


กิตตกิรรมประกาศ 

 

จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรกที่ เ ก่ียวข้องกับ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ “1.8.2. ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 
300 บาท และผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้อง
กับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมท้ังมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” นโยบายดังกล่าว
ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์ในวงกว้าง ดังนั้นมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จึงได้รับ
มอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดําเนินงานศึกษาผลกระทบนโยบายดังกล่าว
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย 

คณะวิจัยขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน
และการอํานวยความสะดวกตลอดช่วงเวลาของโครงการ อีกทั้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการกํากับทิศทาง
โครงการ (Steering Committee) และผู้เข้าร่วมประชุมในการสัมมนาระดมความคิดท้ัง 3 คร้ัง เพื่อให้
โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ถ้าหากปราศจากความร่วมมือจากท่าน การศึกษาคร้ังน้ีคงมิอาจเสร็จสิ้น 
ลงได้ ท้ังนี้หากมีข้อบกพร่องประการใดในรายงานฉบับน้ี คณะวิจัยขอน้อมรับไว้ทั้งหมด 

 

คณะวิจัย 

พฤษภาคม 2555 

 



บทคัดย่อ 

 

ข้อเท็จจริง ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าจ้าง (ข้ันต่ํา) ยังไม่เหมาะสม เช่น ไม่ทัน
กับค่าครองชีพที่เพิ่มข้ึน ไม่สอดคล้องกับผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มข้ึน เป็นต้น ทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ภาคแรงงานตกต่ําเสี่ยงต่อความยากจนและภาระหนี้สิน 

การดําเนิน “นโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท” ให้ครบทุกจังหวัดใน 2 คร้ัง คือ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2555 และวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 คิดเป็นการเพิ่มข้ึนประมาณ ร้อยละ 80 ของค่าจ้างขั้นต่ําเฉลี่ย และจะ
ยังคงระดับค่าจ้างนี้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2558 อาจส่งผลกระทบ ดังนี ้

ด้านดี (1) ทําให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มข้ึนจากค่าจ้าง (ข้ันต่ํา) 300 บาท เท่ากันท่ัวประเทศ มีฐานะ
ความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน มีเงินทุนหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน รัฐสามารถเก็บภาษีได้มากข้ึน เศรษฐกิจ
ของประเทศน่าจะดีข้ึน (2) ผลการข้ึนค่าจ้างทําให้แรงงานได้ประโยชน์ประมาณ 3.2 ล้านคน เกือบร้อยละ 30 
ของลูกจ้างเอกชนทั้งหมดและถ้าผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิต ร้อยละ 8-
10 ก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มจากเดิมได้อีกร้อยละ 0.6 จากฐานการขยายตัวตามปกติ (3) ค่าจ้าง
ใหมท่ี่เพ่ิมข้ึนช่วยลดความเหลื่อมล้ําให้กับแรงงานที่มีงานทําในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ํา และมีอํานาจ
ต่อรองน้อย 

ด้านเสีย (1) จะทําให้ต้นทุนรายจ่ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นเพ่ิมข้ึนมาก เช่น สิ่งทอ
และตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาการค้า ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เป็นต้น (2) เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการด้านค่า
ล่วงเวลา เงินสะสมเข้ากองทุนต่างๆ (3) มีความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 1 จากกรณีปกติ (4) 
อาจจะลดความสามารถในการแข่งขันของไทยจากต้นทุนเชิงเปรียบเทียบสูงขึ้น ทําให้ราคาสินค้าสูงข้ึน (5) 
ภาระด้านต้นทุนค่าแรงงานของนายจ้างจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อวัน (6) สัดส่วนการจ้างงานใน
เอสเอ็มอี โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะลดลงมากและเคลื่อนย้ายไปภาคที่ไม่เป็นทางการ (Informal 
Sector) ทําให้การว่างงานแฝงเพ่ิมข้ึน (7) ถ้าไม่สามารถปรับยกระดับผลิตภาพ และประสิทธิภาพแรงงานให้
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 8-10) อาจจะส่งผลให้การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลงมากกว่า ร้อยละ 1.7 จากกรณปีกต ิ

ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับขึ้นค่าจ้างข้ันต่ํา 2 คร้ัง จนครบ 300 บาท ทุกจังหวัดและจะไม่ข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําอีกจนถึง 
ปี พ.ศ.2558 จะทําให้อํานาจซื้อของแรงงานลดลง ดังนั้นอย่างน้อยควรปรับค่าครองชีพให้
แรงงาน (โดยอัตโนมัต)ิ ในปีที่ไม่มีการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําทุกปีทุกจังหวัด 

2. ควรแบ่งเบาภาระของสถานประกอบการ โดยการทยอยข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําให้ถึง 300 บาทในอีก 18 
จังหวัด ในปี พ.ศ. 2556 ก่อนและสุดท้ายอีก 52 จังหวัดในปี พ.ศ. 2557 โดยปรับค่าครองชีพให้
ทุกจังหวัด (โดยอัตโนมัต)ิ กับจังหวัดท่ีไม่ได้ข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําในปีนั้นๆ หรือ 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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3. การช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการแบ่งเบาภาระค่าจ้างได้มากที่สุด คือ ชลอการข้ึนค่าจ้าง 300 บาท
ให้กับ 70 จังหวัดที่เหลือไปจนถึงต้นปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการข้ึนค่าจ้างในรอบ
แรก (จนครบ 300 บาท) รวมท้ังจังหวัดท่ีได้ครบ 300 บาทแล้วจะได้รับการปรับเพิ่มค่าครองชีพ
ให้ทุกปี (โดยอัตโนมัต)ิ  

4. รัฐบาลได้ตระหนักถึงผลระทบต่อเอสเอ็มอีอยู่แล้ว โดยเน้นการใช้มาตรการการให้การสนับสนุน
ทางการเงินและมาตรการทางภาษี แต่รัฐบาลจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดว่าได้ช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนจริงๆ 

5. กระทรวงแรงงานมีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างปี พ.ศ. 2555 จํานวน 10 
มาตรการ ซึ่งก็ควรจะพิจารณาต่อเนื่องจนถึงปีสุดท้ายของนโยบายข้ึนค่าจ้าง คือ ปี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี พ.ศ. 2556 ที่จะมีการข้ึนค่าแรงงาน 300 บาทอีก 70 จังหวัด (ถ้ายังยืน
นโยบายเดิม) อีก 1 ระลอก ซึ่งจะมีผลกระทบรุนแรงกว่าคร่ึงแรกเป็นอย่างมาก การติดตามและ
ประเมินผลมาตรการต่างๆ ที่สร้างข้ึนเหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพและถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริง 

6. นโยบายในเร่ืองราคาสินค้าเป็นเร่ืองสําคัญ โดยรัฐควรเข้าไปกํากับดูแลผู้ประกอบการที่อาจจะมี
การผลักภาระต้นทุนไปให้ผู้บริโภคสินค้าซึ่งทําได้ง่ายกว่าการเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ
แรงงาน 

กล่าวโดยสรุปก็คือ การตัดสินใจข้ึนค่าแรงสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์คร้ังนี้ ทําให้ประเทศไทย
เปลี่ยนเป็นประเทศท่ีมีค่าแรงสูงทันทีซึ่งก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสม คือ ตลาดแรงงานกําลัง
ขาดแคลนแรงงาน (ระดับล่าง) อย่างรุนแรง ค่าจ้างสูงบังคับให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เอสเอ็มอี จะต้อง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ มีการลดการจ้างงาน โดยลดคนงาน
เดิม และชะลอรับคนงานใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดการใช้แรงงาน ก็
จะมีมากข้ึน กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรต้องประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ที่ต้องการปรับประสิทธิภาพการผลิต หรือเคยขาดแคลนแรงงานมาก่อนเพ่ือปรับและ/หรือเพิ่มทักษะให้กับ
กําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือลดปัญหาการว่างงานและการเพ่ิมผลิตภาพ
ไปพร้อมๆกัน การหาตําแหน่งงานว่างและช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีงานทําจะเป็นมาตรการหลักในปี พ.ศ. 2555-
2556 

ผลการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทย 

ข้อเท็จจริง นโยบายน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยได้พิจารณาถึงความแตกต่างของเงินเดือนในกรอบคุณวุฒิ และต้องให้เกิด
ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่บรรจุเดิมที่ยังมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท โดยให้หลักประกันว่า เงินเดือน
หลังการชดเชยต้องไม่น้อยกว่าผู้ได้รับการบรรจุใหม่ และเงินเดือนหลังการชดเชยของผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
จะต้องไม่น้อยกว่าผู้เคยได้รับเงินเดือนน้อยกว่า โดยเดิมมีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. 2556 และได้เลื่อนกําหนดการ
บงัคับใช้ไปเป็น มกราคม พ.ศ. 2557 
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ผลกระทบ อาจจะมหีลายประการ เช่น 

1) ผลกระทบต่อรัฐบาล คือ มีภาระงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการเลื่อนเงินเดือนและ 
เงินปรับวุฒิประมาณ 7,791 ล้านบาท โดยปีแรก ข้าราชการเก่าจะได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  
100-2,700 บาทต่อเดือน และเพ่ิมอีก 100-3,320 บาทต่อเดือนในปี พ.ศ. 2556 

2) รัฐต้องเตรียมความพร้อมเร่ืองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน กรณีบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งปัจจุบันมีเงินเดือน
เฉลี่ยประมาณ 24,000 บาทต่อเดือนคาดว่าจะเกษียณถึง 3.5 แสนคนใน 10 ปีข้างหน้า 

3) ภาระเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทุน กบข. ก็จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 24 ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่ม
เป็น ร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2556  

4) การปรับฐานเงินเดือนของลูกจ้างต่ํากว่า ป.ตรีคร้ังนี้ จะทําให้ช่วงห่างของรายได้ตลอดชีพของ
ข้าราชการกับภาคเอกชนจะยิ่งสูงมากข้ึน ขณะนี้รายได้ตลอดชีพของข้าราชการจบ ป.ตรีข้ึนไปก็
ยังน้อยกว่าภาคเอกชน ทําให้ผู้มีการศึกษาสูงมาทํางานราชการยิ่งยากข้ึน 
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Abstract 

 

A Study on Impacts of Implementing Minimum 300 Baht Income per Day on Structure of 

Thai Economy 

Facts: the study found that the minimum wage has raised incongruently as far as the cost 

of living together with labor productivity is concerned for a past decade.  As a consequent, this 

causes an economic status of all the labor forces to go down, risking them to the poverty and 

debts.    Take improper condition in the past 10 years; it is unable to keep up with the rising cost 

of living. Furthermore, it is inconsistent with the increasing of labor productivity.  

The implementing implementation on the policy of “300-baht daily minimum wage 

increase”  took effect across Thailand on…   “Minimum 300 Baht Income per Day” policy, in 

which was implemented on 1
st
 April 2012 and the other round will be implemented on 1

st
 

January 2013; is an 80-percentage point increase of the current minimum wage. This policy will 

be continued until…minimum 300 Baht income per day will be implemented until the end of 

2015. The implementing the policy concerning the minimum 300 Baht income per day has an 

impact in a wide range of Thai society. The Pros and Cons of this policy are as follows: can be 

concluded as following; 

Positive Pros (1) this policy does help all the labors nationwide to earn more income by 

getting minimum wages up to 300 Baht a day.  On one hand, higher income assists the labors to 

improve their living status to be able to spend more money to stipulate the market. On the other 

hand, the Revenue Department can collect more tax which, in turn, driving a country to have a 

good economic.   The labors in Thailand labor market have higher income from the 

implementing of “Minimum 300 Baht Income per Day” policy. This policy helps improving the 

economic status of these labors. There is the higher cash-inflow in the market and the 

government is able to more tax revenue. Consequently, it leads to the better national’s economic 

status; (2) Approximately 3.2 million labors get the benefit of this policy, accounting for … the 

beneficiaries from this policy are approximately 3.2 million persons or it accounts for 30 per cent 

of employees in private sector. The study points out that  8 – 10 percentage of labor productivity 

and the capability in manufacturing helps the expansion of Thailand’s economy around 0.6 per 

cent; (3) the new minimum 300 Baht income per day helps to reduce social reconciliation, 

especially low-income group and the labor from less bargaining power group.   

Negative Cons (1) the minimum 300 Baht income per day will increase the cost of 

production, particularly those labor-intensive industries, e.g. textiles, garment, sale and 

wholesale, rubber and plastic, and etc.; (2) the entrepreneurs need to take higher responsibility to 

the additional over-time payment and provident fund of their employees; (3) the minimum 300 

Baht income per day might cause a 1 percent increase in inflation rate in regards to a normal 

situation. The study found that this policy led to a 1 percentage point increase in the inflation 

rate; (4) this policy might reduce capability of Thailand to compete with other countries the 

others because of the higher production cost; (5) the manufacturers are responsible for a daily 

increase in the production cost, around 1,000 million baht per day the employers have to 



responsibility for the increase of cost of productions, which is around 1,000 million Baht per 

day; (6) there is the decrease of employment in SMEs sector and there is the increase of informal 

sector. The disguised unemployment will increase continually; (7) the Gross Product might 

reduce more than 1.7 per cent if the entrepreneurs are unable to increase the labor productivity 

and the capability in manufacturing.         

Recommendations 

1. The increase of minimum wage income per day twice until it is 300 baht in every 

province and the policy not to increase this minimum wage income per day until 2015 

may cause a reduction on the purchasing power of the labors to the reducing of 

buying capability of labor. Thus, the government should at least adjust the cost of 

living in the year that there will not be the increase of minimum wage in every 

province. 

2. The government should reduce the burden of the entrepreneurs by initiate this policy 

in 18 provinces within 2013 and the other 52 province within 2014. Additionally, the 

government should at least adjust the cost of living in the year that there will not be 

the increase of minimum wage in every province. Or 

3. The government should eases relieve the burden of the entrepreneur by slowing down 

the increase of minimum 300 Baht income per day in 70 provinces until 2015. The 

provinces, which do not receive this rate in the first round, will receive the living cost 

until 2015. 

4. The government realizes on the impacts that might affect have impact towards the 

SMEs. Thus the government has support the financial policy and the tax revenue. The 

government is required to increase the monitoring and evaluation of this project to 

ensure that this can help all people.  

5. The Ministry of Labor has the policies to reduce the impact that might happen to the 

employers and employees. In 2012, there are 10 policies and these should be 

implemented until 2015. Additionally, these are also importance for 2013 when the 

government implements this policy in 70 provinces. The implementation of these 

policies will have high impact. The government needs the monitoring and evaluation 

towards the implementation. 

6. The policies concerning to the consumption prices are necessary. The government 

should monitor the entrepreneurs, who may leave push the burden to the consumer. 

This is easier than increase labor productivity and the capability in producing.  

Briefly, the implementing of “Minimum 300 Baht Income per Day” creates many changes, 

especially the wages. This policy may suitable for the current situation, which Thailand’s labor 

market is now facing the shortage of labor (labor-intensive sector). The high minimum wage 

forces the entrepreneurs, especially SMEs to improve their capability and labor productivity. 

Some entrepreneurs reduce and slow down the employment. Additionally, they increase the 

dependency on technology. The Ministry of Labor and stakeholders need to work in corporation 

with the entrepreneurs, who need to improve their capability or lacking of labor. Furthermore, 

they needs to develop skill and increase capability in consistent with the demand of labor market 

and reduce the unemployment rate. The Ministry of Labor needs to help fulfill out the 

unemployed labor during the period between 2012 – 2013. 

A Study on Impacts of Implementing Minimum 15,000 Salary per Month Policies on Structure 

of Thai Economy 



Facts: This policy aims at increase the salary of the new government officials. The 

principles of this policy are reducing the difference of the salary and creating the justice for 

government officials, who receive the salary less than 15,000 Baht. This policy will guarantee 

that the compensation for the government officials, who receive the salary less than 15,000 Baht, 

will not be less than new government officials and the government officials who receive less 

than salary. At first, this policy will be initiated in 2013; however it is postponed to January 

2014. 

Impacts 

1. The budget of the government will be increase from this policy. The increase of the 

budget is about 7,791 million baht. In the first year, the salary of the government will 

increase around 100 – 2,700 Baht per month and will increase up to 100 – 3,320 Baht 

per month in 2013.  

2. The government needs to prepare for the retirement pension fund. Nowadays, it is 

about 24,000 Baht per Month. Within 10 years, it is estimated that there will be the 

retirement around 3.5 thousand persons. 

3. The contribution of the government to the Government Pension Fund will be increase 

to 24 percent in 2012 and 25 percent in 2013. 

4. This policy helps reduce the gap of income between government officials and 

employees in private sector. Nowadays, the income of the government officials, who 

graduated Bachelor Degree, is less than employees in private sector. Thus, it rarely 

finds out the people who graduate higher than Bachelor degree in government sector.   

5. This policy might cause to the shortage of labor in semi-skilled because this can 

motivate people to gain higher degree. In contrary, Thailand will face with the 

unemployment of labors, who graduated bachelor degree, which has around 100,000 

– 150,000 persons nowadays.   

Recommendations 

1. The government should focus on competency based of each government by paying 

the top up rather than increase the salary because it has an impact to all level of 

government officials. Additionally, it will be the long-terms government budget. This 

policy is improper nowadays because Thailand is now facing the high unemployment 

for the labor who graduated bachelor degree. 

2.  The increase of compensation of the government should be tighten with the 

performance-based payment. 

The government should motivate private sector to employ labor from vocational education at 

10,000 baht per month because Thailand’s labor market needs semi-skilled (including secondary 

education) at least 300,000 persons in the next 5 years. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรกท่ีเก่ียวข้องกับ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนี ้

“1.8.2. ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ของบุคลากร รวมท้ังมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและ
บุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี1 

จากคําแถลงดังกล่าว รัฐบาลมีความประสงค์ส่วนหน่ึงท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
เพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ (Domestic Consumption Expenditure) และเพื่อสร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค และหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไปแล้วและได้เริ่ม
ปฏิบัติงานก็ก่อให้เกิดกระแสการพูดคุยกันในบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากถ้อย
แถลงนโยบายข้ันต้นยังขาดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ท่ีจะต้องตามมาเพื่อให้นโยบายดังกล่าวประสบ
ผลสําเร็จ 

นอกจากคําแถลงนโยบายในเรื่อง “แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า 300 บาท” ตัวแทนขององค์กร
ด้านแรงงาน (โดยเฉพาะฝ่ายลูกจ้าง) เห็นว่าข้อความที่ระบุไว้ในคําแถลงนโยบาย ข้อ 1.8.2 นี้ไม่ตรงกับ
นโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยท่ีระบุว่า “ข้ึนค่าแรงงานข้ันต่ํา 300 บาท เท่ากันท่ัวประเทศ” จึงทําให้
เกิดการเคลื่อนไหวขององค์กรด้านแรงงานเพื่อต้องการทราบรายละเอียดว่านโยบายดังกล่าวจะดําเนินการจริง
หรือไม่ ถ้าจะต้องดําเนินการจริงจะดําเนินการตามที่พรรคเพื่อไทยที่ได้เป็นรัฐบาลหาเสียงไว้หรือไม่ สําหรับผู้ท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รายได้เดือนละ 15,000 บาท จริงหรือไม่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 เดือน 
ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน และ/หรือ องค์กร 
ที่เก่ียวข้องเป็นระยะๆ ซึ่งผู้ท่ีถูกกระทบเหล่าน้ีก็จะได้คําตอบไประดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอใจเก่ียวกับข้ันตอนของ
วิธีการปฏิบัติว่าจะต้องทําอย่างไร เม่ือไร และถ้าการดําเนินการดังกล่าวเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ผู้ประกอบการแล้ว รัฐบาลมีมาตรการอะไรบ้างท่ีจะแบ่งเบาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย
เร่งด่วนดังกล่าว จนส่งผลให้เกิดความสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศไทย 

                                                             
1 เอกสารคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 หน้า 8 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

1-2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานวิจัยหลักแห่งหนึ่งของประเทศและ
อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง สามารถให้คําปรึกษารัฐบาลเก่ียวกับกิจการต่างๆ เก่ียวกับ 
การวิจัยที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตร ี

ด้วยพันธกิจดังกล่าว วช. จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนรัฐบาลในเร่ืองของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดจากการดําเนินนโยบายให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อย
กว่า 300 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพของแรงงาน 

1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดจากการดําเนินนโยบายผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาทอย่างสอดคล้องกับประสิทธิภาพของบุคลากร 

1.2.3 เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับผลประโยชน์และลดหรือบรรเทาปัญหากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อให้เกิดผลต่อความสมดุลและความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 มีข้อเสนอมาตรการและแนวทางในการดําเนินนโยบาย “ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน” 
และ “นโยบายเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท” ตลอดจนผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบที่มี
ต่อเศรษฐกิจของประเทศอันเกิดจากการดําเนินนโยบายดังกล่าวท่ีได้ผ่านความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

1.3.2 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) ในการดําเนินนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะทางออกในการบรรเทาหรือแก้ปัญหาผลกระทบทางลบที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ในการดําเนิน
นโยบายดังกล่าวผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

1.3.3 เพื่อเป็นการวางพื้นฐานข้อมูลสําหรับการทําโครงการวิจัยท่ีมีการศึกษาอย่างละเอียดใน
โอกาสต่อไป 

1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 

ในการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในคร้ังนี้มีขอบเขตจํากัดด้านเวลาเพียง 3 เดือน และแหล่งข้อมูล 
ซึ่งกระจัดกระจายเป็นอย่างมาก ทําให้การวิจัยไม่สามารถดําเนินการศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบที่ควรจะเป็น  
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10-12 เดือน เพื่อให้ได้รายละเอียดของผลท่ีได้ชัดเจนกว่าที่คาดว่าจะได้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งข้ึนอยู่กับความเชี่ยวชาญของทีมที่ทําวิจัยเป็นสําคัญ 

1.4.1 ในการข้ึนค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน จะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตและบริการโดยตรง 
ทําให้ต้นทุนของภาคการผลิตและบริการสูงข้ึนมาก ระหว่างร้อยละ 40-80 ในการศึกษาคร้ังนี้ จะศึกษาผลที่มี
ต่อสถานประกอบการทุกขนาด โดยให้ความสําคัญกับเอสเอ็มอี เป็นสําคัญ 

1.4.2 การปรับเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี เป็น 15,000 บาทต่อเดือน มีผลต่อ
ตลาดแรงงาน เงินงบประมาณของรัฐในอนาคต เนื่องจากเป็นความมั่นคงทางการคลังระยะยาวที่รัฐจะต้อง
วางแผนในการรับมือต่อไป 



บทที่ 1  
บทนํา 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1-3 

1.5 วิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลัก 3 ประการ ดังนี ้

 

 

จากกิจกรรมหลัก 3 ประการ มีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี ้

1.5.1 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ท้ังในรูปของสิ่งพิมพ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล
จากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือได้ เช่น จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน สํานักงานข้าราชการพลเรือน 
กระทรวงการคลัง เป็นต้น 

1.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ท้ังจากหน่วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชน นักวิชาการที่เก่ียวข้อง 

1.5.3 นําข้อมูลจากข้อ 1.5.1 และ 1.5.2 มาวิเคราะห์หาผลลัพท์ที่เก่ียวข้องกับ “นโยบายค่าแรง 
300 บาทต่อวัน” มาจัดทําเป็นเอกสารเพื่อประกอบการจัดประชุมระดมความคิด คร้ังท่ี 1 

1.5.4 นําข้อมูลจากข้อ 1.5.1 และ 1.5.2 มาวิเคราะห์หาผลลัพท์ที่เก่ียวข้องกับ “นโยบายเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,000 บาท” มาจัดทําเป็นเอกสารเพื่อประกอบการจัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี 2 

1.5.5 นําข้อมูลจากข้อ 1.5.1 ถึง 1.5.4 มาทําการศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติท้ัง 2 นโยบายที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาค 

1.5.6 จัดประชุมระดมความคิดเก่ียวกับมาตรการและแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการดําเนินงานทั้ง  
2 นโยบาย 

1.5.7 จัดประชุมใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยเชิงนโยบายและรับฟังความคิดเห็น 1 ครั้ง 

1.6 วิธีการศึกษาโดยสังเขป 

1.6.1 นโยบายค่าจ้าง 300 บาท 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเก่ียวกับลูกจ้างเอกชน ทั้งในส่วนที่ได้ค่าจ้างไม่ถึง 300 บาทต่อวัน และ
ค่าจ้างเกิน 300 บาทต่อวัน ว่าจะมีส่วนให้สถานประกอบการต้องปรับตัวอย่างไร โดยให้ความสนใจกับการข้ึน

การศึกษาผลของนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 
300 บาทตอ่วัน 

 

“นโยบายค่าจ้าง 300 บาท/วัน” 

การศึกษาผลของการใช้นโยบายเงินเดือน
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 

 
“นโยบายปริญญาตรี 15,000 บาท” 

 

การศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจมหภาคและขอ้เสนอแนะ 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

1-4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน ในกรณีต่างๆ ที่ได้มีผู้เสนอแนะมาแล้วในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนํามาประมวลผลกระทบทางบวกและทางลบที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศ 

1.6.2 นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

การศึกษาจะวิเคราะห์รายได้ของข้าราชการโดยแบ่งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และ
เปรียบเทียบ Lifetime Income ของข้าราชการทั้งสองกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ช่องทางของรายได้ตลอดชีวิตในช่วง
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และวิเคราะห์ภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดข้ึนจากการจ่าย
เงินเดือนสูงข้ึน และภาระต่อการสมทบเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและการจ่ายเงินบําเหน็จ
บํานาญให้แก่ข้าราชการเกษียณในอนาคต 

ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลย้อนหลังของการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร ที่สํารวจโดยสํานักงาน
สถิติแห่งชาติและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



