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ปรากฏการณ์รถยนต์คันแรก

ธนาพร ภัทรวงศ์วาณิชย์

 นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
 โครงการรถยนต์คนัแรกเป็นหนึง่ในนโยบายทีพ่รรคเพือ่ไทย 

ใช้ในการหาเสยีงในการเลอืกตัง้ใหญ่ เมือ่ปลายปี 2553 นบัได้ว่าเป็น

นโยบายท่ีท�าให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจนมีสัดส่วน ส.ส. 

เกินกว่ากึ่งหน่ึง ซ่ึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ เนื่องจาก

นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายท่ีเปิดโอกาสให้คนชั้นกลางขึ้นไป

สามารถมีรถยนต์ได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาปรกติเกินกว่าสิบ

เปอร์เซน็ต์ตามนโยบายคนืภาษหีรอืรฐับาลสนับสนนุงบประมาณให้

คันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นการน�าเสนอที่สอดรับกับลักษณะ

เฉพาะของคนไทยทีช่อบซือ้สนิค้าราคาแพงได้ในราคาทีถ่กู ซึง่ถอืได้

ว่าเป็นความชาญฉลาดของทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่ใช้

ลักษณะนิสัยคนไทยที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าราคาแพงท่ีท�าโปรโมช่ัน

ลดราคาของสินค้าต่างๆ โดยไม่ได้ค�านึงถึงความจ�าเป็นที่จะต้องใช้

สินค้านั้น หลายรายที่ซื้อรถยนต์ตามนโยบายรถยนต์คันแรกทั้งที่มี

รถยนต์เพือ่การใช้สอยอยูแ่ล้วกใ็ช้สทิธท่ีิตนเองยงัไม่เคยจดทะเบยีน

ครอบครองรถยนต์หรืออาจขอใช้สิทธิบุคคลในครอบครัวที่ยัง 

ไม่ได้มีการครอบครองรถยนต์ซ่ึงเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏใน

ส�านักงานขนส่งทางบก ท�าให้นโยบายท่ีดูประหนึ่งว่าจะเป็นความ

ส�าเร็จของรัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ก็คือนโยบายรถคันแรก ซึ่ง

เร่ืองดังกล่าวนี้ ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร คอลัมน์นิสต์ประจ�า

คอลมัน์ “ส่องกล้องเศรษฐกจิ” (อาภรณ์ ชีวเกรยีงไกร. 2555) แสดง

ให้เหน็ว่าโครงการนีม้กีารลดหย่อนหรอืสนบัสนนุให้ผูซ้ื้อรถยนต์คนั

แรกตามโครงการซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีในรูปเงินสนับสนุน

ชดเชยจากรัฐบาลคันละไม่เกิน 100,000 บาท โดยผู้ที่จะสามารถ

ซื้อรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรถคันแรกต้องมีคุณสมบัติดังต่อ

ไปนี้ เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปี โดยจะต้องเป็นรถที่ซ้ือในช่วง

ระหว่าง 16 กันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 ต่อมามีการขยาย

เวลาตามโครงการออกไปอีกถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 รถยนต์ที่จะ

ซื้อต้องเป็นรถที่มีขนาดของเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ส�าหรับรถ

กระบะไม่จ�ากัดขนาดของเครื่องยนต์ เป็นรถท่ีผลิตในประเทศไทย 

ที่มีราคาวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยห้ามมิให้ผู้ซื้อรถยนต์ตาม

โครงการโอนเปลีย่นมือภายในระยะเวลา 5 ปี ยกเว้น กรณีรถถูกยดึ

เนื่องจากไม่ได้ผ่อนช�าระต่อ ทั้งนี้ รัฐจะคืนภาษีให้เมื่อมีการซื้อและ

ครอบครองรถยนต์ไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี นโยบายรถคันแรกนี้ 

ในเบ้ืองต้นมีการตั้งเป้าหมายว่า จะให้มีคนซ้ือรถภายใต้โครงการนี้

จ�านวน 500,000 คัน และตั้งวงเงินภาษีที่จะคืนประมาณ 30,000 

ล้านบาท โดยกลุม่ทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์มากทีส่ดุคงจะมอียู ่2 กลุม่ 

คอื ประชาชนผูบ้รโิภคทีส่ามารถจะซือ้รถยนต์ได้ในราคาถกูลงเกอืบ 

100,000 บาทต่อคัน ดังจะเห็นได้ว่ายิ่งใกล้หมดก�าหนดในสิ้นปีนี้ 

ก็จะมีคนไปใช้สิทธิ์กันมาก ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่มีรถอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็ 

จะซื้อรถเพิ่ม การซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะท�าให้การใช้จ่ายของ

ประชาชนเพิ่มขึ้นและช่วยผลักดันอัตราการเติบโตเศรษฐกิจให้

เติบโตในอัตราที่สูงขึ้น ตัวเลขยอดขายรถยนต์เฉพาะในส่วนของใน

ประเทศมีจ�านวน 129,509 คันหรือเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมของ

ปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 63.9 ซ่ึงส่วนหน่ึงก็เป็นผลมาจากนโยบาย 

ดังกล่าว อีกกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ก็คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ยอด

การผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคมสูงกว่า 200,000 คันหรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 37.3 ท�าให้คาดว่าตลอดทั้งปีนี้จะสามารถผลิตรถยนต์ได้

ประมาณ 2.2-2.3 ล้านคนั และท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลติ

รถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนจึงน่าสนใจที่จะวิเคราะห์ถึง 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

 การวิเคราะห์ผลกระทบต้องแยกเป็นผลกระทบในระยะสั้น

และในระยะยาว  ผลกระทบทางด้านบวก คือ อตุสาหกรรมยานยนต์

มีอัตราการขยายตัวซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ จีดีพี แล้วก็

คงต้องมองอีกด้านหน่ึงของเหรียญด้วยว่าผลกระทบทางด้านลบที่

จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงก็เป็นส่ิงที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์

กันอย่างกว้างขวาง ที่ส�าคัญดังนี้

 ประการแรกสุด คือ เงินภาษีสรรพสามิต จ�านวน 30,000 

ล้านบาท แต่ที่จ่ายจริงเก้าหมื่นล้านเกือบหนึ่งแสนล้านเมื่อสิ้นสุด

โครงการ ซึง่เป็นเงนิมาจากของประชาชนผู้เสียภาษทีัง้ประเทศทีน่�า

มาชดเชยให้กับโครงการรถคันแรก ก็คงจะเป็นค�าถามเชิงนโยบาย

ว่าการจะน�าเงนิจ�านวนเกอืบแสนล้านบาทไปให้ประชาชนซือ้รถยนต์

มาขับขี่ เมื่อซื้อมาแล้วก็จะมีค่าเสื่อมลงโดยตลอด หรือควรจะใช้ไป

ลงทุนในโครงการขนส่งสาธารณะประเภทรถใต้ดินหรือรถไฟฟ้า 

ที่ให้บริการกับคนจ�านวนมาก และสอดคล้องกับนโยบายการขนส่ง
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ของประเทศที่จะเพิ่มการขนส่งในระบบรางหรือรถสาธารณะ เมื่อ

พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่ยังต้องพึ่งพาการน�าเข้า

น�้ามัน และพลังงานจากต่างประเทศ  

 ประการท่ีสอง ยอดการผลิตและยอดจ�าหน่ายรถยนต์ที ่

เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงนี้ อันเนื่องจากการเพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดดใน

