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เมือวันอังคารที 1 ต.ค. ทีผ่านมาเป็
นมา นวันเริ มต้ นปี งบประมาณ 2557 ของสหรัฐฯ เหมือนกับประเทศไทย แต่
หน่วยงานของรัรัฐบาลบางส่วนต้ องปิ ดทําการ หรื อทีเรี ยกว่า Government Shutdown ซึง เป็ นการปิ ดทําการอีกครั ง$
หลังจากทีเคยเกิดขึ $นมาแล้ ว 17 ครัง$ นับตังแต่
$ ปี 2519 โดยครัง$ ล่าสุดเกิดขึ $นเมือวันที 16 ธ.ค.. 2538 และในครัง$ นี $ส่งผลให้
ลูกจ้ างของรัฐประมาณ 8 แสนคนจากจํ
จากจํานวน 2.2 ล้ านคนต้ องหยุดงานโดยไม่ได้ รับเงินเดือน แต่ทีต้องกังวลอย่างมาก
คือ ผลกระทบทีจะตามมาต่
ตามมาต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากการที
การทีรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะผิดนัดชําระหนี $ในวั
$ นที 17 ต.ค.นี $
และเพดานหนี $ของรัฐบาลสหรัฐฯ จะพุ
จะ ่งขึ $นไปอยู่ที 16.7 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
เหตุการณ์ นี $เกิดขึ $นหลั
หลังจากสภาคองเกรสหรื
จาก
อวุฒิสภาของสหรัฐฯ มีมติ 54 ต่อ 46 ไม่ให้ ความเห็นชอบร่ าง
กฎหมายงบประมาณชัว คราว ซึง เป็ นร่ างทีได้ รับการอนุมตั ิจากสภาผู้แทนราษฎรแล้
ทนราษฎรแล้ ว และเป็
และ นครัง$ ที 2 ทีวฒ
ุ ิสภาของ
สหรั ฐฯ มีมติควําร่ างกฎหมายฉบับนี $ เพื อใช้ เป็ นข้ อต่อรองกับประธานาธิ บดีบารั ค โอบามา ให้ ชะลอการบังคับใช้
นโยบายสวัสดิการด้ านสุขภาพใหม่
ใหม่ทีประกาศใช้ เมือปี 2553 ตามกฎหมายประกั
กฎหมายประกันสุขภาพอย่างทัวถึง (Affordable
Care Act) หรื อ Obamacare ไปอีก 1 ปี ซึง เหตุผลก็คล้ ายกันกับการปิ ดทําการของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนที
น เกิดขึ $น
เมือสิ $นปี 2535 ในสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน สําหรับงบประมาณของปี 2539 ในครัง$ นันมี
$ ลกู จ้ างของรัฐจํานวน
260,000 คนได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว เป็ นเวลารวม 28 วัน สร้ างความเสียหายต่
หาย อรัฐบาลสหรัฐฯ คิดเป็ น
มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ แต่ในทีสดุ ประธานาธิบดีคลินตันและวุฒิสภาก็สามารถตกลงกันได้
การปิ ดทําการหน่วยงานของ
ของสหรัฐในครัง$ นี $ ลูกจ้ างของรัฐทีถกู พักงานชัว คราว ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าทีประจํา
อุทยานและวนอุทยานแห่งชาติ อนุสรณ์ สถาน และพิพิธภัณฑ์ ต่างๆ รวมถึงสํานักงานไปรษณี ย์เกือบทัง$ หมด แต่ที
น่าตกใจคือ ส่วนหนึงเป็ นเจ้ าหน้ าทีในสถาบั
ในสถาบันการเงินของรัฐทีให้ สินเชือแก่ผ้ ูประกอบการรายเล็กและรายกลาง และ
สินเชือทีให้ แก่ผ้ นู ําเข้ า-ส่ส่งออก ซึง ส่งผลให้ สถาบันการเงินเหล่านี $ต้ องหยุดทําการลงชัว คราว และจะส่งผลกระทบต่อเนือง
ถึงการพิจารณาและเบิกถอนสินเชือของผู้ประกอบการส่วนนี $ในช่วงทียงั ไม่มีความชัดเจนนี $
ในด้ านผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริ ษัทวิจัยชือ IHS ประเมินว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะเสียหายวันละ 300 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยเฉพาะในบริ
บริ เวณรอบวอชิ
วณรอบ งตันดีซีจะมีความเสียหายสูงถึงวันละ 200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ และจะ
ทําให้ GDP ของประเทศในไตรมาสที