บทท่ี 2 
ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  

และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ และคณะ 

หลายประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่มีกําลังแรงงานจํานวนมาก เช่น จีน และเวียดนาม เป็นต้น แรงงาน
จากประเทศอุบัติใหม่ทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีจะมีค่าแรงถูก เพราะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการในช่วงที่ราคานํ้ามันและราคาวัตถุดิบเร่งตัวสูงข้ึน อย่างไรก็ตามในภาวะที่ค่าครองชีพปรับสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ได้มีเสียงเรียกร้องจากฝ่ายแรงงานให้มีการปรับค่าจ้างเพิ่มข้ึน กอปรกับรัฐบาลได้ใช้ประเด็นการ
ข้ึนค่าจ้างข้ันต่ํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการหาเสียงโดยเสนอให้มีการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําแบบก้าวกระโดดไปถึง  
300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ และเม่ือนําค่าจ้างนี้มาเปรียบเทียบค่าจ้างข้ันต่ําเฉล่ียเพียง 175.8 บาทต่อวัน 
ในปัจจุบัน การปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าแบบก้าวกระโดด (Big Push) เช่นน้ีจะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนใดบ้าง 
ปัจจุบันยังมีผลการวิจัยไม่เพียงพอ ดังนั้น รายงานในส่วนน้ีจึงเป็นการนําเสนอเพื่อให้เห็นภาพของระบบอัตรา
ค่าจ้างข้ันตํ่าของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขปเพื่อเป็นพื้นฐานให้เข้าใจกันก่อน รวมถึงนัยของการท่ีจะข้ึน
ค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน พร้อมทั้งนโยบายปรับข้ึนเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ว่าจะมีผลต่อภาระ
ของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด และในตอนท้ายจะกล่าวถึงการที่จะดําเนินนโยบายทั้งสองนโยบายนั้นมีเสียง
สะท้อนในแง่บวกและลบจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางที่จะศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบายดังกล่าวในรายละเอียดต่อๆ ไป 

2.1 ระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของไทยในอดีต 

“ค่าจ้าง” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ให้คําจํากัดความไว้ว่า เป็นเงินท่ี
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจ้างสําหรับระยะเวลาการทํางาน
ปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรือระยะเวลาอ่ืนหรือจ่ายให้โดยคํานวณตามผลงานท่ี
ลูกจ้างทําได้ในเวลาทํางานปกติของวันทํางานและให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
ในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทํางานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้และ“ค่าจ้างข้ันต่ํา” 
หมายถึงอัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้

ตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) 
อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา เป็นระดับค่าจ้างท่ีช่วยปกป้องแรงงานระดับล่างจากความยากจน (Poverty Safety Net) 
และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน กล่าวคือ ช่วยให้แรงงานได้รับประโยชน์ของการพัฒนา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืน (Fair Wage) (สมศจี ศิกษมัต และวรุตม์ เตชะจินดา, 
2554) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

กล่าวโดยสรุป “ค่าจ้างข้ันตํ่า” (Minimum Wage) หมายถึง ระดับค่าจ้างต่ําที่สุดตามกฎหมาย 
สําหรับการจ้างแรงงาน นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้แก่ลูกจ้างในระดับที่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ําได้ 
มิเช่นน้ันจักถือว่าผิดกฎหมาย (ปกป้อง จันวิทย,์ 2554)  

ประเทศไทยกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําครั้งแรกตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 (ว่าด้วยการให้
ความคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างและการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง) ลงวันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2515 โดยจอมพลถนอม กิตติขจร บทบัญญัติข้อ 2 (4) มอบอํานาจให้กระทรวงมหาดไทย (ขณะน้ันเป็น
กระทรวงท่ีกํากับดูแลเรื่องแรงงาน) กําหนด “อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทํางาน 
ในวันหยุด และวันลาสําหรับลูกจ้าง และให้มีคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา” 

คณะกรรมการค่าจ้างชุดแรก ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็น
คณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาจากการ
แต่งต้ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําข้ึน และ
เสนอให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําในครั้งนั้น
พิจารณาจากอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ เปรียบเทียบกับค่าจ้างของลูกจ้างอ่ืนท่ีทํางานในลักษณะและสภาพ
เดียวกัน ประกอบกับมาตรฐานการครองชีพ ท้องที่ ต้นทุนการผลิต และความสามารถของธุรกิจ ราคาสินค้า 
ระดับการจ้างงาน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในขณะน้ัน (ปกป้อง จันวิทย์, 2554 หน้า 23) 
และได้ประกาศอัตราค่าจ้างข้ันต่ําบังคับใช้เป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2516 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที ่17 เมษายน พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป 

อัตราค่าจ้างข้ันต่ําคร้ังแรกที่ได้มีการประกาศใช้เม่ือปี 2516 คือ อัตราค่าจ้างข้ันต่ําวันละ 12 บาท 
หรือเดือนละ 312 บาท สําหรับลูกจ้างรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวและบังคับใช้เฉพาะในเขตท้องที่ 4 จังหวัด 
คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมสําคัญในขณะนั้น โดย
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ประมาณว่ามีลูกจ้างได้รับประโยชน์จากการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 
คร้ังแรกนี้ประมาณ 100,000 คน 

ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศและคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการกําหนดค่าจ้างข้ันต่ํา 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เพิ่มพื้นที่บังคับใช้เป็น 6 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีเพิ่มคือ สมุทรสาคร และ
นครปฐม หลังจากน้ันมีการขยายการบังคับใช้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
เป็นต้นมา 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2517-2526 อัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่กําหนดใหม่จะประกาศให้มีผลบังคับใช้ วันท่ี 
1 ตุลาคม ของแต่ละปี (ตามรอบปีงบประมาณรัฐบาล) แต่หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาประกาศให้มีผลบังคับใช้
อัตราค่าจ้างข้ันต่ําใหม่ทุกวันที ่1 มกราคม หรือวันท่ี 1 เมษายน (วันปีใหม่ของไทย) วาระการปรับค่าจ้างข้ันต่ํา
ไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนในกฎหมาย แต่โดยปกติจะปรับปีละ 1 คร้ัง แต่มีบางปีท่ีปรับมากกว่า 1 ครั้ง หรือบางปี
ไม่ได้มีการปรับแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนโยบายทางการเมืองและอํานาจการต่อรอง
ของขบวนการแรงงานในช่วงเวลานั้นๆ 

จากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในประเทศไทยใน ปี 2540 มีผลทําให้สถานประกอบการจํานวนมากต้อง
ปิดกิจการลงและมีการเลิกจ้างพนักงานจํานวนมาก รัฐบาลไทยต้องเข้ารับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศจึงมีการทําหนังสือเสนอแผนฟื้นฟูและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ยื่นกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 มีข้อหน่ึงของหนังสือระบุ



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-3 

เก่ียวกับนโยบายค่าจ้างไว้ว่า "เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อราคาอันอาจจะเกิดข้ึนจากการอ่อนลงของค่าเงินบาท
ทางการจะเข้มงวดในการปรับเงินเดือนภาครัฐ โดยให้มีการปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่านั้น และ
ต้องดูแลให้การปรับเงินเดือนและค่าจ้างภาคเอกชนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน"นอกจากน้ี กรอบ
นโยบายด้านตลาดแรงงานและสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลไทยตกลงกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) ยังมีเง่ือนไขท่ีจะไม่ให้มีการเพิ่มค่าจ้างข้ันต่ําในปี พ.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดแรงงานทําให้มีการตรึงอัตราค่าจ้างข้ันต่ํายาวนานถึง 3 ปี (มกราคม พ.ศ. 2541-31 ธันวาคม 
2543) เพื่อควบคุมต้นทุนแรงงานให้กับสถานประกอบการต่างๆ ได้มีโอกาสฟื้นตัวหลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
(ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2554) 

ในปี พ.ศ. 2541 สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีผลยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อใ ห้การใช้แรงงานเป็นไปอย่าง เป็นธรรมโดยรวบรวมกฎหมายชั้นรองของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานด้านต่างๆ ท่ีกระจัด
กระจายเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

โดยส่วนท่ีกําหนดกฎกติกาและกํากับกระบวนการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของประเทศไทยบัญญัติไว้
ในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ว่าด้วย คณะกรรมการค่าจ้าง และต่อมามีการ
แก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอีก 3 ครั้ง โดยคร้ังท่ีมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 

กรอบที่ 2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 87 

ภายใต้มาตรา 87 ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มีกําหนดแนวพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ําดังน้ี 

“มาตรา 87 ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าพ้ืนฐานให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษา
และพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีค่าครองชีพ 
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ตน้ทุนการผลิต ราคาของสินค้า ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า จะกําหนดให้ใช้เฉพาะกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง หรือทุกประเภทหรือ 
ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงก็ได ้

การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าต้องไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าพ้ืนฐาน ท่ีคณะกรรมการค่าจ้างกําหนด 

ถ้าไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในท้องท่ีใด ให้ถือว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าพ้ืนฐานเป็นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของท้องท่ีน้ัน” 

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 มีการนําหลักการกระจายอํานาจการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําไปใน
ระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างในจังหวัดของตน โดย
นําปัจจัยเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดเข้ามาพิจารณา เช่น ค่าครองชีพ ผลประกอบการ
ของนายจ้าง และประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจ้าง (สมศจี ศิกษมัต และวรุตม์ เตชะจินดา, 2554) การ
กําหนดค่าจ้างข้ันต่ําแบบใหม่นี้ทําให้อัตราค่าจ้างท่ีแต่เดิมแบ่งออกเป็น 3 อัตรา คือ กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร  
5 จังหวัดปริมลฑลและภูเก็ต กลุ่มท่ี 2 จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา พังงา ระนอง และสระบุรี และ
กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ 63 จังหวัดที่เหลือเกิดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแตกต่างกันถึง 32 อัตรา โดยอัตราค่าจ้างข้ันต่ําสูงสุด
คือ อัตราค่าจ้างในจังหวัดภูเก็ต 221 บาทต่อวัน รองลงมาคือ อัตราค่าจ้างในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 215 บาทต่อวัน ส่วนอัตราค่าจ้างต่ําสุดคือ อัตรา
ค่าจ้างในจังหวัดพะเยา 159 บาทต่อวัน (ปกป้อง จันวิทย,์ 2554 หน้า 14) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

2.2 ปัญหาระบบอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของไทยปัจจุบัน 

2.2.1 ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและความไม่ทั่วถึงของอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 

จากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่สูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนระดับฐานราก
ยังมีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตร และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จึงไม่มีโอกาสท่ีจะมีรายได้จากการเป็นลูกจ้างสถานประกอบการจนเติบโตเป็นชนชั้นกลางที่จะเป็น
ฐานการบริโภคและสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและเป็นของตนเองได้ และในช่วงท่ีเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วง
ภาวะเงินเฟ้อผู้มีรายได้น้อยจะเป็นกลุ่มคนทีเ่ดือดร้อนจากค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

ในขณะท่ีแรงงานบางส่วนของประเทศเป็นผู้อุดหนุนโดยตรงกับครอบครัวฐานรากยังคงไม่ได้รับค่าจ้าง
ข้ันต่ํา (Minimum Wage) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแรงงานมิให้แรงงานเข้าสู่ภาวะยากจนอย่างท่ัวถึง 
ดังเห็นได้จากปี พ.ศ. 2544 ยังมีแรงงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนและ/หรือค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างข้ันต่ํามากกว่า 4.9 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.1 และ 10 ปีหลังจากน้ัน ยังมีแรงงานไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ําอยู่ ถึงแม้มีจํานวนลดลง
เหลือ 4.3 ล้านคน หรือร้อยละ 12.5 ของการจ้างงานทั้งหมดก็จริง จากตัวเลขดังกล่าวกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจึงได้มีความพยายามเข้มงวดกับสถานประกอบการท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้มากข้ึน จนทํา
ให้เป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งท่ีจะให้แรงงานทุกคนได้รับค่าจ้างข้ันต่ํา
ยังไม่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานเท่าท่ีควร จึงส่งผลให้แรงงานจํานวนหน่ึงยังไม่ได้รับค่าจ้างข้ันตํ่าและมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวะยากจน (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ผู้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นตํ่าและสัดส่วนค่าจ้างขั้นตํ่าต่อ Mean และ Median 

ป ี
จํานวนผู้รับค่าจา้งขั้นต่ําเฉลี่ย สัดส่วนของผู้รับ 

ค่าจ้างน้อยกว่า
ค่าจ้างข้ันตํ่าเฉล่ีย 

ค่าจ้างขั้นต่ํา 
เฉลี่ย 

(Min wage) 

ค่าจ้างเฉลี่ย
เลขคณิต 
(Mean) 

ค่าจ้างเฉลี่ย
มัธยฐาน 
(Median) 

สัดส่วนของ 
Min wage 
ต่อ Mean 

สัดส่วนของ 
Min wage 
ต่อ Median 

น้อยกว่า 
ข้ันต่ํา 

เท่ากับหรือ
มากกว่าขั้นต่ํา 

2544 4,980,776  6,574,351  43.1 136.7 253.1 150.0 54.0 91.2 
2545 4,896,783  6,710,452  42.2 137.0 220.3 153.9 62.2 89.0 
2546 5,004,736  7,305,454  40.7 138.3 230.1 153.9 60.1 89.9 
2547 5,448,484  7,745,134  41.3 139.7 236.2 153.9 59.1 90.8 
2548 5,316,229  8,348,276  38.9 145.6 258.7 164.6 56.3 88.4 
2549 4,569,956  8,906,565  33.9 149.4 261.4 178.9 57.1 83.5 
2550 5,038,712  8,514,696  37.2 154.0 277.6 191.0 55.5 80.6 
2551 4,763,745  9,061,832  34.5 159.0 269.7 192.3 58.9 82.7 
2552 4,788,132  9,026,892  34.7 162.1 268.4 192.3 60.4 84.3 
2553 4,430,330  9,613,376  31.5 165.3 270.6 202.9 61.1 81.5 
2554 4,301,078  9,641,474  30.8 175.8 291.7 220.0 60.3 79.9 

ท่ีมา:  คํานวณจากขอ้มูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1, สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2554) 
 

เมื่อพิจารณาลงลึกเป็นรายจังหวัดพบภาพเดียวกัน คือ ไม่มีแรงงานในจังหวัดไหนที่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ํา
ตามกฎหมายครบทุกคน เช่น กรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับค่าจ้างจริงต่ํากว่าค่าจ้างข้ันต่ําร้อยละ 9.6 คิดเป็น
จํานวนแรงงานถึง 199,126 คน สําหรับจังหวัดในปริมณฑลอ่ืนๆ ยังมีแรงงานไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ําร้อยละ 13.8 
ถึงร้อยละ 50.3 ภาคเหนือระหว่างร้อยละ 23.1 ถึงร้อยละ 75.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างร้อยละ 28.2 
ถึงร้อยละ 72.5 และภาคใต้ระหว่างร้อยละ 11.6 ถึงร้อยละ 58.8 ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ยืนยันได้จากจํานวน
จังหวัดท่ีแรงงานได้รับค่าจ้างข้ันตํ่าตํ่ากว่าค่าจ้างเฉล่ียไม่ว่าจะคํานวณด้วยวิธีใด ซึ่งยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก 
(ตารางที่ 2.2) 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-5 

ตารางที่ 2.2 ร้อยละของจํานวนแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างข้ันตํ่าและจํานวนจังหวัดที่แรงงานได้รับค่าจ้าง
ขั้นต่ําต่ํากว่าค่าจ้างเฉลี่ย 

ภาค จํานวนจังหวดั
ท้ังหมด 

ร้อยละของแรงงานท่ีไม่ได้รับ 
ค่าแรงงานขั้นต่ํา 

วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 

กทม. และปริมณฑล 6 9.6-36.9 6 6 
ภาคกลาง 20 13.8-50.3 20 19 
ภาคเหนือ 17 23.1-75.3 10 4 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 28.3-72.5 14 11 
ภาคใต ้ 14 11.6-58.8 14 14 

รวม (จังหวดั) 76 - 64 54 
หมายเหต:ุ  วิธีที่ 1 ได้จากค่าจ้างข้ันตํ่าหารด้วยค่าจ้างเฉลี่ย (Mean) วิธีท่ี 2 ได้จากค่าจ้างขั้นต่ําหารด้วยค่าจ้างมัธยฐาน (Median) 
ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ2-1 

 
เปรียบเทียบอัตราค่าจ้างข้ันต่ําและค่าจา้งเฉลี่ย 

จากการเปรียบเทียบค่าจ้างข้ันต่ํากับค่าจ้างเฉลี่ย (ทางเลขคณิต) พบว่า ในปี 2544 ค่าจ้างข้ันต่ํา 
ยังน้อยกว่าค่าจ้างเฉลี่ยร้อยละ 55 เพิ่มเป็นร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2554 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าค่าจ้าง
ข้ันต่ําขยายตัวเพิ่มข้ึนเร็วกว่าค่าจ้างเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้านําค่าจ้างข้ันต่ําไปเทียบกับค่าจ้างกลาง 
(Median) จะพบว่า ค่าจ้างท้ัง 2 น้ันเกือบจะเท่ากัน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2544 ค่าจ้างข้ันต่ําคิดเป็นร้อยละ 91 
ของค่าจ้างกลาง เปลี่ยนเป็นร้อยละ 79.9 ของค่าจ้างกลางในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เม่ือเวลาผ่านไป
ค่าจ้างข้ันต่ําก็ยังเพิ่มตามค่าจ้างเฉล่ียไม่ทันไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีใด (ตารางท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.1) 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงสัดส่วนของค่าจ้างขั้นตํ่าต่อ Mean และ Median ของค่าจ้างได้รับจรงิ 

 
ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ2-1 
 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเปรียบเทียบค่าจ้างข้ันต่ํากับค่าจ้างที่แรงงานได้รับเฉลี่ยไม่ว่าจะคํานวณด้วย
วิธีการอย่างไร ค่าจ้างข้ันต่ํา (สําหรับแรงงานแรกเข้า) ควรจะต้องต่ํากว่าค่าจ้างท่ีแรงงานได้รับอยู่แล้วเนื่องจาก 
เมื่อพ้นจากสภาพเป็นแรงงานแรกเข้าค่าจ้างที่ได้รับจะเพิม่ข้ึน 
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-6 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

กล่าวโดยสรุปคือ ยังมีแรงงานที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ํามากกว่า 4 ล้านคนในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 
จริงอยู่จํานวนแรงงานกลุ่มที่ลดลงได้มากกว่า 6 แสนคน (จาก 4.98 ล้านคน เป็น 4.30 ล้านคน) แต่เป็น
เครื่องบ่งช้ีว่า การคุ้มครองแรงงานยังครอบคลุมไม่ท่ัวถึงท่ีจะทําให้แรงงานได้รับค่าจ้างตามค่าครองชีพอีกเป็น
จํานวนมากกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่เว้นแม้แต่แรงงานในกรุงเทพมหานคร การท่ีรัฐบาลพยายามจะ
ใช้นโยบายปรับค่าจ้างให้ยุติธรรมมากข้ึน (Fair Wage) เป็น 300 บาทเท่ากันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อาจจะมี
ประสิทธิผลไม่ได้เต็มที่และอาจจะมีสัดส่วนของแรงงานท่ีไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ําเพิ่มมากข้ึนมากกว่านี้อีกมากก็
เป็นได้ ถ้ายังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับผู้ประกอบการได้อย่างท่ี
คาดหวังไว้ ดังนั้น การใช้นโยบายค่าจ้างข้ันต่ําสูงจําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย 

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของวุฒิพันธ์ (2554) ซึ่งได้เสนอแนวคิดเห็นเก่ียวกับอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ํา ดังนี ้

1. อัตราค่าจ้างข้ันต่ําปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไป ตามหลักวิชาการน้ัน อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา หรือ
อัตราค่าแรงข้ันต่ํา คือ อัตราค่าจ้างที่ต่ําท่ีสุด ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานชีวิต
ของลูกจ้างและลดความยากจน โดยค่าจ้างข้ันต่ําเฉลี่ยในปัจจุบันยังคงอยู่ตํ่ากว่าระดับท่ีสอดคล้องกับการใช้
จ่ายตามอัตภาพและยังคงต่ํากว่าระดับท่ีสอดคล้องกับการใช้จ่ายตามคุณภาพอีกด้วย โดยเครือข่ายแรงงานได้
เสนอค่าจ้างข้ันต่ําที่เป็นธรรมควรจะอยู่ที่ 421 บาทต่อวัน ดังน้ันอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา ควรมีการปรับเพิ่มข้ึนให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม โดยอาจจะใช้ผลิตภาพของแรงงานไทยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา 

2. ค่าจ้างข้ันต่ําควรครอบคลุมถึงการเล้ียงดูคู่สมรสและบุตรด้วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีแนวคิดเก่ียวกับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าว่า เป็นอัตราค่าจ้างท่ีเพียงพอสําหรับ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ 1 คน ให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากสภาพ
ความเป็นจริงแล้ว จะเห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ท่ีได้รับค่าจ้างข้ันตํ่าต้องรับภาระในการเลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร
เพราะฉะนั้นการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าควรคํานึงถึงจุดน้ีด้วย โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ได้เสนอแนะว่า ค่าจ้างข้ันต่ําควรตั้งอยู่บนพื้นฐานถึงความสามารถ
ของแรงงานในการเลี้ยงดูคู่สมรสและบุตรด้วย 

3. ค่าจ้างข้ันตํ่า ไม่ใช่ค่าจ้างเร่ิมต้นของแรงงานมีฝีมือในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
เป็นอัตราค่าจ้างท่ีเพียงพอกับแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานไร้ฝีมือ) ในการดํารงชีพ แต่ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการหรือนายจ้างจะใช้อัตราค่าจ้างข้ันต่ํานี้ เป็นอัตราเริ่มต้นจ้างงานท่ีมาสมัครงานใหม่ ถึงแม้ว่า
แรงงานเหล่านี้จะมีประสบการณ์หรือทักษะฝีมือในการทํางาน ซึ่งนายจ้างบางส่วนยังใช้การเพิ่มอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
เป็นการเพิ่มค่าจ้างแรงงานแก่แรงงานเดิมอีกด้วย เพราะฉะน้ันควรมีการทําความเข้าใจในอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเสียใหม่ให้ถูกต้อง 

การถูกปลดออกของแรงงานจากการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําจะมีจํานวนไม่มาก เน่ืองจากประเทศไทยประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) ทําให้ประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง และประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน โดยใน
ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรท้ังหมดประมาณ ร้อยละ 12 แต่ภายใน 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนผู้สูงอายุ
จะเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ มาอยู่ในระดับร้อยละ 25 ทําให้ในปัจจุบันจะมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดข้ึนและ
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนในอนาคตอันใกล้ ดังน้ันการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําอาจทําให้เกิดปัญหาการปลดแรงงาน 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-7 

ค่าใช้จ่ายแรงงานและบางส่วนเป็นจํานวนไม่มาก และจะมีผลกระทบเพียงระยะสั้นๆ เนื่องจาก
แรงงานจะสามารถหางานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบันอัตราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ในระดับ 
ที่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 โดยอัตราการว่างงานของโลกอยู่ในระดับร้อยละ 8-9 

1. ค่าจ้างแรงงานต้องมีการเพิ่มข้ึนตามกลไกตลาด จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้างต้น นายจ้าง
ต้องทําการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน เพื่อดึงดูดแรงงานมาทํางาน ดังน้ันการปรับค่าจ้างข้ันตํ่าเป็นสิ่งท่ีควรทําอยู่แล้ว 
และในอนาคตประเทศไทยคงจะไม่มีแรงงานราคาถูกอีกต่อไป เพราะฉะน้ันถ้าผู้ประกอบการยังจะคอยหวัง 
พึ่งแรงงานราคาถูกเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับต่างชาติคงเป็นไปไม่ได้ ผู้ประกอบการควรหาทางลงทุน 
ในเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แทนที่จะกดค่าจ้างหรือใช้แรงงานค่าจ้างถูกเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

2. การปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นการปรับตัวตามอัตราเงินเฟ้อ การปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําโดยปกติ
พิจารณาจากอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ดัชนีค่าครองชีพ อัตรา CPI มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต 
ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํานั้น เป็นการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
เงินเฟ้อ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการปรับค่าจ้างข้ันต่ําเป็นตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) ของอัตราเงินเฟ้อ  
หาใช่การเป็นตัวชี้วัดนํา (Leading Indicator) เพราะฉะน้ันผู้ประกอบการโปรดเห็นใจ อย่าเอาการปรับอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําเป็นข้ออ้างในการปรับข้ึนราคาสินค้า 

2.2.2 การขยายตัวของค่าจ้างต่ําในช่วงที่ผ่านมาไม่ทันค่าครองชีพ 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน ค่าจ้างที่เป็นธรรม (Fair Wage) ควรเป็นค่าจ้างที่มีคุ้มครองกับอัตรา 
ค่าครองชีพ ซึ่งสามารถวัดด้วยดัชนีค่าครองชีพ (Consumer Price Index: CPI) อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงในอดีต
พบว่า ค่าจ้างที่แรงงานได้รับขยายตัวช้ากว่าการขยายตัวของเงินเฟ้อ โดยในตารางท่ี 2.3 ได้แสดงให้เห็นถึง
ค่าจ้างในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย จากการคํานวณการสํารวจภาวะการมีงานทําของประเทศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2544–2554 โดยเห็นได้ว่า ค่าจ้างข้ันต่ําท่ัวท้ังประเทศน้ันมีการขยายตัวน้อยกว่า CPI และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายภูมิภาคแล้วพบว่า มีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นท่ีการขยายตัวของค่าจ้างข้ันต่ําสูงกว่า CPI  

ตารางที่ 2.3 การขยายตัวของค่าจ้างขั้นต่ําเฉลี่ยรายภาค ปี พ.ศ. 2534-2553 

ภาค การขยายตวัค่าจ้างขัน้ต่ํา  
(% ต่อป)ี (ปี 2544-2554) 

CPI (ร้อยละต่อป)ี  
ปี 2540-2553 ปี 2544-2553 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.46 3.73 3.73 
เหนือ 2.31 3.48 3.19 
ใต ้ 3.06 3.69 3.50 
กลาง 3.33 3.70 3.42 
กรุงเทพมหานคร 3.03 2.95 2.66 
ท้ังประเทศ 2.84 3.25 3.01 

