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คอลมัน์: บทน ำมติชน: เอกชนเร่ิมกงัวล 
Source - มตชิน 
 
          ขณะที่ผลการเลอืกตัง้ยงัต้องรอไปถงึวนัที่ 9 พฤษภาคม ตามที่กฎหมายเปิดทางให ้กกต.ใชเ้วลา
ให้เต็มที่ในการพิจารณา แต่ดูเหมือนว่าภาคเอกชนจะเริ่มกั งวลกับระยะเวลาที่ เป็นสุญญากาศ  
โดยนาย กลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย กล่าวว่า เอกชนก าลงัจบัตามองสถานการณ์ทาง
การเมอืงของไทยว่า ผลของ กกต.จะออกมาเป็นอย่างไร รฐับาลที่จะมาบรหิารงานต่อไปจะเป็นคนจาก
พรรคไหน หรอืจะเป็นรฐับาลผสม อย่างไรก็ตาม รฐับาลที่รกัษาการอยู่ในขณะนี้ ต้องด าเนินนโยบายที่
เตรยีมไว ้รวมถงึต้องเดนิหน้าการเจรจาในโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ห้ามปล่อยใหเ้กดิสุญญากาศ
ทางเศรษฐกจิ 
          เช่นเดยีวกบั นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  
ที่บอกว่า ทัง้ ส.อ.ท.และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท.  
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร มคีวามกงัวลต่อสถานการณ์การเมอืงหลงัการเลอืกตัง้
ทีไ่ม่มคีวามชดัเจนว่าฝ่ายใดจะไดจ้ดัตัง้รฐับาลอย่างเป็นทางการ โดยล่าสุด กกร.ปรบัลดตวัเลขการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิไทย (จดีพี)ี ปีนี้เหลอื 3.5-4% จากเดมิคาดว่าจะเตบิโตในระดบั 4-4.5% เพราะสถานการณ์ที่
เกดิขึน้สรา้งความกงัวลใหค้นไทยทัง้ประเทศ 
          สอดรบักับก่อนหน้านี้ที่นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยน าเสนอผลส ารวจดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภค ประจ าเดอืนมนีาคม 2562 
พบว่า ดชันีปรบัตวัลดลงทุกรายการครัง้แรกในรอบ 3 เดอืน ด้วยปัจจยัลบหลายอย่าง อาท ิความกงัวล
เกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกจิไทยที่ยงัฟ้ืนตวัช้าและก าลงัซื้อของประชาชนยงัไม่ฟ้ืนตวัขึน้มากนัก สถานการณ์
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิโลกจากปัญหาสงครามการคา้และปัญหาการถอนตวัออกจากสหภาพยุโรป 
(อยี)ู ของสหราชอาณาจกัร (เบรก็ซทิ) ราคาน ้ามนัในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ สถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 
PM2.5 ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยงัทรงตัวในระดับต ่ า รวมทัง้ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทาง
การเมอืงหลงัการเลอืกตัง้ดว้ย 
          ความกังวลของภาคเอกชนมคีวามสมัพันธ์กับความแน่นอนและความไม่แน่นอน ข้อห่วงใยที่
ปรากฏออกมาในระยะหลงัคอืมองว่าสถานการณ์การเมอืงของไทยยงัไม่แน่นอน แสดงว่ากระบวนการ
ต่างๆ ในการเลือกตัง้และก าลังด าเนินไปสู่การจดัตัง้รฐับาลนัน้ ไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้ แก่
ภาคเอกชนได้ แม้ว่าการเลือกตัง้ผ่านไปแล้ว และผลคะแนนในภาพรวมก็ประกาศออกไปแล้วเช่นกัน  
แต่จวบจนบดันี้ก็ยงัไม่มอีะไรที่แน่นอน มแีต่การเผชญิหน้าระหว่างขัว้เพื่อไทยกบัขัว้พลงัประชารฐั และ  
การปฏบิตัิต่อพรรคอนาคตใหม่ภายหลงัจากมกีารเลอืกตัง้ รวมไปถึงการลงชื่อถอดถอน กกต. และท่าที
ของกองทพั ทุกอย่างล้วนสะทอ้นภาพความไม่แน่นอนจนกระทัง่ภาคเอกชนทีส่ามารถสมัผสัได้ จงึก่อเกดิ
เป็นความกงัวลใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ 
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พรบ.หลกัเกณฑร่์ำงกฎหมำยดนัอนัดบั'ยำก-ง่ำย'ธรุกิจไทย 
Source - กรงุเทพธุรกจิ 
 
          การด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัมสี่วน ต้องเกี่ยวขอ้งกบัขอ้กฎหมายทุกขัน้ตอน ซึ่งสะท้อนได้จากการ
จดัอนัดบั ความยากง่าย ในการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business)ของธนาคารโลกที่มตีวัชี้วดั 10 ด้าน 
ซึง่ทุกดา้น เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย โดยอนัดบัทีอ่ยู่ ทา้ยทีสุ่ด คอื การขออนุญาตก่อสรา้ง โดยเฉพาะการขอ
