สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : 10 เมษายน 2562

นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู อ้ านวยการ ศู น ย์พ ยากรณ์
เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย กล่ า วว่ า
ผลสารวจพบว่า สงกรานต์ปีน้ ีแม้ประชาชนจะเน้นท่องเทีย่ วตาม
สถานทีต่ ่าง ๆ แต่เสียงส่วนมากยังอยากจะอยู่บา้ นเพราะช่ วงนี้
อากาศร้อนมาก และหากจะไปท่องเทีย่ วก็กลัวปัญหาการจราจร
จึง จะเน้น ท่อ งเที่ย วใกล้บ า้ นเป็ นหลัก และมองว่าจากปัญหา
ค่ าครองชีพแพง จึงไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยมากนักส่งผลให้
เงินสะพัดในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ปีน้ ี 135,837.56 ล้านบาท
เติบโตเพียงร้อยละ 2.76 เมื่อเทียบกับช่ วงสงกรานต์ปี 2561
ที่มีอ ตั ราเติบ โตถึง ร้อ ยละ 3.50 หรือ มีเม็ด เงิน 132,126.87
ล้านบาท

นายปรัช ญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ พื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออก (หอการค้า ภาคตะวัน ออก)
กล่าวว่า ในส่วนของเอกชนในพื้นที่ ได้หยุดการลงทุนทุกอย่ าง
เพือ่ รอดูสถานการณ์ทางการเมือง เนื่องจากยังไม่สามารถคาดเดา
ได้ว่ารัฐบาลใหม่ทจ่ี ะเข้ามา บริหารประเทศจะหน้าตาเป็ นแบบไหน
โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของแต่ ละพรรคการเมืองก็มนี โยบายที่
แตกต่างกันออกไป จึงยากทีจ่ ะคาดเดาว่าหลังจากนี้ประเทศจะเดิน
ไปในทิศ ทางใด "เสีย งของเอกชนส่ ว นใหญ่ ต อ้ งการให้ร ัฐ บาล
ชุดใหม่ทจ่ี ะเข้ามา ทางานอย่างมีเสถียรภาพ และสามารถสานต่อ
นโยบายทีร่ ฐั บาลชุดปัจจุบนั ได้ดาเนินการไว้ ซึ่งต้องการให้รฐั บาล
ใหม่น้ ีทางานแบบระยะยาวหรือประมาณ 2-3 ปี แต่ประเมินจาก
สถานการณ์แล้ว คาดว่า อาจจะไม่เป็ นเช่ นนัน้ เพราะยัง มีห ลาย
ปัจจัย ที่ท าให้ก ารเมือ งของไทยยัง ไม่น่ิ ง ซึ่ง เรื่อ งนี้เป็ นประเด็น
สาคัญทีท่ าให้เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศบางส่วนชะลอ
การลงทุนเพือ่ รอดูสถานการณ์" นายปรัชญากล่าว
นอกจากนี้ นายปรัชญายังกล่าวว่า จากการสารวจเสียงจาก
เอกชนในพื้น ที่ พบว่ า ส่ ว นมากต้อ งการให้ร ฐั บาลที่จ ะเข้า มา
ต้อ งมี น โยบายช่ ว ยเหลื อ ผู ม้ ี ร ายได้น ้อ ย รวมถึ ง นโยบาย
การส่ ง เสริ ม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (เอสเอ็ ม อี)
อย่ า งเร่ ง ด่ วน และต้อ งการให้รฐั บาลชุดใหม่เดินหน้า โครงการ
เขตพัฒ นาพิเ ศษ ภาคตะวัน ออก (อีอีซี) เนื่ อ งจากรัฐ บาลชุด
ปัจจุบ นั มีก ารประชาสัม พัน ธ์แ ละหวัง ให้เป็ นโครงการที่จะช่ วย
พัฒนาประเทศให้ดขี ้นึ และในเรื่องของการส่งออกคาดว่าประเทศ
ยังพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ได้ แต่ คาดว่าอาจจะไม่
เป็ นไปตามเป้ าที่ได้ตงั้ ไว้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็ นประเด็น หนึ่ง ที่ต อ้ งให้
รัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลือ่ น แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 1 และ
2 จะยัง คงทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ตา่ แล้ว คาดว่ า ตลอดทัง้ ปี 2562
ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองในประเทศ
ยังไม่คลีค่ ลาย โอกาสทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะซึมลงสูงมาก

นางสาวชนเขต บุ ญ ญขัน ธ์ ประธานหอการค้า จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน เปิ ดเผยว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่ าภาคเหนือเวลานี้
เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแม่ฮ่องสอนแล้ว เนื่องจาก
เป็ นจัง หวัด ที่ ข ับ เคลื่ อ นด้ว ยการท่ อ งเที่ ย ว ตั้ง แต่ ว ัน ที่
15 มีนาคมทีผ่ ่านมาถึงปัจจุบนั สายการบินต้องยกเลิกเทีย่ วบิน
ไปแล้ว กว่ า 80 เที่ ย วบิ น จากสภาพหมอกควัน ส่ ง ผลต่ อ
ทัศ นวิสยั การบิน โดยเที่ย วบิน หนึ่ ง มีผูโ้ ดยสาร 65-70 ที่น งั ่
คิดเป็ นจานวนนักท่องเทีย่ วทีห่ ายไปกว่า 6,000 คน ทาให้เวลานี้
การเดินทางเข้าออกทาได้เพียงทางถนนเท่านัน้

ที่มา : มติชน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ที่มา : แนวหน้า