ท่ีมา:  คํานวณโดยผู้วิจัย 
 

ข้อค้นพบจากตารางที่ 2.3 นั้น สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีเสนอว่าอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ําควรประเมินได้ใน 3 มิติ อันได้แก่ (1) ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ (2) ความเหมาะสมต่อ
การใช้จ่ายเชิงคุณภาพ และ (3) ความเหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน ซึ่ งในหัวข้อท่ี 3 น้ัน จะได ้
นํากล่าวในรายละเอียดต่อไป โดยจากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าค่าจ้างข้ันต่ํา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2553 
เป็นต้นมามีแนวโน้มคงตัว ขณะท่ีค่าใช้จ่ายตามอัตภาพและค่าใช้จ่ายเชิงคุณภาพกลับมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน และ 
สูงกว่าค่าจ้างข้ันต่ําตลอดทั้ง 5 ปี แสดงให้เห็นว่าแรงงานที่ได้รับค่าแรงตามอัตราค่าจ้างข้ันตํ่ามีรายได้น้อยกว่า
รายจ่าย 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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แผนภาพที่ 2.2 ค่าจ้างข้ันต่ํา 
 

 
 

ท่ีมา:  สมศจี ศิกษมัต และ วรุตม์ เตชะจินดา (นักศึกษาฝึกงาน), ระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของไทย, FAQ Issue 38 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2554; 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

จากตารางที่ 2.4 ยืนยันข้อสรุปข้างต้นคือ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการเพิ่มข้ึนของค่าจ้างข้ันต่ําไม่ถึง 
ร้อยละ 1 มีถึง 32 จังหวัดคร้ัง และบางจังหวัดไม่ได้ข้ึนค่าจ้างข้ันตํ่าแต่อย่างใดในบางปี รวมแล้วมีถึง 276 
จังหวัดครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสภาพความเป็นจริงแล้วค่าครองชีพของทุกจังหวัดเพิ่มข้ึนทุกปี จะมากน้อย
แตกต่างกันไป แต่อย่างน้อยท่ีสุดค่าจ้างข้ันต่ําของแต่ละจังหวัดควรจะคํานึงถึงอํานาจซื้อของลูกจ้างท่ีไม่ควร 
ต่ํากว่าที่ผ่านมา1มิเช่นน้ันลูกจ้างจะตกอยู่ในภาวะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายในที่สุด 

ตารางที่ 2.4 สถิติการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 

จังหวดัท่ีมีค่าจ้างขั้นต่ํา 
ปีท่ีขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา เพิ่มต่ํากว่าร้อยละ 1 ไมข่ึ้นเลย (จํานวนคร้ัง) 

1 ก.ค. 2545 0 69 
2 ม.ค. 2546 1 44 
1 ม.ค. 2547 8 28 
1 ม.ค. 2548 0 0 
1 ส.ค. 2548 1 0 
1 ม.ค. 2549 1 40 
1 ม.ค. 2550 0 0 
1 ม.ค. 2551 10 19 
1 ม.ิย. 2551 0 0 
1 ม.ค. 2553 11 3 
1 เม.ย. 2553 0 73 
1 ม.ค. 2554 0 0 
รวม (จังหวดั-คร้ัง) 32 276 

ท่ีมา:  คํานวณโดยผู้วิจัย 

                                                             
1  สาเหตุที่เกิดความผิดปกติเช่นน้ี อาจจะมาจากสัญญาณของการขึ้นค่าจ้างข้ันตํ่าที่สรุปส่งมาจากคณะอนุกรรมการค่าจ้างข้ันตํ่าจังหวัดท่ีมี โดย
ไตรภาคีเป็นองค์ประกอบไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ หรืออาจจะเป็นเร่ืองของอํานาจต่อรองระหว่างตัวแทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 
ท้ายที่สุดควรเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่น่าจะมีข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดต่างๆดีที่สุด 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-9 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ลูกจ้างเอกชนท่ีอยู่คนเดียว
มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวนประมาณ 1.1 ล้านครัวเรือน แสดงไว้ในตารางท่ี 2.5 พบว่า แรงงาน
จะมีรายได้จากค่าจ้างเป็นตัวเงินเฉล่ีย 283 บาทต่อวัน แต่มีรายจ่ายเป็นตัวเงิน 302 บาทต่อวัน ทําให้รายได้
เงินสดสุทธิต่อวันของลูกจ้างเอกชนมีรายได้ไม่พอรายจ่าย 18 บาทต่อวัน แต่เมื่อรวมรายได้อ่ืนๆ ที่เป็นเงินสด
เข้าไปด้วย เช่น การทํางานล่วงเวลาจะทําให้แรงงานที่อยู่ในครัวเรือนประเภทนี้มีรายได้เป็นเงินสดเกินกว่า
รายจ่าย 18 บาท (หรือร้อยละ 6 ของรายได้) และถ้าจะให้ครัวเรือนที่มีลูกจ้างเอกชนเหล่านี้มีรายได้มากข้ึน
จากแหล่งอ่ืนๆ ทีม่ิได้เป็นเงินสด และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะทําให้เหลือเงินเพียงวันละ 21 บาท หรือเดือนละ 
643 บาท และถ้าจะต้องมีภาระเลี้ยงดูภรรยาและ/หรือบุตรเพิ่มเข้ามาอีกย่อมทําให้ลูกจ้างเหล่านี้ตกอยู่ใน
ภาวะท่ีรายได้แทบจะไม่ตรงกับรายจ่ายเกิดความเสี่ยงต่อความยากจนและหนี้สินเป็นอย่างมาก 

ตารางที่ 2.5 รายได้ รายจ่าย และรายได้สุทธิต่อเดือนของครัวเรือนที่อยู่คนเดียว สําเร็จการศึกษาระดับ
ต่ํากว่าปริญญาตรีทั่วประเทศ  

รายการ ต่อเดือน (บาท) ต่อวัน (บาท) 
1. รายได้เฉลีย่ 
1.1) รายได้ค่าจา้งเงินสด 8,495 283 
1.2) 1.1+รายได้เงินสดอื่นๆ 9,586 320 
1.3) 1.2+รายไดอ้ื่นๆ 11,713 390 

2. รายจ่ายเฉลี่ย 
2.1) รายจ่ายเป็นตัวเงิน 9,048 302 
2.2) รายจ่ายท้ังหมด 11,070 369 

3. รายไดสุ้ทธิเฉลี่ย 
3.1) รายไดสุ้ทธิเป็นตัวเงิน (1.1–2.1) -553 -18 
3.2) รายไดสุ้ทธิเป็นตัวเงินรวม (1.2–2.2) +538 +18 
3.3) รายไดสุ้ทธิท้ังหมด +643 +21 

หมายเหต:ุ (1) ไม่ได้แบ่งแยกการศึกษาและช่วงอายุ 
 (2) คํานวณจาก 1,139,218 ครัวเรือน 
ท่ีมา:  คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนลูกจ้างเอกชน, สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ(2554) 

 

2.2.3 ค่าจ้างข้ันต่ําเปรียบเทียบกับผลิตภาพแรงงาน 

ในทางทฤษฎี ผลิตภาพแรงงานและราคาสินค้าจะเป็นตัวกําหนดค่าจ้าง โดยผลิตภาพแรงงานสามารถ
วัดได้จาก Real GDP ต่อจํานวนผู้มีงานทํา แต่สําหรับประเทศไทยในความเป็นจริง พบว่าในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา 
ดัชนีความสัมพันธ์ของค่าจ้างข้ันต่ําเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 นั้นส่งผลให้ผลิตภาพที่แท้จริงเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
และผลิตภาพราคาปัจจุบันเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 70 แต่จากแผนภาพท่ี 2.3 กลับพบว่า ค่าจ้างข้ันต่ํากับผลิตภาพ
เฉลี่ยกลับมีช่วงห่างกันมากข้ึนในตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา และค่าจ้างข้ันต่ําน้ันก็ต่ํากว่าผลิตภาพ
มาโดยตลอด ซึ่งทําให้ลูกจ้างตกอยู่ในฐานะที่ได้รับค่าจ้างที่ไม่ยุติธรรมต่อเน่ืองมาหลายป ี

 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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แผนภาพที่ 2.3 ผลิตภาพแรงงานของทั้งประเทศ  
(ปีฐาน : ป ีพ.ศ. 2544) 

 
หมายเหต:ุ ค่าจ้างเฉลี่ยอายุ 15-24 ปี คํานวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 3 ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน การศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรีสมมติุให้ทํางานเดือนละ 26 วัน 
ท่ีมา:  คํานวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 3, สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2554) 

 
2.3 นโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 

จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรกท่ีเก่ียวข้องกับ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนี ้

“1.8.2. ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากร
สามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีด”ี2 

คําแถลงดังกล่าว รัฐบาลมีความประสงค์ส่วนหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ม
การใช้จ่ายภายในประเทศ (Domestic Consumption Expenditure) และเพื่อสร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค และหลังจากที่ รัฐบาลได้แถลงนโยบายไปแล้วและได้เริ่ม
ปฏิบัติงานก็ก่อให้เกิดกระแสการถกเถียงกันในบรรดาผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ถ้อยแถลงนโยบายข้ันต้นยังขาดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ที่จะต้องตามมาเพื่อให้นโยบายดังกล่าว
ประสบผลสําเร็จ 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการค่าจ้างกลางได้ประชุมรับสนองนโยบายรัฐบาลจากมติ
คณะรัฐมนตรี โดยออกประกาศปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําวันละ 300 บาท ภายหลังจากการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ยังไม่ได้ข้อยุติในเร่ืองดังกล่าว โดยมีการเสนอแนวทางเลือก 2 แนวทาง คือ 

                                                             
2  เอกสารคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 หน้า 8 
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บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-11 

1. ให้ปรับค่าจ้าง 300 บาท ภายใน 2 ปี โดยปีแรกปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 ใน 7 จังหวัดในวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2555 ปีที่สองปรับจังหวัดท่ีเหลือเป็น 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2556 หรือ 

2. ให้ปรับข้ึน 300 บาท แบบข้ันบันไดภายในเวลา 4 ปี เพื่อให้นายจ้างมีเวลาปรับตัว ซึ่งตัวแทนฝ่าย
นายจ้างขอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือท่ีชัดเจนมาเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

จากการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลางในครั้งนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากติดเง่ือนไข
ทางด้านเวลา ในขณะที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางฝ่ายนายจ้างได้แถลง เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ว่าจะ
เสนอให้ที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาการปรับค่าจ้างออกไปอีก 6 เดือน โดยยกเหตุอุทกภัยคร้ังใหญ่ทําให้
ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายร้ายแรง และขอโอกาสให้ผู้ประกอบการทําการฟื้นฟูกิจการเสียก่อน เมื่อการ
ฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้วจึงนําเรื่องการปรับค่าจ้างมาพิจารณาร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างกลางฝ่ายรัฐ ลูกจ้าง และนายจ้าง ท่ีได้พิจารณาข้อมูล
ของอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดและข้อเสนอของอนุกรรมการกลั่นกรองแล้ว เห็นพ้องต้องกันมีมติให้ปรับข้ึน
ค่าจ้างข้ันต่ําท่ัวประเทศ ร้อยละ 40 จากอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเดิมของแต่ละจังหวัด ดังนั้น จะทําให้เขตท้องที่ใน  
7 จังหวัด ได้ปรับค่าจ้างข้ันต่ําเพิ่มเป็น 300 บาทต่อวัน คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต เนื่องจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฐานค่าจ้างเดิมอยู่ที่ 215 บาท
และภูเก็ต มีฐานค่าจ้างเดิมท่ี 221 บาท แต่ขณะน้ีเกิดภาวะวิกฤตจากอุทกภัย จึงให้มีผลบังคับใช้อัตราค่าจ้างใหม่ 
ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555 

ส่วนอีก 70 จังหวัด ที่ค่าจ้างข้ันต่ํายังไม่ถึง 300 บาท จะพิจารณาให้ปรับเป็น 300 บาทในปี พ.ศ. 
2556 ส่วนจังหวัดที่ปรับค่าจ้างข้ันต่ําถึง 300 บาทแล้วให้คงอัตราน้ีไปจนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยจะนํามติในการ
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

หลังจากน้ัน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้มีการนํานโยบาย
ดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยสรุปสาระสําคัญของผลการประชุมเรื่องการพิจารณา
กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา ปี พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการค่าจ้างท่ีเป็นเอกฉันท์ให้
มีการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเสนอ โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 
ในอัตราตั้งแต่วันละ 63-85 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากสถาน
ประกอบการในหลายจังหวัดประสบภาวะวิกฤตอุทกภัย ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการประมาณ 
3-6 เดือน จึงให้เลื่อนการใช้บังคับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาในการปรับตัวหรือฟื้นฟูกิจการ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 79 บาท จากอัตราวันละ 221 บาท เป็นวันละ 300 บาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 35.7 

2. ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม เพิ่มข้ึน 85 บาท จากอัตราวันละ 215 บาท เป็นวันละ 300 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 39.7 

3. ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดท่ีเหลืออีก 70 จังหวัด ปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 39.5 ของอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ําจังหวัดในปี 2554 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-12 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

4. ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดท่ีเหลืออีก 70 จังหวัด ตามข้อ 3 อีกคร้ัง เป็นวันละ 300 บาท 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 สําหรับจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ให้คงอัตราค่าจ้างข้ันต่ําไว้ที่วันละ 300 บาท 

5. ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ให้คงอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของทุกจังหวัดไว้ที่วันละ 300 บาทเท่ากัน
ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการครองชีพของ
ลูกจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันต่ําปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 25583 ได้
ตามความเหมาะสม 

ตารางที่ 2.6 สรุปมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน 

วันท่ี มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
23 ส.ค. 54 นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายเร่งด่วนดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละ 

ไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
22 พ.ย. 54 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการค่าจ้างท่ีเป็นเอกฉันท์ให้มีการ

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเสนอ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป แต่เน่ืองจากขณะน้ีสถานประกอบการในหลายจังหวัดประสบภาวะวิกฤต
อุทกภัย ซ่ึงคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูกิจการประมาณ 3-6 เดือน จึงให้เลื่อนการใช้บังคับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ําเป็นตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

24 เม.ย. 55 คณะรัฐมนตรีมมีติให้เลื่อนกําหนดปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท ออกไปเป็น 1 เมษายน 2555 (7 
จังหวัดนําร่อง) และขึ้นค่าจ้างพร้อมกันท่ัวประเทศตั้งแต่ปี  2556 เป็นต้นไป นอกจากยังเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอ ี

 
2.3.1 การสํารวจผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวัน 

ภายหลังจากมีการประกาศคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ต่อรัฐสภา 
นําไปสู่คําวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกล่าว ท้ังเสียงสนับสนุนและคัดค้านอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งเหตุผลหลักในการคัดค้านคือ ถ้ามีการนํานโยบายนี้ไปใช้จริง ผู้ประกอบการจํานวนมาก โดยเฉพาะ เอสเอ็มอี 
จะต้องปิดกิจการ ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว การส่งออกก็จะ
ลดลงจากต้นทุนที่สูงข้ึน อัตราเงินเฟ้อจะสูงข้ึนแบบทวีคูณ (Multiply Inflation) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2554) แรงงานต่างด้าวจะไหลเข้ามาในประเทศมากข้ึน และจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศ 
โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)  

จากข้อวิพากษ์วิจารณ์ผลของนโยบายดังกล่าว หลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา รวมถึงนักวิชาการได้ทําการสํารวจผลกระทบ โดยกลุ่มตัวอย่างมีท้ังภาคประชาชนทั่วไป 
และภาคธุรกิจ พบประเด็นท่ีสะท้อนมุมมองหรือข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการจัดการเร่ือง
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                             
3  ดตูารางท่ี ผ2-2 สําหรับ อัตราค่าจ้างข้ันตํ่าใหม่ ท่ีประกาศใช้ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-13 

1. ผลกระทบเชิงมหภาค4 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทําผลกระทบค่าจ้างข้ันต่ํา
รอบใหม่ 300 บาท5 ผลการศึกษาพบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานท่ีต้องได้รับการปรับค่าจ้างเพิ่ม 1.71–2.33 
ล้านคน รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรมจํานวน 1.21-1.41 ล้านคนและตามมาด้วยสาขาการขายส่ง ขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์จํานวน 6.0-9.5 แสนคน และสาขาก่อสร้างจํานวน 6.6-9.0 แสนคน
และเมื่อพิจารณาค่าจ้างที่สถานประกอบการจะต้องจ่ายเพิ่มข้ึน จะพบว่า สาขาที่จะกระทบต่อต้นทุนค่าจ้าง
รวมมากท่ีสุดคือ สาขาเกษตรกรรมซึ่งอาศัยแรงงานเป็นหลัก (Labour Intensive) โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง
เพิ่มจํานวน 2,125–2,936 ล้านบาทต่อเดือน คิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 21.71-29.99 ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ 
สาขากิจการโรงแรมและบริการด้านอาหาร ซ่ึงนายจ้างต้องจ่ายเพิ่ม 465–851 ล้านบาทต่อเดือน คิดเป็น
ต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.82–14.32 อันดับต่อมาคือสาขาก่อสร้าง โดยต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มจํานวน 836–1,308 
ล้านบาท คิดเป็นค่าจ้างท่ีต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 7.01–10.98 และสาขาการผลิตมีต้นทุนเพิ่มข้ึน 1,875–3,286 
ล้านบาทต่อเดือน คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.29–9.28 ขณะท่ีสาขาค้าส่งค้าปลีกมีค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม 
588–1,203 ล้านบาท ต้นทุนค่าจ้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.31–6.78 

ตารางที ่2.7 จํานวนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานที่ต้องได้รับการปรับค่าจ้างเพ่ิมขึ้น หลังจากอัตรา
ค่าจ้างข้ันใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 

สาขา 
จํานวน 

ค่าจ้าง 
ท่ีต้องจ่ายเพ่ิม 

ร้อยละของค่าจ้าง 
ที่ต้องจ่ายเพ่ิม 

กรณีตํ่า กรณีสูง กรณีตํ่า กรณีสูง กรณีตํ่า กรณีสูง 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 1,210,363 1,412,381 2,125,419,057 2,936,879,887 21.71 29.99 
การผลิต 1,707,836 2,326,301 1,875,061,784 3,286,858,487 5.29 9.28 
การก่อสร้าง 663,514 904,582 836,049,305 1,308,836,328 7.01 10.98 
การขายส่งและการขายปลีกการ 
ซ่อมยานยนต ์และรถจักรยานยนต ์

602,597 953,604 588,050,536 1,203,062,573 3.31 6.78 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 72,910 98,899 112,776,671 183,461,918 3.39 5.51 
กิจกรรมโรงแรมและบริการด้าน 
อาหาร 

387,980 514,473 465,392,088 851,719,270 7.82 14.32 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18,563 28,533 15,457,455 41,463,214 1.66 4.45 
รวม 5,174,055 6,961,187 6,752,954,330 11,079,021,305 6.19 10.15 

ท่ีมา:  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห่งชาต ิประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
 

เมื่อพิจารณาในภาคการผลิตอุตสาหกรรมในรายอุตสาหกรรมย่อยโดยพิจารณาจากค่าจ้าง
แรงงานรวมที่จะต้องจ่ายเพิ่มข้ึนพบว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นทุน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.05-18.13 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.7-17.76 อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง ต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.87–15.41 อุตสาหกรรมผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
9.71–14.91 ซึ่งสาขาเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานเป็นหลัก (Labor Intensive Industry) 
และถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่นายจ้างจะหาแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทํางานแทน สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนที่สําคัญ 
พบว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า มีต้นทุนเพิ่มข้ึนระหว่างร้อยละ 3.14–7.67 ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต ์
มีต้นทุนเพิ่มร้อยละ 2.09–4.26 
                                                             
4  เป็นเพียงการรวบรวมการคาดการณ์ผลกระทบจากหลายภาคส่วน ในเบื้องต้น รายละเอียดสามารถศึกษาได้ในส่วนผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค
ของการดําเนินนโยบายค่าแรง 300 บาท และ ปริญญาตรี 15,000 บาทในบทท่ี 3 
5  ท่ีมา: http://social.nesdb.go.th/ 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-14 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2554 ของธนาคารแห่งประเทศไทย6 ระบุว่าการข้ึนค่าจ้างข้ัน
ต่ําจะทําให้มีแรงงานได้รับประโยชน์โดยตรงคิดเป็น 3.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของลูกจ้างเอกชน ซึ่ง
แรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างกิจการขนาดเล็ก มีรายได้เฉลี่ย 257 บาทต่อวันซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของ สศช. เมื่อเรียงลําดับจํานวนแรงงานในสาขาต่างๆ พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ (ประมาณ 800,000 คน) อยู่
ในสาขาก่อสร้าง ตามด้วยสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาการค้า สาขาบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม และสาขา
ผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม ตามลําดับ การข้ึนค่าจ้างนั้นผู้ประกอบการต้องรับภาระเพิ่มเติมท่ีเป็นผลพวงจากค่าจ้างข้ัน
ต่ําที่เพิ่มข้ึน เช่น ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืนๆ ที่คํานวณจากฐานค่าจ้าง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดนั้นส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานเข้มข้นนั่น คือ พึ่งพาแรงงานที่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ําในสัดส่วนสูง และอัตรากําไร
สุทธิต่ํา ตรงกับข้อมูลของ สศช. อย่างไรก็ดี การเรียงลําดับสาขาที่ได้รับผลกระทบแตกต่างจาก สศช.เล็กน้อย
คือ สาขาการค้า ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ก่อสร้าง และการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม ดังนั้นวิธีแก้ไขที่ดีท่ีสุดก็คือ 
การร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต โดยเห็นว่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 จะช่วยลดผลกระทบแก่
ผู้ประกอบการบางส่วน 

การปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ําน้ันเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ (1) ต้นทุนผู้ประกอบการที่สูงข้ึน 
อันเน่ืองมาจากการรับภาระค่าแรง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า หากเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน
ได้มากข้ึน ต้นทุนค่าแรงอาจจะไม่เพิ่มข้ึนร้อยละ 30-40 เท่ากับค่าแรงที่ปรับข้ึน (2) ด้านการใช้จ่ายของ
ประชาชน โดยให้ความเห็นว่าการเพิ่มค่าแรง อาจจะไม่ได้ทําให้มีกําลังซื้อท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้จริง 
ผลกระทบต่อเงินเฟ้อรอบสองอาจไม่สูงนัก 

นอกจากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยศึกษาถึงผลกระทบในการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน 
ด้วยวิธี Computable General Equilibrium Model (CGE)7 โดยประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค
และระดับอุตสาหกรรมหรือสาขาการผลิตจาก GEM55 พบว่า การเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํานั้นเป็นการเพิ่มต้นทุน 
การผลิต ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังราคาสินค้า อีกท้ังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมแท้จริง (Real GDP) ต่ํากว่าปกติ
ถึงร้อยละ 1.7 และเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนกว่ากรณีปกติร้อยละ 1 อุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบอย่างสูง ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ ข้ันตอนการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ แม้ว่างานวิจัยจะไม่ได้ปฏิเสธ 
การปรับข้ึนค่าแรง แต่การศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยช้ีให้เห็นว่าการเพิ่มค่าจ้างข้ันต่ําแบบก้าวกระโดด 
(Big Push) นั้น อาจก่อให้เกิดการเลิกจ้างในบางธุรกิจที่มีกําไรต่ําและไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มข้ึนได้ 
ดังน้ัน จึงได้จัดทําข้อเสนอทางเลือกในการปรับเพิ่มค่าจ้างข้ันต่ํา คือ 

1. ทยอยปรับข้ึนค่าจ้างอย่างเป็นข้ันตอน และสอดคล้องกับภาวะของตลาด 

2.  ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลกระบวนการปรับค่าจ้างข้ันต่ํา ผ่านทางคณะกรรมการค่าจ้าง 
คณะอนุกรรมการกําหนดค่าจ้างข้ันต่ําจังหวดั และคณะอนุกรรมการวิชาการและกล่ันกรอง 

3. ปรับแนวคิดในเร่ืองแรงงานและค่าจ้าง จากที่เดิมหวังพึ่งแรงงานราคาถูกมาเป็นการรักษา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า สนใจเร่ืองคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์

                                                             
6
  ที่มา:  สรุปประเด็นข่าวสําคัญ ประจําวันจันทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

7 ตลาดแรงงานไทย ค่าจ้าง และนัยต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Thai Labour Market, Wages. And Implications on Macroeconomic 
Policies: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-15 

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของแรงงาน 

5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

6. เพิ่มผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพการผลิตโดยขับเคลื่อนควบคู่กับระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย ธนิต โสรัตน์ (2554)8 ได้ทําการวิเคราะห์นโยบายค่าจ้าง
วันละ 300 บาทกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้ศึกษาผลกระทบในเชิงมหภาค ได้แก่ 
ผลกระทบด้านการส่งออก ภาวะเงินเฟ้อ การกระจายรายได้และการกระจุกตัว ผลกระทบด้านการลงทุน และ
การไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว และผลกระทบที่มีต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 

ผลการศึกษา พบว่าหากรัฐบาลมีการขับเคลื่อนนโยบายค่าแรง 300 บาทต่อวัน และปริญญาตรี 
15,000 บาทต่อเดือน อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค ท้ังในระยะกลางและระยะยาว เป็นการเพิ่ม
ต้นทุนการผลิตถึงร้อยละ 4 จะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อ อีกท้ังเป็นการเพิ่มต้นทุนของภาคการส่งออก ตลอดจน
กระทบภาคการลงทุนและมีผลข้างเคียงต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 
ถึงแม้ว่าในระยะสั้น GDP ของประเทศอาจเติบโตได้เกิน ร้อยละ 6-6.5 ซึ่งเกิดจากการบริโภคภายในที่มีมูลค่า
สูงข้ึนอันเกิดจากสภาวะเงินเฟ้อ แต่ในระยะกลางและยาว จะส่งผลเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบจากการ
ปรับค่าแรงของรัฐบาล มีดังต่อไปนี ้