อนุญาตก่อสรา้งโกดงัสนิค้าม ี19 ขัน้ตอน ใชเ้วลา 118 วนั  ที่ผ่านมาภาครฐัใหค้วามส าคญักบัการอ านวย
ความสะดวกในการท าธุรกจิ โดยเฉพาะ ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี มกีารก าหนดใน พ.ร.บ.
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก  เพื่ อ จัดตั ้งศู นย์ บริการแบบเบ็ด เสร็จ (OSS) ซึ่ ง เลขาธิก าร
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีอ านาจใช้กฎหมาย 8 ฉบับ เช่น 
กฎหมายว่าดว้ยทะเบยีนพาณชิย ์
          นอกจากนี้  คณะรฐัมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.
หลกัเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ... และสภานิติบญัญัติ
แห่งชาต ิ(สนช.) เหน็ชอบกฎหมายฉบบัน้ีแลว้คาดว่า จะประกาศใชใ้นเดอืน พ.ค.นี้ ซึง่อาจจะมผีลบงัคบัใช้
ในเดอืน พ.ย.น้ี 
          จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธกิาร คณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานหลกั ในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพฒันาประเทศ  
ตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไดย้กรา่ง พ.ร.บ.หลกัเกณฑก์ารจดัท า ร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของกฎหมาย พ.ศ... ขึ้น เพื่อรองรบัหลกัการ ตามบทบญัญัติมาตรา 77 และ 258 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้ประเทศพงึมกีฎหมายแต่เพยีงจ าเป็น และกฎหมายที่ออกมา
ใหมต่อ้ง ไมส่รา้งภาระใหป้ระชาชนและภาคเอกชนมากเกนิไปโดยไมม่คีวามจ าเป็น 
          นอกจากนี้  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายที่เสนอจากหน่วยงานรฐัมาให้ ครม.
พจิารณาและส่งต่อไปรฐัสภา จะต้องมขี ัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัของการตรากฎหมายที่
เป็นสากลและนานาชาตยิอมรบั 
          สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  ก าหนดให้ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  
การวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกดิขึน้จากกฎหมาย การรบัฟังความคดิเห็น ผู้เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนก าหนด
กลไกการโต้แยง้ หรอืตรวจสอบบทบญัญัตกิฎหมายที่ม ีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรอืสภาพบงัคบั  
ทีเ่ป็นผลรา้ยต่อผูฝ่้าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตรากฎหมาย 
          รวมทัง้ กฎหมายใดที่ประเมนิแล้ว ล้าสมยัและสรา้งภาระแก่ประชาชนและ ภาคเอกชนเกนิความ
จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ข หรอืพจิารณาใหย้กเลกิกฎหมาย 
          เมื่อกฎหมายนี้มผีลในการบงัคบัใช้ คาดว่า จะมผีลต่อการจดัอนัดบัความยากง่าย ในการท าธุรกจิ 
ที่ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยและประเทศอื่นทัว่โลก โดยวัด จากขัน้ตอนการขอ ใบอนุญาต  
การอนุมตัิใบอนุญาตมีความรวดเร็วและมีขัน้ตอนที่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุญาต  
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จากภาครฐัมากขึน้ รวมทัง้ จะมกีารรบัฟังความคดิเหน็รอบดา้นจาก ทัง้ประชาชน ภาคธุรกจิ และผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสยี ทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพจิารณามากที่สุด  ส าหรบัหน้าที่ของหน่วยงานที่เสนอ 
ร่างกฎหมายที่ครอบคลุมร่างพระราชบญัญตั ิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ และประมวลกฎหมาย  
ที่จะออกในอนาคต ต้องผ่านขัน้ตอน ได้แก่ ตรวจสอบความจ าเป็น ในการตรากฎหมาย การรบัฟัง
ความเหน็ผูเ้กี่ยวขอ้ง วเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจ เกดิขึน้จากกฎหมาย การเปิดเผยผลการรบัฟัง และผลการ
วเิคราะหผ์ลกระทบของการ ออกกฎหมาย และจดัท าเอกสารประกอบการ น าเสนอ ครม. 