ระดับ 500,000 คันนี้ เป็นการเพิ่มขึ้นแบบชั่วคราว เพราะยอดรถที่

เพิ่มขึ้นในวันน้ีจะเพิ่มข้ึนไปอีกระยะหน่ึงถึงประมาณครึ่งแรกของปี

หน้าเท่านั้น เนื่องจากบริษัทรถยนต์ยังไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้

ทันทั้งหมด โดยจะมีการผ่อนผันการส่งมอบออกไปเป็นปีหน้า  

และน่าจะชัดเจนว่าจะมีการชะลอตัวลงในครึ่งหลังของปีหน้า  

 ประการที่สาม ธุรกิจรถมือสองท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

ที่ค่อนข้างแรงเนื่องจากราคารถใหม่ภายใต้โครงการรถคันแรก 

จะปรับตัวลงมาใกล้เคียงกับรถมือสอง ดังนั้น จึงท�าให้คนหันไปซื้อ

รถคันใหม่แทนการซื้อรถมือสอง 

  ประการทีส่ี ่คอื การเพิม่ปรมิาณรถยนต์โดยไม่สามารถขยาย

พื้นที่ผิวถนน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่ามีผู้ขอ

จดทะเบยีนรถใหม่ทัว่ประเทศขณะนีม้ปีระมาณ 80,000 คนัต่อเดอืน 

จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 40,000 คันต่อเดือน เฉพาะรถที่ขอจด

ทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ มีประมาณ 40,000 คันต่อเดือน จากเดิม 

20,000 คันต่อเดือน ดังน้ันจะเห็นว่าจ�านวนรถที่เพิ่มข้ึนโดยถนน 

ไม่เพิ่มขึ้นจึงท�าให้ปัญหาการจราจรรถติดค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

ซึ่งปัญหาจราจรน้ีนับเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญปีละ

หลายหม่ืนล้านบาทที่ยังเป็นปัญหาที่ไม่มีทางออกของประเทศไทย 

แต่กลับมีการออกนโยบายรถคันแรกมาซ�้าเติมความเดือดร้อน

ส�าหรับในระยะยาว มีความเป็นไปได้ว่าโครงการดังกล่าวจะท�าให้

ประชาชนเป็นหนีม้ากขึน้ และยงัคาดว่าส่วนหนึง่ของประชาชนทีซ้ื่อ

รถภายใต้โครงการนี ้จะมีความสามารถผ่อนรถยนต์ได้ตลอดรอดฝ่ัง

หรือไม่ และหากไม่สามารถผ่อนต่อแล้ว รัฐจะสามารถเรียกคืนภาษี

ที่ให้ไปก่อนแล้วกลับคืนมาอย่างไร ซ่ึงเป็นสิ่งที่น่าจะต้องคิดให้

รอบคอบ และถี่ถ้วนในการจะออกมาตรการหรือโครงการต่างๆ ที่

เน้นเพียงเพื่อความโดนใจที่ได้รับความนิยม และอยากจะให้เปิดใจ

ให้กว้างรับข้อคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ บ้าง 

 ส�าหรับนโยบายรถคันแรก เริ่มตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 

และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยกลุ่มผู้ที่ซื้อรถคันแรก

มี 2 กลุ่มหลัก คือ 

 1. กลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไป แต่ต้องการซื้อรถใหม่ให้

กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ซ่ึงกลุ ่มน้ี เจ้าของรถจะเป็น

นักศึกษากว่า ร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่พบว่า ผู้ปกครองซื้อให้เป็น

ของขวัญรับวันเปิดภาคเรียน หรือสอบติดในมหาวิทยาลัยที่อยาก

เรียน และ 

  2. กลุ่มคนรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอในการผ่อนรถ 

ราคาสูง อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะเกิดจากบริษัทรถยนต์สั่งผลิต

รถยนต์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามโครงการส่ังเพิ่มการผลิตท�าให้

รถยนต์จ�านวนหนึ่งเหลือเนื่องจากระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดลง 

หรือจะมีผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์คันแรกยังมีตกค้าง กรมสรรพสามิต

จึงขยายเวลาโครงการรถคันแรก อีก 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่

จองรถภายในปีนีแ้ต่ยงัไม่ได้รบัรถ สามารถร่วมรายการได้จนถงึเดอืน

มีนาคม 2556

 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต (กรม

สรรพสามิต http://news.thaiza.com) กล่าวว่า เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการรถยนต์ยังได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม ท�าให้ไม่

สามารถส่งมอบรถให้ผู ้ ซ้ือรถคันแรกได้ทันภายในปีนี้ ดังนั้น  

กรมสรรพสามติ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องขยายโครงการรถคันแรก

ออกไปอีก 3 เดือน ถึงเดือนมีนาคม 2556 จากเดิมจะสิ้นสุดใน 

วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2555 เพื่อให้ผู้ที่ถือใบจองรถภายในปีนี้ 

สามารถรบัรถภายในเดอืนมนีาคมปีหน้า เบือ้งต้นจากการตรวจสอบ

ข้อมูลในปัจจุบัน พบว่า มีผู้ใช้สิทธิรถคันแรกจ�านวน 400,000 ราย 

โดยจดทะเบียนกับกรมขนส่ง 170,000 คัน และยื่นเรื่องขอคืนเงิน 

40,000 ราย จากเป้าหมาย 500,000 ราย โดยสาเหตุเนื่องมาจาก

ปัญหายังไม่ได้รับส่งมอบรถ ส่วนการขยายระยะเวลาดังกล่าว  

ผู้ถือใบจอง จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อรถ เพื่อป้องกันการซ้ือขาย

ใบจองเพื่อให้สิทธิคืนเงินรถคันแรกจ�านวน 100,000 บาท แม้จะมี

ผู้ที่ชื่นชอบโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่

คิดต่างมีการน�าเสนอความคิดต่อสาธารณชนผ่านช่องทางสื่อสาร

มวลชนต่างๆ รฐับาลคงยนืยนัถงึผลดขีองโครงการดังกล่าวอย่างต่อ

เน่ือง ซ่ึงรัฐบาลยืนยันว่าโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลเป็น

ประโยชน์ที่ตกต่อประชาชน 

 โดยนางสาวอนตุตมา อมรววิฒัน์ (http://www.manager.

co.th/) รองโฆษกพรรคเพือ่ไทย แถลงกรณพีรรคฝ่ายค้าน อภิปราย

โจมตีนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลระหว่างการประชุมสภาไม่ 

เป็นความจริง โดยขอยืนยันว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง

ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนี้

 1. นโยบายน้ีเป็นนโยบายสาธารณะที่ต้องการช่วยเหลือ

ประชาชนโดยเฉพาะคนท�างาน ให้สามารถมีรถเป็นของตัวเอง  

เดินทางไปไหนสะดวก ซึ่งเป็นนโยบายระยะส้ันระหว่างการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวที่รัฐบาลก�าลังเร่งด�าเนินการอยู่ ก็อยาก

ให้ฝ่ายค้านเห็นใจพี่น้องประชาชนบ้าง มีบางคนมีความจ�าเป็น 

จริงๆ

  2. การด�าเนินนโยบายดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วย

เหลือพี่น้องประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ 
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และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่ 