1.1) ผลกระทบด้านการส่งออก 

ภาคการส่งออกของไทย มีมูลค่าในปีน้ีประมาณ 219,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6.57 
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62-65 ของ GDP มีแรงงานอยู่ในระบบกว่า 5.5 ล้านคน ซึ่งภาคการส่งออก 
ใน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งใช้แรงงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบ ต่อต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เนื่องจาก
ค่าแรงงานของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงงานของประเทศคู่แข่งจะสูงกว่า เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย 
บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ซึ่งมีค่าแรงตํ่ากว่าไทย ซึ่งจะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ส่งออกลดลง เป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจระยะยาว ส่วนท่ีจะมีการผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทย 
ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน คงต้องใช้เวลาอีก 3-4 ปีข้างหน้า ปัจจุบันมีบริษัทไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่เกิน 200 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านจําเป็นต้องมีการผลักดัน
นโยบายอย่างจริงจังต่อไป 

นอกจากนี้ การศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อ้างถึงในธนิต  โสรัตน์, 2554) ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้น โดยพบว่าการปรับค่าจ้างของรัฐบาลอาจจะผลักดันค่าแรงของสินค้าส่งออก
ไทยสูงข้ึน โดยเฉลี่ยร้อยละ 28 (แบ่งเป็นต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.52 และต้นทุนภาคบริการ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 26.10) 

1.2) ผลกระทบทางด้านเงินเฟ้อ 

การปรับค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล 300 บาทต่อวัน ไม่ใช่ปรับเฉพาะลูกจ้างที่อยู ่
ในฐานค่าจ้างข้ันต่ํา (ประมาณ 2 ล้านคน) แต่กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นลูกโซ่ทั้งแผง กระทบต่อ
แรงงานในระบบประมาณ 8.5 ล้านคน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน (Cost push Inflation Effect) 
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-16 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

เนื่องจากสินค้ากว่าจะมาถึงผู้บริโภคอย่างน้อยต้องผ่านโซ่อุปทานประมาณ 10 อุตสาหกรรม แต่ละอุตสาหกรรม
หรือบริการจะมีการปรับค่าจ้างผลักใส่เข้าไปในตัวสินค้า ทําให้สินค้าเม่ือถึงมือผู้บริโภคมีราคาท่ีสูงข้ึน เป็น
ต้นทุนของภาคการผลิต ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เมื่อบวกกับเงินเฟ้อที่เกิดจากนโยบายจะ
ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อแบบทวีคูณ (Inflation Multiplier) ส่งผลกระทบไปสู่อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน และท่ีสุดส่งผล
ต่อขีดความสามารถของประเทศ รวมถึงสินค้าท่ีผลิตไว้เพื่อขายในประเทศ ก็จะถูกแย่งตลาดจากประเทศใน
อาเซียน ซึ่งได้สิทธิพิเศษภายใต้ FTA 

1.3) การกระจายรายไดแ้ละการกระจุกตัว 

การใช้ค่าจ้างข้ันต่ํา ในอัตราเดียวท่ัวประเทศจะส่งผลให้อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในเขต
เมืองใหญ่ โดยเฉพาะในปริมณฑล เพราะไม่มีแรงจูงใจที่จะกระจายการผลิตไปในต่างจังหวัด ซึ่งมีรัศมี
ระยะทางเกินกว่า 300 กิโลเมตร เน่ืองจากระยะทางที่ยาวไกล จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงข้ึน  
ในระยะยาวจะเป็นการทําลายโครงสร้างค่าจ้างปัจจุบัน ที่เน้นให้อุตสาหกรรมขยายตัวไปในจังหวัดท่ีห่างไกล 
เพื่อเป็นการกระจายรายได้และกันคนให้อยู่ในพื้นที่ หากมีการปรับค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศจะทําให้แรงงานไหล
กลับเข้ามาทํางานในส่วนกลางมากข้ึน โดยเฉพาะกรณีซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างกลางเห็นชอบให้ปรับค่าจ้าง 
ข้ันต่ํา 300 บาท นําร่องเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต จะเป็นตัวเร่งให้แรงงานไหลเข้ามา
ทํางานในส่วนกลางมากยิ่งข้ึน 

1.4) ผลกระทบด้านการลงทุน 

ในระยะสั้นและระยะกลาง ประเทศไทยยังจําเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ 
(FDI) เนื่องจากจะมีแรงงาน (ใหม)่ ไม่ตํ่ากว่าปีละ 5-7 แสนคนเข้าสู่ระบบ จําเป็นท่ีจะต้องมีการขยายภาคการผลิต
เข้ามารองรับแรงงานใหม่ในแต่ละปี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอัตราการว่างงานของไทยจะต่ํา อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.7-0.8 
แต่หากนโยบายค่าแรงสูงกว่าเพื่อนบ้าน จะทําให้ภาคการผลิตของไทยในระยะกลางอาจไม่มีการขยายตัวเป็น
สถิติเหมือนท่ีผ่านมา จําเป็นท่ีจะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งหากค่าจ้างของไทยสูงกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน (เช่น เวียดนาม อัตราจ้างของไทยสูงกว่า 2.3 เท่า) จะทําให้การลงทุนในประเทศมีการชะลอตัว  
ในการน้ี กลุ่มบริษัทในญี่ปุ่นรวมถึงหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce: JCC) แสดงความ
กังวลต่อนโยบายค่าแรงที่สูงของประเทศไทย ท้ังน้ี การที่ภาคการผลิตของไทยจะปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) คงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปี หรือมากกว่าน้ี ในระยะสั้นถึงระยะกลาง  
ภาคการผลิตของไทยจําเป็นต้องใช้การผลิตท่ีมีแรงงานเข้มข้นอยู่ในระบบการผลิต อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ก่อนท่ีจะปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Productive Industry) มากข้ึนได ้

1.5) แรงงานผิดกฎหมายจะไหลเข้ามาสู่ระบบมากข้ึน 

การที่ประเทศไทยมีการปรับค่าจ้างที่สูงกว่าเพื่อนบ้านมาก จะเป็นการกดดันให้มีแรงงาน
ผิดกฎหมายไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากข้ึนกว่าเดิม ทั้งนี้ค่าแรงของไทย 300 บาท หรือคิดเป็น 260 เหรียญ
สหรัฐต่อเดือน เปรียบเทียบกับประเทศพม่า ค่าจ้างเดือนละ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อเดือนต่ํากว่าไทย 5.2 เท่า 
ประเทศกัมพูชา 60-70 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ต่ํากว่าไทย 4.3 เท่า และประเทศลาว 70 เหรียญสหรัฐต่อเดือน 
ต่ํากว่าไทย 3.7 เท่า ซึ่งค่าจ้างที่แตกต่างมากเช่นน้ีจะยิ่งเป็นการดึงดูดให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสู่ระบบการผลิตของไทย อย่างมากเป็นทวีคูณ (ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า 
อาจเพิ่มข้ึนถึง 1.0 ล้านคน) ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวประมาณ 3.8 ล้านคน ในจํานวนน้ีมีการข้ึนทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย ประมาณ 8.9 แสนคนเท่านั้น ยิ่งจะทําให้การแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายมีความ
ซับซ้อนมากกว่าเดิม ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นเครือข่าย ยากที่จะแก้ไข และเป็นปัญหาทั้งด้านความ
มั่นคง ยาเสพติด โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ตามมา 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-17 

2. ผลกระทบต่อภาคการผลิตภาคการค้า และภาคบริการ 

โดยภาพรวม ต้นทุนรวมของภาคการผลิตจะได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างข้ันต่ําคร้ังน้ี  
โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 4.0 ขณะท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ระบุว่า กระทบต้นทุน
แรงงานในภาคการผลิตเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 37.52 และภาคบริการเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 26.5 ท้ังน้ี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เคยจัดทําผลสํารวจ ไปยังสมาชิกเมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 
พบว่า ภาพรวมหากมีการปรับค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท ร้อยละ 16.9 อาจปิดกิจการ ร้อยละ 68.5 อาจ
ได้รับผลกระทบมาก ร้อยละ 9.0 อาจได้รับผลกระทบปานกลาง มีเพียงร้อยละ 5.60 เท่านั้นที่แจ้งว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ส.อ.ท. ได้จัดทําแบบสํารวจการปรับค่าจ้าง
ของรัฐบาลใหม่ไปยังสมาชิกอีกคร้ัง เพื่อเป็นการสํารวจผลกระทบท่ีมีต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสมาชิกตอบผล
สํารวจกลับมา 513 ราย ครอบคลุม 40 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 5 ภาค ผลการ
สํารวจสรุปได้ดังน้ี 

1. สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนการผลิต มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10-20 ข้ึนอยู่กับแต่ละ
ประเภทของอุตสาหกรรม หากมีการปรับค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ลดการจ้างงานลง 
ดังนี้ อุตสาหกรรมขนาดย่อมลดลงร้อยละ 19.70 ขนาดกลางลดลงร้อยละ 20.54 และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ลดลงร้อยละ 27.33 

2. แนวโน้มการลดการจ้างของแต่ละภาค ประกอบด้วย ภาคกลางมีแนวโน้มการลดการจ้าง 
มากที่สุดร้อยละ 31.68 ตามมาด้วยภาคเหนือร้อยละ 18.81 ภาคใต้ร้อยละ 18.64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 15.66 และภาคตะวันออกร้อยละ 11.76 (เป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม) 

3. การพิจารณาผลกระทบ (มาก/ปานกลาง) เป็นรายกลุ่ม พบว่ากลุ่มธุรกิจ เอสเอ็มอี จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดร้อยละ 90.29 ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง มีเพียงร้อยละ 2.91 สําหรับ
ธุรกิจขนาดกลาง ได้รับผลกระทบร้อยละ 94.06 ไม่ได้รับผลกระทบร้อยละ 3.24 สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 
ได้รับผลกระทบร้อยละ 92.54 และไม่ได้รับผลกระทบร้อยละ 6.21 โดยภาพรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่า
ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ล้วนได้รับผลกระทบท้ังสิ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90-94 

4. การพิจารณาผลกระทบ (มาก/ปานกลาง) เป็นรายภาค พบว่าภาคตะวันออกได้รับผลกระทบ
มากที่สุดถึงร้อยละ 98 ตามมาด้วยภาคเหนือร้อยละ 96 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 95 ภาคใต้ร้อยละ 90 
และภาคกลางได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดร้อยละ 89 โดยภาพรวมแล้วทุกภาคของประเทศล้วนแต่ได้รับ
ผลกระทบเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 90-98 

จากผลการสํารวจ แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตกว่าร้อยละ 90-92 (ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เอสเอ็มอี)  
ขาดความสามารถในการที่จะจ่ายค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล มีเพียงร้อยละ 3-6 เท่านั้น ท่ีแจ้งว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง ซึ่งต้องเข้าใจว่าในภาคการผลิตกว่าร้อยละ 70 เป็นภาค เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นภาคส่วน
ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่จากการสํารวจความคิดเห็นของ ส.อ.ท. ล่าสุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่ากัน ทั้งนี้ การยอมรับอัตราค่าจ้างต่อวัน 
พบว่า ผู้ประกอบการขนาดย่อมยอมรับท่ีวันละ 200 บาท ขนาดกลางยอมรับที่ 211 บาท และขนาดใหญ่
ยอมรับที่ 205 บาท และเมื่อแยกรายอุตสาหกรรม พบว่า ซอฟต์แวร์ยอมรับค่าจ้างข้ันต่ําท่ีวันละ 246 บาท 
เป็นระดับสูงที่สุด ส่วนอุตสาหกรรมเหล็กยอมรับค่าจ้างข้ันต่ําที่ 157 บาท เป็นระดับต่ําที่สุด 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างข้ันต่ํารายจังหวัด ท่ีผู้ประกอบการยอมรับได้มากที่สุด 
พบว่า จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดท่ียอมรับให้ปรับค่าจ้างข้ันตํ่าข้ึนได้ ร้อยละ 49.7 เพิ่มข้ึนจาก 167 บาท เป็น 
250 บาท รองลงมาเป็นจังหวัดพังงา ยอมปรับค่าจ้างข้ึนได้ร้อยละ 26.34 เพิ่มข้ึนจาก 186 บาท เป็น 235 บาท 
และจังหวัดเชียงรายยอมปรับค่าจ้างข้ึนร้อยละ 25 จากวันละ 161 บาท เป็น 201 บาท ส่วนจังหวัด
นครสวรรค์เป็นจังหวัดท่ียอมให้ปรับค่าจ้างน้อยท่ีสุด โดยเสนอให้ปรับลดลงร้อยละ 19 จากวันละ 166 บาท
เป็น 147 บาท 

อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท. ได้เสนอข้อยุทธศาสตร์ (ด้านเศรษฐกิจและโลจิสติกส์) ต่อรัฐบาลในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. (นัดพิเศษ) เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีใจความสําคัญสรุป
ได้ว่า การปรับข้ึนอัตราค่าแรงงานข้ันตํ่ามีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อโครงสร้างด้านราคา และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ท้ังจากการบริโภคภายในประเทศจะทําให้สินค้ามีราคาสูงข้ึนและยังมี
ผลกระทบด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออกและการค้าชายแดน รัฐบาลควรจะปล่อยให้
เป็นไปตามกลไกของคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้าง (คณะกรรมการไตรภาคี) ในการขับเคลื่อน
การปรับค่าจ้างข้ันต่ํา ซึ่งหากมีการนํานโยบายการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน มาใช้ รัฐบาลควรมี
ข้อกําหนด ดังน้ี 

1) ควรมีการแยกค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่ากับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานพื้นฐาน (ค่าจ้างตาม
ทักษะฝีมือแรงงาน) ซึ่งควรจะกําหนดให้ชัดเจน แยกออกจากกัน 

2) ค่าจ้างข้ันต่ําไม่จําเป็นจะต้องเป็นอัตรา 300 บาท เพราะใช้กับแรงงานไทยแรกเข้า และกับ
แรงงานต่างด้าว ขณะท่ีค่าจ้างตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานต้องมีอัตราสูงกว่าค่าแรงข้ันต่ํา และต้อง
เป็นแรงงานไทย 

3) แรงงานที่จะได้ในอัตรา 300 บาทต่อวัน จะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบฝีมือแรงงาน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานในการทดสอบ ทักษะให้มีความชัดเจนและมีมาตรฐานท่ีภาคเอกชนยอมรับได้และ 
มีหน่วยงานของรัฐดูแลรับผิดชอบช่วยกับภาคนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ในลักษณะเป็น “สํานักมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพแรงงาน” 

4) ควรมีการแยกประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลต่อฐานแรงงานค่าจ้างที่แตกต่างกัน แยก
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการ ซึ่งแต่ละภาค
ส่วนมีลักษณะธุรกิจและการใช้แรงงานท่ีแตกต่างกัน 

5) ในแต่ละจังหวัดไม่ควรใช้ค่าแรงในอัตราเดียวกัน เพราะจะทําให้แรงงานกระจุกตัวในจังหวัด 
ที่เป็นประตูเศรษฐกิจและหรือปริมณฑล และควรมีการนําร่องจังหวัดที่มีความเหมาะสมก่อนอย่างเป็น
ข้ันบันไดตามสภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของผู้ประกอบการ 

6) การประกาศใช้แรงงานข้ันต่ําในอัตรา 300 บาทต่อวัน จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแบบข้ันบันได
กําหนดอัตราปรับในแต่ละปี เช่น 4 ปี จนครบเพดาน 300 บาท ซึ่งจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีเวลาในการผ่อง
ถ่ายในการปรับตัว 

7) ปัจจุบันมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้ว 6.3 แสนคน จะต้องมีการตีความว่า แรงงาน
เหล่านี้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และต้องจ่ายค่าแรงในอัตราใหม่หรือไม่ ซึ่งตามข้อตกลง ILO 
และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยจะต้องจ่ายค่าแรงต่างด้าวถูกกฎหมายในอัตราเดียวกับค่าแรงข้ันต่ําของไทย 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-19 

8) ภาคแรงงานต้องมีการเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพ เพราะหากจ่ายค่าจ้างสูง
กว่าเดิมผลผลิตก็ควรจะเพิ่มมากข้ึนด้วย จึงจะเกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจ 

ดูเหมือนว่าหลายๆ หน่วยงานจะคาดการณ์ไปในทางเดียวกันว่าสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม9 
หรือ สสว. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท ต่อภาคการผลิตว่า หากค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  
จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.16 ซึ่งผลจากการปรับค่าจ้างคร้ังล่าสุด (เพิ่มร้อยละ 6.4) 
ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการด้านค่าใช้จ่ายแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.03 ดังน้ัน การข้ึนค่าแรงข้ันต่ําจาก 
วันละ 215 บาท เป็น 300 บาท หรือปรับเพิ่ม 85 บาท ต่อวัน (ประมาณ 2,200 บาท/เดือน) ทําให้ค่าแรง
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 39.5 โดยโครงสร้าง เอสเอ็มอี ในประเทศไทยน้ัน แสดงดังแผนภาพที่ 2.4 

แผนภาพที่ 2.4 โครงสร้าง เอสเอ็มอี ของประเทศไทย 

วิสาหกิจ
ขนาดอ่ืนๆ
0.4 %

SME
99.6%

ภาคการผลิต, 
545,098

ภาคการค้า
และซ่อม
บํารุง, 

1,383,391

การค้าและ
บริการ, 
983,610

ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของการจ้างงานรวมท้ังประเทศ

ภายใต้โครงการจัดทําตารางปัจจัยการผลิตของ SMEs I/O Table พบว่า
โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเงินเดือนของ SMEs เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 16.2 

ของต้นทุนปัจจัยการผลิตท้ังหมด
 

ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย โดยดัดแปลงข้อมูลจาก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
เม่ือพิจารณาจากฐานข้อมูลการจ้างงานของ เอสเอ็มอี รายจังหวัด พบว่ามีอยู่ 25 จังหวัด ท่ี เอสเอ็มอี 

มีการจ้างงานมากกว่า 100,000 คน โดยมีจังหวัดที่สําคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านคน 
หากมีการข้ึนค่าแรงข้ันต่ําเป็น 300 บาท จะส่งผลให้ธุรกิจ เอสเอ็มอี ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 
จังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจํานวนมาก ดังแผนภาพท่ี 2.5 นอกจากนี้ จังหวัดที่มีเกษตร
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับการประมงมาก ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา เป็นต้น 

                                                             
9 วิเคราะห์ผลกระทบนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา 300 บาท/วัน, สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2555 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-20 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

แผนภาพที่ 2.5 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นเม่ือค่าแรงเพ่ิมขึ้น 300 บาท และร้อยละของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
หน่วย:ร้อยละ 

 

ท่ีมา:  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

สําหรับผลกระทบกับรายสาขาธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นในภาคการผลิต เรียง
ตามลําดับผลกระทบมากไปน้อย ได้แก่ ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวาย ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตพลอยเจียระไน ผลิต
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตเครื่องกระเป๋าหนัง รวมทั้งการฟอกย้อมพิมพ์ลายผ้า เป็นต้น ในส่วนภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน และธุรกิจการขนส่งทางบก เป็นต้น 

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย10 ได้แสดงความกังวลถึงผลกระทบของการข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา 
300 บาทต่อวัน โดยคาดการณ์ผลกระทบในระยะสั้นกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็น
ธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเช่ือว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ไม่สามารถท่ีจะแบกรับภาระ
ต้นทุนดังกล่าวได้ สําหรับระยะยาว การปรับข้ึนค่าจ้างวันละ 300 บาท จะทําให้ค่าจ้างแรงงานของไทยสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังน้ัน ประเทศไทยอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในการลงทุน
จากต่างประเทศ และต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึนอาจทําให้ราคาสินค้าของไทยในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก 

นอกจากน้ี หอการค้าได้สํารวจทักษะของผู้ประกอบการทั้งประเทศ 800 ราย เก่ียวกับผลกระทบ
จากนโยบายค่าแรงข้ันต่ําวันละ 300 บาท จะส่งผลให้ธุรกิจต้องปลดแรงงาน 5 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
ส่งผลให้ธุรกิจต้องปิดกิจการ (เอสเอ็มอี 1-2 แสนราย จากท้ังหมด 2 ล้านราย) จะเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 ส่วนผลกระทบจะมีต่อ GDP ลดลงร้อยละ 0.2-0.3 และทําให้เงินเฟ้อเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1-
1.3 หากจะดําเนินการเพื่อปรับค่าจ้าง รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินอุดหนุน วงเงิน 140,000 ล้านบาท ในรูปแบบ

                                                             
10  นายดุสิต  นนทะนาคร, ที่ประชุม กกร.นัดพิเศษ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 อ้างถึงในรายงานการศึกษานโยบายค่าจ้างข้ันตํ่าวันละ 300 บาทต่อวัน
ทั่วประเทศกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
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กองทุน ในการเพิ่มสภาพคล่องและกําหนดวงเงินชดเชยให้ เอสเอ็มอี โดยใช้เวลาการเยียวยา 2 ปี นอกจากน้ี
นโยบายดังกล่าวจะทําให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึนร้อยละ 78.4 โดยผู้ประกอบการร้อยละ 97.1 ไม่
สามารถรับภาระต่อต้นทุนที่สูงข้ึนหากไม่มีการชดเชยจากภาครัฐ 

นอกจากนั้นแล้วมีการคาดการณ์ว่าการข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา จนอาจต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการ
ผลิตไปสู่ประเทศอ่ืนๆ อันจะนําไปสู่การลดลงของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน อย่างไรก็ดี เม่ือทําการเปรียบเทียบกับประเทศต่างในอาเซียนพบว่าหากปรับ
ค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวันแล้ว ค่าแรงของประเทศไทยจะสูงเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และ 
ฟิลิปปินส์ (แผนภาพที่ 2.6) ซึ่งหากเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์แล้วนั้น 
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขีดความสามารถในลําดับต้นๆ ของโลก ท้ังจากการจัดลําดับของ IMD และ World 
Economic Forum (WEF) ส่วนประเทศฟิลิปปินส์น้ันก็มีศักยภาพภาษาอังกฤษท่ีดีพอในการสื่อสารเป็นอย่างมาก 

แผนภาพที่ 2.6 ค่าแรงขั้นต่ําของประเทศในอาเซียน 
หน่วย:ดอลล่าห์สหรัฐต่อวัน 

 

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณวันท่ี 28 ตุลาคม 2554 มาเลเซียและสิงคโปร์ไม่มีค่าแรงขั้นต่ํา ค่าแรงที่แสดงของสองประเทศน้ีเป็นการคํานวณจากเงินเดือน
เฉล่ียของแรงงานไร้ฝีมือ  

ท่ีมา:  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, http://bit.ly/HSekV6 อ้างอิงจาก www.nwpc.dole.go.ph 

 

เมื่อพิจารณาค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้านท่ีไทยได้มีการลงนามความร่วมมือเก่ียวกับด้านแรงงาน 
อันได้แก่ ลาวและกัมพูชาแล้ว จะพบว่าประเทศเหล่าน้ีมีค่าแรงน้อยกว่าไทยกว่า 3 เท่า ดังน้ันอาจเป็นไปได้ว่า
ในอุตสาหกรรมประเภทท่ีใช้แรงงานเข้มข้นจะหันไปพึ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ หรือแม้แต่
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศท่ีมีประชากรเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน มีค่าแรงต่ํากว่าค่าแรงของประเทศ
ไทยเกือบ 2 เท่า จึงอาจเป็นแรงดึงดูดแก่นักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมากกว่า
ประเทศไทยก็เป็นได ้
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-22 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3. ภาระทางการเงินของนายจ้างที่กลายมาเป็นรายได้ลูกจ้าง กรณีขึ้นค่าแรงไม่น้อยกว่า  
300 บาทต่อวัน11 

การข้ึนค่าแรงข้ันต่ําไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวันส่งผลต่อภาระนายจ้างทั้งนายจ้างท่ีจ้างแรงงานไทย 
และนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลกระทบค่าแรง 300 บาทต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าวไร้ทักษะ 3 สัญชาติ ก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้างเป็นค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน ประเทศ
ไทยได้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่มากกว่า 1.58 ล้านคนโดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง และ
จังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ (ดูรายละเอียดตารางท่ี ผ2-3) ปกติแล้วแรงงานต่างด้าวจะจัดอยู่ในกลุ่มแรงงานที่ไร้
ทักษะเป็นลูกจ้างรายวัน และได้ค่าจ้างมากท่ีสุดจึงไม่เกินค่าจ้างข้ันต่ําในการศึกษาถึงผลกระทบการข้ึนค่าจ้าง
ข้ันต่ําต่อภาระทางด้านการเงินของนายจ้างภายในพื้นที/่จงัหวัดต่างๆ มีข้อสมมุติฐานดังนี ้

กรณีถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ท่ีจังหวัดไหนจะได้รับค่าจ้างต่อ 1 วันเท่ากับ
ค่าจ้างข้ันต่ําทุกคน แต่ถ้าเป็นแรงงานผิดกฎหมายจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยคือค่าจ้างกรรมกรและแม่บ้านในกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยวันละ 200 บาท (ทํางาน 30 วัน) ค่าจ้างกรรมกรและแม่บ้านในปริมณฑลเฉล่ียวันละ 150 บาท ค่าจ้าง
กรรมกรและแม่บ้านในจังหวัดท่ีเหลือเฉลี่ยวนัละ 100 บาท 

กล่าวโดยสรุปเมื่อรัฐข้ึนเงินค่าจ้างข้ันต่ําร้อยละ 40 ของค่าจ้างเดิม แรงงานถูกกฎหมายจะได้รับ
เงินค่าจ้างเต็ม 300 บาทต่อวัน 7 จังหวัด (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ จะมีค่าจ้างข้ันต่ําลดหลั่นกันไป 

ตารางที่ 2.8 ภาระทางการเงินต่อนายจ้างกรณีข้ึนค่าแรงขั้นต่ําเป็น 300 บาท/วัน ทั่วประเทศ: กรณี
จ้างงานแรงงานต่างด้าว 

ภาระค่าจ้าง 
 (ล้านบาท/วนั) 

เดิม 
ปรับใหม ่(40%) 

(2555) 

ปรับท่ีเหลือจนเป็น 
300บาทเท่ากัน 

(2556) 