          ส่วนการพิจารณาความจ าเป็นในการตรากฎหมายจะพิจารณาด้านต่างๆ ได้แก่ กฎหมายสร้าง
ภาระให้ประชาชนเกิน ความจ าเป็นหรอืไม่ กฎหมายมคีวามคุ้มค่ากบัภาระที่เกิดขึ้นแก่รฐัและประชาชน 
หรอืไม่ สามารถที่ใช้มาตรการอื่นนอกเหนือมาตรการทางกฎหมายได้หรอืไม่ ในขณะที่ข ัน้ตอนการรบัฟัง
ความคิดเห็นจะต้อง รับฟังจากผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รบัผลกระทบจากการ  
รา่งกฎหมายขึน้มาใหม ่เช่น ผูป้ระกอบการ กลุ่มบุคล หรอืชุมชน หน่วยงานรฐั หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ
          นอกจากนี้  ข ัน้ตอนการวิเคราะห์ ผลกระทบของกฎหมายจะมีการพิจารณาจากเหตุผลของ
กฎหมายหรอืไม่ มคีวามซ ้าซ้อน กบักฎหมายฉบบัอื่นๆ หรอืไม่ กระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนให้
ถูกจ ากดัลงหรอืไม่ กฎหมายที่จะออกมานัน้เกดิภาระ ของประชาชน และมงีบประมาณในการด าเนินการ
เพิม่มากขึน้หรอืไมจ่ากการ ออกกฎหมายครัง้นี้ 
          วษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรกีล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบบันี้ จะเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการ
ออกกฎหมายใหม่ รวมถึงการพิจารณากฎหมายเก่าที่บังคับใช้มานานก็ต้องประเมินว่าเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจบุนัหรอืไม่ 
          ทัง้นี้ การด าเนินการจะคล้ายคลงึกบักระบวนการปฏริูป สะสาง และตดัทิ้งกฎหมายที่ไม่มคีวาม
จ าเป็นหรอืกระบวนการ "Regulatory Guillotine"  ซึ่งก่อนหน้านี้ มขีอ้เสนอให้ไทยด าเนินการตามหลาย
ประเทศที่ส าเรจ็ เช่น เกาหลีใต้ ซึ่งลดกฎหมายที่  ไม่จ าเป็นได้ 11,000 ฉบบั ภายใน 12 เดือน ซึ่งเมื่อ 
พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในไทย คาดว่าจะตัดลดกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็นและสร้างภาระให้กับ
ประชาชนลดลงได ้10,000 ฉบบั ในเวลา 4-5 ปี เช่นกนั 
          ชยัวธั มะระพฤกษ์วรรณ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมารฐับาล 
มกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคการท าธุรกจิใหม้คีวามคล่องตวัเพิม่มากขึน้ โดยมกีารผ่อน
คลาย กฎหมาย เช่น กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวกบัการตรวจคนเขา้เมอืง การจดทะเบยีนธุรกจิ ซึง่นักธุรกจิตอบรบั
การด าเนินการของภาครฐั และทีผ่่านมาต้องยอมรบัว่าขัน้ตอนการออกกฎหมายหรอืการปรบัปรงุกฎหมาย
ของไทย มหีลายขัน้ตอนท าใหก้ารแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายตอ้งใชเ้วลา 
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ช้ีกำรเมืองวุ่น-ม.44ตวักำรฉุดเมด็เงินลงทุนขนำดใหญ่ 
Source - มตชิน 
 
          ทย.เปิดฟังความเหน็ประชาชน ศกึษาสรา้งสนามบนินครปฐม ลดความแออดัสุวรรณภูมิ-ดอนเมอืง 
ระบุพื้นที่เหมาะสมโครงข่ายคมนาคมพรอ้ม ม.หอการค้าฯชี้ช่วงหยุดยาวจบัจ่ายไม่คกึ เหตุปัจจยัลบอื้อ 
กงัวลการเมอืง เศรษฐกจิฟ้ืนตวัชา้ ราคาทรงตวัในระดบัต ่า 
          แจงเกบ็เงนิ'โอทที'ียงัแค่แนวคดิ 
