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แหล่งที่มา: เว็บไซต์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล 

  

 

ห่วงม็อบยืดเยื้อท ำเศรษฐกิจพงั แนะเอกชนงัดแผนส ำรอง 

       สศค. ห่วงม็อบยืดเยื้อ ไม่มีการเลือกต ั้งวนัที่ 2 ก.พ. ฉดุจีดีพีเหลือ 2% ขณะที่บโีอไอเควง้ ไร้บอร์ดพจิารณาหลังจากไม่ม ี
ครม. แต่งต ั้ง ด้าน เอกชน เตรียมพรอ้มทุกสถานการณ์ หลายธุรกิจปรบัแผนให้กระทบธุรกิจน้อยที่สุด ชี้หากไมปิ่ดท่าเรือ-สนามบิน 
ยงัพอรับมอืได ้
 
          นายสมชยั สจัจพงษ์ ผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.) เปิดเผยภายหลังเขา้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีรกัษาการ
ด้านเศรษฐกจิ (ครม.เศรษฐกิจ) มีนายกติตริัตน์ ณ ระนอง ปฏบิตัิหน้าทีร่องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานการประชุมทีอ่าคารการท่าอากาศยานแห่งประเทศ ไทย (ทอท.) ประจ าสนามบินสุวรรณภูม ิ ว่า สศค. ไดร้ายงานการ
ปรบัลดประมาณการการขยายตวัทางเศรษฐกจิปี 2557 ลงเหลือ 3.1% จากเดิม 3.5-4% หลังไดร้ับรายงานว่า เงินลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคมนาคมของประเทศ 2 ล้านล้านบาท และงบลงทุนในงบประมาณปี 2557 อีก 10% หรือ
ประมาณ 45,000 ล้านบาท จะไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นโครงการลงทนุขนาดใหญต่อ้งขออนุมตัิจาก ครม. ท  าให้เมด็เงินกระตุน้
เศรษฐกิจส่วนน้ีหายไป 
 
          ส่ิงที่ สศค. เป็นห่วงคือ หากการเลือกต ั้งวนัที ่2 กมุภาพนัธ์น้ีไม่เกิดขึ้น รวมถึงการชุมนุมยดืเยือ้กระทบตอ่ความเชือ่ม ัน่ของ
ผูบ้ริโภค จนยอดการผลิตสินคา้ลดลงกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริง (ภาคผลิต) ส่งผลตอ่อ านาจซือ้ของประชาชนใหล้ดลงและ
กระทบต่อการผอ่นช  าระภาระหน้ีทีม่ีตอ่สถาบนัการเงินจนท  าให้เกดิหน้ีเสีย  และกระทบตอ่ฐานะของสถาบนัการเงินในที่สุด ซึ่งจะ
เป็นเร่ืองใหญแ่มว้่าปัจจุบนัระบบสถาบนัการเงนิไทยยงัแข็งแกร่งกต็าม แต่เร่ืองเช่นน้ีเคยเกดิขึ้นมาแล้วในอดีต (วิกฤติเศรษฐกิจ ปี 
2540) หากเป็นเช่นนั้น จีดีพี (ตวัเลขเศรษฐกิจ) จะโตต  ่ากว่า 3% คงเหลือ 2% กว่าเท่านั้นโครงการ 4 แสนล้านชะลอ 
 
          นายกติตริตัน์ ณ ระนอง ปฏบิตัหิน้าทีร่องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า รกัษาการ
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกจิ ไดป้ระชุมเพือ่ประเมินผลกระทบจากการชุมนุมว่า ขณะน้ีปัญหาทางการเมอืงน าไปสู่ความขดัแยง้และ
การลาออกของ ส.ส. จนท  าให้เกดิการยุบสภา และยืดเยื้อน าไปสู่การชุมนุมได้ส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจในระดบัหน่ึงแลว้  และจะ
มากขึ้นเร่ือยๆหากการชมุนุมยงัยืดเยื้อต่อไป 
 
