
 

 

 

 

เร่ือง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการพฒันาเศรษฐกจิของไทย 

 

 

 

จดัท าโดย  นายศักดิ์ณรงค์  แสงสง่าพงศ์ 

รหัส ๓๔๐๑๕๖ 

 

 

 
รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 

(Individual Study) 



 

 

 

 

จดัท าโดย  นายศักดิ์ณรงค์  แสงสง่าพงศ์ 

รหัส ๓๔๑๕๖ 

 

 

 

 

 

เร่ือง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการพฒันาเศรษฐกจิของไทย 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รายงานนีเ้ป็นความคดิเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



1 

 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการพฒันาเศรษฐกจิของไทย 
 

ศกัด์ิณรงค ์ แสงสง่าพงศ ์
บทคัดย่อ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้การรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยในหมวด 3  และให้การรับรองสิทธิในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐและ
หน่วยงานท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีได้รับการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมาย  
ปัจจุบนัรัฐได้ออกนโยบายประชานิยมโดยอา้งว่าเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่นโยบาย
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการประกอบธุรกิจและการแข่งขนัท่ีเสรีและธรรมและสิทธิอ่ืนๆ  
และกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ใน
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ  ซ่ึงก าหนดหนา้ท่ีรัฐในการสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเป็นธรรม และการควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและ
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ดงันั้น นโยบายประชานิยมของรัฐในการข้ึนอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า 300 บาท และการ
คืนภาษีรถยนต์คนัแรก 100,000 บาท  ท่ีไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณ จนท าให้เกิด
ปัญหาการจ ากดัเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม เพราะนโยบายประชานิยมเขา้
ไปแทรกแซงกลไกตลาด ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานหรือละเวน้การไม่ด าเนินงานของรัฐ
มีสิทธิตรวจสอบและฟ้องร้องให้รัฐรับผิดในการด าเนินนโยบายประชานิยมท่ีกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพท่ีไดรั้บการรับรองคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ 
 

ABSTACT 
 

The Rights and Liberties Protection of Thai Economic Development 

 The constitution of the Kingdom of Thailand, Chapter 3, provides the 

provision for protection of the people’s rights and liberties and recognizes people’s 

rights to inspect the state’s exercise and also the organizations that have effects on 

rights and liberties of people according to the law. Nowadays Thai government 

launches the populism policy and claims that this policy is the key for better-quality 

life of all. However, the populism policy has major effects on people’s rights in 

business investment including free and fair trading and many other rights. 

Furthermore, the policy does not only affects the economic growth but also against 
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the constitutional of the Kingdom of Thailand in Chapter 5 Directive Principles of 

Fundamental State, which assigns the government’s duty to support the fair trade 

liberalization system and to control and manage the financial disciplines in order to 

support the flow and stability of the country’s economic and social aspects in order to 

conform to the change of economic and social situation. The government’s populism 

policy strategies, which are, for example, the rise of minimum wage (300 Baht) and 

the refundable tax for the first car purchase (100,000 Baht), is one of the main reasons 

of trade liberalization restriction problems because the populism policy intervenes the 

market mechanism since the policy does not allow people to take part in political 

decision making at all. Hence, the people who are affected by the government’s 

exercises or excluded from the government’s exercises, have their rights to inspect or 

sue the government in term of using populism policy, which has effects on their rights 

and liberties according to the constitution of the Kingdom of Thailand. 

 
ค าส าคัญ  นโยบายประชานิยม  สิทธิและเสรีภาพ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  นโยบายการ

ข้ึนอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า นโยบายการคืนภาษีรถยนตค์นัแรก  
 
1. บทน า 

นบัแต่ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 เป็นตน้มา การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทยเขา้สู่รูปแบบรัฐสวสัดิการ ซ่ึงรัฐจะเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแล
บริหารจดัการให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
พร้อมทั้งรัฐจะมีหลกัประกนัถึงความมัน่คงในเร่ืองต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะหลกัสิทธิ
มนุษยชน ไดแ้ก่ การรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  สิทธิในชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  สิทธิในการได้รับหลักประกันในการ
ด ารงชีวิตท่ีดี  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นตน้ 
โดยรัฐยอมตนอยู่ภายใตก้ฎหมายตามระบบนิติรัฐ (Legal State) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมข้ึนใน
สังคม (Equity) บรรเทาปัญหาเร่ืองของความเล่ือมล ้ าของรายได้ และปัญหาความยากจนของ
ประชาชน ท าใหสิ้ทธิมนุษยชน หลกันิติธรรม หลกัประชาธิปไตย และการพฒันาประเทศจึงมีความ
เช่ือมโยงกนัและเสริมสร้างความชอบธรรมให้กบัรัฐบาลในการปกครองประเทศ เพราะประชาชน
จะเกิดความเ ช่ือมั่นว่า รัฐบาลได้ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงในการใช้
ชีวติประจ าวนัอยา่งมีความสุขและอยูดี่กินดี 1 

รัฐให้การรับรองสิทธิในทางเศรษฐกิจท่ีมนุษยทุ์กคนควรจะไดรั้บจากรัฐ โดยเฉพาะสิทธิ 
ในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ สิทธิในการไดรั้บค่าจา้งและราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรม  สิทธิ
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ไดรั้บการคุม้ครองในการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม สิทธิไดรั้บหลกัประกนัการมีมาตรฐาน
ชีวิตอย่างเพียงพอ  รัฐจึงจ าตอ้งรักษาความสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อน าไปสู่
ความเป็นธรรมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมกบัการเปิด AEC 
หรือ Asian Economics Community รัฐบาลควรตอ้งด าเนินนโยบายทางการเมืองท่ีเอ้ือต่อการ
แข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และสร้างความเช่ือมัน่และบรรยากาศการลงทุนแก่
ชาวต่างชาติในการพฒันาเศรษฐกิจไทยอยา่งอยา่งยนื 

1.1. ความส าคัญของปัญหา 
หลายคร้ังท่ีรัฐบาลมีนโยบายประชานิยม โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพใน

การแข่งขนัทางการคา้ท่ีเสรีและเป็นธรรม และบรรยากาศในการลงทุนของชาวต่างประเทศ  เช่น 
การปรับข้ึนค่าแรงข้ึนต ่า 300 บาทของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2556 เพื่อใหแ้รงงานมีคุณภาพชีวติท่ีดี  ลดความเล่ือมล ้าทางสังคม และโครงการลด
ภาษีรถยนตค์นัแรกช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้คนไทยซ้ือรถไดใ้นราคาถูกกวา่ปกติ 
1 แสนบาทแลว้ บรรดาค่ายรถยนตท่ี์ซบเซามาจากปัญหาน ้ าท่วมใหญ่ก็สามารถฟ้ืนตวั มียอดขาย
แบบกา้วกระโดด นโยบายประชานิยมของรัฐบาลท่ีออกมาเหล่าน้ีขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจและบรรยากาศในการลงทุนในประเทศ
ไทยในการเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community) จึงได้
ศึกษาผลกระทบของนโยบายประชานิยมต่อสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 
 1.2  ความเป็นมาของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรให้การรับรองสิทธิในทางเศรษฐกิจ  โดยรับรองคุม้ครอง
สิทธิในการประกอบธุรกิจและการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม ตามมาตรา 432  และให้สวสัดิการ
และหลกัประกนัขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพ โดยรับรองสิทธิของบุคคลในการไดรั้บหลกัประกนั
ความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการท างานรวมทั้งหลกัประกนัในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการ
ท างานและเม่ือพน้ภาวะการท างาน ตามท่ีกฎหมายบญัญติั ตามมาตรา 443  ท าใหรั้ฐพยายามลดความ
เล่ือมล ้ าของคนในสังคม โดยให้สวสัดิการทางสังคม เช่น นโยบายประชานิยมเรียนฟรี 12  ปี  
ทุนการศึกษาต่างประเทศ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  เบ้ียยงัชีพคนชรา บา้นเอ้ืออาทร  เป็นตน้ 
ซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงระบบสวสัดิการสังคมขั้นพื้นฐานไดม้ากข้ึน แต่นโยบายประชา
นิยมบางเร่ืองก่อให้เกิดภาระการคลงัของรัฐบาล ซ่ึงเงินงบประมาณท่ีตอ้งน ามาใช้ปฏิบติัตาม
นโยบายประชานิยมดงักล่าวมีมูลค่ามหาศาล และส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน  
รวมทั้งการรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการข้ึนค่าแรง 300 บาท 
และนโยบายคืนภาษีรถยนต์คนัแรก 100,000 บาท เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจของปัญหานโยบาย
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ประชานิยมท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรั้บการรับรองคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ  จึงไดศึ้กษา
ใน 2 ประเด็นดงักล่าว 

1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
 แนวคิดการคา้ท่ีเป็นธรรม (Fair Trade)4  หมายถึง หุ้นส่วนทางการคา้ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความโปร่งใส และการเคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างให้เกิดความ
เสมอภาคทางการคา้ท่ีเป็นธรรมช่วยสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการท าให้เกิดเง่ือนไขทาง
การคา้ท่ีดีข้ึนและช่วยปกป้องสิทธิของผูผ้ลิตและลูกจา้งท่ีดอ้ยโอกาส โดยเฉพาะผูผ้ลิตและลูกจา้ง
ในประเทศท่ีก าลงัพฒันา โดยความเป็นธรรมในการผลิตในท่ีน้ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 
ดา้น คือ คน, สุขภาพ, สภาพแวดลอ้ม, และขบวนการรณรงค ์    
  -คน  ใหค้วามเป็นธรรมกบัพนกังาน  ลูกจา้ง  ซพัพลายเออร์  โดยผูผ้ลิต Fair Trade จะตอ้ง
เคารพและให้ความเป็นธรรมกบัพนกังานลูกจา้งทุกคน ไม่เลือกปฏิบติัทางเพศ  ศาสนา  สีผิว  ชาติ
พนัธ์ุ  อาย ุ ฯลฯ  ในการจา้งงานและจ่ายค่าตอบแทน      

-สุขภาพ  โดยจดัสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีมีความปลอดภยัต่อพนกังาน  รวมถึงการ
มีสวสัดิการตามฐานะอยา่งเหมาะสม   มีการจดัระบบการป้องกนัอุบติัภยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน  โดยการฝึกอบรมและการกระตุน้ให้พนักงานให้ความสนใจในเร่ืองสุขอนามยัในการ
ท างาน   

-ส่ิงแวดลอ้ม  โดยการผลิตและด าเนินการต่างๆ จะตอ้งมีความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีการ
ค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ตั้งแต่วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินคา้  กระบวนการผลิต
สินคา้  วสัดุหีบห่อ  และการจดัการขยะท่ีเกิดจากการผลิตตลอดจนมีการวางแผนการใช้พลงังาน
และทรัพยากรต่างๆ อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ  

-ขบวนการการรณรงค์เผยแพร่แนวทางการค้าท่ีเป็นธรรม  เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริโภคและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงรณรงคก์บั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการคา้ท่ีเป็น
ธรรม  การรณรงค์น้ีอาจรวมไปถึงการผลกัดนันโยบายท่ีมีผลต่อโครงสร้างท่ีท าให้ระบบการคา้
ระหวา่งประเทศมีความเป็นธรรมดว้ย 

เน่ืองจาก คนในสังคมต่างกลวัระบบการผกูขาดของระบบทุนนิยมท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือม
ล ้าไม่เท่าเทียมกนั จึงหนัมาพึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยสร้างการคา้ท่ีเป็นธรรมข้ึนมา  เช่น สังคม  
อุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานกลุ่มสมานฉันท์ เป็นโรงงานของคนงาน  โดยคนงาน  เพื่อคนงาน  การ
ผลิตเส้ือผา้ป้อนตลาดในนามของสินคา้ปลอดการเอารัดเอาเปรียบ  ภาคการเกษตรก็มีการรวมตวั
ของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่นท่ีปลูกขา้วปลอดสารและสามารถตั้งราคาและหาตลาดท่ีมองเห็น
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ปัญหาสุขภาพ  ส่ิงแวดลอ้ม  และความเป็นธรรมได ้ การประมงท่ีมีการรวมตวักนัท าแพปลาชุมชน
ข้ึนท่ีจงัหวดัพงังา  เพื่อไม่ให้สินคา้ประมงผ่านมือของพ่อค้าคนกลาง  และน าก าไรส่วนต่างมา
พฒันาชุมชนต่อไป  ส่งผลให้ธุรกิจรายย่อย หรือ SME เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เพื่อการประกอบ
ธุรกิจแบบยัง่ยนืผูป้ระกอบธุรกิจต่างตระหนกัถึงหลกัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเสรีและเป็นธรรม แต่
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลในหลายโครงการโดยเฉพาะการข้ึนค่าแรง 300 บาทต่อวนั เพื่อช่วย
แรงงานให้ได้รับสิทธิในคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และการลดภาษีรถยนต์คนัแรก โดยอ้างว่าเพื่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย 
ดงัน้ี 
 