เกี่ยวเนื่องให้มีการขยายตัวได้ดี ซ่ึงจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจเป็น

จ�านวนมาก ทั้งนี้ หลังจากโครงการรถคันแรก อุตสาหกรรมการ 

ผลิตรถยนต์เจริญเติบโตขึ้น ต้องไม่ลืมว่าเราสามารถส่งออกได้ กว่า

จะส�าเร็จออกมาเป็นรถ 1 คัน ต้องมีส่วนประกอบหลายพันชิ้น ลอง

นึกภาพรถยนต์ดู และจะท�าให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการขยายตัว

ได้เป็นอย่างด ีอตุสาหกรรมต้นน�า้ เช่น อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์  

อุตสาหกรรมแร่โลหะ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็น

อุตสาหกรรมต้นน�้า ซึ่งการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตใน

ประเทศ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมปลายน�้า เช่น ธุรกิจฟิล์มกรองแสง 

ธรุกจิประกันภัย ธรุกจิสนิเช่ือ และธรุกจิท่ีให้บรกิารเกีย่วกบัรถยนต์

สามารถขยายตวัได้ดขีึน้โดยมกีารคาดการณ์ว่าในปี 2556 ยอดขาย

ของธรุกจิปลายน�า้จะสงูถงึ 5,000 ล้านบาท จงึนบัได้ว่าเป็นการเพิม่

ผลบวกหลายรอบกับระบบเศรษฐกิจไทย หรือ Multiplier Effect 

เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง

  3. โครงการน้ียังสามารถท�าให้มีการจัดเก็บภาษีของรัฐที่

เกีย่วข้องได้เพิม่สงูข้ึน เนือ่งจากเป็นการกระตุน้ให้มกีารผลติรถยนต์

เพ่ิมขึน้อีกด้วย นางสาวอนตุตมายงักล่าวถงึ มาตรการสนบัสนนุการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพหรือมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง จะท�าให้เศรษฐกิจไทยมีอัตรา 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น คาดว่า จีดีพี อาจเพิ่มได้ 

เกือบ 1% หากมาตรการดังกล่าวท�าได้ตามเป้า ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออก

นโยบาย 4 ด้าน คือ มาตรการการบริโภคภาคเอกชน มาตรการการ

ลงทุนภาคเอกชน มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการ

ด้านการส่งออก

 จงึพอทีจ่ะเหน็ได้ว่าในมมุมองของรฐับาลนโยบายรถยนต์คัน

แรกมปีระโยชน์ในหลายมติ ิโดยมปีระโยชน์ทีเ่กิดกับคนทีต้่องการมี

รถยนต์เป็นเพียงประโยชน์มิติหน่ึงแต่เป็นมิติท่ีได้รับความนิยมจาก

ประชาชนเป็นอย่างยิง่จนเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้พรรคเพือ่ไทยชนะ

การเลือกตั้งจนมีเสียงในสภาเกินกว่ากึ่งหนึ่ง มิติที่เป็นประโยชน ์

ต่อระบบเศรษฐกิจในมุมมองของรัฐบาลประกอบด้วย

  1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงการนี้รัฐบาลคาดว่าจะ

ท�าให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.67 ซึ่งจะท�าให้

การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มจากร้อยละ 5 ตามที่คาดการณ ์

ในขณะนั้นเป็นร้อยละ 6 สามารถรองรับนโยบายด้านอัตราค่าจ้าง 

วันละ 300 บาท ปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท เนื่องจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูง หมายถึง การเพิ่มการลงทุนในทุก 

ภาคส่วน (sector) ท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ ส่งเสริม

เกษตรกรสวนยาง อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ ส่งเสริมภาค 

การผลิต อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งเสริมภาคการผลิตท่ีรองรับ 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมประดับยนต์ ธุรกิจประกันภัย 

ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน การเพิ่มการลงทุนส่งผล

ต่อความต้องการแรงงาน หมายความว่า แรงงานใหม่ซึ่งเข้าสู่ตลาด

แรงงานปีละประมาณห้าหมื่นคนจะมีงานท�า และเงินหนึ่งบาท 

ที่รัฐบาลสนับสนุนจะหมุนกลับมาสนับสนุนในอัตรา 1.24 บาท  

จากการเพิ่มระบบเศรษฐกิจหลายรอบ (multiple Effect) รถยนต์

หนึ่งคัน รัฐบาลคืนให้ 100,000 บาท จะส่งผลกับระบบเศรษฐกิจ 

124,000 บาท กระจายไปทกุภาคส่วน ท�าให้คนมงีานท�าอตุสาหกรรม

เก่ียวเนือ่งเตบิโต รฐับาลจดัเก็บภาษไีด้มากขึน้ ระบบเศรษฐกจิเจรญิ

เตบิโต การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติเพ่ิมขึน้ กรมสรรพสามติเผยยอด

จัดเก็บภาษีรถยนต์เกินกว่าเป้าหมายแล้วที่ 58% ผลพวงจาก

โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล (กรุงเทพธุรกิจ. http://www.

bangkokbiznews.com) 

   นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ส�าหรบัผลการจัดเกบ็รายได้รวมของกรมสรรพสามติในช่วงสองเดอืน

แรกของปีงบประมาณ 2556 คือ ในเดือนตุลาคม และเดือน

พฤศจิกายนปีนี้มาจากสินค้าที่ต ้องการควบการบริโภค เช่น  

สุรา ยาสูบ เบียร์ และสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่น 

รถยนต์ โดยจัดเก็บได้รวม 7.89 หมื่นล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีที่แล้วถึง 20 % แรงผลักดันส�าคัญในการจัดเก็บภาษี

รายได้ มาจากยอดการซื้อรถยนต์ตามเงื่อนไขโครงการรถยนต์ 

คนัแรกของรฐับาล ทีท่�าให้ยอดการช�าระภาษขีองค่ายผูผ้ลติรถยนต์

สงูขึน้อย่างมาก  จนเกนิกว่าเป้าหมายในสองเดอืนแรกของปีแล้วถงึ 

58% โดยคาดว่า จะมีคนใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ ถึง 1.2 ล้านคัน  

คดิเป็นเมด็เงนิภาษทีีต้่องคนืกว่า 7 หม่ืนล้านบาท นอกจากนีใ้นช่วง

ปลายปีนี้ ยอดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่องด่ืมชนิด

ต่างๆ โดยเฉพาะสุราและเบียร์ มีจ�านวนที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง

ใกล้เทศกาลปีใหม่ ท�าให้การบริโภคสินค้าประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

โดยในช่วงเดอืนต.ค.และเดอืนพ.ย.ปีนี ้ยอดการจัดเกบ็ภาษ ีในสนิค้า

เบยีร์ สามารถจดัเกบ็ได้ถงึ 1.37 หมืน่ล้านบาท  สงูกว่าช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนหน้าถึง เกือบ 38 % ส่วนสุรา จัดเก็บได้ 9 พันล้านบาท 

สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้าถงึ 22 % ส�าหรบัการจดัเกบ็ภาษี