ส่วนต่างภาระทาง
การเงินเพ่ิมขึ้น 
2555 2556 

ท่ัวราชอาณาจักร (ต่อวัน) 256.2 311.4 386.89 55.2 75.5 
ท่ัวราชอาณาจักร (ต่อป)ี 79,934 97,157 120,710 17,223 23,553 

ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ2-3 

 

ขณะท่ียังไม่มีการปรับค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ภาระทางการเงินของนายจ้าง 
มีอยู่ประมาณวันละ 256.2 ล้านบาท แต่เมื่อรัฐปรับค่าจ้างร้อยละ 40 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2555  
ทําให้ภาระทางการเงิน (ในปี พ.ศ. 2555) เป็นเงิน 311 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนวันละ 55.2 ล้านบาท/วัน หรือ
ประมาณ 17,223 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าว และ
ถ้าจะมีการขยับข้ึนค่าจ้างอีก 1 รอบเพื่อให้ทุกคนได้ค่าจ้าง 300 บาท ผลก็คือภาระการเงินของนายจ้างจะ
เพิ่มข้ึนเป็น 386.89 ล้านบาท/วัน หรือต้องจ่ายเพิ่มจากเดิมเป็นวันละ 75.5 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับต้อง
จ่ายเพิ่มจากเดิม (ป ีพ.ศ. 2555) 23,553 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมาก12 

สําหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ผลสรุปของการเพิ่มข้ึนของการเพิ่มค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 บาท/วัน 
เท่ากันทั่วประเทศจะมีภาระทางการเงินต่อนายจ้างเพิ่มข้ึนเป็น 40,776 ล้านบาท (17,223+23,553) ล้านบาท
จากเดิม (ปี พ.ศ. 2554) 

                                                             
11  จากการคํานวณของผู้วิจัย 
12

  เว้นส่วนท่ีนายจ้างจ่ายเพิ่มให้กับลูกจ้าง จะมีเงินบางส่วนท่ีใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวจะส่งเงินกลับประเทศ 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
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สําหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานไทยและยังจ่ายค่าจ้างดังกล่าวไม่ถึง 300 บาทต่อวัน การข้ึนค่าจ้าง 
2 รอบ คือ (1) ร้อยละ 40 ใน 7 จังหวัดนําร่องปี 2555 (1 เมษายน) และ (2) 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ 
ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จะมีผลกระทบต่อภาระทางการเงินต่อนายจ้างที่จ้างคนไทยดังปรากฏผลตาม
ตารางท่ี 2.9 

ตารางที ่2.9 ภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของค่าจ้างจากการใช้นโยบายค่าจ้างขั้นตํ่า 300 บาท 

การขึ้นค่าจ้าง ภาระทางการเงิน 
ก่อนป ี2555  

จํานวน (ล้านคน) 
จํานวนงบเดมิ 
(ล้านบาท) 

ภาระใหม ่
(ล้านบาท) 

ภาระท่ีเพิ่มขึ้น 
(ล้านบาท) 

1. ขึ้นค่าจ้างเท่ากัน 7 จังหวัดใน 1 
เมษายน 2555 (ต่อวัน) 8.65 1,665.70 2,169.16 503.46 
2. ค่าจ้าง 300 บาท เท่ากันท่ัว
ประเทศ 1 มกราคม 2556 (ต่อวัน) 8.65 2,169.50 2,596.14 426.97 
รวมภาระการขึ้นค่าจ้าง (ต่อวัน) - - - 930.43 
รวมภาระการขึ้นค่าจ้าง (ต่อป)ี - - - 290,160  

หมายเหต:ุ  สมมุติให้ทุกสถานประกอบการ (สปก.) ไม่มีรายได้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ.2-4 

 

อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้สรุปให้เห็นถึงภาระทางการเงินของนายจ้างของแรงงานต่างด้าวที่ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายค่าจ้าง 300 บาทไปแล้ว และเมื่อนํามาสมทบกับภาระทางการเงินของการจ้างแรงงานไทยก็จะทํา
ให้ภาระในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 503.4 ล้านบาทและในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึนเป็น 426.9 ล้านบาท รวม
เป็นภาระทางการเงินข้ันต่ําที่นายจ้างต้องประสบจนถึงปี พ.ศ. 2556 เม่ือทุกจังหวัดมีค่าจ้าง 300 บาทเท่ากัน 
เป็นเงินประมาณ 930.4 ล้านบาทต่อวัน (ตารางที่ 2.10) 

ตารางที ่2.10 ภาระทางการเงินข้ันตํ่าสุดของนายจ้างทุกกลุ่มที่ต้องแบกรับภาระ (ทั้งที่จ้างคนไทยและ
แรงงานต่างด้าว) ถึงปี 2556 ใช้นโยบายค่าจ้างขั้นตํ่า 300 บาท 

สถานประกอบการ ส่วนเพ่ิมของภาระการเงินต่อวัน (ล้านบาท) 
ปี 2555 ปี 2558 รวม 

สถานประกอบการท่ีจ้างคนไทย 503.46 426.97 930.43 
สถานประกอบการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าว 55.2 75.5 130.70 
รวม 558.66 502.47 1,061.13 

ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ.2-4 

 

4. ผลกระทบต่อประชาชนและคุณภาพชีวิต 

ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “นโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท”13ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 1,278 หน่วยตัวอย่างกระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทุกระดับ
และกลุ่มอาชีพ สรุปผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบาย “ค่าแรง 300 บาท” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
นโยบายดังกล่าวมีทั้งผลดีและผลเสีย ด้านผลดี ได้แก่ นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้แรงงานมีรายได้เพิ่มข้ึน  
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

มีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน เงินตราหมุนเวียนในระบบมากข้ึน 
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รัฐเก็บภาษีได้มากข้ึน ทําให้มีเงินมาพัฒนาประเทศมากข้ึน เป็นต้น ส่วนผลเสีย 
ได้แก่ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัวสูงข้ึน ตามธุรกิจ/ผู้ประกอบการอาจขาดทุนหรือยกเลิกกิจการ 
อัตราคนว่างงานเพิ่ม นายจ้างลดพนักงาน เกิดปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อผู้ทํา
ธุรกิจส่งออก เป็นต้น 

สําหรับส่วนสุดท้ายเป็นการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อข้อเสนอแนะสําหรับรัฐบาล
ในการดําเนินนโยบาย “ค่าแรง 300 บาท” เรียงลําดับความสําคัญ ได้แก่ 

1) รัฐบาลควรศึกษาข้อดี ข้อเสียหรือผลกระทบให้ดีก่อนประกาศ 

2) ควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพิ่มค่าแรงแบบข้ันบันได 

3) ควรทําให้ได้เหมือนกับที่ได้หาเสียงไว ้

4) ควรชี้แจงและให้ข้อมูลท่ีชัดเจนกับประชาชน 

5) ควรมีแผนช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกงานหรือได้รับผลกระทบ 

6) ควรมีมาตรการแบ่งเบาภาระนายจ้าง และผู้ประกอบการ 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ยังไม่มีข้อมูลท่ีเพียงพอและชัดเจนท่ีจะอธิบายถึงผลหรือผลกระทบของการใช้
นโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน ท้ังในด้านมหภาคและจุลภาค รวมถึงข้อเสนอแนะในการบรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกลับกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในบทต่อๆ ไปจะได้ขยายความในประเด็นเหล่านี ้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย14 จัดทําการสํารวจสถานภาพแรงงานหลังข้ึนค่าจ้าง 300 บาท กลับ
พบว่าภายหลังข้ึนค่าแรง แรงงานกังวลกับการตกงาน เพราะภาคธุรกิจจะหันไปใช้เคร่ืองจักรแทน รวมท้ังการ
ใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึนด้วย ซึ่งประเด็นน้ีทางมหาวิทยาลัยเสนอแนะว่ารัฐบาลควรเร่งทําความเข้าใจกับกลุ่ม
แรงงาน หากปล่อยให้เกิดความกังวลมากข้ึนจะทําให้กลุ่มแรงงานไม่กล้าใช้จ่ายในภาวะท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน 
นอกจากนี้ผลการสํารวจผลของการข้ึนค่าแรงในเร่ืองต่างๆ ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญเ่ชื่อว่าจะช่วยให้หนี้สินน้อยลง 
และมีเงินออมมากข้ึน ส่งผลให้ความเป็นอยู่ดีข้ึน สําหรับทัศนะต่อการข้ึนค่าแรงข้ันตํ่า อีก 3 ปีข้างหน้าควรอยู่
ที่เฉลี่ย 435 บาท ค่าจ้างข้ันต่ําในอีก 5 ปีข้างหน้า ควรอยู่ที่เฉลี่ย 546 บาท เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาล
ช่วยเหลือ อันดับ 1 คือการดูแลค่าครองชีพ ราคาสินค้าจําเป็น อันดับ 2 กระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัวดี 
มีเสถียรภาพ และอันดับ 3 แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการว่างงาน 

นอกจากนี้ จ็อบสตรีทดอทคอม15 ได้ทําการสํารวจการข้ึนค่าแรงหรือเงินเดือนประจําปี พ.ศ. 2555 
ซึ่งลูกจ้างร้อยละ 52 ระบุว่าได้รับค่าแรงเพิ่ม โดยร้อยละ 36 ในจํานวนน้ันเป็นผลมาจากการข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา 
และเมื่อถามต่อไปถึงความเห็นที่มีต่อการข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา ร้อยละ 37 เชื่อว่ามีผลดีท้ังต่อตนเองและเศรษฐกิจ
โดยรวม ร้อยละ 35 เชื่อว่ามีผลดีต่อตนเองแต่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ร้อยละ 8 คิดว่าไม่เป็นผลดีต่อตนเอง
แต่ดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และอีกร้อยละ 20 เชื่อว่าไม่ดีต่อท้ังตนเองและเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่ฝั่ง
นายจ้าง พบว่าร้อยละ 51 มีการปรับข้ึนค่าแรงตามที่กฎหมายกําหนด ขณะที่ร้อยละ 37 ระบุว่าค่าแรงที่จ่าย
เกินกว่าค่าแรงข้ันต่ําอยู่แล้ว ร้อยละ 8 ระบุว่าไม่ได้ปรับข้ึนเน่ืองจากไม่ได้อยู่ใน 7 จังหวัดนําร่อง และร้อยละ 4 
ไม่ได้ปรับข้ึนเนื่องจากเหตุผลอ่ืนๆ 
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บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-25 

2.3.2 มาตรการ/นโยบายเยียวยาผลกระทบจากภาครัฐ 

จากผลกระทบดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี16 โดยมาตรการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) มาตรการให้การ
สนับสนุนทางการเงิน และ 2) มาตรการทางภาษี โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
7,325 ล้านบาท 

1. มาตรการทางการเงิน ประกอบไปด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 

1.1) โครงการสินเชื่อเพื่อพฒันาการผลิต (Productivity Improvement Loan) โดยให้ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปล่อยสินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อเพื่อ
พัฒนาเคร่ืองจักร และสินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน โดยมีวงเงินท้ังสิ้น 2 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา
โครงการ 2 ปี นับจากวันท่ีมีมติ ครม. และมีงบประมาณท่ีใช้สนับสนุนไม่เกิน 1,805 ล้านบาท 

ท้ังน้ี สําหรับสินเชื่อเพื่อพัฒนาเคร่ืองจักร ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 7 ปี และสําหรับสินเชื่อ 
เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 5 ปี โดยสินเช่ือทั้ง 2 ประเภทมีอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 
อยู่ท่ี MLR-3 ปีที่ 3 เป็นต้นไปอยู่ท่ี MLR มีวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท และไม่จําเป็นต้องมี
หลักประกัน ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในการวินิจฉัยสถานประกอบการพร้อม
กับการให้คําปรึกษาและอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่ภาครัฐจัดให้ควบคู่ไปด้วย ทั้งน้ี ผู้ประกอบการสามารถยื่นคํา
ขอต่อเอสเอ็มอีแบงก์ได้ภายใน 2 ปี 

1.2) โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 ของ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีวงเงินคํ้าประกัน 2.4 หมื่นล้านบาท บยส. จ่ายอัตรา 
ค่าเบี้ยประกันชดเชยให้สถาบันการเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 ของภาระคํ้าประกันเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
โครงการ 5 ปี และรัฐบาลชดเชยส่วนต่างค่าประกันชดเชยตามจรงิแต่ไม่เกิน 2,220 ล้านบาท 

1.3) โครงการคํ้าประกันสินเชื่อลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ของ บสย. สําหรับเอสเอ็มอีที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี มีวงเงินคํ้าประกันรวม 1 หมื่นล้านบาท 
บสย.จ่ายอัตราค่าประกันชดเชยให้สถาบันการเงินอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.8 ของภาระคํ้าประกันเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี และงบประมาณสนับสนุน 3,300 ล้านบาท 

1.4) โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดให้เอสเอ็มอีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรม อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี วงเงินกู้ยืมสูงสุด 42,000 บาท ระยะเวลาชําระคืน 4 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนฯ มีเงิน
คงเหลืออยู่ 570 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นชอบให้กู้เงินดังกล่าวแล้ว 

1.5) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผ่านกองทุนประกันสังคม โดยสถาบันการเงิน 
จะปลอ่ยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต่อการปรับค่าแรงข้ันต่ําเพิ่มข้ึนใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและเพิ่มผลิตภาพการผลิต มีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีวงเงินกู้ยืมต่อรายท่ี  
4 ล้านบาท โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับการจ้างงานและผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับกองทุน
ประกันสังคมได้โดยตรง 

ทั้งนี้มาตรการทางการเงินที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการได้กว่า 2.8 หมื่นราย และก่อให้เกิดการสร้างสินเชื่อให้เอสเอ็มอีอีกกว่า 8.6 หมื่นล้านบาท 
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-26 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

2. มาตรการทางด้านภาษ ี

2.1) มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมาตรการด้านภาษ ี
จะให้สิทธิประโยชน์กับเอสเอ็มอีซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าไม่เกิน 
30 ล้านบาทต่อปี โดยจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักร โดยมาตรการ
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จะยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลที่เป็นเงินได้จากการขาย
เครื่องจักรเก่าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม ่

2.2) มาตรการหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ท่ีถือว่าเป็นกําไรส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายกับมูลค่าทางบัญชี มีระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ขายเคร่ืองจักรจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2555 และมาตรการหักค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจักรใหม่ถ้าขายเคร่ืองจักรเก่าไปแล้ว กําไรท่ีได้จากทางบัญชีก็ไม่
ต้องนํามาเสียภาษีส่วนท่ีเป็นเคร่ืองจักรใหม่ ปีแรกให้หักค่าเสื่อมได้ถึงร้อยละ 100 

2.3) มาตรการลดหย่อนค่าแรงได้เพิ่มข้ึน 1.5 เท่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบต่อ
การปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท ได้กําหนดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของส่วนต่าง
ค่าแรงที่เพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 300 บาท ซึ่งเร่ิมตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมาตรการช่วยเหลือ
ดังกล่าวจะมีเอสเอ็มอีได้ประโยชน์ทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนราย 

ทั้งนี้ เอสเอ็มอี ท่ีเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในที่น้ี หมายถึง 1) นิติบุคคลทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี มีจํานวนท้ังสิ้น
ประมาณ 200,000 กว่าราย และ 2) บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินได้เข้าข่ายตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8)  
มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 500,000 กว่าราย 

มาตรการของกระทรวงแรงงาน 

ในส่วนกระทรวงแรงงาน17 ได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 
เป็นวันละ 300 บาท ดังนี ้

1. การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง–ลูกจ้าง ในป ีพ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง  

1.1) ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม -30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (6 เดือนแรก) ลดอัตราเงินสมทบฝ่าย
นายจ้างและผู้ประกันตนจากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ลดลงฝ่ายละร้อยละ 2 คงเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 3  

1.2) ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (6 เดือนหลัง) ลดอัตราเงินสมทบฝ่าย
นายจ้างและผู้ประกันตนจากเดิมฝ่ายละรอ้ยละ5 ของค่าจ้าง ลดลงฝ่ายละร้อยละ 1 คงเหลือฝ่ายละร้อยละ 4 

2. การให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โดยสํานักงานประกันสังคม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 
เสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพิ่มผลผลิตแรงงาน โดยไม่เป็นการกู้เพื่อ Refinance ซึ่งมีวงเงิน
จํานวน 10,000 ล้านบาท โดยให้กู้ผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
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บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-27 

3. การยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้ที่แท้จริงที่เ พ่ิมขึ้น 
ดําเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทยโดยการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมือและปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติในการทํางาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของลูกจ้าง
ให้ตรงตามท่ีสถานประกอบกิจการต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพแรงงานและความเจริญเติบโต
ของสถานประกอบกิจการ ซึ่งได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 232,700 คน ดังนี ้ 

3.1) ฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จํานวน 22,700 คน ได้แก่ แรงงานที่สมัคร
เข้าทํางานและสถานประกอบกิจการพร้อมที่จะบรรจุเป็นลูกจ้าง หรือแรงงานท่ีเร่ิม เข้าทํางานใหม่อยู่ระหว่าง
ทดลองงานให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทํางานให้ตรงตามท่ีสถานประกอบกิจการ
ต้องการ โดยมีหลักสูตรการอบรม ได้แก่ หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสําเร็จ ประกอบด้วย พฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความขยันและความอดทน การทํางานเป็นทีม การคิด
สร้างสรรค์ การใฝ่เรียนรู้ ความประหยัด และพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเข้า
อบรมได้อย่างน้อย 1 พฤติกรม (แต่ละพฤติกรรมจะใช้เวลา การฝึกอบรม 6 ชั่วโมง) หลักสูตรความปลอดภัย 
ในการทํางาน หลักสูตรการพัฒนาประสาทสัมผัสเพื่อป้องกันภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการยกและ
เคลื่อนย้ายสินค้าด้วยกําลังคน และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน เป็นต้น 

3.2) ฝึกอบรมยกระดับแรงงานที่มีรายได้ต่ํากว่า 300 บาท จํานวน 135,500 คน ท้ังในสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และสถานประกอบกิจการ ขนาดใหญ่ให้มีทักษะฝีมือ
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทํางาน ให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการรองรับ
รายได้ที่เพิ่มข้ึน โดยมีหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสําเร็จ หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน หลักสูตร
การพัฒนาประสาทสัมผัสเพื่อป้องกันภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งาน (ผังก้างปลา) 
หลักสูตรการบริหารเวลา หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน เป็นต้น 

3.3) ฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ จํานวน 75,000 คน ได้แก่ กลุ่ม OTOP กลุ่มคนที่รับงาน 
ไปทําท่ีบ้าน กลุ่มคนที่รับจ้างในภาคเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) และกลุ่มคนที่ทําอาชีพอิสระ
หรือรับจ้างทั่วไปให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติท่ีดีในการทํางาน โดยมีหลักสูตร  
9 พฤติกรรม 9 ความสําเร็จ หลักสูตรการบริหารการเงิน หลักสูตรการจัดทําบัญชีรายรับ–รายจ่าย หลักสูตร  
e-commerce (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรการติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ค หลักสูตรผู้บริหารดูแลเว็บไซต์ หลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการบริการท่ีประทับใจ (การรับโทรศัพท์/การต้อนรับ) เป็นต้น 

4. โครงการศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เพ่ือให้แรงงานเข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ได้รับการบริการด้านการจ้างงานและยกระดับรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ ดําเนินการ
โดยกรมการจัดหางาน เป็นการจัดต้ังศูนย์ตรีเทพ เพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ท้ังในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค รวม 45 ศูนย์นําร่อง ประจําอยู่ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักจัดหางานเขตกรุงเทพเขต
พื้นที ่1–10 โดยมีนักแนะแนวอาชีพประจําศูนย ์ตั้งแต่กระบวนการจัดหางาน ซึ่งจะเน้นสถานประกอบกิจการ
ที่มีตําแหน่งงานว่างท่ีมีรายได้ไม่ต่ํากว่าวันละ 300 บาท นักแนะแนวอาชีพจะวินิจฉัย คัดกรองและเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้สมัครงานจับคู่ (Matching) ผู้สมัครงานกับตําแหน่งงานว่าง กรณีผู้สมัครงานมีความพร้อม 
ไม่สอดคล้องกับตําแหน่งงานจะส่งให้เข้ารับการฝึกทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระให้ในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุงานได ้



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-28 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

5. โครงการนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นายจ้างและผู้ต้องการหางานทําพบกัน
โดยตรงและเกิดการจ้างงาน ดําเนินการโดยกรมการจัดหางาน เป็นการจัดนัดพบแรงงานโดยการประสาน
นายจ้างท่ีมีตําแหน่งงานว่าง การประชาสัมพันธ์ตําแหน่งว่างล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต และมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้สมัครงานก่อนวันงานเก่ียวกับเทคนิคการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การแต่งกาย การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการสัมภาษณ์งาน เพื่อเน้นให้ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานมีรายได้ ซึ่งในการจัดนัดพบ
นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ โดยการจับคู่ผู้สมัครงานกับตําแหน่งว่างด้วยระบบ IT ที่สะดวกรวดเร็ว 

6. การคุ้มครองส่งเสริมสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ดําเนินการโดย กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
แรงงานในงานเกษตรกรรมและผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินการให้แรงงานทุกกลุ่มมีรายได ้
ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท เพื่อให้การคุ้มครองดูแลแรงงานทุกกลุ่มท้ังในระบบและนอกระบบได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีต่อกันระหว่าง
นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนให้ความสําคัญในการนําระบบแรงงาน
สัมพันธ์ไปใช้จัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

7. โครงการให้สถานประกอบการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่ออบรมทักษะ
แรงงาน โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 วงเงินกู้คร้ังละ 42,000 บาท ระยะเวลาคืน 4 ปี 

มาตรการของกระทรวงการคลัง 

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในป ีพ.ศ. 2555 และเหลือร้อยละ 20 ใน
ปี พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554) 

สําหรับมาตรการอ่ืนๆ (อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติหลักการ) ได้แก่ 

1. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต 

2. โครงการค้าประกันสินเชื่อ PGS ระยะท่ี 4 

3. โครงการค้าประกันสินเชื่อ GPS New/Start-up 

4. การหักค่าใช้จ่ายได ้1.5 เท่า ของส่วนต่างค่าแรง 

2.4 นโยบายเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 

ภายหลังจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนในการปรับอัตราเงินเดือน ผู้ท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นั้น ที่ประชมุคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ได้ขานรับทันทีและได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากฎ ก.พ. ว่าด้วยเรื่องการปรับ
เงินเดือนข้าราชการ เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 255418 เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งกําหนดให้มีผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพฯ เป็นเงินจํานวนหนึ่งซึ่งรวมกับเงินเดือนแล้วต้องมีรายได้ (เงินเดือนรวมเงินเพิ่มฯ)  
                                                             
18  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-29 

ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี มีรายได้ (เงินเดือนรวมเงินเพิ่มฯ) ไม่น้อยกว่า 
9,000 บาท และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ร่วมกับกระทรวงการคลัง และ
สํานักงาน ก.พ. รับไปพิจารณาผลกระทบจากการปรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวดังกล่าว ตลอดจนกําหนด
มาตรการเสริม หรือแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง รวมท้ังมอบหมายกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

สํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และนําเสนอเรื่องการปรับปรุง
ค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อเป็นมาตรการเสริมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดย
รายละเอียด สรุปได้ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ เพื่อปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย 
มีความแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิ และเกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้บรรจุก่อนท่ีอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุใหม่มีผลใช้บังคับ 

2. หลักการ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุต้องสูงเพียงพอกับการดํารงชีพตามสถานภาพอย่างมีคุณภาพ
ตามนโยบายรัฐบาล และข้าราชการผู้รับราชการอยู่ก่อน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุจะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย โดยมีหลักประกันว่า (ก) เงินเดือนหลังการชดเชยจะต้อง
ไม่น้อยกว่าผู้ได้รับการบรรจุใหม่ และ (ข) เงินเดือนหลังการชดเชยของผู้เคยได้รับเงินเดือนสูงกว่าจะต้อง 
ไม่น้อยกว่าผู้เคยได้รับเงินเดอืนน้อยกว่า 

3. เป้าหมาย ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิให้แตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา และ
ปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายรัฐบาล (ปริญญาตรีมีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท และ ปวช. 9,000 บาท) ภายใน 2 ปี 
โดยให้มีผลใช้บังคับในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ตามลําดับ 

4. แนวทางดําเนินการ 

4.1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

- ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ให้แตกต่างตามคุณวุฒิ 2 ครั้ง ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2555 และวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

- ปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 คร้ัง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้ารับราชการในตําแหน่งระดับแรกบรรจุมาแล้วอย่างน้อย 
10 ปีก่อนวันท่ีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิใหม่มีผลใช้บังคับ ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชยจะต้อง 
ไม่ทําให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่ากลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ํากว่าผู้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันที่บรรจุในวุฒิเดียวกัน 

4.2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆ 

ปรับอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิและปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท บรรลุวัตถุประสงค์ หลักการ และเป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นธรรม
ไม่เหลื่อมล้ํากัน โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภท นําเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้องให้ความเห็นชอบในรายละเอียด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติให้ใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 งบกลางต่อไป 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-30 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

5. การมีผลใช้บังคับ 

ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และปีท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ท้ังน้ี 
สําหรับรายละเอียดของข้อเสนอการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ประเภทน้ัน สํานักงาน ก.พ. จะได้เร่งดําเนินการจัดทําพร้อมกับข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ราชการ เพื่อเสนอ ก.พ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ทั้งนี้ทางสํานักงาน ก.พ. เสนอให้ข้าราชการแรกเข้าในระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อยู่ที่ 1.1 หม่ืนบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนที่เหลืออีก 4,000 บาท เป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเพิ่ม
เงินเป็น 15,000 บาทในปี พ.ศ. 2556 สําหรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าข้าราชการระดับปริญญาโทจะอยู่ท่ี 1.7 
หม่ืนบาท ข้าราชการระดับปริญญาเอกอยู่ที่ 2 หมื่นบาท ทั้งน้ีการปรับเงินเดือนจะครอบคลุมแก่ข้าราชการที่มี
อายุราชการ 1-10 ปี ท่ียังได้รับเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ จะได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มเติม เมื่อรวมกับเงินเดือน
แล้วจะเท่ากับเงินเดือนท่ีข้าราชการบรรจุใหม่ และภายหลังปี พ.ศ. 2556 เงินเดือนข้าราชการจะปรับข้ึนตาม
อัตราที่กําหนด โดยไม่ต้องจ่ายค่าครองชีพอีกสําหรับข้าราชการที่อายุราชการเกิน 10 ปี จะไม่ได้รับการปรับเพิ่ม
เงินเดือนในครั้งนี้ (โพสต์ทูเดย,์ 24 มกราคม 2555) 