2. ปัญหานโยบายในการขึน้ค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ให้ปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ซ่ึงสูงข้ึน
เฉล่ีย 6.4% ซ่ึงสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ ดว้ยเหตุผลในการปรับข้ึน มี 2 ประการ คือ การช่วยให้แรงงาน
รอดพน้จากความยากจนท่ีรุนแรง และมีรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกบัค่าใช้จ่ายตามอตัภาพ (Poverty safety 
net) และช่วยใหแ้รงงานมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีเติบโต (Fair Wage)5  
 การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาททัว่ประเทศ มุมหน่ึงถือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
แรงงานชั้นล่าง หากแต่อีกมุมหน่ึง มองวา่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเร็วเกินไปและส่งผลกระทบ
หลายอยา่ง จนทา้ยท่ีสุดค่าครองชีพท่ีพุ่งสูงข้ึนก็ไม่ท าให้คุณภาพชีวิตของแรงงานชั้นล่างดีข้ึนอยา่ง
ท่ีรัฐบาลใหเ้หตุผลไว ้ทั้งๆท่ีมีผูป้ระกอบธุรกิจและนกัวชิาการต่างออกมาแสดงความคิดในการปรับ
ข้ึนค่าแรงขั้นต ่าในคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคจ าต้องยอมรับกับราคาสินค้าท่ีจะขยบัเพิ่มสูงข้ึนและปรับ
พฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย  ทั้งน้ี ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอยา่งแทจ้ริงคือผูป้ระกอบรายยอ่ยหรือ SME 
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานวา่ มีผูป้ระกอบการประสบกบัการขาดทุนถึงร้อยละ 
80 ขณะท่ีร้อยละ 10.42 ตอ้งปิดกิจการ นอกจากน้ี รองปลดักระทรวงแรงงาน เปิดเผยวา่ หลงัรัฐบาล
ไดป้ระกาศปรับค่าแรงขั้นต ่าเป็น 300 บาท มีสถานประกอบการไดรั้บผลกระทบทั้งหมด 64 แห่ง มี
แรงงานถูกเลิกจา้งจ านวน 8,453 คน และมีแนวโนม้การเลิกจา้งรวม 34 แห่ง มีจ านวนลูกจา้ง 34,288 
คน6   
  2.1 แนวคิดในการก าหนดอตัราค่าแรงขั้นต ่า 

แนวคิดเร่ืองอตัราค่าแรงขั้นต ่าในประเทศไทยวา่ ช่วงแรกเร่ิมด าเนินการระบบอตัราค่าแรง
ขั้นต ่าเม่ือปี 2515 ประเทศไทยก าหนดอตัราค่าแรงขั้นต ่าตามแนวทางขององคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ (ILO.) ท่ีก าหนดค่าแรงขั้นต ่าให้ลูกจา้งสามารถเล้ียงดูตนเองและสมาชิกในครอบครัวอีก
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สองคนใหด้ ารงชีพอยูไ่ดต้ามปกติวสิัยเช่นเดียวกบัคนทัว่ไปในสังคม แต่แนวทางดงักล่าวถูกยกเลิก
ไปในสมยัรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช โดยปรับเปล่ียนแนวคิดเป็นค่าแรงขั้นต ่าท่ีช่วยให้ลูกจา้ง
คนเดียวสามารถด ารงชีพอยูไ่ดต้ามอตัภาพ7ทั้งน้ีเพื่อการเพิ่มความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ า 
แนวคิดเร่ืองค่าแรงขั้นต ่าควรตอ้งให้สอดคลอ้งกบัหลกัการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ท่ีมีแนวคิดเร่ือง อตัราค่าจา้งเพื่อชีวิต (living wage) คือระดบัค่าจา้งท่ีท าให้แรงงานสามารถ
เล้ียงดูตวัเองและครอบครัวไดอ้ยา่งสมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยมี์การครองชีพในระดบัมาตรฐาน มี
เวลาวา่งพอท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในฐานะพลเมืองคนหน่ึง
ในสังคมไทย ซ่ึงงานวจิยัไดเ้สนออตัราค่าแรงขั้นต ่าท่ีใกลเ้คียงกบัหลกัเกณฑข์องค่าจา้งเพื่อชีวติ คือ 
ระดบั 378 บาท ส าหรับแรงงานและคู่สมรส ระดบั 483 บาท ส าหรับแรงงานคู่สมรสและบุตร 1 คน 
และระดบั 588 บาท ส าหรับแรงงานคู่สมรสและบุตร 2 คน แต่การค านวณอตัราแรงงานขั้นต ่า
ดงักล่าวคงไม่อาจสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ าของคนในสังคม หากไม่สามารถ
ควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้อตัราค่าครองชีพเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเม่ือตน้ทุนการผลิตสูง 
สินคา้ก็เพิ่มมูลค่าสูงข้ึน   

ประเทศองักฤษ Jonathan Wadsworth แห่ง University of London Royal Holloway 
College ไดช้ี้ในงานวิจยัปี 2009 วา่ ค่าแรงขั้นต ่าจะท าให้ระดบัราคาค่าบริการแก่ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน
มากกว่าระดับราคาผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป นโยบายค่าแรงขั้นต ่าอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปดว้ย ท าให้องักฤษเคยยกเลิกคณะกรรมการค่าแรงขั้นต ่าแต่ก็จดัตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาใหม่อีกคร้ังหน่ึง โดยให้มีการวิเคราะห์วิจยัท่ีเป็นระบบมากข้ึน8 ซ่ึงประเทศสิงคโ์ปร์ไม่มีกฎ
และระเบียบในการควบคุมแรงงานขั้นต ่า คงปล่อยให้อตัราแรงงานเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงอตัราค่าจา้งโดยเฉล่ียขั้นต ่าสูงกวา่ทุกๆ ประเทศในอาเซียน  
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ตารางเปรียบอตัราค่าจ้างแรงงานข้ันต ่าในกลุ่มประเทศอาเซียน9 
 ประเทศ ค่าแรงขั้นต ่า ค่าแรง/บาท/วนั กฎระเบียบควบคุมค่าแรงขั้นต ่า 
สิงคโ์ปร์ ประมาณ 1,912.7 บาทต่อวนั ไม่มี 
ฟิลิปปินส์ 300.7 บาทต่อวนั มี 
ไทย 300  บาทต่อวนั มี 
มาเลเซีย 260.4 บาทต่อวนั มี 
อินโดนีเซีย 155 บาทต่อวนั มี 
ลาว 70 บาทต่อวนั มี 
เวยีดนาม 92-110 บาทต่อวนั มี 
กมัพชูา 60-70 บาทต่อวนั  มี 
เมียนมาร์ 16 บาทต่อวนั มี 