สรรพสามิตนั้น เป็นภาษีที่เก็บจากราคาหน้าโรงงานผลิต ซึ่ง

หมายความว่า เป็นการเก็บภาษีก่อนที่สินค้าชนิดนั้น จะออกไปวาง

ตลาด ดงันัน้ ยอดการจดัเกบ็ภาษทีีไ่ด้ จงึสะท้อนการคาดการณ์ของ

ผูผ้ลติ ต่อแนวโน้มการขายสนิค้าในช่วงนัน้ๆ ซึง่ยอดการจดัเกบ็ภาษี

ในสินค้าทั้งสองตัว ที่เป็นเครื่องดื่มในการรื่นเริง
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หรือการเฉลิมฉลอง น่าจะบ่งบอกถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

เมือ่เทยีบกบัช่วงปลายปีทีแ่ล้ว ทีป่ระเทศไทยเผชญิกบัภาวะน�า้ท่วม

ใหญ่ จนเศรษฐกจิประเทศขยายตวัในอตัราทีต่�า่มาก โดยในปีทีแ่ล้ว 

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมใหญ่อย่างรุนแรง ท�าให้

ไตรมาส 4 ของปีท่ีแล้วเศรษฐกิจไทยติดลบถึง 9% ส่งผลให้การ 

ขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปี อยู่แค่ 0.1% เท่านั้น ขณะที่ในปีนี้กระทรวง

การคลัง คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ไม่ต�่ากว่า 5% โดยม ี

ค่าเฉลี่ยที่ 5.5% ขณะท่ีปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวใน

ระดับ 5.2% ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รายงานผลการจัดเก็บรายได้

โดยรวมของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2556 ส�าหรับเดือน พ.ย. ปีนี้

จัดเก็บได้ 1.74 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 15% 

ภาษีที่เก็บได้เกินเป้าหมายค่อนข้างสูง คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม สูงกว่า 

ปีที่แล้ว 10% ซ่ึงเป็นผลจากการบริโภคท่ีสูงขึ้นในประเทศ และ 

ยอดสองเดือนแรกของปีงบประมาณ คือ เดือนต.ค. และเดือน  

พ.ย. จัดเก็บได้รวม 3.21 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่

แล้ว 8.5% จากประโยชน์ของโครงการในมมุมองเชิงบวกต่อนโยบาย

รัฐบาลได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิซื้อรถยนต์คันแรกต้องเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วน (ชาญ สรณาคมน์.http://

www.krungsriauto.com) คือ 

 • ต้องไม่เคยจดทะเบียนรถยนต์คันใดในชื่อตนเองมาก่อน

 • ต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • เงือ่นไขเกีย่วกบัรถทีซ่ือ้ ต้องเป็นรถทีซ่ือ้หรอืจองไว้ระหว่าง

วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น 

 • รถที่ซื้อต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น (การซื้อรถมือสอง จะไม่ได้

สิทธิ์รับเงินภาษีคืน)

 • จะซื้อรถด้วยเงินสดหรือเช่าซื้อก็ได้

 • รถทีซ่ือ้ต้องเป็นรถยนต์ทีผ่ลติในประเทศไทย (รถน�าเข้าไม่

ได้สิทธิ์นี้)

 • รถเก ๋งที่ ซ้ือต ้องมีขนาดความจุกระบอกสูบ ไม ่เกิน  

1,500 ซีซี แต่หากเป็นรถกระบะ จะไม่จ�ากัด ความจุกระบอกสูบ

 • รถที่ซื้อราคาต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท

 • ผู้ซื้อต้องครอบครองรถไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 โดยในระหว่าง 5 ปีนี้ จะโอนให้หรือขายให้ใครไม่ได้ เว้นแต่

กรณเีป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่ระทรวงการคลังประกาศ

ก�าหนด

 อย่างไรก็ตามในทุกนโยบายย่อมมีมุมมองทั้งด้านที่เป็น

ประโยชน์ของผูอ้อกนโยบาย ผูส้นบัสนนุ และผูท้ีช่ืน่ชอบในนโยบาย

ดังกล่าว ในขณะเดียวกันมุมมองของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย 

ดังกล่าว ในประเด็นมุมมองท่ีสอดรับและต่างด้านนี้เป็นประโยชน์

เป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะได้ศึกษาโดยปราศจากอคติ เพื่อชั่งน�้าหนัก  

ทั้งส่วนท่ีเป็นประโยชน์ และส่วนที่เป็นอุปสรรค ว่าส่วนไหนจะมี

มากกว่ากัน หรืออาจคิดข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้

เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ มุมมองเชิงบวกจากฝั่งรัฐบาล และ 

ผูส้นบัสนนุได้ศกึษาจากมมุมองดงักล่าวแล้ว อย่างไรกต็ามมผีูท่ี้เห็น

ต่างได้เสนอกรอบความคดิเหน็เกีย่วกบันโยบายดงักล่าวในลกัษณะ

เห็นต่างเช่นกนั อาท ิหนังสอืพมิพ์โพสต์ ทเูดย์.ฉบบัวนัที ่24 กนัยายน 

2556 (โพสต์ ทูเดย์. 24 กันยายน 2556) น�าเสนอบทความการ

วิเคราะห์จากส�านักข่าวรอยเตอร์ ซึ่งรายงานว่า นโยบายรถคันแรก

ของรัฐบาลไทยน้ันก�าลังส่งผลกระทบด้านลบให้เห็นแล้ว จากกรณี

ที่มีการผิดนัดช�าระหนี้ในโครงการดังกล่าวถึงกว่า 1 แสนราย และ

ยังฉุดให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยซึ่งได้ช่ือว่าเป็นดีทรอยต์ 

แห่งเอเชยีนัน้ เผชิญภาวะซบเซาอย่างหนกัหลงัจากทีโ่ครงการนีห้มด

อายุลง รายงานระบุว่า หลังจากที่เกิดภาวะน�้าท่วมใหญ่ในปี 2554 

รัฐบาลได้ออกนโยบายพักภาษี ซึ่งทางธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์)  

คาดการณ์ว่ามีวงเงินราว 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุด

ในอาเซียน ก่อนท่ีรัฐบาลจะออกมาตรการรถคันแรกตามมา  

โดยนโยบายรถคันแรกของไทยมีความคล้ายคลึงกับนโยบาย cash 

for clunkers  ในสหรัฐ หรือโครงการเทิร์นรถเก่าแลกซื้อรถใหม่ใน

สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อปี 2552 ซึ่งโครงการรถ

คันแรกของสหรฐั ท�าให้เกดิภาวะบมูในตลาดรถยนต์อย่างถล่มทลาย 

อย่างไรกต็าม อปุสงค์ในตลาดรถของไทยกเ็ริม่ดบัวบูลงไปพร้อมกับ

การหมดอายุของโครงการนี้เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่บริษัท

วิจัยด้านยานยนต์ ไอเอชเอส โกลบอล ออโตโมทีฟ ระบุว่า มีผู้ใช้

สิทธิในโครงการดังกล่าวมากถึงราว 10% จากจ�านวนทั้งหมด 1.2 

ล้านคน ที่เปลี่ยนใจเทขายใบจองในภายหลัง หรือไม่สามารถช�าระ

หนี้ตามก�าหนดได้บรรดาค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นหลายราย ซึ่งมี

ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ในไทย 80% ต่างมีรายงานยอดขายลด

ฮวบลงถึง 30% ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ท�าให้บางค่าย เช่น  

มิตซูบิชิ มอเตอร์ ต้องแข่งขันด้วยการออกโปรโมชันท่ัวประเทศ 

เพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น การจับรางวัลและการออกแคมเปญผ่อน 