ในไตรมาสที 4 ลดลงร้ อยละ 0.2 หากมีการปิ ดทําการเพียง 1 สัปดาห์ แต่ถ้าหากมีการปิ ด
ทําการเกิดขึ $นยาวนานเท่ากับเมือปี 2538 อาจทําให้ GDP ลดลงถึงร้ อยละ 0.9-1.4 ขณะที Goldman Sachs ประเมิน
ว่าหากสถานการณ์ นี $เกิดขึ $นเป็ นเวลา 3 สัปดาห์จะส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศประมาณร้ อยละ 0.9 สําหรั บ
ผลกระทบต่อประเทศไทยนันในระยะสั
$ ในระยะสัน$ ผมมองว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อไทยโดยตรงมากนันัก แต่อาจมีผลกระทบบ้ าง
ในด้ านเงินทุนไหลเข้ า-ออก เนืองจากปั
งจาก จจัยพื $นฐานของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยัยังไม่มีการเปลียนแปลงอย่าง
มีนยั สําคัญ ดัชนีเศรษฐกิจของโลกมี
ของโลก แนวโน้ มการขยายตัวดีขึ $น และมีโอกาสสู
โอกาสสูงทีธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อเฟดที

ปลายเดือน ต.ค. นี $ อาจปรับลดคิวอีลง อีกทังเศรษฐกิ
$
จยุโรปมีแนวโน้ มฟื น$ ตัว และเรื องดังกล่าวนี $ นักลงทุนรับรู้ กนั อยู่แล้ ว
ว่าต้ องใช้ เวลาในการหาหนทางแก้ ไข ซึงหากยังหาข้ อยุติไม่ได้ ในช่วงนี $ รั ฐบาลสหรั ฐฯ ก็ยังมีงบประมาณชัวคราว
ไปจนถึงวันที 15 ธ.ค. นี $ เงินทุนไหลเข้ า-ออกทีไม่สามารถเดาได้ ว่านักลงทุนจะนําเงินเข้ าหรื อออกจะส่งผลกระทบใน
เรื องความเสียงของอัตราแลกเปลียนทีอาจผันผวนขึน$ ลง ทําให้ ผ้ ูส่งออก-นําเข้ าขาดความมัน ใจ ทังนี
$ $ หากเกิดผลกระทบ
ทําให้ เงินไหลออกมากกว่า จะส่งผลต่อค่าเงิ นบาททีมีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ซึงส่งผลดีต่อการส่งออก แต่ผ้ ูนําเข้ าจะมี
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนมากขึ $น
คงไม่มีใครคาดเดาได้ วา่ Government Shutdown ครัง$ นี $จะเกิดขึ $นยาวนานแค่ไหน แต่หากยืดเยื $อเป็ นเดือนๆ
จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน รวมทัง$ ประเทศไทยอย่างแน่นอน เพราะรายได้ จากการท่องเทียวของ
สหรัฐฯ จะเริ มได้ รับผลกระทบ ผู้บริ โภคและภาคธุรกิจจะไตร่ ตรองมากขึ $นในการใช้ จ่าย รวมทังกระทบต่
$
อการบริ โภค
ในระยะยาว นอกจากนี $ กรณีขยายวงเงินเพดานหนี $ไม่ทนั 17 ต.ค. นี $จะส่งผลต่อการชําระหนี $ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
อันดับความน่าเชือถือของประเทศอาจปรั บลดลง ทําให้ นักลงทุนต่างชาติเริ มต้ องกังวลเกียวกับความแข็งแกร่ งของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจจะสูญเสียความเชือมัน ศักยภาพในการใช้ จ่าย การให้ ก้ ยู ืมเงิน และอัตราดอกเบี $ยจากผู้ให้ ก้ ู
จากต่างประเทศอาจเพิมขึ $น นักลงทุนต่างชาติไม่มีความเชือมัน การซื $อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทังการส่
$
งออก
ของไทยอาจได้ รับผลกระทบจากการลดการบริ โภคและการนําเข้ าโดยตรงและโดยอ้ อมจากประเทศผู้ผลิตเพือส่งออก
ต่อไปยังสหรัฐฯ อีกทีหนึง
ดังนัน$ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ทีเกียวข้ องอย่างใกล้ ชิด เพราะนอกจาก Government Shutdown
โดยตรงแล้ ว ยังจะมีเรื องเพดานหนีท$ ี ต้องแก้ กันอีกในกลางเดือนนีอ$ ีก รวมทัง$ เศรษฐกิจยุโรปที ยังเปราะบาง ทํ าให้
ผู้ประกอบการไทยเผชิญกับความเสียงในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง จึงควรใช้ ความระมัดระวังมากขึ $น และหาวิธี
ป้องกันความเสียงกันไว้ บ้าง ขอให้ โชคดีครับ