          เมื่อวนัที่ 8 เมษายน นายฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม แห่งชาต ิ(เลขาธกิาร กสทช.) เปิดเผยถงึแนวคดิ การจดัเกบ็รายไดค้่าใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศจากบรกิารสื่อบนัเทิงและอื่นๆ (โอทีที) กับบรษิัทออนไลน์  
อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ ทวติเตอร์ ว่าแนวคิดเรื่องการจดัเก็บ รายได้จากผู้ให้บรกิารโอททีี มกีารหารอื
ร่วมกนัทัง้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซยีน และหลายประเทศทัว่โลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอให้ผู้ให้
บริการโอทีที เข้าจดทะเบียนในแต่ละประเทศ แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ ให้บริการโอทีท ี  
มกีารให้บรกิารบนโครงสรา้ง พื้นฐานโทรคมนาคมของแต่ละประเทศ จ านวนมาก แต่ไม่มกีารเสียภาษ ี  
เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรงุโครงขา่ยโทรคมนาคม ทีต่อ้งมกีารสรา้ง มกีารปรบัปรงุ และบ ารงุรกัษาทุกปี 
          นายฐากรกล่าวว่า ส าหรบัแนวคิดในการจดัเก็บรายได้ค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  
จากผู้ให้บรกิารโอทที ีที่มกีารใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมปรมิาณมาก และมคีวามหนาแน่น (ทราฟฟิก) 
ในการใชง้านสูง เป็นการเปิดประเดน็ทางความคดิและกระตุ้นใหเ้กดิความสนใจ ในการด าเนินการจดัเก็บ
รายได้ และในฐานะที่ด ารงต าแหน่งประธานอาเซยีนด้านโทรคมนาคมปีนี้ จะเสนอต่อที่ประชุมอาเซยีนที่
ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพในเดอืนสงิหาคมนี้เพื่อหาขอ้ยตุ ิ
          "เรือ่งนี้เป็นเพยีงแนวคดิ ยงัไม่ไดข้อ้สรปุและมผีลบงัคบัใชแ้ต่อย่างใด ยนืยนัว่าทุกคนยงัสามารถใช้
งานบรกิารโอททีไีด้ปกต ิทัง้นี้ หากที่ประชุมอาเซยีนให้ความเหน็ชอบ ส านักงาน กสทช. จงึจะเปิดรบัฟัง
ความคดิเหน็จากทุกฝ่าย เพื่อให้ได้แนวทางที่ดทีี่สุด อย่างไรก็ตาม หากหลายฝ่ายเหน็ว่าแนวคดิดงักล่าว 
ไม่สามารถด าเนินการได้ และขอเสนอแนวทางที่ดีกว่า ส านักงาน กสทช.พร้อมน้อมรบั เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ทัง้ประเทศชาติ ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการโอทีทีด้วย"  
นายฐากรกล่าว 
          หอคา้คาดเขยีมใชจ้า่ยสงกรานต์ 
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั และผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า วนัที่ 9 เมษายนนี้ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยจะมกีารแถลงผลส ารวจ
พฤตกิรรมและการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เบือ้งต้นคาดว่าการใชจ้า่ยในช่วงดงักล่าว
มแีนวโน้มไม่คึกคกัเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลส ารวจดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคในเดือนมนีาคม 2562  
ทีป่รบัตวัลดลงทุกรายการเป็นครัง้แรกในรอบ 3 เดอืน เนื่องจากปัจจยัลบทีผู่้บรโิภคมคีวามกงัวลเกี่ยวกบั
เสถียรภาพทางการเมอืงหลงัการเลอืกตัง้, กงัวลเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัช้า และก าลงัซื้อของ
