily Telegraph, The Spectator โดยชวงตนของอาชีพเม่ือป 

2530 เคยถูกไลออกจากกรณีถูกกลาวหาวาปลอมแปลงถอยคำอางอิงท่ีเขียนลงใน

บทความ   
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ประวัติทางการเมือง   เปน ส.ส.พรรคอนุรักษนิยม ตั้งแตป 2544  

4 พ.ค.2552-9 พ.ค.2559  นายกเทศมนตรลีอนดอน  

ก.ค.2559-ก.ค.2561    รมว.กระทรวงการตางประเทศ 

24 ก.ค.2562   นรม.สหราชอาณาจักร 

12 ธ.ค.2562  นำพรรคอนุรักษนิยมชนะการเลือกตั้งท่ัวไปดวยคะแนนเสียงเด็ดขาด และ

ดำรงตำแหนง นรม.สมัยท่ีสอง 

          

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ   เดิมถือ 2 สัญชาติ คือ สหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ โดยไดยกเลิกสัญชาติ

สหรัฐฯ เม่ือป 2559 พูดภาษาฝรั่งเศสและอิตาเลียนไดคลองแคลว และมี

ความรูดานภาษาเยอรมัน สเปน และละติน เคยเสพกัญชา มีแนวคิด

สนับสนุนการใชกัญชาทางการแพทย มีชื่อเลนหลายชื่อ เชน Bojo, Beano 

Boris, The Boris, Britain’s Donald Trump, The Blonde Bombshell, 

Bonking Boris ลักษณะเดนท่ีมักถูกกลาวถึง เชน ผมสีบลอนดท่ีไมจัดทรงให

เรียบรอย กิริยาท่ีดูวางโต น้ำเสียงและวิธีการพูดท่ีแปลก มักสวมเนคไทสีสด 

เปนตน มีบุคลิกลักษณะคลายกับนายโดนัลด ทรัมป อดีตประธานาธิบดีของ

สหรัฐฯ โดยนาย Kenneth Clarke สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักรสังกัด

พรรค Conservative ตั้งฉายาใหนายบอริส จอหนสัน วา “Nicer Donald 

Trump” 

 

------------------------------------------------ 
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ผูนำและคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร 

 

ประมุข        สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2  

นรม.        Boris Johnson   

รมว.กระทรวงการคลัง       Rishi Sunak  

รมว.กระทรวงการตางประเทศและการพัฒนา   Elizabeth Truss  

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Priti Patel 

รมว.กระทรวงยุติธรรม       Dominic Raab 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Ben Wallace  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Sajid Javid 

รมว.กระทรวงธุรกิจ พลังงานและยุทธศาสตรอุตสาหกรรม  Kwasi Kwarteng 

รมว.กระทรวงการคาระหวางประเทศ    Anne-Marie Trevelyan 

รมว.กระทรวงการทำงานและบำนาญ    Therese Coffey 

รมว.กระทรวงศึกษาธกิาร      Nadhim Zahawi 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการชนบท   George Eustice 

รมว.กระทรวงเคหะและชุมชน     Michael Gove  

รมว.กระทรวงคมนาคม       Grant Shapps 

รมว.กระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สือ่มวลชน และกีฬา  Nadine Dorries 

รมว.กระทรวงกิจการสกอตแลนด     Alister Jack 

รมว.กระทรวงกิจการไอรแลนดเหนือ    Brandon Lewis 

รมว.กระทรวงกิจการเวลส      Simon Hart 

 

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

 (ต.ค.2564) 