สําหรับข้าราชการที่มีอายุราชการไม่ถึง 10 ปี ที่ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์น้ัน ทาง ก.พ. เสนอจะใช้
ระยะเวลา 4 ปี ในการปรับโครงสร้างเงินเดือนในแต่ละคร้ัง โดยข้าราชการท่ีมีเงินเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท 
จะได้รับข้ึนจาก 9,600 บาท เป็น 10,300 บาท ปีที่ 2 ปรับข้ึนเป็น 12,000 บาท ปีที่ 3 เป็น 13,500 บาท 
และปีท่ี 4 เป็น 15,000 บาท สําหรับข้าราชการที่อายุราชการเกิน 10 ปีข้ึนไป กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
(ไทยรัฐ, 24 มกราคม 2555) 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้เห็นชอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยเร่ือง 
การปรับเงินเดือนข้าราชการ เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาทต่อเดือน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและปรับระยะเวลาการดําเนินการตามข้อเสนอของ ก.พ. จาก 4 ปี เป็นแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 
โดยปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ดังนี ้

ตารางที่ 2.11 โครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ 

คุณวุฒ ิ 1 ตลุาคม 2554 
(ขัน้ต่ํา/ขั้นสูง) 

1 มกราคม 2555 
(ขั้นต่ํา/ขั้นสูง) 

1 มกราคม 2555 
(ขัน้ต่ํา/ขั้นสูง) 

ปวช. 6,410/6,800 7,620/8,080 9,000/9,900 
ปวส. 7,670/8,140 9,300/9,860 10,500/11,550 
ปริญญาตรี 9,140/9,690 11,680/12,390 15,000/16,500 
ปริญญาโท 12,600/13,360 15,300/16,220 17,500/19,250 
ปริญญาเอก 17,010/18,040 19,000/20,140 21,000/23,100 

หมายเหต:ุ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หากข้าราชการท่ีมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เพิ่มขึ้น เท่ากับผลต่างของ 15,000 บาท กับเงินเดือนที่รับจริง วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือนไม่ถึง
12,285 บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาทและถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง 9,000 บาท  ก็
ให้ได้รับ 9,000 บาททั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ท่ีมา:  กระทรวงการคลัง (2554) อ้างถึงในมติชนออนไลน์ (2555) 



ในปีท่ี 1 ข้าราชการวุฒิ ปวช. 
เพิ่มเป็นเงินเดือนข้ันต่ํา 9,000 บาท อัตราข้ันสูง 
ข้ันต่ํา 9,300 บาท ข้ันสูง 9,860 บาท ปีที่ 
ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนข้ันต่ํา 
เพิ่มเป็นเงินเดือนข้ันต่ํา 15,000 บาท ข้ันสูง 
ในปีท่ี 1 จํานวน 15,300 บาท ข้ันสูง 16,220 
19,250 บาท 

ทั้งน้ี เมื่อคํานวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ที่รับอยู่จํานวน 
กับฐานเงินเดือนข้ันต่ําที่จะถูกปรับเพิ่มในปีที่ 
จะปรับข้ึนร้อยละ 45 จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 17,000 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 
พลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตําแหน่งระดับแรกบรรจุ 
ก่อนวันท่ีมาตรการน้ีมีผลบังคับอย่างน้อย 
เงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ํากว่าผู้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุใน
วุฒิเดียวกัน (มติชนออนไลน,์ 31 มกราคม 

แผนภาพที่ 2.7 อัตราการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ร้อยละของฐานเงินเดือนเดิม

ที่มา:  คณะผูวิ้จัย (2555) 

 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราว (พ.ช.ค.) เพื่อสมทบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ได้รับตามนโยบายไม่น้อยกว่า 
สําหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และไม่น้อยกว่า 
ระดับปริญญาตรี กระทรวงการคลังได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ พ
(กรมบัญชีกลาง, 25 มกราคม 2555) 

บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 
และเงินเดือนปริญญาตรี 

. จะมีเงินเดือนข้ันต่ํา 7,620 บาท ข้ันสูง 8,080 บาท ในปีที่ 
บาท อัตราข้ันสูง 9,900 บาท ข้าราชการวุฒิ ปวส. ในปีท่ี 1 
บาท ปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนข้ันต่ํา 10,500 บาท ข้ันสูง 

จะมีเงินเดือนข้ันต่ํา 11,680 บาท ข้ันสูง 12,390 บาท ในปีท่ี 
บาท ข้ันสูง 16,500 บาทส่วนข้าราชการวุฒิปริญญาโท จะมีเงินเดือนข้ันต่ํา

16,220 บาท และในปีที่ 2 จะมีเงินเดือนข้ันต่ํา 17,500 

ทั้งนี้ เม่ือคํานวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ที่รับอยู่จํานวน 
ฐานเงินเดือนข้ันต่ําท่ีจะถูกปรับเพิ่มในปีท่ี 2 เท่ากับว่า เงินเดอืนจะได้ปรับข้ึนถึงร้อยละ 64 ส่วนวุฒิปริญญาโท 

จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน 12,000 บาท และ วุฒิปริญญาเอก ปรับข้ึนร้อยละ 
อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 คร้ังดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับ

รปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีท่ี 1 และปีที่ 2 ตามบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตําแหน่งระดับแรกบรรจุ 
ก่อนวันท่ีมาตรการนี้มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชย จะต้องไม่ทําให้ผู้ซึ่งเคยได้รับ
เงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าผู้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุใน

มกราคม 2555) 

อัตราการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ร้อยละของฐานเงินเดือนเดิม 

 

ได้ดําเนินการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปรับเงินเพิ่มการ
เพื่อสมทบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ได้รับตามนโยบายไม่น้อยกว่า 15,000 

สําหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน สําหรับวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี กระทรวงการคลังได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 

ป.เอก ปรับเพ่ิม 24%

ป.โท ปรับเพิ่ม 45%

ป.ตรี ปรับเพ่ิม 64%

ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

บาท ในปีที่ 2 จะปรับ
1 จะมีเงินเดือน 

บาท ข้ันสูง 11,550 บาท
บาท ในปีที่ 2 จะปรับ

บาทส่วนข้าราชการวุฒิปริญญาโท จะมีเงินเดือนข้ันตํ่า 
17,500 บาท และข้ันสูง 

ทั้งน้ี เมื่อคํานวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ท่ีรับอยู่จํานวน 9,140 บาท 
ส่วนวุฒิปริญญาโท 

บาท และ วุฒิปริญญาเอก ปรับข้ึนร้อยละ 24 จากฐาน
ครั้งดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับ

ตามบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตําแหน่งระดับแรกบรรจุ 

ดเชย จะต้องไม่ทําให้ผู้ซ่ึงเคยได้รับ
เงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าผู้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ท่ีบรรจุใน 

ได้ดําเนินการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยปรับเงินเพิ่มการ
000 บาทต่อเดือน 

บาทต่อเดือน สําหรับวุฒิการศึกษาต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรี กระทรวงการคลังได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม

ก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-32 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงค่าตอบแทน
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย ภายหลังจากท่ี
มีมติ ครม. เมื่อวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในปีท่ี 1 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ให้ผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ รวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท และวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีได้รับการปรับรายได้เพิ่มข้ึนตามระดับวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน 
รวมทั้งการชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้มีผลใช้บังคับไปพร้อมกันทั้งนี้ ครม. อนุมัติหลักการให้ใช้
งบประมาณเพื่อการปรบัปรุงค่าตอบแทนดงักล่าว วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท และได้มอบหมายให้นายกิตติรัตน์ 
ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับไปพิจารณาการปรับให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย รัฐบาล โดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ และผลกระทบต่อการจ้างงานของเอกชน ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ได้มีการ
หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.พ. แล้วเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2555 สําหรับ แนวทางดําเนินการท่ีได้ปรับปรุงใหม่ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ กําหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลในอีก 2 ปีถัดไป โดยให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้ัน
ต่ําของวุฒิปริญญาตรีในปีท่ี 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557) เท่ากับ 15,000 บาท ปีที่ 1 (ตั้งแต่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2556) เท่ากับ 13,300 บาท วุฒิ ปวส.ปีที่ 2 เท่ากับ 11,500 บาท ปีท่ี 1 เท่ากับ 10,200 บาท 
(วุฒ ิปวส. คงความแตกต่างของเงินเดือนกับวุฒิปริญญาตรี) และวุฒิ ปวช. ปีที่ 2 เท่ากับ 9,400 บาท และปีท่ี 
1 เท่ากับ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช. คงความแตกต่างของเงินเดือนกับวุฒิ ปวส.) และกําหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุข้ันต่อของคุณวุฒิอ่ืนให้สอดคล้องกับอัตราความแตกต่างระหว่างคุณวุฒิต่างๆ ท่ีกําหนดไว้เดิมโดยสรุป
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุเมื่อปรับใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 วุฒิ ปวช. 8,300 บาท ปวส. 
10,200 บาท ปริญญาตรี 13,300 บาท ปริญญาโท 16,400 บาท ปริญญาเอก 20,000 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 วุฒิ ปวช. 9,400 บาท ปวส. 11,500 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท ปริญญาโท 17,500 
บาท ปริญญาเอก 21,000 บาท  นอกจากนี้ ให้ปรับเงินเดือนชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ 2 คร้ัง ให้มีผลใช้บังคับ
พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตําแหน่ง ระดับแรกบรรจุก่อนวันท่ีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่ปรับใหม่ มีผลใช้
บังคับอย่างน้อย 10 ปี (มีอายุราชการตั้งแต่ 1 วันถึง 10 ปีโดยประมาณ) 

สําหรับข้าราชการประเภทอ่ืนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท นําเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้องให้ความเห็นชอบใน
รายละเอียดของการปรับในแนวทางเดียวกัน และนําเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ใช้งบประมาณประจําปี 
2556-2557 ก่อนดําเนินการบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี ้คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และ
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการทุกประเภทและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สําหรับการ
ดําเนินการในปีที่ 1 (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556) เพิ่มข้ึนประมาณ 5,010 ล้านบาท และสําหรับการ
ดําเนินการในปีท่ี 2 (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557) เพิ่มข้ึนประมาณ 7,135 ล้านบาท นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ยังได้เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับ
ค่าตอบแทนแรกบรรจ ุและการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ เพื่อปรับเงินเดือนแรกบรรจุของ
พนักงานราชการให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลด้วยเช่นกัน โดยนําบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นฐานการคํานวณ กําหนดค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการกลุ่มทั่วไปบวก



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-33 

เพิ่มอีกร้อยละ 20 จากอัตราแรกบรรจุข้าราชการ ส่วนกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะให้บวกเพิ่มร้อยละ 30 และปรับ
วุฒิการศึกษาอ่ืนๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเสนอขอนุมัติงบประมาณดําเนินการปรับค่าตอบแทนแรก
บรรจุ การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 137,129 
คน โดยต้องใช้งบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 รวมท้ังสิ้นจํานวน 6,634 ล้านบาท 

ตารางที่ 2.12 สรุปมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 

วันท่ี มตคิณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
23 ส.ค. 54 นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายเร่งด่วนดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละ 

ไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
20 ก.ย. 54 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) ร่วมกับกระทรวงการคลังและสํานักงาน 
ก.พ. พิจารณาผลกระทบจากการปรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว1รวมท้ังกําหนดมาตรการเสริม หรือ
แนวทางในการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมอบหมายให้จัดทํา
ข้อเสนอการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท 

31 ม.ค. 55 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยเร่ืองการปรับเงินเดือนข้าราชการ เพ่ือปรับโครงสร้างเงินเดือน
ข้าราชการ 15,000 บาทต่อเดือน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและปรับระยะเวลาการดําเนินการตาม
ข้อเสนอของ ก.พ. จาก 4 ปี เป็นแล้วเสร็จภายใน 2 ป ี

10 เม.ย. 55 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนการปรับขึ้นเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี และข้าราชการระดับอื่นๆ ออกไป
เป็น 1 มกราคม 2557  

หมายเหต:ุ กําหนดให้ผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ เป็นจํานวนหน่ึงซ่ึงรวมกับเงินเดือนแล้วต้องมีรายได้ 
ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาท 

 

2.4.1 การสํารวจผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท19 

การสํารวจผลกระทบในส่วนนี้ เป็นการสํารวจผลกระทบในเบื้องต้น ซึ่งทําการสํารวจผลกระทบ 
โดยภาครัฐ ในส่วนของการดําเนินการสํารวจผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่างๆ 
ถึงผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังได้ร่วมกัน
พิจารณาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าครองชีพ สรุปได้ดังน้ี 

1. การพิจารณาผลกระทบจากการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นการปรับรายได้ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล แต่จะส่งผลกระทบต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐหลายประการ โดยสรุปคือ  

1.1) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
รายได้คงท่ี (เงินเดือนรวมเงินเพิ่มการครองชีพฯ) ไปเป็นระยะเวลานาน (ประมาณ 6-10 ปี) ไม่ว่าจะปฏิบัติ
รายการดีและได้เลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานมากเพียงใดก็ตาม  
                                                             
19 เป็นเพียงการรวบรวมการคาดการณ์ผลกระทบจากหลายภาคส่วน ในเบ้ืองต้น รายละเอียดสามารถศึกษาได้ในส่วนผลของนโยบายปริญญาตรี 
15,000 บาท ในภาคราชการ 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-34 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

1.2) กระทบต่อขวัญ กําลังใจ และประสิทธิภาพการทํางานของผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ก่อน เพราะ
อาจได้รับรายได้รวมเท่ากับหรือใกล้เคียงกับผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่  

1.3) ไม่จูงใจให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับราชการ เพราะรายได้รวม
ใกล้เคียงกับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.4) ส่งผลให้กําลังด้านวิชาชีพท่ีมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาสายช่างเทคนิค เช่น ปวช. ปวส.  
ขาดแคลนมากยิ่งข้ึน เพราะนักเรียนจะเลือกเรียนระดับปริญญาสายช่างเทคนิค เช่น ปวช. ปวส. ขาดแคลน
มากยิ่งข้ึน เพราะนักเรียนจะเลือกเรียนระดับปริญญาซึ่งมีรายได้สงูกว่ามาก และ  

1.5) ส่งสัญญาณที่อ่อนไปยังภาคเอกชน เพราะเป็นการปรับเพียงเงินเพิ่มการครองชีพฯ มิใช่
เงินเดือนจึงอาจจะไม่สามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน 

2. การกําหนดมาตรการเสริมและมาตรการรองรับผู้ได้รับผลกระทบ 

เพื่อลดทอนผลกระทบดังกล่าว จึงควรกําหนดมาตรการเสริมโดยการปรับอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุเพิ่มข้ึนให้แตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา และปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ที่รับราชการอยู่
ก่อน โดยดําเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2556 

การสํารวจผลกระทบด้านต่างๆ 

1. ผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 
เพื่อเป็นงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกล่าวตลอดปีงบประมาณ (12 เดือน) จํานวน 8,000 ล้านบาท 
แต่โดยที่เป็นการดําเนิน แต่โดยที่เป็นการดําเนินการเร่งด่วนไม่ทันกับกําหนดเวลาตามปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงได้จัดทําคําขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ (จํานวน 9 เดือน ระหว่าง
มกราคม–กันยายน พ.ศ. 2555) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ทหาร 
ตํารวจ ครู และพนักงานราชการ เป็นงบกลาง รายการเงินเลื่อน เงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ จํานวน
เงิน 6,030 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการแปรญัตติรายการดังกล่าวในจํานวน 5,660 ล้านบาท 
เพื่อนําเสนอเสนอต่อรัฐสภาต่อไป โดยสรุปประมาณการงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางที่ 2.13 สรุปประมาณการงบประมาณ 

ประเภทข้าราชการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พลเรือนสามัญ 1,145 
ตํารวจ 674 
ทหาร 1,209 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,497 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 128 
พลเรือนในรัฐสภา 0.87 
ลูกจ้างประจํา 626 
พนักงานราชการ 379 
รวมประมาณการ 5,666 

ท่ีมา:  สํานักงาน ก.พ. (2555) 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-35 

นอกจากนี้ยังมีหลายฝ่ายได้ประมาณการผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว ต่องบประมาณแผ่นดิน 
โดยให้ข้อเสอนแนะว่าการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนแรกเข้า ท้ังระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกนั้นต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไป การจะเปลี่ยนจากรายได้ค่าครองชีพเป็นตัวเงินเดือน โดยปีแรก
คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 6-8 พันล้านบาท ขณะที่ของกรมบัญชีกลางที่ปรับเพิ่มค่าครองชีพให้ปีน้ีจะใช้เงิน
ประมาณ 1.28 หมื่นล้านบาท ส่วนปีที่ 2 ก.พ. คาดว่าจะใช้เงินประมาณหมื่นล้านบาทเศษ โดยปีแรกโครงสร้าง
เงินเดือนของปริญญาตรีจะอยู่ที่ 11,680–12,390 บาท ปีท่ี 2 จึงปรับเพิ่มเป็น 15,000-16,500 บาท 
หากเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพก็จะลดลงในอัตราท่ีเท่ากัน โครงสร้างเงินเดือนระดับปริญญาโท ปีแรกปรับมาอยู่
ที่ 15,300-16,220 บาท ปีท่ี 2 ปรับมาอยู่ท่ี 17,500-19,250 บาท และโครงสร้างเงินเดือนระดับปริญญาเอก 
ปีแรกปรับมาอยู่ท่ี 21,000-23,100 บาท ซึ่งจะใช้เป็นฐานเงินเดือนแรกบรรจุข้ันต่ําต่อไป (คมชัดลึก, 26 
มกราคม 2555) 

ผลการสํารวจดังกล่าวสอดคล้องกับผลการคํานวณการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  
ไตรมาส 1 ในปี 2554 ที่ว่า หากเพิ่มอัตราเงินเดือนแรกเข้าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เท่ากับ
เงินเดือนข้ันต่ําที่กําหนด จะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินราว 6 พันล้านบาท โดยร้อยละ 82 ของงบประมาณนั้น
จะใช้ในส่วนของระดับปริญญาตรีดังแสดงในตารางที่ 2.14 

ตารางที่ 2.14 ผู้ได้รับค่าจ้างต่อเดือนน้อยกว่าข้ันต่ํา 

ระดับการศึกษา 
เงินเดือน 
ขั้นต่ํา 

จํานวนลกูจ้าง (คน) จํานวนเงินท่ีเพ่ิมขึน้ (ล้านบาท) 
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

ปวช. 9,000  59,030 13,678 361,532 148 40 1,120 
ปวส. หรืออนุปริญญา 10,500  157,261 18,817 591,992 542 65 2,170 
ปริญญาตรี 15,000  871,003 31,310 755,606 5,070 156 4,390 
ปริญญาโท 17,500  91,527 1,616 21,148 407 15 100 
ปริญญาเอก 21,000  664 - 1,484 2 - 11 

รวม -  1,179,485 65,421 1,731,762 6,169 276 7,791 
ท่ีมา:  คํานวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1, สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ(2554) 

 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการพิจารณารายละเอียดของผลจากการดําเนินนโยบาย
ดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะได้นําเสนอในบทต่อๆ ไป 

2. ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน) 

จากการประกาศนโยบายข้ึนเงินเดือนให้แก่บุคลากรภาครัฐเป็น 15,000 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 
ทําให้เกิดแรงกดดันต่อภาคเอกชนอีกระลอกหนึ่งนอกเหนือไปจากนโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท ซึ่งทําให้
กิจการท่ีต้องการแข่งขันการจ่ายค่าจ้างกับภาคราชการ ภาคเอกชนต้องปรับโครงสร้างเงินเดือนกันขนาดใหญ่ 
ถ้าต้องการจะดึงดูดคน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคราชการแล้วการปรับข้ึนเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 
ในอัตราท่ีใกล้เคียงกัน ราชการอาจมีความได้เปรียบกว่าในแง่ของสวัสดิการ ดังนั้นสิ่งที่เอกชนต้องปรับคือ 
โอกาสในการก้าวหน้า ต้องดีและเร็วกว่าราชการ 

นอกจากนี ้เอกชนก็อาจจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ก็ได้ เนื่องจากภาระต้นทุนเพิ่มสูงข้ึน จะทําให้
คนสนใจรับราชการมากข้ึน เพราะม่ันใจว่าจะได้ค่าตอบแทนในระดับปริญญาตรีข้ันต่ํา 15,000 บาท 
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3. ผลกระทบต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนคือ20 ผู้เรียนจะมองไปที่เงินเดือน 15,000 บาท เป็นเป้าหมาย ถ้าหาก
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและหางานทําได้ เพราะฐานเงินเดือนจะถูกยกสูงข้ึนทั้งระบบ อีกทั้งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันท่ีเปิดกว้างทางการศึกษาอยู่แล้ว ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและจบง่ายข้ึน 
มีท้ังเงินกู้ยืมเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เป็นระบบอุปถัมภ์การศึกษาและสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาบางแห่งท่ีมาตรฐานต่ํา นอกจากน้ันสิ่งท่ีจะตามมาก็คือ คนจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีมากข้ึน
และเรียนในสายอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. น้อยลง และหากเปรียบเทียบความต้องการในภาคอุตสาหกรรมกลับ
พบว่ามีความต้องการแรงงานฝีมือในสายวิชาชีพมากกว่าสายวิชาการ ผลของนโยบายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ
การขาดแคลนแรงงานในระดับกลาง และปัญหาคนว่างงานสูงในระดับปริญญาตรีมากข้ึนไปอีก 

นอกจากนี ้ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีเรียนอยู่
ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการสํารวจสรุปว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว แต่ยังคงกังวลหากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลกระทบต่อ
การหางานเมื่อจบการศึกษาและกังวลว่าบริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทํางานลดลง บางส่วน
กลัวจะถูกเลิกจ้าง หลังทํางานไปได้ระยะหนึ่งเพราะหน่วยงานแบกรับภาระเร่ืองค่าจ้างไม่ไหว และกังวลว่าจะ
ไม่มีงานทําและว่างงาน 

4. ผลกระทบต่อประชาชน 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับประชาชน ถึงแม้จะไม่ใช่ค่าครองชีพจนต้องปรับสูงข้ึน แม้ผลของนโยบาย
จะยังมิได้ประกาศใช้ แต่ในเชิงจิตวิทยาราคาสินค้าต่างๆ ก็ทยอยปรับข้ึนรอล่วงหน้าก่อนแล้ว ในขณะท่ีสินค้า
ไม่ได้มีการปรับเพิ่มคุณภาพและปริมาณของสินค้าตามราคาที่ปรับข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประชาชนต้องมี
การใช้จ่ายเงินมากข้ึน แต่กลับได้ผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม จากความหลากหลายของความคิดเห็น ท้ายที่สุด สรุป
ได้ว่า ผลของนโยบายข้างต้นจะก่อให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนได้ทางอ้อม 

5. ผลกระทบด้านอ่ืนๆ 

นโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเด็กจบใหม่ท่ีรับราชการ กับผู้ที่รับราชการ
มานานแล้ว นโยบายดังกล่าวจะทําให้ข้าราชการท่ีเพิ่งบรรจุได้รับค่าครองชีพสูงกว่า ข้าราชการที่บรรจุนานแล้ว 
(ท้ังนี้เพื่อให้เงินรายได้ท่ีได้รับสุทธิไม่ต่ํากว่า 500 บาท) ซึ่งมีความคิดเห็นจํานวนมาก เห็นว่าไม่ยุติธรรม เนื่องจาก
ทํางานมานาน ตําแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบสูงกว่า จึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ และมีความเห็นว่า ควรปรับ
ฐานเงินตามข้ันบันไดตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนมากกว่า 

นอกจากนี้เสียงส่วนใหญ่ยังเห็นว่านโยบายดังกล่าว เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ซึ่งจะทําให้
กลไกตลาดล้มเหลว สุดท้ายจะส่งผลกระทบตามมาอีกมาก อย่างไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการวิเคราะห์
ผลท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะกับระบบราชการ จากการดําเนินนโยบายข้างต้นในตอนต่อๆ ไป 

 

 

 

                                                             
20 ท่ีมา: http://humanrevod.wordpress.com/2011/09/12/salary-effect-education/ 
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ภาคผนวก 2-1 
อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 

 
ตารางท่ี ผ2-1 ผู้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขัน้ต่ํา และสดัสว่นค่าจ้างขั้นต่ําต่อ Mean และ Median ปี 2554 

จังหวัด 

จํานวนผู้รับค่าจ้างข้ันตํ่า สัดส่วนของผู้รับ
ค่าจ้างน้อยกว่า
ค่าจ้างข้ันต่ํา 

ค่าจ้าง 
ขั้นต่ํา 
(Min 
wage) 

ค่าจ้างเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่าจ้างเฉลี่ย 
(Mean) 