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ประชาชนยงัไม่ฟ้ืนตัวมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากปัญหา
สงครามการค้าและปัญหาการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ของสหราชอาณาจกัร (เบร็กซิท) 
นอกจากนี้  ราคาน ้ ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกทัง้  
ราคาพชืผลทางการเกษตรทีย่งัทรงตวัในระดบัต ่า 
          "พืน้ที่ภาคเหนือในทุกปีจะไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิแต่ปัจจุบนัมี
แนวโน้มนักท่องเทีย่วลดลงเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่ นรนุแรงกว่าทุกปี อกีทัง้กงัวลสถานการณ์การเมอืงอาจ
ไม่มคีวามสงบ จงึเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าให้นักท่องเทีย่วจนียงัไม่กลบัมาเป็นปกต ิและเป็นสญัญาณบ่งบอก
ว่าเศรษฐกิจไทยยงัไม่พร้อมรบัปัจจยัเสี่ยงใดๆ ในช่วงนี้" นายธนวรรธน์กล่าว และว่า หากเศรษฐกิจมี
สัญญาณปรบัตัวลดลง รฐับาลโดยกระทรวงการคลัง จ าเป็นต้ องออกมาตรการเพื่อประคับประคอง
สถานการณ์ โดยเฉพาะโครงการจดัซื้อจดัจา้งของภาครฐั เช่น โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
(อีอีซี) รถไฟฟ้าความเร็วสูง หรอืโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยจะท าให้เกิดการจ้างงาน
ประชาชนในพื้นที่ เกดิเมด็เงนิไหลเวยีนในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเขา้มา
เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามเป้าหมาย 40 ล้านคน ภาครัฐควรมีการขยายระยะเวลาการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม เนื่องจากใชง้บประมาณไมม่ากนกั แต่สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมาก 
          สทท.ชีต่้างชาตเิทีย่วไทยเพิม่ขึน้ 
          นายชัยรตัน์ ไตรรตันจรสัพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)  
เปิดเผยว่า ท่องเที่ยวไทยในปีนี้คาดว่าดขีึ้น ถ้าเทยีบช่วงสงกรานต์ปีนี้กบัปีที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5% โดยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยสงกรานต์ปีนี้ไทยมวีนัหยุดยาวหลายวนั ประกอบกบัก าลงัจะมี
งานใหญ่พระราชพธิบีรมราชาภเิษกต่างชาตอิยากเห็นจงึท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ยงัอยู่ในช่วง  
ขาขึน้ 
          นายชยัรตัน์กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจนีเคยมปัีญหาลดลงไปจากปัญหาภูเก็ตเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะนี้
เริม่กลบัเขา้มาเที่ยวในไทยเกือบปกตแิล้ว แต่ไม่เหมอืนเดมิโดยพบว่านักท่องเที่ยวจนีจะมาเที่ยวเองไม่
ผ่านทวัรห์รอืเอเยนต์ มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ 60% จากปีทีแ่ลว้อยู่ที ่50% ผลดที าใหร้า้นคา้ชุมชน ผูป้ระกอบการ
ทัว่ไปมรีายได้มากขึน้ เพราะนักท่องเที่ยวจะจบัจ่ายใช้สอยโดยตรงหากมากบัทวัรต์้องไปตามโปรแกรมที่
ก าหนดไว้ทัง้ที่พัก ร้านอาหาร หรอืช้อปป้ิง คาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจนีเข้ามาในไทยประมาณ 10-11  