ประเทศท่ีมีค่าแรงขั้นต ่าสูงท่ีสุดในอาเซียน คือประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงไม่มีการก าหนดค่าแรง
ขั้นต ่า ตวัเลขท่ีได้มาจากการหาค่าเฉล่ียของรายได้แรงงานไร้ฝีมือ อยู่ท่ี 1,700-2,000 บาท แต่
แน่นอนว่าค่าครองชีพของประเทศสิงคโปร์สูงตามไปดว้ย ส่วนประเทศท่ีค่าแรงสูงรองลงมาก็คือ
ฟิลิปปินส์ ใกลเ้คียงกบัมาเลเซียและไทย ท่ีค่าแรงขั้นต ่าอยูท่ี่ 300 บาท โดยมาเลเซียกบัไทย ก าหนด
ค่าแรงขั้นต ่าคร้ังแรกพร้อมกบัการปรับค่าแรง 300 บาทของไทยเม่ือตน้ปีท่ีผา่นมาเพื่อรองรับ AEC 
โดยเฉพาะ ถือเป็นการข้ึนค่าแรงทีเดียวถึง 65% จากค่าแรงเฉล่ียท่ีชาวมาเลเซียไดรั้บ กลุ่มประเทศท่ี
ค่าแรงถูกมากได้แก่ เวียดนาม  ลาว กมัพูชา เมียนมาร์ ท่ีเพิ่งเปิดประเทศและพฒันาเศรษฐกิจให้
ทดัเทียมโลกภายนอก ค่าแรงขั้นต ่าแค่ 16 บาทเท่านั้น  

2.2 ผลกระทบต่อการขึน้ค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท 
นโยบายการข้ึนค่าแรง 300 บาท ส่งผลด้านบวกแก่ผู ้ใช้แรงงานให้มีรายได้เพิ่ม มี

ความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยหรือก าลังซ้ือเพิ่ม เกิดการปรับตวัในการใช้ knowledge & 
skilled-based มากข้ึน ภาคธุรกิจจะให้ความส าคญักบัการจา้งแรงงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์
มากข้ึน เพื่อให้คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน แต่ได้ส่งผลกระทบด้านลบคือตน้ทุนภาค
ธุรกิจสูงข้ึน ราคาสินคา้และบริการปรับราคาสูงข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการ
เพิ่มข้ึนตามนโยบายรัฐบาลในจงัหวดัน าร่อง 7 จงัหวดั ส่งผลใหแ้รงงานในกรุงเทพฯ ไดเ้รียกร้อง
ค่าแรงเพิ่มเพื่อใหค้่าแรงในกรุงเทพฯ มีส่วนต่างจากค่าแรงในต่างจงัหวดัตามค่าครองชีพท่ีสูงกวา่ใน
กรุงเทพฯ มิฉะนั้นอยูต่่างจงัหวดัจะมีโอกาสดีกวา่เพราะค่าครองชีพต ่า โดยท่ีสถานะความแตกต่าง
ระหวา่งกรุงเทพฯ กบัต่างจงัหวดัไม่เปล่ียนแปลง นยัส าคญัค่าจา้งอตัราเดียวทัว่ประเทศเป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปไม่ได ้จึงส่งผลกระทบใหมี้การปรับข้ึนค่าจา้งแรงงานในกรุงเทพฯ ข้ึนไปทั้งหมดเกือบ 20% 
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จากตวัเลขค่าแรงขั้นต ่าของประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปินส์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีค่าแรงสูง 
จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการอพยพมาหางานท าของแรงงานจากชาติเพื่อนบา้นโดยเฉพาะ
ประเทศไทยท่ีอยูต่รงกลางลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีค่าแรงต ่าอย่างกมัพูชา ลาว เวียดนาม และเมียน
มาร์ และยงัมีค่าครองชีพต ่าสวนทางกบัสิงคโปร์ท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูงพอกบัค่าแรง  แต่ประเทศไทย
ยงัคงตอ้งพึ่งแรงงานไร้ฝีมือจากชาติเพื่อนบา้นในหลายภาคอุตสาหกรรม แรงงานต่างชาติจึงเป็น
เร่ียวแรงส าคญัในหลายอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมประมง ก่อสร้าง และส่ิงทอ เป็นตน้   

ส่วนประเทศท่ีค่าแรงต ่าอย่างเมียนมาร์ จะกลับเป็นจุดหมายหลักของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมและนกัลงทุนท่ีตอ้งใชแ้รงงานมากๆ แต่ไม่ตอ้งเป็นแรงงานฝีมือ เช่นอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ เน่ืองจากค่าแรงถูก มีพื้นท่ีส าหรับการลงทุนเยอะ เพราะเป็นประเทศเปิดใหม่ เรียกว่าคงตอ้ง
ติดตามดูวา่เม่ือเปิด AEC ในปี 2559 เร่ืองของค่าแรงจะกลายเป็นการแบ่งงานกนัท าแบ่งความเป็น 
"ฮบั" ในแต่ละดา้นของประเทศในอาเซียน10 