สัดส่วนของ 
Min wage 
ต่อ Mean 

สัดส่วนของ 
Min wage 

ต่อ 
Median 

น้อยกว่า
ขั้นต่ํา 

เท่ากับหรือ
มากกว่า 
ข้ันต่ํา 

กรุงเทพมหานคร 199,126 1,867,832 9.6 164.0 543.9 346.2 30.2 47.4 
สมุทรปราการ 71,976 443,646 14.0 165.0 408.3 307.7 40.4 53.6 
นนทบุรี 26,620 249,810 9.6 173.0 536.0 326.9 32.3 52.9 
ปทุมธานี 37,128 208,346 15.1 166.0 388.8 307.7 42.7 54.0 
พระนครศรีอยุธยา 51,232 193,743 20.9 169.0 283.9 250.0 59.9 67.6 
อ่างทอง 17,640 51,333 25.6 165.0 265.0 230.8 62.3 71.5 
ลพบุร ี 72,216 135,562 34.8 171.0 231.9 192.3 73.7 88.9 
สิงห์บุรี 16,445 32,842 33.4 167.0 248.2 192.3 67.3 86.8 
ชัยนาท 34,403 33,953 50.3 167.0 183.0 165.4 91.3 101.0 
สระบุรี 46,605 144,490 24.4 165.0 303.3 230.8 54.4 71.5 
ชลบุรี 67,172 307,268 17.9 163.0 330.7 269.2 49.3 60.5 
ระยอง 25,916 161,925 13.8 166.0 389.1 300.0 42.7 55.3 
จันทบุรี 35,123 76,501 31.5 166.0 254.0 230.8 65.3 71.9 
ตราด 17,295 41,000 29.7 183.0 251.4 192.3 72.8 95.2 
ฉะเชิงเทรา 57,950 133,592 30.3 166.0 280.5 230.8 59.2 71.9 
ปราจีนบุรี 55,588 73,413 43.1 160.0 220.4 192.3 72.6 83.2 
นครนายก 15,349 42,659 26.5 162.0 230.5 192.3 70.3 84.2 
สระแก้ว 45,665 54,730 45.5 163.0 190.6 173.1 85.5 94.2 
นครราชสีมา 252,466 377,874 40.1 171.0 235.1 192.3 72.8 88.9 
บุรีรัมย์ 181,375 100,048 64.4 180.0 153.3 153.9 117.4 117.0 
สุรินทร์ 99,411 140,063 41.5 162.0 184.4 184.6 87.8 87.7 
ศรีสะเกษ 99,641 50,311 66.4 163.0 158.8 138.5 102.6 117.7 
อุบลราชธานี 74,918 134,572 35.8 165.0 206.6 192.3 79.9 85.8 
ยโสธร 25,888 34,837 42.6 169.0 239.1 176.9 70.7 95.5 
ชัยภูม ิ 56,029 55,766 50.1 166.0 182.3 162.0 91.1 102.5 
อํานาจเจริญ 28,514 24,088 54.2 161.0 161.2 153.9 99.9 104.6 
หนองบัวลําภ ู 44,371 40,075 52.5 159.0 171.6 153.9 92.6 103.3 
ขอนแก่น 143,585 280,351 33.9 163.0 211.1 184.6 77.2 88.3 
อุดรธานี 90,675 187,728 32.6 165.0 219.3 192.3 75.3 85.8 
เลย 41,730 44,787 48.2 163.0 187.9 173.1 86.7 94.2 
หนองคาย 47,718 67,331 41.5 168.0 193.8 177.7 86.7 94.5 
มหาสารคาม 41,099 104,410 28.2 166.0 207.9 192.3 79.8 86.3 
ร้อยเอ็ด 82,822 117,613 41.3 163.0 182.8 180.8 89.1 90.2 
กาฬสินธ์ุ 71,964 39,998 64.3 163.0 158.7 138.5 102.7 117.7 
สกลนคร 72,607 68,327 51.5 166.0 191.3 161.5 86.8 102.8 
นครพนม 51,577 19,534 72.5 168.0 134.8 115.4 124.7 145.6 
มุกดาหาร 30,533 20,838 59.4 171.0 149.9 140.0 114.0 122.1 
เชียงใหม่ 203,352 227,178 47.2 170.0 212.8 192.3 79.9 88.4 
ลําพูน 44,828 61,743 42.1 172.0 213.3 173.1 80.6 99.4 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-40 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

จังหวัด 

จํานวนผู้รับค่าจ้างข้ันตํ่า สัดส่วนของผู้รับ
ค่าจ้างน้อยกว่า
ค่าจ้างข้ันต่ํา 

ค่าจ้าง 
ขั้นต่ํา 
(Min 
wage) 

ค่าจ้างเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่าจ้างเฉลี่ย 
(Mean) 

สัดส่วนของ 
Min wage 
ต่อ Mean 

สัดส่วนของ 
Min wage 

ต่อ 
Median 

น้อยกว่า
ขั้นต่ํา 

เท่ากับหรือ
มากกว่า 
ข้ันต่ํา 

ลําปาง 73,425 89,778 45.0 176.0 200.6 173.1 87.8 101.7 
อุตรดิตถ ์ 24,405 32,397 43.0 173.0 197.3 173.1 87.7 100.0 
แพร่ 59,537 43,706 57.7 184.0 174.6 153.9 105.4 119.6 
น่าน 20,772 18,374 53.1 175.0 177.4 153.9 98.6 113.7 
พะเยา 46,242 37,358 55.3 186.0 169.1 153.9 110.0 120.9 
เชียงราย 108,407 127,148 46.0 173.0 177.7 173.1 97.3 100.0 
แม่ฮ่องสอน 17,733 5,805 75.3 221.0 156.1 115.4 141.6 191.5 
นครสวรรค์ 45,497 151,754 23.1 173.0 217.9 196.2 79.4 88.2 
อุทัยธานี 8,178 14,551 36.0 174.0 210.2 192.3 82.8 90.5 
กําแพงเพชร 51,831 73,513 41.4 185.0 199.0 183.1 92.9 101.0 
ตาก 60,009 32,313 65.0 172.0 156.4 115.4 110.0 149.1 
สุโขทัย 53,035 31,949 62.4 179.0 158.9 153.9 112.6 116.3 
พิษณุโลก 51,832 65,343 44.2 193.0 208.4 173.1 92.6 111.5 
พิจิตร 30,740 43,918 41.2 196.0 190.1 173.1 103.1 113.2 
เพชรบูรณ์ 94,204 63,075 59.9 169.0 166.3 153.9 101.6 109.8 
ราชบุรี 81,597 184,250 30.7 170.0 239.7 192.3 70.9 88.4 
กาญจนบุร ี 93,360 107,342 46.5 183.0 212.9 190.0 86.0 96.3 
สุพรรณบุรี 53,771 91,542 37.0 189.0 210.8 192.3 89.7 98.3 
นครปฐม 105,433 180,506 36.9 173.0 302.7 230.8 57.2 75.0 
สมุทรสาคร 84,246 147}894 36.3 181.0 281.9 218.0 64.2 83.0 
สมุทรสงคราม 11,126 41,549 21.1 172.0 254.1 230.8 67.7 74.5 
เพชรบุรี 30,448 76,001 28.6 179.0 232.7 200.0 76.9 89.5 
ประจวบคีรีขันธ์ 38,076 78,845 32.6 180.0 230.8 192.3 78.0 93.6 
นครศรีธรรมราช 92,168 197,901 31.8 172.0 259.0 230.8 66.4 74.5 
กระบี 18,945 58,747 24.4 167.0 244.0 230.8 68.5 72.4 
พังงา 9,013 42,017 17.7 167.0 306.9 269.2 54.4 62.0 
ภูเก็ต 9,330 68,846 11.9 190.0 335.3 307.7 56.7 61.8 
สุราษฎร์ธานี 25,872 197,073 11.6 182.0 311.6 269.2 58.4 67.6 
ระนอง 13,288 20,998 38.8 193.0 214.7 196.2 89.9 98.4 
ชุมพร 13,220 76,923 14.7 176.0 267.8 230.8 65.7 76.3 
สงขลา 64,247 255,294 20.1 174.0 313.1 230.8 55.6 75.4 
สตูล 14,434 37,013 28.1 215.0 245.5 192.3 87.6 111.8 
ตรัง 53,184 99,710 34.8 215.0 230.1 200.0 93.4 107.5 
พัทลุง 20,216 66,978 23.2 215.0 237.3 230.8 90.6 93.2 
ปัตตานี 68,188 69,682 49.5 215.0 187.4 173.1 114.7 124.2 
ยะลา 12,118 41,509 22.6 215.0 245.6 230.8 87.5 93.2 
นราธิวาส 108,330 75,806 58.8 215.0 160.7 153.9 133.8 139.7 
ท่ีมา: ขัอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1 

  



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-41 

ตารางท่ี ผ2-2 อัตราค่าจ้างขัน้ต่ําใหม่ ซ่ึงได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555 

อัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่า 

พื้นที่ อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา 

พื้นที่ 

300 จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร 

243 จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง 

273 จังหวัดชลบุรี 241 จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแก้ว 

269 จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี 240 จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สุราษฎร์
ธานี 

265 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 239 จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี 

264 จังหวัดระยอง 237 จังหวัดนครนายก และปัตตานี 

259 จังหวัดพังงา 236 จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬ และลําพูน 

258 จังหวัดระนอง 234 จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี 

257 จังหวัดกระบี่ 233 จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุร ี

255 จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี 
232 

จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ ์ยโสธร 
ร้อยเอ็ด และสกลนคร 

254 จังหวัดลพบุรี 
230 

จังหวัดชัยภูม ิมุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และ
หนองบัวลําภ ู

252 จังหวัดกาญจนบุรี 229 จังหวัดนครพนม 

251 จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี 
227 

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน 
อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ์ 

250 จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี 226 จังหวัดตาก และสุรินทร์ 

246 จังหวัดสงขลา และสิงห์บุรี 225 จังหวัดน่าน 

244 จังหวัดตรัง 223 จังหวัดศรีสะเกษ 

  
222 จังหวัดพะเยา 

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-42 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางท่ี ผ2-3 เปรียบเทียบค่าจ้างสําหรับแรงงานต่างด้าว ก่อนและหลังปรับปี 2555 และปี 2556  

หน่วย:บาท/วัน 

จังหวัด 
ก่อนปรับ 
ปี 2555 

หลังปรับ 
ปี 2555 

ปี 2556 
ผลต่าง 

ก่อนและหลังปรับ ปี 2555 
ผลต่าง 

หลังปรับ ปี 2555- ปี 2556 

ท่ัวราชอาณาจักร 256,190,043 311,412,828 386,894,800 55,222,785 75,481,972 
กรุงเทพมหานคร 85,327,220 105,314,800 105,314,800 19,987,580   

ปริมณฑล 62,335,935 73,684,200 84,894,700 11,348,265 11,210,500 
สมุทรปราการ 10,560,005 11,771,850 14,270,100 1,211,845 2,498,250 
นนทบุรี 9,405,060 11,212,500 12,823,600 1,807,440 1,611,100 
ปทุมธานี 13,316,775 15,995,550 18,175,900 2,678,775 2,180,350 
นครปฐม 3,813,515 4,384,800 5,174,300 571,285 789,500 
สมุทรสาคร 25,240,580 30,319,500 34,450,800 5,078,920 4,131,300 

ภาคกลาง 47,992,657 58,034,046 85,993,300 10,041,389 27,959,254 
พระนครศรีอยุธยา 1,652,600 2,098,850 2,829,200 446,250 730,350 
อ่างทอง 229,550 269,225 431,500 39,675 162,275 
ลพบุร ี 1,342,804 1,617,988 2,441,000 275,184 823,012 
สิงห์บุรี 168,020 206,170 307,700 38,150 101,530 
ชัยนาท 86,722 91,078 171,200 4,356 80,122 
สระบุรี 1,770,536 2,131,688 3,132,400 361,152 1,000,712 
ชลบุรี 15,393,148 19,180,624 26,261,000 3,787,476 7,080,376 
ระยอง 6,046,307 6,921,032 11,182,900 874,725 4,261,868 
จันทบุรี 1,258,178 1,498,300 2,320,200 240,122 821,900 
ตราด 2,768,900 3,157,500 5,317,400 388,600 2,159,900 
ฉะเชิงเทรา 3,442,635 4,209,855 6,017,100 767,220 1,807,245 
ปราจีนบุรี 727,028 872,180 1,321,000 145,152 448,820 
นครนายก 497,750 592,555 938,900 94,805 346,345 
สระแก้ว 782,742 847,614 1,521,600 64,872 673,986 
ราชบุรี 3,426,400 4,234,735 6,169,700 808,335 1,934,965 
กาญจนบุร ี 1,997,105 2,309,860 3,721,100 312,755 1,411,240 
สุพรรณบุรี 1,146,668 1,384,532 2,170,800 237,864 786,268 
สมุทรสงคราม 1,260,012 1,606,540 2,295,800 346,528 689,260 
เพชรบุรี 757,016 906,400 1,392,000 149,384 485,600 
ประจวบคีรีขันธ์ 3,238,536 3,897,320 6,050,800 658,784 2,153,480 

ภาคเหนือ 19,918,524 24,673,375 36,162,100 4,754,851 11,488,725 
เชียงใหม่ 10,488,240 14,264,943 17,784,900 3,776,703 3,519,957 
ลําพูน 903,658 1,143,652 1,671,200 239,994 527,548 
ลําปาง 193,440 215,280 376,800 21,840 161,520 
อุตรดิตถ ์ 79,722 92,138 154,400 12,416 62,262 
แพร่ 80,295 97,255 153,700 16,960 56,445 
น่าน 79,839 92,575 155,300 12,736 62,725 
พะเยา 111,996 127,368 219,600 15,372 92,232 
เชียงราย 1,958,584 2,270,368 3,766,000 311,784 1,495,632 
แม่ฮ่องสอน 135,166 140,414 268,200 5,248 127,786 
นครสวรรค์ 753,026 898,952 1,435,300 145,926 536,348 
อุทัยธานี 40,772 41,036 81,400 264 40,364 
กําแพงเพชร 674,240 768,620 1,297,000 94,380 528,380 
ตาก 3,554,354 3,597,042 7,092,700 42,688 3,495,658 
สุโขทัย 94,160 108,720 181,600 14,560 72,880 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-43 

จังหวัด 
ก่อนปรับ 
ปี 2555 

หลังปรับ 
ปี 2555 

ปี 2556 
ผลต่าง 

ก่อนและหลังปรับ ปี 2555 
ผลต่าง 

หลังปรับ ปี 2555- ปี 2556 

พิษณุโลก 190,481 221,649 368,300 31,168 146,651 
พิจิตร 124,043 134,347 243,900 10,304 109,553 
เพชรบูรณ์ 456,508 459,016 911,800 2,508 452,784 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,995,458 4,701,209 7,453,700 705,751 2,752,491 
นครราชสีมา 1,875,797 2,304,845 3,358,300 429,048 1,053,455 
บุรีรัมย์ 181,962 218,724 346,100 36,762 127,376 
สุรินทร์ 159,442 181,266 310,700 21,824 129,434 
ศรีสะเกษ 37,140 38,652 73,800 1,512 35,148 
อุบลราชธานี 225,597 246,473 438,300 20,876 191,827 
ยโสธร 45,854 57,008 86,300 11,154 29,292 
ชัยภูม ิ 99,345 117,090 190,500 17,745 73,410 
อํานาจเจริญ 7,686 9,094 14,800 1,408 5,706 
บึงกาฬ 65,653 68,132 129,900 2,479 61,768 
หนองบัวลําภ ู 21,360 24,220 41,400 2,860 17,180 
ขอนแก่น 206,600 206,600 413,200   206,600 
อุดรธานี 133,970 152,330 256,600 18,360 104,270 
เลย 235,388 273,196 445,200 37,808 172,004 
หนองคาย 139,859 160,696 267,900 20,837 107,204 
มหาสารคาม 49,900 56,300 97,200 6,400 40,900 
ร้อยเอ็ด 103,282 128,164 194,500 24,882 66,336 
กาฬสินธ์ุ 53,970 61,230 104,200 7,260 42,970 
สกลนคร 115,396 128,992 224,200 13,596 95,208 
นครพนม 131,012 142,907 256,900 11,895 113,993 
มุกดาหาร 106,245 125,290 203,700 19,045 78,410 

ภาคใต้ 36,620,249 45,005,198 67,076,200 8,384,949 22,071,002 
นครศรีธรรมราช 690,546 692,547 1,379,700 2,001 687,153 
กระบ่ี 1,254,952 1,530,746 2,253,000 275,794 722,254 
พังงา 1,281,252 1,404,038 2,441,400 122,786 1,037,362 
ภูเก็ต 1,955,884 1,956,200 3,911,200 316 1,955,000 
สุราษฎร์ธานี 11,448,580 15,000,900 20,598,600 3,552,320 5,597,700 
ระนอง 5,650,155 6,977,514 10,027,500 1,327,359 3,049,986 
ชุมพร 3,761,185 4,580,245 6,968,300 819,060 2,388,055 
สงขลา 6,409,296 8,059,266 11,592,900 1,649,970 3,533,634 
สตูล 333,071 396,107 623,500 63,036 227,393 
ตรัง 1,302,575 1,593,824 2,394,100 291,249 800,276 
พัทลุง 98,614 106,638 191,800 8,024 85,162 
ปัตตานี 1,337,680 1,386,858 2,646,000 49,178 1,259,142 
ยะลา 857,844 1,077,280 1,573,700 219,436 496,420 
นราธิวาส 238,615 243,035 474,500 4,420 231,465 
หมายเหตุ:  1) แก้ไขข้อมูลคนต่างด้าวมาตรา 11 (นําเข้า MOU) เป็นคนต่างด้าวในประเภทมาตรา 9 MOU (นําเข้า และพิสูจน์สัญชาติ) ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 2) คนต่างด้าวมาตรา 9 MOU (บันทึกข้อตกลงว่าด้วย การจ้างแรงงานต่างด้าวกับประเทศคู่
ภาคี:Memorandum of Understanding) เฉพาะ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา อนุญาตให้ทํางาน 2 ตําแหน่งคือ คนรับใช้ในบ้านและ
กรรมกร 3) คนต่างด้าวมาตรา 9 MOU ประเภทพิสูจน์สัญชาติและ นําเข้า เป็นข้อมูลจํานวนคนต่างด้าวท่ีได้รับพิจารณาการอนุญาตทํางานแล้ว 
ท่ีมา:  ข้อมูล MOU (นําเข้าและพิสูจน์สัญชาต)ิ จากแบบรายงานอิเลก็ทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ มีนาคม 2555 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

2-44 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางท่ี ผ2-4 เปรียบเทียบจํานวนและค่าจ้างสําหรับลูกจ้างเอกชนท่ีมีรายได้น้อยกว่า 300 บาท ก่อนและหลังปรับ 
ปี 2555 และ ปี 2556  

  จํานวนลูกจ้างเอกชน ค่าจ้างทั้งหมดของ ค่าจ้างท้ังหมดของลกูจ้างเอกชน     
 จังหวัด ผู้มีรายได้น้อยกว่า ผู้มีรายได้ต่ํากว่า เพิ่มร้อยละ 40 300 บาท     
  300 บาท / วัน  300 บาท / วัน คร้ังท่ี 1 ท้ังประเทศ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
    (1) (2) (3) (2)-(1) (3)-(2) 
นครพนม 42,137 6,269,897 8,653,849 12,640,973 2,383,952 3,987,125 
มุกดาหาร 32,491 5,675,878 7,677,938 9,747,325 2,002,061 2,069,387 
เลย 48,502 8,339,479 11,008,208 14,550,639 2,668,728 3,542,431 
สกลนคร 62,989 10,341,207 13,909,622 18,896,592 3,568,415 4,986,970 
หนองคาย 70,770 13,828,637 18,221,251 21,231,118 4,392,615 3,009,867 
หนองบัวลําภ ู 40,343 5,634,528 7,676,039 12,102,922 2,041,510 4,426,883 
อุดรธานี 156,986 28,898,757 38,660,116 47,095,668 9,761,359 8,435,553 
กาฬสินธ์ุ 85,051 13,833,140 18,362,327 25,515,186 4,529,186 7,152,860 
ขอนแก่น 249,712 45,955,509 60,313,620 74,913,472 14,358,111 14,599,852 
ชัยภูม ิ 55,767 10,728,125 13,895,109 16,730,040 3,166,983 2,834,931 
มหาสารคาม 120,702 20,882,448 27,923,589 36,210,577 7,041,141 8,286,988 
ยโสธร 31,662 5,465,955 7,292,775 9,498,566 1,826,820 2,205,791 
ร้อยเอ็ด 121,840 21,098,777 28,308,633 36,551,899 7,209,856 8,243,266 
นครราชสีมา 421,337 83,019,083 109,000,000 126,000,000 25,980,917 17,000,000 
บุรีรัมย์ 190,909 31,317,037 42,219,239 57,272,811 10,902,202 15,053,572 
ศรีสะเกษ 77,655 12,295,355 16,484,247 23,296,474 4,188,892 6,812,227 
สุรินทร์ 148,227 25,009,383 32,760,101 44,468,148 7,750,718 11,708,047 
อํานาจเจริญ 26,442 4,020,261 5,386,170 7,932,591 1,365,909 2,546,422 
อุบลราชธานี 139,253 24,344,387 32,138,517 41,775,965 7,794,130 9,637,449 
เชียงใหม่ 314,214 58,923,868 77,271,931 94,264,087 18,348,063 16,992,156 
ตาก 82,831 10,964,701 14,965,024 24,849,286 4,000,323 9,884,262 
แม่ฮ่องสอน 20,631 3,277,009 4,466,037 6,189,419 1,189,027 1,723,382 
ลําปาง 124,372 21,156,340 28,406,717 37,311,628 7,250,377 8,904,912 
ลําพูน 96,111 16,631,497 22,276,381 28,833,174 5,644,884 6,556,792 
เชียงราย 195,932 32,833,718 43,725,730 58,779,649 10,892,012 15,053,920 
น่าน 40,450 5,784,787 7,793,887 12,135,106 2,009,100 4,341,219 
พะเยา 58,430 9,991,420 13,364,347 17,529,077 3,372,927 4,164,730 
แพร่ 71,644 10,857,515 14,559,534 21,493,279 3,702,019 6,933,745 
สุโขทัย 85,661 13,669,691 18,258,475 25,698,390 4,588,784 7,439,914 
อุตรดิตถ ์ 44,332 7,665,336 10,287,232 13,299,585 2,621,896 3,012,354 
กําแพงเพชร 74,199 13,392,864 17,842,717 22,259,552 4,449,852 4,416,835 
นครสวรรค์ 133,825 24,446,481 32,611,761 40,147,466 8,165,281 7,535,705 
พิจิตร 77,159 12,301,516 16,549,283 23,147,720 4,247,767 6,598,437 
พิษณุโลก 104,753 17,354,222 23,364,705 31,425,950 6,010,483 8,061,245 
เพชรบูรณ์ 116,413 18,393,848 24,899,209 34,924,038 6,505,362 10,024,828 
อุทัยธานี 20,643 4,110,347 5,372,663 6,192,941 1,262,316 820,278 
นราธิวาส 172,894 29,548,550 39,499,344 51,868,068 9,950,794 12,368,724 
ปัตตานี 124,254 20,684,960 28,072,546 37,276,109 7,387,586 9,203,563 
ยะลา 38,268 7,680,764 9,754,046 11,480,380 2,073,282 1,726,335 
สงขลา 199,303 38,735,369 50,388,742 59,790,928 11,653,374 9,402,186 
สตูล 42,971 8,160,735 10,693,112 12,891,447 2,532,376 2,198,335 
กระบ่ี 46,640 9,629,154 12,196,932 13,992,136 2,567,778 1,795,204 
ตรัง 130,173 24,421,988 32,064,097 39,052,023 7,642,109 6,987,926 
พังงา 33,770 7,002,607 9,003,759 10,131,149 2,001,152 1,127,390 



บทท่ี 2 ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2-45 

  จํานวนลูกจ้างเอกชน ค่าจ้างทั้งหมดของ ค่าจ้างท้ังหมดของลกูจ้างเอกชน     
 จังหวัด ผู้มีรายได้น้อยกว่า ผู้มีรายได้ต่ํากว่า เพิ่มร้อยละ 40 300 บาท     
  300 บาท / วัน  300 บาท / วัน คร้ังท่ี 1 ท้ังประเทศ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
    (1) (2) (3) (2)-(1) (3)-(2) 
พัทลุง 79,155 15,290,650 19,840,570 23,746,643 4,549,920 3,906,073 
ภูเก็ต 47,179 11,054,589 13,555,886 14,153,574 2,501,297 597,688 
ชุมพร 65,085 13,466,757 17,282,629 19,525,625 3,815,872 2,242,996 
นครศรีธรรมราช 203,262 41,617,752 54,269,659 60,978,567 12,651,907 6,708,908 
ระนอง 31,517 5,735,954 7,477,171 9,455,133 1,741,217 1,977,962 
สุราษฎร์ธานี 98,538 21,828,417 27,243,428 29,561,361 5,415,011 2,317,933 
จันทบุรี 91,438 18,108,275 23,520,496 27,431,511 5,412,221 3,911,015 
ฉะเชิงเทรา 132,409 27,502,499 35,222,648 39,722,657 7,720,148 4,500,009 
ชลบุรี 185,796 41,627,833 52,390,779 55,738,878 10,762,946 3,348,099 
ตราด 43,908 8,222,604 10,920,426 13,172,354 2,697,822 2,251,928 
นครนายก 46,636 9,338,589 12,406,180 13,990,866 3,067,590 1,584,686 
ปราจีนบุรี 90,679 17,457,009 23,120,232 27,203,551 5,663,223 4,083,320 
ระยอง 101,070 21,643,405 27,629,305 30,320,851 5,985,900 2,691,545 
สระแก้ว 79,814 12,768,798 17,028,513 23,944,213 4,259,715 6,915,700 
กาญจนบุร ี 162,168 29,097,524 38,730,453 48,650,325 9,632,929 9,919,872 
ประจวบคีรีขันธ์ 98,769 19,030,173 25,112,518 29,630,580 6,082,345 4,518,062 
เพชรบุรี 78,077 15,253,774 20,061,155 23,423,226 4,807,381 3,362,071 
ราชบุรี 209,122 39,070,053 52,297,714 62,736,453 13,227,661 10,438,739 
สมุทรสงคราม 43,171 8,736,439 11,404,491 12,951,376 2,668,052 1,546,885 
สุพรรณบุรี 131,347 24,428,184 32,040,264 39,404,147 7,612,080 7,363,883 
ชัยนาท 54,548 9,042,937 12,267,322 16,364,325 3,224,385 4,097,003 
พระนครศรีอยุธยา 148,867 32,241,834 41,215,541 44,660,068 8,973,707 3,444,527 
ลพบุร ี 143,933 29,942,216 38,482,031 43,179,984 8,539,815 4,697,953 
สระบุรี 124,505 26,624,357 34,157,494 37,351,526 7,533,137 3,194,033 
สิงห์บุรี 42,722 7,617,501 9,928,045 12,816,645 2,310,543 2,888,601 
อ่างทอง 49,955 9,547,898 12,210,907 14,986,479 2,663,008 2,775,572 
นครปฐม 178,350 40,275,851 50,990,148 53,504,862 10,714,296 2,514,714 
นนทบุรี 68,376 16,028,534 19,687,569 20,512,902 3,659,034 825,333 
ปทุมธานี 152,390 36,297,022 44,540,564 45,716,963 8,243,542 1,176,399 
สมุทรปราการ 224,185 52,145,762 65,966,486 67,255,598 13,820,724 1,289,112 
สมุทรสาคร 162,174 36,085,236 47,584,002 48,652,348 11,498,766 1,068,346 
กรุงเทพมหานคร 711,945 164,000,000 203,000,000 214,000,000 39,000,000 11,000,000 