0% นาน 48 เดือนส�าหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตาม

ก�าหนดนั้น ก็จะถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถและน�าไปขายต่อ ทว่า

บริษทัรถมอืสอง  กต้็องเจอยอดขายทีล่ดลงเช่นกนั โดยเฉพาะเต็นท์

รถขนาดเล็กที่มีสายป่านสั้นอาจถึงกับต้องปิดตัวลง 

 นิติพล ช�านาญศิลป์ กราฟฟิกดีไซเนอร์ วัย 28 ปี กล่าวว่า 

เป็นหนึง่ในผูข้อรบัสทิธโิครงการเพือ่ซือ้รถ ในฝัน แต่การมรีถคนัแรก

ก็ยังตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากจนท�าให้ถึงกับค้างค่า

เช่าห้อง และหากมีบิลค่าใช้จ่ายรายการอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็คงไม่ต่าง 

อะไรกบัการฆ่าตวัตายทางการเงนิ ทัง้นี ้ภาวะหนีภ้าคครวัเรอืนของ
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ประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นถึงระดับ 80% ของจีดีพีประเทศ และเป็น 

หนึ่งในประเทศท่ีมีหน้ีครัวเรือนสูงท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เคยแสดงความกังวลว่า ความเสี่ยงของหนี้เสีย

ในภาคสนิเชือ่ยานยนต์อาจกระทบต่อราคารถมอืสองและผูป้ล่อยกู้ 

มุมมองคนญี่ปุ ่นเกี่ยวกับนโยบายรถคันแรก (http://hilight. 

kapook.com) นโยบายรถคันแรก ให้อะไรกับคุณบ้าง? บางคน 

มองว่า เป็นนโยบายที่ดี ส่วนอีกคนมองว่า เป็นนโยบายที่แย่ ก็ต้อง

ยกเหตุผลมาประกอบกันไป ในส่วนของรัฐบาลไทยซ่ึงเป็นผู้คิด

นโยบายนี้ข้ึนมาน่ันเท่ากับว่า พวกเขาต้องเล็งเห็นถึงข้อดีที่เป็น

ประโยชน์มหาศาลที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่

อย่างไรเสยี “ต่างคน ต่างมมุมอง ต่างความคดิ” ถ้าหากคณุได้เข้าไป

ดหูน้าเพจเฟซบุก๊ทีช่ือ่ว่า ดชันปีากท้องคนไทย ซึง่ได้โพสต์ข้อความ 

และภาพประกอบที่ชวนคิดเกี่ยวกับนโยบายรถคันแรกรัฐบาล 

ที่อ้างว่ามาจากมุมมองของชาวญ่ีปุ่น พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 

ที่น่าสนใจทีเดียว และคุณจะได้เห็นอีกมุมมองความคิดที่ต่างกัน

เหลือเกิน โดยข้อความดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ “เมื่อวานได้พูดกับชาว

ญี่ปุ่นที่ท�างานให้รัฐบาลญ่ีปุ่นในไทย สนทนาเรื่องรถในประเทศ 

เราเขาถามว่าท�าไมผู้บริหารคุณถึงอยากให้คนใช้รถเยอะๆ 

  ข่าวนโยบายรถคันแรกตอนนี้ทะลุ 910,000 คัน สถิติอยู่ที่ 

30,000 คันต่อวัน ดังนั้นครบก�าหนดสิ้นปีนี้จะมีรถเข้าโครงการ 

1,270,000 คัน คันละ 100,000 บาท เป็นเงินที่รัฐควรจะได้ 

127,000 ล้านบาท ชาวญี่ปุ่นได้วาดให้ดูว่าท�าอะไรให้ประเทศคุณ

ได้บ้าง

  - รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินใต้ หัวล�าโพง-บางแค-พุทธมณฑล 

สาย 4 จ�านวน 49,902 ล้านบาท

 - รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิเหนอื บางซือ่-ท่าพระ จ�านวน 25,101 

ล้านบาท

 - รถไฟฟ้าสายส้มศูนย์วัฒนธรรม-บางกะปิ จ�านวน 55,000 

ล้านบาท

 - สามารถท�าสนามบินสุวรรณภูมิได้อีก 1 แห่ง

 - รถไฟความเร็วสูงได้ทั้งประเทศเลย

 - สามารถท�าให้เยาวชนเรียนอนุบาล ถึง ปริญญาตรีฟรีได้

อีก 5 - 10 ปี ต่อจากนี้ รถออกมา 1.27 ล้านคัน เท่ากับพวกคุณ

แบกภาษีน�้ามันไปอีกนานโข เพราะยังไง ปตท.ก็รวยอื้อ รถเยอะใช้

เยอะ อ้างได้เยอะ รัฐต้องอุดหนุน แถมกินกันเรื่องถนน คือมีการ

ขยายเลนเพิ่ม

 หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 

2556 (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 2556) ช�าแหละ “4 ประชานิยม” 