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาตน้ทุนจากการเพิ่มข้ึนของค่าแรงขั้นต ่าเป็น
วนัละ 300 บาท รวมกบัปัจจยัเร่ืองความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ท าให้ภาระตน้ทุนเพิ่มข้ึน  
6-8%  อีกทั้งค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถบริหารจดัการตน้ทุนได้11  
ผูป้ระกอบการรายใหญ่จึงตดัสินใจยา้ยฐานการผลิตไปยงักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นทั้ง กมัพูชา ลาว 
พม่า และ เวียดนาม เพราะค่าแรงถูกกวา่ประเทศไทย เช่น บริษทัลิเบอร์ต้ีการ์เมน้ท ์จ  ากดั ผูรั้บจา้ง
ผลิตเส้ือผา้กีฬา ซ่ึงยา้ยไปเวยีดนาม  บริษทั ทองไทยการทอ จ ากดั หรือ ทองไทย กรุ๊ป เขา้ไปลงทุน
ในกมัพูชา  บริษทัไฮเทค กรุ๊ป จ ากดั เขา้ไปลงทุนใน ลาว เวียดนาม กมัพูชา บริษทัไนซ์ กรุ๊ปจ ากดั 
เขา้ไปลงทุนในกมัพูชา กลุ่ม ที.เค. กรุ๊ป จ ากดั ผูรั้บจา้งผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่
ส าหรับเด็ก บุรุษ สตรี มีลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศมากกวา่ 70 แบรนด์ ยา้ยการผลิตไปยงักมัพูชา 
บริษทั ฮงเส็ง จ  ากดั ไดย้า้ยฐานการผลิตไปเวียดนาม ผูป้ระกอบการส่วนหน่ึงไดย้า้ยไปจีน โดยเนน้
ท าตลาดในประเทศเป็นหลกั การออกไปลงทุนในกลุ่ม CLMV (คือประเทศ กมัพูชา ลาว พม่า 
เวยีดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ท่ีมีแนวโนม้เศรษฐกิจโตต่อเน่ืองและยงัมีแร่ธาตุทรัพยากร
อุดมสมบูรณ์ และยงัมีค่าจา้งแรงงานไม่สูงนกั)12 ยงัไดสิ้ทธิพิเศษทางภาษีเม่ือส่งออกไปยงัยุโรป
และสหรัฐ หลงัจากเปิด AEC ภาคอุตสาหกรรมตอ้งแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ตน้ทุนการผลิตเป็นส่ิง
ส าคญั ส่วนหน่ึงจึงตดัสินใจยา้ยไปเพื่อใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีส่งออกไปสหรัฐและยุโรป ขณะท่ี
ลูกคา้สามารถท่ีจะสั่งสินคา้จากท่ีไหนก็ได ้ท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่า เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมรับจา้ง
ผลิต"13 
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2.3 ผลกระทบนโยบายในการขึน้ค่าแรง 300 บาทต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลในเร่ืองน้ีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและตน้ทุน

การผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  ท าให้ราคาสินคา้ขยบัตวัสูงข้ึนส่งผลให้ผูใ้ช้แรงงานตอ้งแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากข้ึน ค่าครองชีพสูงข้ึน จึงมิได้ให้สิทธิในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างแทจ้ริง  ในทางตรงขา้ม
ธุรกิจขนาดรายยอ่ย (SME) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของชุมชนไม่สามารถอยูไ่ดเ้น่ืองจากตน้ทุนการ
ผลิตสูง แรงงานส่วนหน่ึงไดถู้กเลิกจา้งเพราะผูป้ระกอบการปิดกิจการและยา้ยฐานการผลิตไปยงั
ประเทศอ่ืน  แต่นโยบายประชานิยมดงักล่าว จึงมิไดก่้อให้เกิดสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
สิทธิในการได้หลักประกันขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพท่ีดี ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 43 แต่อยา่งใด ในทางตรงขา้มนโยบายการข้ึนค่าแรง 300 บาทไดส่้งผล
กระทบใหแ้รงงานบางส่วนถูกเลิกจา้งเพราะผูป้ระกอบการตอ้งปิดกิจการไปและส าหรับแรงงานซ่ึง
เป็นผูท่ี้ได้ประโยชน์จากการข้ึนค่าแรงในคร้ังน้ี  ได้แบกรับค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยู่เช่นเดิม  
ในขณะภาคอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบธุรกิจไดเ้พิ่มราคาสินคา้ ตามตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน  
ในท่ีสุดผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากนโยบายประชานิยมในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเช่นเดิม  ความ
เหล่ือมล ้าในสังคมจึงมิไดห้มดไปหรือลดนอ้ยลงเพราะนโยบายการข้ึนค่าแรง 300 บาทแต่อยา่งใด 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 5714 ใหก้ารรับรองสิทธิของบุคคลในการไดรั้บขอ้มูล ค า
ช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินกิจกรรมใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอาจมีผลกระทบ
ต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ  แต่การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ซ่ึงสูงข้ึนเฉล่ีย 6.4% ซ่ึงสูงกว่า
อตัราเงินเฟ้อ เป็นนโยบายของรัฐท่ีอา้งวา่เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงานและลดความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม ซ่ึงนโยบายดงักล่าวกระทบต่อสิทธิของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งแบกรับตน้ทุนท่ี
เพิ่มข้ึน และท าใหค้่าครองชีพกลบัเพิ่มข้ึนเป็นทวคูีณ เน่ืองจากราคาสินคา้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน นโยบายท่ี
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และเป็นนโยบายท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นน้ี ควรจะ
ไดมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไปก่อนด าเนินการ  

อีกทั้งนโยบายดงักล่าวกระทบต่อสิทธิในการประกอบกิจการและการแข่งขนัโดยเสรีอยา่ง
เป็นธรรมท่ีไดรั้บการรับรองคุม้ครองตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญมาตรา 43 ซ่ึงมาตรา 5815 ให้การ
รับรองสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการทาง
ปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน  ทั้งน้ีเพราะนโยบายประชานิยม
ในลกัษณะน้ีเป็นการแทรกแซงการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม เน่ืองจากธุรกิจขนาดเล็กท่ีมี
เงินทุนนอ้ยไม่สามารถอยูไ่ดก้บัการแบกรับภาระการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนดงักล่าว  
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3. ปัญหานโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก 100,000 บาท 

นโยบายท่ีกระตุน้ตลาดซ้ือขายรถยนต์ โดยรัฐบาลจะคืนเงินภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท 
ประชาชนต่างใหก้ารตอบรับอยา่งท่วมทน้  ตวัเลขยอดผูใ้ชสิ้ทธิในโครงการรถคนัแรกรวมทั้งหมด 
1.25 ล้านราย คิดเป็นเงินภาษีท่ีตอ้งคืน 92,100 ลา้นบาท ซ่ึงกรมสรรพสามิตได้จ่ายเงินให้กบั
ประชาชนผูไ้ดสิ้ทธิในโครงการรถคนัแรกไปแลว้ 153,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 10,400 ลา้นบาท ส่วน
ผูท่ี้สละสิทธิมี  2,000 ราย จากท่ีถือครองรถไปแลว้ 1 ปี นบัจากเร่ิมโครงการเม่ือเดือนกนัยายน2554 
และส้ินสุดโครงการ 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงเป็นนโยบายการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีรัฐบาลไดท้ าตาม
นโยบายท่ีหาเสียงไว ้ซ่ึงช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศไดอ้ยา่งมาก  เพราะคนไทยจะซ้ือรถได้
ในราคาถูกกวา่ปกติ 1 แสนบาทแลว้ บรรดาค่ายรถยนตท่ี์ซบเซามาจากปัญหาน ้ าท่วมใหญ่สามารถ
ฟ้ืนตวัมียอดขายแบบกา้วกระโดด ขณะเดียวกนัภาครัฐสามารถเก็บภาษีไดม้ากข้ึนกวา่หลายเท่าตวั 
โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต ส่งผลใหก้ารจดัเก็บรายไดข้องประเทศในภาพรวม ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง
ภาษีก าไรจากค่ายรถยนต ์สามารถน าไปชดเชยกบัเงินท่ีหายไปกวา่ 1.5 แสนลา้นบาท จากการลด
ภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23  ซ่ึงในแง่เศรษฐกิจภาพรวมแลว้ ตอ้งถือวา่ โครงการน้ี
มีส่วนกระตุน้เศรษฐกิจไดดี้เพราะล่าสุดเศรษฐกิจไทยใน ปี พ.ศ.2555 ท่ีผ่านมา เติบโตแบบกา้ว
กระโดดไปถึงร้อยละ 6.4 จากท่ีคาดวา่จะเติบโตไดเ้พียง ร้อยละ5.5 เท่านั้น16 