ลา้นคน สงูกว่าในปีทีผ่่านมามจี านวน 10.2 ลา้นคน 
          นายชยัรตัน์กล่าวว่า ในปีนี้คาดว่าจะมจี านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ40 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่าน
มาอยู่ในระดบั 38 ล้านคน มแีนวโน้มตวัเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม คงต้อง
ตดิตามเรื่องการเมอืง หากมเีหตุวุ่นวายอาจจะท าใหน้ักท่องเทีย่วลดลง รวมถงึค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้ท าให้
นกัท่องเทีย่วต่างชาตจิา่ยเงนิแพงขึน้ อาจท าใหม้าเทีย่วในไทยน้อยลง 
          ผวาเหตุการเมอืงวุ่นฉุดลงทุน 
          ว่าที่ ร.อ.จติร ์ศริธรานนท ์รองประธานหอการคา้ไทย และประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
พืน้ทีภ่าคกลาง หอการคา้ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เอกชนก าลงัรอดกูารจดัตัง้รฐับาลว่าสรปุอย่างไร ซึง่ส่งผล
ให้การลงทุนขนาดใหญ่ชะลอเพราะต้องรอดูผลการจดัตัง้รฐับาล สิง่ที่ก าลงัรอดูคอื หลงัการเลอืกตัง้จะเกดิ
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เหตุวุ่นวายหรอืไม่ เพราะเหตุการณ์ในขณะนี้ซึ่งแบ่งฝ่ายเป็นประชาธิปไตย กับไม่เป็นประชาธิปไตย  
ท าให้มองว่าอาจจะเกดิเหตุวุ่นวายคลา้ยเหตุการณ์ที่เกดิขึน้เมื่อ 6 ตุลาคม 2519 ถ้าเกดิเหตุวุ่นวายขึน้ทุก
อยา่งกจ็บ 
          "ขณะนี้นักลงทุนคงรอดูการจดัตัง้รฐับาล รวมถงึดูว่ารฐับาลจะมเีสยีงในมอืเท่าไร ถ้ามเีสยีงในมอื
น้อยจะกระทบต่อเสถยีรภาพรฐับาล ท าให้บรรยากาศที่เกดิขึน้ในไทยช่วงนี้ยงัไม่น่าลงทุนนัก นอกจากนี้ 
นักลงทุนก าลงัรอดูนโยบายด้านเศรษฐกิจของรฐับาลชุดใหม่ เพราะเท่าที่ดูนโยบายหาเสียงของพรรค
การเมอืงยงัไม่มพีรรคไหนทีชู่ประเดน็บิก๊ไอเดยี หรอืนโยบายใหญ่จะขบัเคลื่อนประเทศ เช่น การผลกัดนัให้
ไทยเป็นไบโอเทคโนโลย"ี ว่าที ่ร.อ.จติรก์ล่าว 
          ว่าที ่ร.อ.จติรก์ล่าวว่า ในปีนี้เศรษฐกจิคงแยก่ว่าปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คาดว่าปีนี้
จะโต 3.8% ลดจากเดมิคาดว่า จะโต 4-4.5% ทีผ่่านมาการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนยงัไม่เกดิ ส่วนหนึ่ง
มาจากขอ้กงัวล ม.44 รวมถงึกฎหมายเป็นอุปสรรคการลงทุน ยงัไม่มกีารปรบัแก้ไข เช่น พ.ร.บ.ตัง้แต่สมยั 
ร.5 ยงัมอียูถ่งึ 600 ฉบบั ก่อนคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เขา้มา และภายหลงั คสช.เขา้มามกีาร
ออกฎหมายอกี 600 ฉบบั รวมถงึมกีารออกกฎระเบยีบต่างๆ เมื่อรวมกบักฎหมายในอดตีส่งผลให้ไทยมี
กฎหมายบงัคบักว่า 1 แสนฉบบั ถา้ได้รฐับาลเขา้มาและท ากโิยตนิกฎหมายดงักล่าวจะช่วยท าใหเ้อกชนท า
ธุรกจิไดส้ะดวกขึน้ ส่งผลดต่ีอจดีพี ี(ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ) อาจโตแบบกา้วกระโดด ส าหรบัหน้าตา
ทมีเศรษฐกจิ คนทีจ่ะมาเป็นรฐัมนตรดีา้นเศรษฐกจิตอ้งมคีวามรูอ้ยูบ่า้ง แต่สิง่ส าคญัคอืเรง่แก้ไขกฎระเบยีบ
ทีย่งัเป็นอุปสรรคของการด าเนินธุรกจิเอกชน 
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