ฝันร้ายจากรัฐบาล รถคนัแรก ประชานยิมคนเมอืง สดุยอดนโยบาย

ที่กระตุ้นตลาดซื้อขายรถยนต์ เป็นประชานิยมในฝันของคนเมืองที่

จะได้ครอบครองรถคันแรกในราคาทีถ่กูลง โดยรฐับาลจะคืนเงนิภาษี

สงูสดุถงึ 100,000 บาท ทว่าคนเมอืงกม็องไม่เหน็ว่านโยบายจะเป็น

สิ่งจ�าเป็น ทั้งยังเห็นแย้งว่าจะท�าให้รถติดมากขึ้นอีกด้วย  

  พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ผู้คร�่าหวอดในวงการยานยนต์  

มองนโยบายนี้ว่าเป็นการกระตุ้นตลาดโดยไม่จ�าเป็น ทั้งยังเป็นการ

สร้างภาระหนี้ให้แก่คนอยากมีรถอย่างคาดไม่ถึง         

 จากเหตุการณ์น�้าท่วมที่จะท�าให้มีการย้ายฐานการผลิตนั้น 

เขามองว่าไม่จริง เพราะตลาดรถในเมืองไทยนั้นโตขึ้นทุกปี อีกทั้ง

ตลาดรถในต่างประเทศจะมีแต่หดเล็กลง เพราะการคมนาคมของ

ต่างประเทศที่ดีขึ้น “ธุรกิจรถยนต์มันเป็นธุรกิจเฟื่องฟู ท�าเท่าไหร่ 

กข็ายไม่พออยูแ่ล้วส�าหรบัประเทศไทย จะเหน็ว่าแม้จะผ่านน�า้ท่วม

มาแล้วก็ยังขายถล่มทลาย ไม่มีรถคันแรกก็ต้ังเป้าอยู ่แล้วว่า 

1,100,000 คัน มันเป็นการไปช่วยธุรกิจที่ยืนได้อยู่แล้ว และท�าให้

มนัเสยีระบบ” การส่งเสรมิแบบโปรโมช่ันของรฐับาลท�าให้การผลติ

ต้องเร่งปรับตัวจนเสียระบบที่ก�าลังโตขึ้นตามกลไกของตลาด โดย

ธุรกิจยานยนต์ท่ีได้รับผลกระทบจากยอดการขายที่ตกลงมาก  

จนล่าสุดรถล้นสต๊อกจนต้องมีการจัดโปรโมชั่นเข้ามาช่วยจากการ

เปิดเผยของบรษิทัรถหลายแห่ง ชาญวทิย์ เขยีวนาวาวงศ์ษาผูอ้�านวย

การฝ่ายการตลาด บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

กล่าวว่า “การที่รถล้นสต๊อกเกิดจาก 2 ส่วน คือ การสั่งซื้อล่วงหน้า

แต่ยกเลิกการรับรถ และการเกิดอุปาทานหมู่ เนื่องจากหลายคน

ตดัสนิใจซือ้รถคนัแรกเพือ่ให้ได้สทิธลิดภาษเีหมอืนคนอืน่ๆ ทัง้ทีไ่ม่มี

ความจ�าเป็นใช้จริง ขณะที่บริษัทรถยนต์ก็ต้องรองรับค�าสั่งซื้อแล้ว 

ก็ต้องผลิต “ปีที่แล้วแม้กระทั่งรถตัวโชว์ก็ถูกขอซื้อ ผู้ค้าแทบไม่มี

สต๊อก ครึ่งปีหลัง และค�าสั่งซื้อที่มีเข้ามาทางโรงงานก็ต้องเดินหน้า

ผลิตท�าให้เกิดภาวะล้นสต๊อก แต่การมีแคมเปญส่งเสริมการขาย  

จะท�าให้ปริมาณสต๊อกลดลง และกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆ นี้”

 ผลเสียใหญ่ของนโยบายน้ี คือ การเป็นหนี้ของคนซื้อรถ 

บุษบา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยถึงภาวะ 

เศรษฐกิจที่มีปัญหาอันเป็นผลพวงมาจากนโยบายรถคันแรก พบว่า 

พฤติกรรมผู้บริโภคลดลงอย่างน่าตกใจ จากภาระหนี้ของครัวเรือน

ที่มากขึ้น ในภาพรวมแล้วผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

รถยนต์คันแรกจะท�าให้สามารถมองเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าว 

เป็นโครงการที่มีมิติในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้น

การบริโภคของประชาชน ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้น ในขณะ

เดียวกันด้านลบ คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการรถยนต์คันแรก 

(ปัญหารถยนต์คนัแรก http://www.dailynews.co.th/) “โครงการ

รถคันแรก” ถือเป็นนโยบายประชานิยมของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์   

ชนิวตัร” ทีป่ระชาชนต่างให้การตอบรบัอย่างท่วมท้น จนท�าให้มยีอด
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จองถล่มทลายทะลุเพดานไปถึง 1.25 ล้านราย ที่ส�าคัญรัฐบาลต้อง

ควักเนื้อจากเงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนชาวบ้านมากถึง 

92,100 ล้านบาททีเดียว แม้ว่าโครงการน้ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศให้เกดิข้ึนอย่างท่วมท้น เพราะนอกจากคนไทยจะซือ้

รถได้ในราคาถูกกว่าปกติ 1 แสนบาทแล้ว บรรดาค่ายรถยนต์ที่

ซบเซามาจากปัญหาน�้าท่วมใหญ่ ก็สามารถฟื้นตัว มียอดขายแบบ

ก้าวกระโดดได้ทันตาเห็น ขณะที่ภาครัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นกว่า

หลายเท่าตัว โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้

ของประเทศในภาพรวมทะลุทะลวงเป้าหมายหลายหมื่นล้านบาท 

ไม่เพียงเท่านี้กรมสรรพากรเองก็ยังสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น 

ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาษีก�าไรจากค่ายรถยนต์ เพื่อน�าไปชดเชยกับ

เงินที่หายไปกว่า 1.5 แสนล้านบาท จากการลดภาษีนิติบุคคลจาก 

30% เหลอื 23% ซึง่ในแง่เศรษฐกจิภาพรวมแล้ว ต้องถอืว่า โครงการ

นีม้ส่ีวนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่น้อยทเีดยีว เพราะล่าสดุเศรษฐกจิไทย

ในปี 55 ที่ผ่านมา ก้าวกระโดดไปถึง 6.4% จากที่คาดว่าจะเติบโต

ได้เพยีง 5.5% เท่านัน้ แต่ขณะเดยีวกนั เมือ่มาถึงเวลานีต้้องยอมรบั

ว่า ผลพวงของโครงการรถคันแรก ก็ได้ท�าให้เกิดปัญหาตามมา

มากมาย เพราะยอดจองรถยนต์คันแรกที่ถล่มทลายในครั้งนี้ ได้เกิด

ขึน้จากการร่วมมอืกระท�าของทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผูซ้ือ้ทีก่ลัวเสยีสิทธิ

รถคนัแรก หรอืผูข้ายทีต้่องการท�ายอดให้ทะลเุป้าหมาย โดยให้ลูกค้า

ใช้เงินจองเพียงแค่ 1,000 บาท ก็ได้รับสิทธินั้นมากอดไว้แล้ว จาก

เดมิทีต้่องใช้เงนิจองอย่างน้อย 5,000 บาท ดงันัน้ ผลพวงของปัญหา

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการสดุฮิต ในเวลานีไ้ด้กลบักลายเป็นว่าประชาชน

ต่างทิ้งใบจองรถคันแรกกันเป็นแถว รวมไปถึงการชะลอรับรถซึ่ง

ปัญหาแรกมีตัวเลขไม่มากนัก เพราะลูกค้าส่วนหนึ่งมีคุณสมบัติไม่

ครบถ้วนตามท่ีภาครัฐก�าหนด และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากสาเหตุที่ผู้

บริโภคเกรงว่าจะได้รับรถช้า จึงหว่านจองรถไปหลายค่าย เพราะ

กลัวว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขณะ

เดียวกันการรอรับรถที่ซื้อ ต้องรอกันข้ามปีทีเดียวกว่าจะได้ เลย

ท�าให้บรรดา “คนอยากมีรถ” ต่างหว่านจองกันไปในหลายๆ ค่าย 

ชนิดที่ว่าค่ายไหนได้เร็วก็จะซื้อจากค่ายนั้น ซึ่งก็มีจ�านวนไม่มากนัก

เพียงแค่หลักพันคันเท่านั้น นอกจากนี้ผลพวงที่คนอยากมีรถชะลอ

รับรถ ต่างหนักหนาสาหัส เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ “ลุกลาม” ไปถึง

ตัวแทนจ�าหน่ายค่ายรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ต้องชะลอการ

ส่งชิ้นส่วนให้แก่บริษัทผู้ผลิตไปโดยปริยายถ้าจะเรียกว่าดาบน้ันคืน

สนองก็คงไม่ผิดความหมาย เพราะขณะนี้ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์

หลายค่าย หลายโชว์รูม ต่างถูกพิษดอกเบี้ยกันไปบ้างแล้ว เพราะ

การที่ลูกค้าชะลอรับรถออกไป เมื่อมีสต๊อกรถเกิดขึ้นดอกเบี้ยก็เบ่ง

บาน เช่น รถราคา 600,000 บาท ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ย วันละ 