3.1 ผลกระทบของนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก 100,000 บาท 
ผลกระทบของนโยบายคืนภาษีรถคนัแรก ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จากยอดจอง

รถยนตค์นัแรกท่ีถล่มทลายในคร้ังน้ี ปรากฏวา่ประชาชนส่วนหน่ึงไดทิ้้งใบจองรถคนัแรกรวมไปถึง
การชะลอรับรถ ท าให้ตวัแทนจ าหน่าย ค่ายรถยนต์ ผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ ท่ีต้องชะลอการส่ง
ช้ินส่วนใหแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตไปโดยปริยาย ขณะน้ีตวัแทนจ าหน่ายรถยนตห์ลายค่ายและหลายโชวรู์ม 
ต่างแบกรับดอกเบ้ีย เพราะการท่ีลูกคา้ชะลอรับรถออกไป เช่น รถราคา 600,000 บาท ตอ้งแบก
รับภาระดอกเบ้ียวนัละประมาณ 200 บาท ดงันั้นถา้ลูกคา้เล่ือนรับรถเป็นเวลานานเท่าใด ให้น าเงิน
ค่าดอกเบ้ีย 200 บาท คูณกบัจ านวนวนัเขา้ไป นัน่คือเงินท่ีตอ้งจ่ายให้กบับรรดาสถาบนัการเงินท่ี
โชวรู์มเหล่าน้ีไปกูย้ืม17 นอกจากน้ีลูกคา้แห่ทิ้งใบจองหรือเลิกใชสิ้ทธ์ิจากทัว่ประเทศไปแลว้กวา่ 4 
พนัคนั ดีลเลอร์หลายรายตอ้งมาแบกรับสต๊อกรถทิ้งดาวน์ ทิ้งใบจอง เล่ือนรับรถออกไป ท าให้ตอ้ง
หาโปรโมชั่นเพื่อเร่งระบายสต๊อกท่ีเป็นตน้ทุนจมจ านวนมหาศาล18 นโยบายน้ีว่าเป็นการกระตุน้
ตลาดโดยไม่จ  าเป็น ทั้งยงัเป็นการสร้างภาระหน้ีใหแ้ก่คนอยากมีรถอยา่งคาดไม่ถึง 

นอกจากน้ี นโยบายดงักล่าวส่งกระทบต่อตลาดรถยนต์มือสอง ท่ีซบเซาอยา่งหนกั จนผู ้
ประกอบกิจการหลายรายตอ้งเลิกกิจการและปัญหาการจราจรท่ีเป็น ผลพวงจากยอดจองรถคนัแรก
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ถล่มทลายกวา่ 1 ลา้นคนั ส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงขณะน้ีปริมาณรถ
ใหม่ป้ายแดงออกมาเป็นจ านวนมาก แต่พื้นผิวถนนมีอยูเ่ท่าเดิม นโยบายน้ีจะเป็นการกระตุน้ตลาด
โดยไม่จ  าเป็น ทั้งยงัเป็นการสร้างภาระหน้ีใหแ้ก่คนอยากมีรถอยา่งคาดไม่ถึง19         

3.2 ผลกระทบของนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก 100,000 บาท ต่อสิทธิและเสรีของ
ประชาชน 

นโยบายประชานิยมดว้ยการคืนภาษีรถยนตค์นัแรก  100,000 บาท ของรัฐบาลท าให้ธุรกิจ
รถยนต์มียอดขายเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ในขณะท่ีธุรกิจรถยนต์มือสองกลบัซบเซาลงจนไม่
สามารถอยูไ่ด ้ นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอ่ืนๆท่ีท าให้ยอดขายลดลง  เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่แบกรับภาระหน้ีสินในการผ่อนช าระรถยนต์คนัแรก  นโยบายการคืนภาษี
รถยนต์คนัแรก 100,000 บาท  จึงเป็นการแทรกแซงตลาด โดยรัฐให้การสนบัสนุนช่วยเหลือการ
ประกอบกิจการรถยนต์มีโอกาสในการประกอบธุรกิจดีกว่าธุรกิจอ่ืนๆ  จนธุรกิจอ่ืนๆ ซบเซาไม่
สามารถท ายอดขายไดต้ามเป้าหมาย  เพราะผูซ้ื้อไม่มีก าลงัซ้ือมากพอ ส่งผลเกิดความไม่เทียมกนัใน
สร้างตลาดเสรีและเป็นธรรม (Free and Fair Market)  โดยเฉพาะตลาดรถยนต์มือสองท่ีไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการน้ี  ซ่ึงเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยา่งเสรีและเป็น
ธรรมท่ีไดรั้บการรับรองตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 

3.3 นโยบายของรัฐกบัการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแก่

ประชาชนและกระบวนการตรวจสอบอ านาจ หนา้ท่ี และการกระท าของหน่วยงานรัฐและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ  จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดก้ าหนดนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐในทางเศรษฐกิจไวใ้น มาตรา 83  รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการด าเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในมาตรา 84 (1) สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม
โดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนุนให้มีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน (3) ควบคุมให้มีการรักษา
วนิยัการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