          จึงอยากใหทุ้กฝ่ายเร่งท  าความเขา้ใจและหาขอ้ยตุโิดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัเศรษฐกิจ ท ั้งน้ี ผลกระทบที่เห็น
ชดัเจนแลว้ คือ ในส่วนของการส่งเสริมการลงทนุ (บโีอไอ) ทีม่ีมูลค่าโครงการเกิน 200 ล้านบาท ทีต่อ้งได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบีโอไอ รวมมลูค่าโครงการต่างๆ ที่รออนุมตัิท ั้งส้ินราว 400,000 ล้านบาท ตอ้งชะลอออกไป เน่ืองจากปัจจุบนัยงั
ไม่มีคณะกรรมการบีโอไอเพราะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก ครม. แต่ปัจจบุนัเป็นเพยีงรกัษาการ ครม. เท่านั้น จึงยงัไม่สามารถแต่งต ั้ง
ได้ นอกจากนั้น โครงการลงทนุ 10% ของงบประมาณปี 2557 ทีร่ะงบัการใชไ้ปแล้ว แมง้บลงทุนปกตอีิก 90% จะยงัเดินหน้าได้
ก็ตาม ก็มีผลกระทบเช่นกนัเอกชนปรบัแผนรับไตรมาสแรกตวัเลขไม่สดใส 
 
          ด้าน นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากการปิดกรุงเทพฯ ที่ผา่นมา 
ได้ส่งผลกระทบตอ่ภาคธุรกจิต ั้งแต่ระดบันอ้ยไปจนถึงมาก แตถ่้าเหตกุารณ์ยืดเยือ้ตอ่ไปก็จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 
 



       ขณะน้ีหลายธุรกิจ ไดป้รับแผนการด าเนินงานในปีน้ีใหม่ท ั้งหมด และบางธุรกจิกไ็ม่สามารถคาดการณ์วางแผนธุรกิจได้เลย 
เพราะก  าลังซือ้ภายในประเทศลดลงมาก โดยเฉพาะการลงทนุภาครัฐและเอกชนหายไป ซึ่งเห็นได้จากการลงทนุภาคเอกชนในเดือน 
พ.ย. 2557 ลดลงเกอืบ 8% การใชก้  าลังการผลิตลดลง 8% และลดลงอย่างตอ่เน่ืองหลายเดือนการส่งออกลดลงเกอืบ 5% และการ
น าเขา้รวมกล็ดลงถึง 8.6% แบ่งเป็นการน าเขา้สินคา้ทุนลดลง 18% และสินคา้วตัถุดิบลดลงกว่า 7% ซึ่งการที่สินคา้น าเขา้ใน 2 

กลุ่มน้ีลดลงจะสะทอ้นให้เห็นว่าการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตจะลดลงไปด้วย 
 
       นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การปิดกรุงเทพฯ ยงัไม่ส่งผลกระทบตอ่
การส่งออก เพราะท่าเรือกรุงเทพยงัใชไ้ดป้กติ แมจ้ะปิดทางเขา้ออก แตย่งัใชร้ะบบทางด่วนได้ ท ั้งน้ี หากเกดิเหตุการณ์รุนแรงถึงข ั้น
ปิดทางด่วนและท่าเรือ จนไม่สามารถขนส่งตูสิ้นคา้ไดจ้ะส่งผลกระทบต่อการส่งออก 15-20% ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกทีใ่ช ้
ท่าเรือแหลมฉบงั ซึ่ง สรท. แจ้งให้สมาชิกเตรียมการหากท่าเรือกรุงเทพถูกปิด โดยประสานสายการเดินเรือ เปล่ียนไปใชท้่าเรือแหลม
ฉบงั และหารือกบัลูกคา้ในต่างประเทศ เพื่อชะลอการส่งสินคา้แต่การใชท้่าเรือแหลมฉบงั จะท  าใหต้น้ทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสินคา้จาก จ.สมทุรสาคร สมทุร สงคราม จะมีตน้ทุนขนส่งเพิม่ขึ้น 20-30% 