ประมาณ 200 บาท ดังนั้น ถ้าลูกค้าเลื่อนรับรถเป็นเวลานานเท่าใด 

ให้น�าเงินค่าดอกเบี้ย 200 บาท คูณกับจ�านวนวันเข้าไป นั่นคือ เงิน

ที่ต้องจ่ายให้กับบรรดาสถาบันการเงินที่โชว์รูมเหล่านี้ไปกู้ยืมมา 

อย่างไรกต็ามแม้ว่าสารพดัผลพวงทีเ่กดิขึน้คร้ังนีไ้ด้ท�าให้หลายคนท่ี

เกีย่วข้องต้องแบกรบัปัญหาต่างๆ ไปด้วย แต่ค่ายรถยนต์เองกลบัไม่

ได้มองเช่นนั้น โดยบางรายบอกว่า ยอดจองรถยนต์แบบถล่มทลาย

ทีเ่กดิขึน้ไม่ได้เกดิจากความต้องการเทยีม เพราะผูท้ีจ่องรถแต่ละคน

มคีวามต้องการใช้อยูแ่ล้ว เพยีงแต่กลวัไม่ได้รถตามสทิธจึิงต้องหว่าน

ใบจอง ยืมชื่อผู้ที่มีสิทธิมาสวม ก�าหนดเวลารับรถให้เป็นรูปธรรม 

หากรัฐควบคุมช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ หรือก�าหนดให้ชัดเจนว่ารถ

คันแรกต้องเป็นรถประหยดัพลังงานราคาไม่เกนิคันละเท่าใด เป็นต้น 

คงช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดในอนาคตลงไปได้บ้าง 

แม้แต่เรือ่งของ “สินเชือ่เช่าซือ้” ทีห่ลายคนเกรงกนัว่าอาจเกดิปัญหา 

“หนีส้งสยัจะสญู” ขึน้นัน้ มัน่ใจได้เลยว่าปัญหาจะไม่น่ากลวัอย่างท่ี

เกรงกลัวกัน เพราะบรรดาไฟแนนซ์แต่ละค่ายช�่าชองอยู่แล้ว ที่การ

ปล่อยสนิเชือ่ให้แก่ลกูค้าแต่ละรายต้องด�าเนนิการตามมาตรการขัน้

ตอนที่รัดกุม แม้ว่าจะเป็นผู้ท่ีจบใหม่ซ้ือรถคันแรก ยื่นขอสินเชื่อ  

ก็ต้องมีผู้ค�้าประกัน ขณะเดียวกันยังเช่ือว่าโครงการนี้ไม่ได้ท�าให้

ระบบอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดความสูญเสีย หรือย�่าแย่ลง แต่มอง

ในทางกลับกันยังเห็นในสิ่งที่ดี คือ เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือก

ซื้อรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อย่างแท้จริง เช่น ใช้รถวิ่งใน

ระยะทางใกล้ ก็เลือกซ้ือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ประหยัด

น�้ามัน ซ่ึงท�าให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ที่ส�าคัญ

ยอดการผลิตรถยนต์ที่มากเกินความต้องการของตลาดคาดว่า 2-3 

เดือน จากน้ีไปสงครามการตลาดของบรรดาค่ายรถจะรุนแรงมาก

ขึ้น ทั้งการลด แลก แจก แถม ท�าให้ผู้บริโภคที่ก�าลังอยู่ระหว่างการ

ตัดสินใจซื้อได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์

กับผู้บริโภคคนไทย 

 โดยเร่ืองนี้สอดคล้องกับความเห็นของเพียงใจ แก้วสุวรรณ  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ บริษัท นิสสัน

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ในฐานะประธานสมาพนัธ์อุตสาหกรรม

ยานยนต์แห่งอาเซียน มองว่า การยกเลิกใบจองของรถคันแรก 

ไม่มากนักจนน่าตกใจ แต่ที่พูดถึง 20-30% ของยอดจอง คงไม่ถึง

ขนาดนั้น  แต่ขณะนี้มีรายชื่อขอขยายเวลารับรถออกไปให้เห็นแล้ว 

ซึ่งในมุมมองของค่ายรถยนต์ถ้าไม่เกิน 1 เดือน ยังสามารถรับ

สถานการณ์ได้ หลังจากนั้นก็ต้องบริหารจัดการ เร่งเคลียร์สต๊อกคง

ค้างออกไป เพื่อไม่ให้เป็นภาระ แต่ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ได ้

เลวร้ายจนน่าเป็นห่วง เพราะค่ายรถยนต์ต่างทยอยส่งมอบรถใน

โครงการรถคันแรกกันไปแล้ว คาดว่าจะหมดภายในกลางปีนี้  

ส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2556 จะอยู่ที่ 1.1 - 1.2 ล้านคัน ซึ่งถือว่า

เป็นอัตราการเติบโตที่ปกติตามกลไกตลาดเช่นเดียวกับมุมมองของ 
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“มร.โนบุยูกิ มูราฮาชิ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ  

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่เห็นว่า การชะลอรับรถของลูกค้า

ในโครงการรถคันแรกมีให้เห็นบ้างแล้ว เดิมดีลเลอร์ไม่มีสต๊อก  

แต่ตอนนี้ สต๊อกประมาณ 2 สัปดาห์ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ หากลูกค้า

ที่จองรถแล้วติดขัดไม่สามารถรับรถได้จริงๆ เราก็จะบริหารจัดการ

ด้วยการส่งมอบรถให้กับลูกค้ารายใหม่แทน หากรุ่น สเปก สี ตรง

กบัความตอ้งการ ตอนนี้ยงัไม่มอีะไรน่ากังวลใจ เพราะจากยอดจอง

รถคันแรกลูกค้าส่วนใหญ่ 60-70% จะมารับรถตามปกติ ขณะที่อีก 

20-30% ได้ชะลอเวลาการรบัรถออกไป ซ่ึงตรงนีท้างค่าย มติซฯู เอง

ได้ปรบัเวลาโดยลดการผลติลง เพราะโครงการรถคันแรกได้สิน้สุดลง

ไปแล้ว แต่ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับโรงงาน 

อย่างไร ก็ตามแม้ว่าในความคิดเห็นของผู้ประกอบการจะเป็นความ

คิดในแง่ท่ีมองโลกในแง่ดี แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วนอกจาก

สารพดัปัญหาทีเ่กดิขึน้แล้ว ยงัเป็นตวัการส�าคญัทีก่ระตุน้ให้หนีภ้าค

ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และจะกลายเป็นภัยร้ายแรงคุกคาม

 เศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ หากไม่ระวังการก่อหนี้ของภาค

ประชาชนท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนอย่างหนัก ขนาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติเอง ก็ยังออกมาเตือนออก

มาส่งสัญญาณเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้น ว่ามีสัญญาณที่ไม่ดี จาก

การด�าเนนินโยบายประชานยิมของรฐับาลทีไ่ด้ส่งเสริมให้คนเป็นหน้ี

มากขึ้น เร่งใช้จ่าย แต่ขาดการออม ท่ีส�าคัญรัฐบาลยังคงเผชิญกับ

ปัญหา“ชกัหน้าไม่ถึงหลงั” กบัการจ่ายเงินคนืทีต้่องยมืเงนิ “คงคลงั” 

มาจ่ายแทนไปก่อน เพราะคล้อยหลังโครงการเพียงไม่กี่เดือน เริ่มมี

สญัญาณเตอืนออกมาของแนวโน้มสนิเชือ่รถยนต์ทีเ่สีย่งเป็นหนีเ้สยี 

และต้องยอมรบัว่าหลายคนตดัสนิใจโดดเข้าร่วมโครงการรถคนัแรก

เพราะโหนกระแสรถคันแรกฟีเวอร์ จึงลืมดูความสามารถที่แท้จริง

กบัภาระทีเ่กดิขึน้ในอนาคต หากศกัยภาพการผ่อนถดถอยภาระหนกั

อึ้งเกินกว่าจะแบกต่อไปได้ อนาคตกลายเป็นหนี้เสียได้เช่นกัน กูรูที่

คร�่าหวอดในวงการลิสซ่ิงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่เห็น