แต่นโยบายประชานิยมดว้ยการคืนภาษีรถยนตค์นัแรก 100,000 บาท มิไดเ้ป็นไปตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทางตรงขา้มกลบัท าให้ประชาชนมีภาระผูกพนัก่อให้เกิดหน้ีสินมาก
ยิ่งข้ึน และท าให้กลไกตลาดรถยนตเ์กิดความป่ันป่วน และกระทบต่อกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์
มือสองท่ีไม่สามารถแข่งขนัทางการคา้กบัตลาดรถยนต์มือหน่ึงได ้เน่ืองจากรัฐให้การสนับสนุน
ตามนโยบายการคืนภาษี ท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตมื์อสอง 
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นโยบายของรัฐบาลท่ีละเมิดต่อกฎหมายสามารถถูกตรวจสอบโดยกระบวนการของศาล  
เช่น โครงการบริหารจดัการน ้ า 3.5 แสนลา้นบาท ท่ีถูกศาลปกครองกลางสั่งให้รัฐบาลรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียก่อน เน่ืองจากไม่มีการส ารวจความคุม้ค่าของโครงการ
ก่อนสร้าง ไม่มีราคากลางในการสร้าง20  โครงการทุจริตล าไยท่ีผา่นมา โครงการจ าน าขา้ว เป็นตน้ 
ดงันั้น ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบายประชานิยมของรัฐท่ีออกมาโดยยงัมิไดรั้บฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือด าเนินการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบยอ่มสามารถฟ้องร้องต่อศาลไดต้ามมาตรา 28 วรรคสาม21 

3.4 ลกัษณะของนโยบายของรัฐทีด่ี 
การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจได้รับการออกแบบโดย

หน่วยงานราชการ เช่น ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หรือ
สภาพฒัน์) ท่ีผา่นมา อาจจะไม่ไดรั้บฟังเสียงและความคิดเห็น รวมถึงความตอ้งการของประชาชน
อยา่งทัว่ถึง ดงันั้น นกัการเมืองควรหันมาให้ความส าคญักบัความตอ้งการของประชาชนและผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบ เพื่อให้นโยบายท่ีออกมาตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชนอย่างแทจ้ริง 
และไม่เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจในการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 
ตามท่ีได้รับการรับรองคุ้มครองตามบทบัญญติัในรัฐธรรมนูญ โดยนโยบายของรัฐท่ีดี ควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

(1) เพิ่มรายได้และลดความเหล่ือมล ้ า หลายนโยบายประชานิยมท่ีผ่านมามุ่งเน้นเพื่อ
กระตุน้ระบบเศรษฐกิจเพื่อการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ ตวัอยา่งเช่น นโยบายประชานิยมเรียน
ฟรี ทุนการศึกษาต่างประเทศ และนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคยงัช่วยลดความเหล่ือมล ้าท่ีมีใน
สังคมและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงระบบสวสัดิการสังคมขั้นพื้นฐานไดม้ากข้ึน  

(2) สร้างโอกาสเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและย ัง่ยืน  เช่น นโยบายให้กูย้ืมเงิน
ในการศึกษาเพื่อให้คนจนได้มีโอกาสได้เขา้ถึงสิทธิในการศึกษา นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค
เพื่อใหป้ระชาชนท่ียากจนมีโอกาสเขา้ถึงสิทธิในสาธารณสุข  เป็นตน้ 

(3) ตอ้งไม่เพิ่มความเปราะบางของเศรษฐกิจ (หน้ีสาธารณะ) การด าเนินนโยบายประชา
นิยมท าใหเ้กิดขอ้กงัวลอยา่งมากวา่จะก่อใหเ้กิดวกิฤติหน้ีสาธารณะ เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งท าการกูเ้งิน
มหาศาลเพื่อด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดห้าเสียงไว  ้ และบางนโยบายเช่น นโยบายรับจ าน าขา้วจะ
ก่อให้เกิดการขาดทุนอยา่งมาก ทั้งน้ี นกัเศรษฐศาสตร์จากสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้สดงความเป็นห่วงถึง
ภาระหน้ีในปัจจุบนัและอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นหากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเจริญเติบโตช้าหรือเกิดสะดุดชลอตวั เงินทุนไหลเวียนและระดบัของหน้ีสาธารณะ
อาจเพิ่มสูงข้ึนจนเกิดวกิฤติได ้ 
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นโยบายประชานิยมมกัได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากประชาชน  แต่ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมกัตกอยู่กับชนชั้นน าทางธุรกิจและชนชั้นน าทางการเมือง หลายนโยบายท าให้เกิด
ผลตอบแทนส่วนเกิน (economic rent-seeking) ซ่ึงเกิดมาจากการแทรกแซงระบบตลาดของรัฐ ท า
ใหเ้กิดผลตอบแทนส่วนเกินกบักลุ่มผลประโยชน์ในวงจ ากดั และไม่ไดช่้วยคนจนอยา่งท่ีไดโ้ฆษณา
หาเสียงนโยบายนั้น ๆ นอกจากน้ี การเร่งรัดรีบปฏิบติัของบางนโยบายอาจก่อให้เกิดผลลบต่อกลุ่ม
บุคคลอ่ืนในสังคม เช่น เปิดช่องโหวใ่ห้น าไปสู่การทุจริตคอรัปชัน่  การน านโยบายไปปฏิบติัดว้ย
งบประมาณมหาศาล รวมถึงวฒันธรรมทุจริตคอรัปชัน่ท่ีหย ัง่รากลึกในสังคมไทย ยอ่มเปิดโอกาส
ใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐและกลุ่มผลประโยชน์กระท าการทุจริตคอรัปชัน่ไดง่้ายข้ึน นโยบายประชานิยมเป็น
พื้นฐานก่อให้เกิดความหวงัเทียมในหมู่คนจน และนโยบายท่ีไร้ความผิดชอบอาจสร้างนิสัยรอรัฐ
อุปถมัภม์ากจนเกินไป 22 

3.5 นโยบายของรัฐต่อการรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้ มาตรา 84  ก าหนดนโยบายพื้นฐานใน

การท่ีรัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 

(1) สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนุน
ให้มีการพฒันาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน โดยตอ้งยกเลิกและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
ควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีไม่สอดคล้องกบัความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และตอ้งไม่ประกอบ
กิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มัน่คงของรัฐรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจดัใหมี้สาธารณูปโภค 

(2) สนับสนุนให้มีการใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบัการ
ประกอบกิจการ 

(3) ควบคุมใหมี้การรักษาวนิยัการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(3) จดัให้มีการออมเพื่อการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หน้าท่ีของรัฐอย่าง
ทัว่ถึง 

(4) ก ากบัใหก้ารประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาดตดั
ตอนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีมาตรา 87 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 

(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ
ทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวชิาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

โดยแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ตาม มาตรา 84 และมาตรา 87 มีผลบงัคบัให้รัฐตอ้งกระท า 
โดยมีสภาพบงัคบั โดยการตรวจสอบทางการเมือง แต่ไม่มีผลให้สิทธิแก่ประชาชนฟ้องร้องรัฐต่อ
ศาลเพื่อบงัคบัตามหมวด 5 เวน้แต่หนา้ท่ีของรัฐตามหมวด 5 น้ี มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทยในหมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย) ซ่ึงจะก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู ้
ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบฟ้องร้องรัฐท่ีกระท าละเมิดสิทธิหน้าท่ีของประชาชนตามท่ี 
รับรองคุม้ครองไวใ้นหมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย) โดยท่ีรัฐมีหนา้ท่ีตามหมวด 5 
ท่ีจะตอ้งด าเนินเพื่อเกิดความคุม้ครองและรับรองสิทธิเสรีภาพตามหมวด 3 แต่ผลของการไม่ปฏิบติั
ตามหนา้ท่ีหมวด 5 หรือการกระท าตามหนา้ท่ีหมวด 5 ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในหมวด 3 จึงก่อใหเ้กิดสิทธิแก่ประชาชนในการฟ้องร้องรัฐใหป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีในหมวด 5  

หากรัฐด าเนินการแทรกแซงทางเศรษฐกิจตามมาตรา 84 (3) แต่ผลของการแทรกแซงไป
กระทบกระเทือนต่อแก่นสารัตถะของเสรีภาพในการประกอบอาชีพเกินความจ าเป็น ดังน้ี 
ประชาชนมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องรัฐให้ละเวน้การกระท าตามหมวด 5 มาตรา 84 (3) ได ้หรือ กรณีท่ีรัฐ
ละเลยไม่ด าเนินการยกเลิกกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบท าให้เกิดการแข่งขนัในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไม่
เป็นธรรม ดงัน้ี ประชาชนมีอ านาจฟ้องร้องรัฐให้ด าเนินการยกเลิกกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมี 
บทบญัญติัท่ีไม่สอดคล้องกบัความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ตามมาตรา 84 (1)เพื่อให้ตนได้รับการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ท่ีเสรีและเป็นธรรมตามมาตรา 43 ได ้ 

แต่กรณีท่ีประชาชนอาศยัสิทธิตามหมวด 5 โดยไม่อา้งอิงเพื่อให้ตนไดรั้บการรับรองและ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพตาม หมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย) จะฟ้องร้องรัฐให้บงัคบั
ให้กระท าการหรือละเวน้กระท าการตามหมวด 5 ไม่ได้ เช่น กรณีท่ีรัฐละเลยไม่ด าเนินการ
สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบัการประกอบกิจการ 
แต่ผลของการละเวน้ดงักล่าวไม่ท าให้ประชาชนขาดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ ประกอบ
อาชีพและ และไม่กระทบกระเทือนต่อสารัตถะการแข่งขนัในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพ ท่ีไม่เสรีและไม่เป็นธรรม ประชาชนจะฟ้องร้องบงัคบัให้รัฐด าเนินการใดๆ เพื่อให้เอกชนมี
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คุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบัการประกอบกิจการตามล าพงัไม่ได ้ฉะนั้น การ
ท่ีอา้งสิทธิตามหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐใช้ยนักบัรัฐได้นั้นจะตอ้งเป็นกรณีท่ีสิทธิ
เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 3 ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานหรือละเวน้การไม่ด าเนินงาน
ของรัฐตามหมวด 5 ประชาชนจึงจะเกิดสิทธิฟ้องร้องได ้
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สิทธิในทางเศรษฐกิจท่ีได้รับการรับรองคุม้ครองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
เป็นเสรีในการประกอบอาชีพและธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม  และสิทธิไดรั้บหลกัประกนัความ
ปลอดภยัและสวสัดิภาพในการท างานรวมทั้งหลกัประกนัในการด ารงชีพทั้งในระหวา่งการท างาน
และเม่ือพน้ภาวะการท างาน  แต่เน่ืองจากเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรมมิได้
ถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงกันมากนัก  ทั้ งๆ ท่ีเป็นบทบญัญติัในการให้การรับรองคุม้ครองกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ   

ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญคือปัญหาการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมนั้นคืออะไรจะเห็นได้ว่า
การคา้เสรีกบัการคา้ท่ีเป็นธรรม (Free Trade VS Fair Trade) โดยใจความส าคญัคือ การคา้เสรีอาจ
ไม่ไดน้ ามาซ่ึงการคา้ท่ีเป็นธรรมเสมอไป ตวัอยา่งเช่น การท่ีออสเตรเลียน าเขา้สินคา้จากประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีค่าแรงงานต ่า ท าให้สินคา้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุนการผลิตต่อสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ี
ผลิตในออสเตรเลียท่ีมีค่าแรงงานขั้นต ่าอยู่ท่ี 15.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อชัว่โมง ดงันั้น การใชภ้าษี
น าเขา้สูงส าหรับสินคา้ดงักล่าวจะท าให้เกิดความยุติธรรมต่อสินคา้ท่ีผลิตในออสเตรเลีย เป็นตน้ 
การบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ ส่งทั้งผลดีและผลเสีย เน่ืองจากในสังคมมีทั้ง ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ดงันั้น การใช้มาตรการจ ากดัการน าเขา้หรือการใช้มาตรการทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเพื่อการ
บริโภค (Consumption tax) และภาษีสินคา้ (GST) อาจก่อใหเ้กิดผลดีต่อผูผ้ลิต ขณะเดียวกนั ก็ท าให้
ผูบ้ริโภคตอ้งแบกรับภาระค่าครองชีพท่ีเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั23 ดงันั้น การพิจารณาถึงการประกอบ
ธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม ตอ้งค านึงถึงบริบททางสังคมดว้ยเช่นกนั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ 
และสิทธิมนุษยชนไว ้ โดยรัฐตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายตามระบบนิติรัฐ  รัฐจึงไม่อาจด าเนินการใดให้
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพหาไดไ้ม่  เวน้แต่มีกฎหมายให้อ านาจไวเ้ป็นการเฉพาะ  ดงันั้นนโยบาย
ประชานิยมของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้การ
รับรองคุม้ครองไว ้ ยอ่มเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและก่อให้เกิดความรับผิดต่อผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบโดยตรง  โดยผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถใชสิ้ทธิในการฟ้องร้องต่อศาลไดต่้อไป  
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 ดงันั้น การใชน้โยบายประชานิยมของรัฐ จึงควรจะศึกษาผลกระทบตลอดจนจดัใหมี้
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และถา้จะด าเนินการโดยมีผลกระทบในทางลบ
กบัส่วนใด ก็ตอ้งจดัใหมี้การเยยีวยาเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว 
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http://voicelabour.org/เปิดผลสำรวจขึ้น-300-กระทบน/
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http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleId=104
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