 
          ส่วนการปิดหน่วยงานราชการนั้น กระทรวงต่างๆ ก็ได้วางแผนรับมอื กระทบการท  าธุรกรรมต่างๆ ไม่มาก เพราะเอกสารส่วน
ใหญผ่า่นระบบออนไลน์ ดังนั้น หากระบบออนไลน์ไมล่่มก็ส่งผลกระทบไม่มาก รัฐบาลตอ้งดูแลรักษาระบบอินเทอร์เน็ต และการ
ส่ือสารต่างๆให้ดี เพือ่ไม่ใหก้ระทบตอ่การน าเขา้และส่งออกของประเทศ 
 
          ส่วนความมัน่ใจของลูกคา้ต่างชาตนิั้น หากการปิดกรุงเทพฯ เป็นไปในช่วงสั้น  ๆ และไม่มกีารปิดท่าเรือ และสนามบนิ ก็จะไม่
กระทบต่อการส่งออก แตถ่้าเหตกุารณ์ยืดเยื้อเกิน 1 สปัดาห์ หรือมกีารปิดท่าเรือ ก็จะกระทบต่อค  าสัง่ซือ้ปลายไตรมาส 1 และ 2 
เพราะลูกคา้ขาดความเชือ่ม ัน่และถ้าสถานการณ์พฒันาไปสู่ความรุนแรงระดับ 3 และ 4ส่งผลกระทบตอ่การส่งออกในปีน้ีแน่นอน
แนะ 5 มาตรการรับมือ 
 
          น.ส.ภิรตา ภกัดีสตัยพงศ์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการสายงาน  Operational  Excellence บริษทั  PWC  Consulting ประเทศ
ไทย จ ากดั กล่าวว่า การชุมนุมของ กลุ่ม กปปส. ท ั้ง 7 จุดนั้น ระยะสั้นคงมีผลกระทบไม่มากนัก เพราะภาคธุรกิจรู้ล่วงหน้าว่าจะมกีาร
ชุมนุมวนัไหน จึงเตรียมแผนส ารองไว ้ และมีการปรบัเสน้ทางโลจิสตกิส์ เช่น เสน้ทางเดินรถเปล่ียนมาเป็นเสน้ทางเดินเรือ และมี
แผนแบ๊กอัพด้านระบบไอทีซึ่งสามารถตอบโจทย์ในระยะสั้นได้ แตท่ี่น่ากงัวลคอื ระยะยาวของภาคธุรกิจ หากการชุมนุมยืดเยื้อเกิน
กว่า 1 สปัดาห์ จะเป็นเร่ืองความเชื่อม ัน่และความมัน่คงของนกัลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองการขนส่งสินคา้รวมถึงแผนการ
ผลิต ซึ่งนกัลงทนุอาจไม่ม ัน่ใจว่าผูป้ระกอบการไทยจะสามารถผลิตและส่งมอบสินคา้ไดต้ามค  าสัง่ซือ้หรือไม่ เพราะปกตหิลกัการ
วางแผนรบัมือวิกฤติต่างๆของภาคธุรกิจนั้น ส่วนใหญจ่ะเตรียมไวน้านประมาณ 1 สปัดาห์เท่านั้น ซึ่งครั้งน้ี ภาคธุรกิจ จะมกีาร
ประเมินสถานการณ์ทกุวนั เช่น การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ มคีวามรุนแรงเกดิขึ้นหรือไม ่
 
          ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจนั้น มีมาตรการส าคญั 5 ประการที่ตอ้งเตรียมไวใ้นช่วงที่เกิดวิกฤติ ได้แก่ 1. ด้านระบบไอที การ
ส่ือสารต่าง  ๆ2. ด้าน  Supply วตัถุดิบ 3. การส่ือสารกบัพนักงานในองค์กร 4. ก  าหนดสถานที่ส ารอง และ 5. เตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้ห้พรอ้ม--จบ-- 
 
          --ทรานสปอร์ต เจอร์นลั  ประจ าวนัที่ 20 - 26 ม.ค. 2557-- 