สัญญาณหนี้เสียที่ชัดเจน เพราะยังมีรถยนต์ที่ต้องรอส่งมอบให้อีก

ประมาณ 50% จากปริมาณยอดขายรถในปี 55 ประมาณ 1.3-1.4 

ล้านคัน ดังนั้น คาดว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลจะเริ่ม

เห็นได้ชัดเจนในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือประมาณเดือน มิ.ย.น้ี  

หรืออย่างช้าปลายปีนี้ นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่าหลังจากที่ผู้ซื้อได้เงิน

คืนภาษีรถคันแรกไปแล้วจะมีศักยภาพส่งค่างวดรถต่อไปได้อีกหรือ

ไม่ โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่และเพิ่งเริ่มท�างาน ทั้งนี้สภาพัฒน์

หรอืส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ได้บอกว่า ในไตรมาสสี่ของปี 55 พบว่า สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคมี

สดัส่วน 2.91 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ 21.6% ผลพวงมาจากการกูเ้งนิ

มาซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ถงึ 33.9% โดยเฉพาะในโครงการ

รถยนต์คันแรก สวนทางกับการออมก็ยังอยู่ในระดับต�่า เพราะจาก

ข้อมลูรายได้ประชาชาตปีิ 54 ระบวุ่า การออมของครวัเรอืนมสีดัส่วน

เพียง 5.29 ต่อจีดีพีเท่านั้น ส่วนการผิดนัดช�าระหนี้ก็มีแนวโน้มสูง

ขึ้น โดยสินเชื่อภายใต้การก�ากับที่ผิดนัดช�าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป  

เพิ่มขึ้น 28.1% ขณะที่เอ็นพีแอลจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 20.5% มูลค่า 56,583 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

23.3% ของเอน็พแีอลรวม ซึง่แนวโน้มหนีเ้สยีเพิม่ข้ึนต่อเนือ่งจากปี

ก่อนจนถึงปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลจะมองว่าเป็นเร่ืองที่ท�าได้ แต่ถาม

ว่า...สมควรหรือไม่? ที่ท�าให้รัฐบาลต้องคิดว่าการใช้เงินซื้อใจ

ประชาชนจะด้วยความ “หวังดี” หรือหวังผลทางการเมืองก็ตาม  

เช่นนี ้สดุท้ายแล้วก็เป็นการบ่อนท�าลายระบบเศรษฐกจิของประเทศ

ด้วยเช่นกนั มมุมองทัง้ด้านบวก และด้านลบของโครงการทีแ่ม้จะไม่

สะท้อนในทุกมุมมองแต่ก็ท�าให้มองเห็นได้ว่านโยบายประชานิยมที่

น�ามาใช้ในประเทศไทยสามารถสร้างความนยิมให้กับพรรคการเมอืง

เป็นอย่างยิ่งแม้จะมีการน�าผลเสียของนโยบายต่างๆ มาน�าเสนอแต่

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวก็มองข้ามไปอย่างไม่ให้

ความสนใจกับผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติในระยะยาวเพียง 

เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์บ้าง แม้ส่วนรวมหรือประเทศชาติจะ 

เสียหาย เช่น โครงการรบัจ�าน�าข้าวตวัแทนชาวนาทีม่อีทิธิพลต่อหนึง่ 

รัว่ไหลแต่ชาวนากย็งัได้ประโยชน์อย่างน้อยกท็�าให้ราคาข้าวทีไ่ด้รับ

อยู่ที่เกวียนละ 10,000–11,000 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีชาวนาพอใจ 

ท�าให้เห็นได้ว่าการรั่วไหลของงบประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาท

ต่อเกวียน

 สรุปเมื่อคิดภาพรวมท�าให้สูญเสียงบประมาณกว่าสองถึง 

สามแสนล้านบาท ซึ่งเป็นความเสียหายของประเทศชาติและ 

ส่วนรวม กลุ่มชาวนาก็ให้ความส�าคัญเพียงตนได้ราคาท่ีพอใจ แต่

ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ส่ิงที่จะให้ตนเองต้องรู้สึกว่ามีส่วนต้อง

รบัผดิชอบแต่อย่างใด บางพรรคการเมอืงน�าโครงการประชานยิมมา

ใส่ไว้ในนโยบายของพรรคอย่างชดัเจน เช่น ประชานยิม สงัคมเป็นสขุ 

หลายประเทศเศรษฐกิจล่มสลาย เช่น ประเทศเวเนซูเอลา และอีก

หลายประเทศในอเมริกาใต้ เพราะนโยบายประชานิยม แต่คนไทย

ส่วนใหญ่กใ็ห้การยอมรบัต่อโครงการประชานยิมเพยีงเพราะตนเอง

ได้รับประโยชน์ พรรคการเมืองที่น�าโครงการหรือนโยบายประชา-

นิยมมาใช้ก็คงได้รับความนิยมน�าไปสู่การชนะการเลือกตั้งและ 

ได้อ�านาจรัฐหรืออ�านาจในการปกครองประเทศ โครงการรถยนต ์

คนัแรกของรฐับาลนบัได้ว่าเป็นโครงการประชานยิมโครงการหนึง่ที่

น�างบประมาณแผ่นดินมาอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ประหนึ่ง

อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมปลอดภาษี เช่น รถยนต์หนึ่ง

คันไม่ต้องเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ คือ รถยนต์คันละไม่เกินหนึ่ง 

ล้านบาทได้ คือภาษีไม่เกินหนึ่งแสนบาท ในขณะที่ประชาชนทั่วไป
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ซื้อสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ อีกไม่นานคงมีการ

เลือกชนิดสินค้าท่ีประชาชนให้ความนิยมมาท�าเป็นโครงการปลอด

ภาษีในลกัษณะเดยีวกนัอกี เช่น ก�าลงัมกีารน�านโยบายลดภาษสิีนค้า

แบรนด์เนม ซึ่งประชาชนกลุ่มหนึ่งนิยมใช้อาจจะใช้สินค้ามือสองที่

ราคาต�า่จากเดิมกว่าครึง่ หรอืสนิค้าทีท่�าเลยีนแบบ เมือ่มกีารลดภาษี

สนิค้ากลุม่ดงักล่าว จะท�าให้ผูท้ีน่ยิมสนิค้าแบรนด์เนมให้การต้อนรบั

อย่างเนืองแน่น ตราบใดท่ีคนไทยยังมีกรอบความคิดว่าหากตนเอง

ได้ประโยชน์บ้าง แม้ประเทศชาติจะสูญเสียไปมากมายเพียงใดทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว ก็พึงพอใจท่ีตนเองยังมีส่วนได้ กรอบความ

คิดนี้จึงน่าจะเป็นความเสียหายมาสู่ประเทศชาติทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาว ความคิดที่พึงพอใจที่ได้ซื้อรถยนต์ราคาถูกว่าปกติ ทั้งที่

อาจจะท�าให้ตนเองมีความยากล�าบากท้ังค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ความ

หนาแน่นของการจราจร การน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ ปรากฏการณ์โครงการรถยนต์คนัแรก

จึงสะท้อนปรากฏการณ์และอนาคตของประเทศได้อย่างมีนัย 
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