ท้ังประเทศ 8,653,738 1,665,705,558 2,169,164,184 2,596,137,144 503,458,626 426,972,960 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศของนโยบายค่าแรง 300 บาท 

และนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

ดร. สมชัยจิตสุชน และคณะ 

3.1 ภาพรวมการศึกษาผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ํา 

อาจกล่าวได้ว่าหัวข้อวิจัยในเร่ืองน้ีเป็นหัวข้อวิจัยที่มีผลสรุปหลากหลาย (มองในแง่ดี) และขัดแย้งกัน
มากที่สุดหัวข้อหนึ่ง (มองในแง่ลบ) เน่ืองจาก 

- นักวิจัยอาจมีวาระ (agenda) ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวาระทางวิชาการหรือทางการเมือง 

- ค่าแรงข้ันต่ําเป็นเรื่องท่ีมีผู้ที่ถูกกระทบจํานวนมาก กลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่ท้ังสองฝั่ง 
ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงาน และสมาคมนายจ้าง/อุตสาหกรรมจึงพร้อมสนับสนุนงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ตัวเอง 

- ค่าแรงข้ันต่ําเป็นนโยบายท่ีถูกใช้เพื่อสร้างอํานาจทางการเมือง ดังน้ันจุดยืนทางการเมืองของ
รัฐบาลจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแลว้แต่ยุค/ฐานการเมือง 

- มีปัจจัยอ่ืนอีกมากที่กําหนด ‘ผลกระทบ’ นอกเหนือจากค่าแรงข้ันต่ํา ซึ่งมากเกินกว่าจะควบคุมได้
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

ดังน้ันการศึกษาเร่ืองน้ีต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา วิธีการศึกษา อันนํามา
ซึ่งผลสรุปที่แตกต่าง โดยต้องมีการพิจารณาให้ถ่ีถ้วนมากข้ึนในการนําไปใช้และปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ดําเนิน
นโยบาย 

อนึ่งในการศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจระดับประเทศนี้ จะเน้นไปที่ผลกระทบของนโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 
ส่วนนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท จะได้มีการศึกษาอย่างละเอียดในส่วนถัดไป 

3.2 วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจระดับประเทศคณะผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. วรรณกรรมปริทัศน์ในเชงิทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ท่ีได้มีการศึกษาไว ้

2. วรรณกรรมปริทัศน์ในเชิงประจักษ์ อาทิ ประสบการณ์ต่างประเทศที่สามารถใช้เทียบเคียงกับ
ประเทศไทย 

3. เน้นการทําความเข้าใจบริบทของงานวิจัยให้ถ่องแท้โดยเฉพาะเงื่อนไขท่ีนําไปสู่ข้อสรุป พร้อม
นําเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ของเงื่อนไขเหล่านั้น 

4. คาดประมาณ (Conjecture) ผลกระทบต่อไทย และประมวลเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอการวิจัยเพิ่มเติมโดยไม่ใช้แบบจําลอง เพราะการข้ึนค่าแรงข้ันต่ําคร้ังน้ีเป็นกระบวนการเพิ่มข้ึนอย่าง
ก้าวกระโดด หรือJump Process ที่ไทยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ทําให้ไม่สามารถและ/หรือสมควรใช้
ข้อมูลในอดีตมาศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว  



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

3-2  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3.3 แนวโน้มค่าแรงขั้นตํ่าในไทย 

3.3.1 ค่าแรงขั้นต่ําของไทยในระยะที่ผ่านมา 

สภาวการณ์ค่าแรงข้ันต่ําที่ผ่านมาของไทยสามารถอธิบายได้ด้วยภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ
โดยภาวะค่าแรงข้ันต่ําของไทยสามารถจําแนกได้เป็น 2 ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน (แผนภาพท่ี 3.1) 

แผนภาพที่ 3.1 แนวโน้มค่าแรงขั้นตํ่าที่แท้จริง (Real Minimum Wage) ของไทย  

หน่วย:บาทต่อวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา:  กระทรวงแรงงาน 

 

ช่วงแรกในช่วง ค.ศ. 1989/90-1996-1997 ค่าแรงข้ันต่ําของไทยเพิ่มข้ึนเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วง 
ค.ศ. 1989/90-1996-1997 ซึ่งผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงมาก คือในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ 
แรงงานเร่ิมขาดแคลน แม้จะมีแรงงานใหม่จากภาคการเกษตรหลั่งไหลเข้ามาในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จํานวนมากก็ตามแรงงานต่างชาตก็ิยังมีจํานวนไม่มากรวมทั้งมีการสะสมทุนอย่างรวดเร็ว โดยสัดส่วนการลงทุน
ต่อ GDP สูงถึงร้อยละ40 ทําให้สัดส่วนแรงงานต่อทุน (Labor-to-Capitalratio) ลดลง 

ช่วงที่สองช่วงฟองสบู่แตก ค.ศ. 1997 ความต้องการแรงงานปรับลดอย่างกะทันหันและรุนแรง 
เนื่องจากการเลิกกิจการ และการลดการลงทุน ระดับการลงทุนต่อ GDP ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงดังกล่าว 
(ดแูผนภาพที่ 3.2) ราคาสินค้าเพิม่สูงในระยะแรกของวิกฤตต้มยํากุ้งตามการอ่อนค่าของเงินบาท ค่าแรงข้ันต่ํา
ลดลงเล็กน้อยในช่วง ค.ศ.1998-2007 จากนั้นเร่ิมทรงตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง ค.ศ.1998-2002 
เป็นไปอย่างอ่อนแรง ธุรกิจหวังการส่งออกเป็นหลักซึ่งต้องแข่งด้านราคา และเริ่มมีการใช้แรงงานต่างชาติจํานวน
มาก 

  

Real Minimum wage (Baht year 2007) 1981-2010
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Krabi Bangkok

Kanchanaburi Kalasin

Kamphaeng Phet Khon Kaen

Chanthaburi Chachoengsao

Chonburi Chainat

Chaiyaphum Chumphon

Chiang Rai Chiang Mai

Trang Trad

Tak Nakorn Nayok

Nakorn Pathom Nakorn Phanom

Nakhon Ratchasima Nakornsrithammarat

Nakornsawan Nonthaburi

Narathiwat Nan

Burirum Pathum Thani 

Prachaubkirikhan Prachin Buri

Pattani Ayutthaya

Phayao Phang Nga

Pattalung Phichit

Phisanulok Phetchaburi

Petchaboon Phrae

Phuket Mahasarakham

Mugdahan Mae Hong Son

Yasothon Yala

Roi-ed Ranong

Rayong Ratchaburi

Lop Buri Lumpang

Lamphun Loei

Srisaket Sakonnakorn

Songkha Satoon

Samut Prakan Samut Songkhram

Samut Sakhon Sa Kaeo

Saraburi Singburi

Sukhothai Suphan Buri

Surat Thani Surin

Nongkhai Nong Bua Lampoo

Ang Thong Amnatchareon

Udonthani   Uttraradit

Uthaithani Ubon Ratchathani



บทท่ี 3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศของนโยบายค่าแรง 300 บาท 
และนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  3-3 

แผนภาพที่ 3.2 ระดับการลงทุนต่อ GDP 
หน่วย:ร้อยละ 

 

ท่ีมา:  คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาตขิองประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มค่าแรงข้ันต่ําของไทยกับต่างประเทศ พบว่าไทยไม่ต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีสภาพเศรษฐกิจเดียวกัน เช่น อินโดนีเซีย (ดูแผนภาพที่ 3.3) คือค่าแรงปรับลดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ค.ศ. 1997 

แผนภาพที่ 3.3 ค่าแรงขั้นต่ําของประเทศอินโดนีเซีย 

 
ท่ีมา:  Magruder (2011) 

อย่างไรก็ดี พบว่าค่าจ้างแท้จริงของอินโดนีเซียมีการปรับตัวดีข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 เป็นผลจากการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวท่ีเข็มแข็งและชัดเจนกว่าไทย
โดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะปัจจัยบวกที่สําคัญจากภาวะการมีเสถียรภาพทางการเมืองของอินโดนีเซียใน
ปัจจุบัน แตกต่างจากไทยที่ยังปรากฏความขัดแย้งในประเทศและการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร ซึ่ง
สนับสนุนในเร่ืองท่ีเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economics) ของประเทศเป็นตัวอธิบายปรากฏการณ์แนวโน้ม
ค่าแรงของประเทศได้มากกว่า (Labor Economics)  
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

3.3.2 คาดการณค่์าแรงขั้นต่ําของไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง หากไม่มีวิกฤต
ขยายตัวได้ร้อยละ 4-5 อย่างต่อเนื่องในขณะ
โครงสร้างประชากรที่อัตราการเกิดลดลง
มาก ทําให้แรงงานเข้าสู่ตลาดช้าลงตลาดแรงงานไทยตึงตัว จากข้อมูลดัชนีตลาดแรงงานไทย ซึ่งประกอบด้วย 
อัตราการว่างงาน และผู้มีงานทํา (ดูแผนภาพ

ส่วนแรงงานต่างชาติ คาดการณ์ว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน (เขมร พม่า) แต่หากไทยเพิ่ม
แนวโน้มใหญ่ข้างต้นชะลอตัวลง คือแรงงานต่างชาติยังไหลเข้า

ค่าจ้างเฉลี่ยจึงน่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังขยับข้ึนอยู่แล้ว
(Minimum Wage Hike) ครั้งนี้ก็ตาม 
Wage) จะไม่สูงเกินไปในระยะ 5 ปีข้างหน้า

แผนภาพที่ 3.4 ภาพรวมตลาดแรงงานไทย 

1) อัตราการว่างงานรายไตรมาส 

ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

2) อัตราการว่างงานตามการศึกษา 

ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

ค่าแรงข้ันต่ําของไทยในอนาคต 

ยู่ในระดับปานกลาง หากไม่มีวิกฤตรุนแรง คาดการณ์
ต่อเนื่องในขณะท่ีแรงงานใหม่ทีจ่ะเข้าสู่ตลาดแรงงานจะลดลงเร็วข้ึนเรื่อยๆตาม

โครงสร้างประชากรท่ีอัตราการเกิดลดลง และสัดส่วนผู้เรียนต่อถึงระดับปริญญา (ตรี/โท) ที่มีมากกว่าในอดีต
ตลาดแรงงานไทยตึงตัว จากข้อมูลดัชนีตลาดแรงงานไทย ซึ่งประกอบด้วย 
แผนภาพที่ 3.4) ชี้ถึงปัญหาแรงงานตึงตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่าจะไม่เพิ่มข้ึน (หรืออาจลดลง) ตามความเจริญทางเศรษฐกิจของ
แต่หากไทยเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําอย่างแรง (ดังกรณี 300 บาทน้ี

แนวโน้มใหญ่ข้างต้นชะลอตัวลง คือแรงงานต่างชาติยังไหลเข้า 

อยู่ในช่วงท่ีกําลังขยับข้ึนอยู่แล้ว แม้จะไม่มีการข้ึนค่าแรงข้ันต่ําอย่างก้าวกระโดด 
 คาดการณ์ส่วนต่างระหว่างค่าแรงข้ันต่ํา กับค่าแรงท่ีได้รับจริง 

ปีข้างหน้า 

ภาพรวมตลาดแรงงานไทย (โดยธนาคารแห่งประเทศไทย) 

2552 2553 2554

มัธยมศึกษาตอนต้นและต่าํกว่า มัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา

ปริญญาตรีและสูงกวา่ 
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ารณ์ว่าเศรษฐกิจจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานจะลดลงเร็วข้ึนเร่ือยๆตาม

มีมากกว่าในอดีต
ตลาดแรงงานไทยตึงตัว จากข้อมูลดัชนีตลาดแรงงานไทย ซึ่งประกอบด้วย 

ชี้ถึงปัญหาแรงงานตึงตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ตามความเจริญทางเศรษฐกิจของ
บาทนี้) อาจยังทําให้

การข้ึนค่าแรงข้ันตํ่าอย่างก้าวกระโดด 
ที่ได้รับจริง (Actual 

 

มัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา



แผนภาพที่ 3.4 (���) 

3) อัตราการว่างงานแยกตามประเภทการว่างงาน

ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
4) อัตราการว่างงานแยกตามประเภทการว่างงาน

ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
5) ผู้มีงานทําท่ีทํางานมากกว่า 50 ชัว่โมงตอ่สัปดาห์

ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
ที่มา:  จัดทําโดย Saovanee Chantapong , e-mail : 
Bank of Thailand 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศของนโยบายค่าแรง 300 บาท 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

Economic Research Department, Monetary Policy Group,  

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

3-6  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3.4 ผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ํา 

3.4.1 แนวคิดเชิงทฤษฎี 

การข้ึนค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนต่อแรงงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วนทําให้ต้นทุนการผลิต
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระดับการผลิต ระดับราคา การค้าการลงทุน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของธุรกิจ 
และผลต่อการกระจายรายได้ โดยระดับของผลกระทบจะข้ึนกับปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

1. ผลต่อระดับการผลิตข้ึนกับ 1) ผลของค่าแรงข้ันต่ํา (Minimum Wage: MW) ต่อค่าจ้างท่ีได้รับจริง 
(Actual Wage profile: AW): MW/AW)  2) ความยืดหยุ่นของการจ้างงานหรือชั่วโมงทํางานต่อ MW/AW ซึ่ง
ข้ึนกับความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจในระดับกิจการ ระดับสาขา และระดับประเทศ และการแข่งขัน
กับธุรกิจต่างประเทศในกรณีสินค้าส่งออกเข้มข้น และ 3) การทดแทนกันได้ (Substitutability) ระหว่าง
แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ผนวกกับนโยบายแรงงานต่างชาติของไทย ซึ่งในระยะยาวอาจบังคับให้ภาค
ธุรกิจปรับเปลี่ยนโมเดลการพัฒนา มาเป็นการพัฒนาบนฐานความรู้ (Knowledge-based) มากข้ึน ส่งผลดีต่อ
การเติบโตในระยะยาว ซึ่งเป็นสมมติฐานของแนวทฤษฎี “Big Push” 

2. ผลต่อระดับราคา ข้ึนกับผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในช่วงปรับตัวและ
ช่วงดุลยภาพใหมแ่ละการคาดการณ์เงินเฟ้อ (Inflation Expectation) 

3. ผลต่อการค้าและการลงทุน จากการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ําแบบก้าวกระโดด ท่ีอาจลดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะหากผลิตภาพ (Productivity) ไม่เพิ่มตาม  รวมทั้งการนําเข้าที่จะเพิ่มสูงข้ึน
จาก (1) ราคาในประเทศท่ีสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ (Higher Relative Price) และ (2) การใช้เครื่องจักรแทน
แรงงาน 

4. ผลตามแนวคิดทฤษฎี Big Push การบริโภคจะเพิ่มตามกําลังซื้อในประเทศที่เพิ่มข้ึนจากรายได้
และจากค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึน ภาคธุรกิจจะถูกบังคับให้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน เพื่อทดแทนต้นทุนด้าน
แรงงานท่ีเพิ่มข้ึนและเมื่อภาคธุรกิจสามารถขายในประเทศได้มากข้ึน จะทําให้เข้าสู่ดุลยภาพใหม่ คล้ายทฤษฎี 
“3 สูงของ CP” คือค่าจ้างสูง ราคาสูง และเทคโนโลยีสูง (High Wage, High Price, High Tech) 

5. ผลต่อการกระจายรายได้ (Income Distribution) โดยนโยบายการปรับค่าแรงข้ันต่ําและปริญญาตรี
สองนโยบายน้ีมีศักยภาพสูงในการลดความเหลื่อมล้ําระยะยาวโดยเฉพาะหากแรงงานถูก ‘บังคับ’ ให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลดจ้างหรือ ‘ลดจ้าง’ ในรูปชั่วโมงการทํางาน และสอดรับกับ New 
Business Model ของฝั่งนายจ้างแต่สุดท้ายจะมีแรงงานที่ถูกเลิกหรือลดจ้าง และมักเป็นแรงงาน ‘ปลายแถว’ 
ในพื้นท่ี ‘ชายขอบ’ ซึ่งส่วนนี้จะทําให้การกระจายรายไดแ้ย่ลงและมีผลต่อเน่ืองทําให้จําเป็นต้องมีนโยบายด้าน
สังคมรองรับแรงงานและครอบครัวของแรงงานกลุ่มน้ี 

3.4.2 วรรณกรรมปริทัศน์: ฝ่ายไม่เห็นด้วย 

• Neumark and Washer (2008) ศึกษาประสบการณ์ในหลายประเทศในช่วงระยะ 50 ปีแต่ข้อมูล
ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้อมูลหลังปี ค.ศ.1990 สรุปว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา ลดการจ้างงานและรายได้
โดยเฉพาะในแรงงานทักษะต่ําแต่ไม่ลดความยากจน และมีผลเสียต่อการพัฒนาในระยะยาว จากระดับการ
สะสมทุนมนุษย ์(Human Capital) ท่ีลดลง 

• Gary Becker (1995) ระบุว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา ก่อให้เกิดการว่างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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3.4.3 งานวิจัยเชิงประจักษ:์ ฝ่ายสนับสนุน 

• Card and Kruger (1994) ใช้ข้อมูลการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําในรัฐ New Jersey ในปี ค.ศ.1992 ซึ่ง
เป็นการเพิ่มในระดับร้อยละ 20 ในเวลา1 ปี เทียบกับรัฐท่ีติดกันคือรัฐ Pennsylvania ท่ีไม่เพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา
พบว่า การเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา กลับช่วยเพิ่มการจ้างงานแต่ยังมีข้อวิจารณ์การศึกษาของ Card and Kruger  
โดยชี้ว่า ใช้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และค่าแรงข้ันต่ําใหม่ก็ใกล้เคียงกับการจ้างงานดุลยภาพ (Equilibrium 
Employment) อยู่แล้ว การจ้างงานท่ีเพิ่มข้ึนจึงไม่น่าเป็นผลจากการข้ึนค่าแรงดังกล่าว 

• Joseph Stiglitz (2002) เห็นว่าต้องให้ความสําคัญกับแรงงานในฐานะ ‘มนุษย์’ ไม่ใช่เพียงเป็น
ปัจจัยการผลิต 

• Acemoglu& Pischke (2001) ไม่พบว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา ลดการสะสมทุนมนุษย์ เนื่องจากมี
การสะสมผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน (Training) 

3.4.4 วรรณกรรมปริทัศน์: Big Hike/Big Push 

ประเทศอินโดนีเซีย 

มีการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําแบบก้าวกระโดดในช่วงปี ค.ศ.1990-1997 ซึ่งตรงกับช่วงฟองสบูข่องไทย โดย
มีอัตราการเพิ่มข้ึนเร็วกว่าไทยเล็กน้อยการศึกษาของ Magruder (2011) เชื่อว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําก่อให้เกิด
การปรับตัวในภาคธุรกิจอินโดนีเซียไปสู่ Industrialization มากข้ึน ผลกระทบเกิดกับธุรกิจอุตสาหกรรมใน
ประเทศมากกว่าธุรกิจการค้า เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector) มีการลดขนาดลง โดยแรงงานย้ายไปสู่
เศรษฐกิจในระบบมากข้ึนและเกิดอุปสงค์ในประเทศ (Domestic Demand) มากข้ึนโดยสมมติฐานที่สําคัญ
ของการศึกษาคืออุปสงค์ท้องถ่ิน (Local Demand) มีขนาดใหญ่อยู่แล้ว 

อย่างไรก็ดี ข้อควรระวังในการศึกษาของ Magruder (2011) คือการใช้ข้อมูลหลังปี ค.ศ.1997 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ค่าแรงข้ันตํ่าลดลง และไม่ชัดเจนว่าสามารถควบคุม (Control) ตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆได้ดีเพียงใดโดยเฉพาะ
ความสําเร็จของอินโดนีเซียในระยะหลังที่มาจากการพัฒนาทางการเมืองและการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่าในอดีตมาก (อาจตรงกับทฤษฎี Big Push) 

ประเทศสิงคโปร ์

ในปี 1979 รัฐบาลสิงคโปร์ใช้นโยบายเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําอย่างมาก (Wage Correction Policy) เพื่อ
ต้องการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวไปใช้เทคโนโลยีมากข้ึน (Big Push Model) แต่ก็ไม่เกิดผลจากนโยบายดังกล่าว
เท่าใด เพราะค่าจ้างท่ีได้รับจริง หรือค่าจ้างตลาดในช่วงนั้น (ปี ค.ศ.1980-84) เพิ่มเร็วกว่าค่าแรงข้ันต่ํา จาก
ความตึงตัวของตลาดแรงงาน ถัดมาในปี ค.ศ.1985 เศรษฐกิจสิงคโปร์ถดถอย โดยผลส่วนหน่ึงมาจากนโยบาย
เพิ่มค่าแรงข้ันต่ําที่สูง (High Minimum Wage) ที่ลดความยืดหยุ่นของภาคเศรษฐกิจต่อปัจจัยลบด้านอ่ืน รัฐบาล
สิงคโปร์จึงควบคุมการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําในปี ค.ศ.1986-87 ประสบการณ์ของสิงคโปร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําท่ีสูงเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันการม ีBig Push 

 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปผลกระทบการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา
ได้ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 สรุปความเห็นต่อผลกระทบการเพ่ิมค่าแรงข้ันต่ํา 

ผลกระทบต่อ ฝ่ายสนับสนนุ ฝ่ายไม่เห็นดว้ย 
การจ้างงาน การจ้างงานโดยรวมไม่ลดลง การจ้างงานลด โดยเฉพาะในกลุ่ม

แรงงานด้อยฝีมอื และแรงงานอายุ
น้อย/จบใหม ่

ชีวิตความเป็นอยู ่ เพ่ิมมาตรฐานความเป็นอยู่แรงงาน
ยากจน 

แรงงานยากจนอาจตกงาน 

ความยากจนโดยรวม ลดลง ไม่ลด, บางคร้ังเพ่ิมขึ้น 
การกระจายรายได ้ ลดความเหลือ่มล้ํา โดยท่ัวไป ลดความเหลื่อมล้ําระหว่าง

แรงงาน-ทุน/ผู้ประกอบการ แต่อาจ
เพ่ิมความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงาน
ด้วยกันเอง (โดยเฉพาะในระบบ/นอก
ระบบ) 

นายจ้าง/ภาคธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ต้นทุนสูงขึ้น เลิก/ลดกจิการ 
ราคา/เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเพ่ิมน้อยกว่าค่าจ้าง เงินเฟ้อสูงในหลายกรณ ีโดยเฉพาะถ้า

เพ่ิมมากและเพ่ิมบ่อย (Wage-Price 
Spiral) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมกําลังซ้ือในประเทศ  ลดลง ผ่านผลกระทบต่อธุรกิจจํานวน
หน่ึง โดยเฉพาะเอสเอ็มอ ีท่ีปรับตัว
ไม่ได้และการส่งออกท่ีลดลง 

การพัฒนาในระยะยาว เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้
เทคโนโลยีแทนแรงงานราคาถูก ทําให้
เศรษฐกิจพัฒนาเร็วขึ้น 

ลดการสะสมทุนมนุษย์ (Human 
Capitals) ในกลุ่มแรงงานยากจน ทํา
ให้เศรษฐกิจพัฒนาชา้กว่าท่ีควร 

อื่นๆ เพ่ิมแรงจูงใจให้แรงงานพัฒนาตัวเอง 
เพ่ือไมถู่กเลิกจ้าง 

  

ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย 

 

3.4.5 งานวิจัยเชิงประจักษ:์ กรณีประเทศไทย 

• ธนาคารแห่งประเทศ (2555) ใช้แบบจําลอง CGE (Computable General Equilibrium) ในการศึกษา
ผลกระทบการเพิ่มค่าแรง พบว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําเป็น 300 บาทท่ัวประเทศทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง 
เงินเฟ้อ การจ้างงานลดลง (ร้อยละ 4.5) โดยต้องมีการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานตลอดจน 
ผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ เพื่อหักล้างผลกระทบทางลบดังกล่าว 

• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ (2555)1 ใช้วิธีการสํารวจความเห็น พบว่าต้นทุนธุรกิจเพิ่มข้ึน จาก
การเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา เงินเฟ้อเพิ่มข้ึน แต่ในระดับท่ีน้อยกว่าเนื่องจากภาคธุรกิจรับภาระส่วนหนึ่ง และ 
คาดว่าจะมีการเลิกจ้างแรงงานร้อยละ15-39 ตามช่วงอายุ โดยอายุน้อยจะถูกเลิกจ้างมากกว่าตามลําดับ 

• อย่างไรก็ดี ไม่มีงานวิจัยที่ทดสอบแนวคิดทฤษฎี Big Push  
                                                             
1"ธุรกิจบัณฑิตย์" ชี้ผลกระทบค่าแรง SMEs ปิดกิจการสูงถึง 1.2 แสนราย
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1336496782&grpid=&catid=04&subcatid=0402 
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3.4.6 เงื่อนไขที่ส่งผลต่อทิศทางและขนาดผลกระทบ: กรณีประเทศไทย 

เงื่อนไขในชั้นแรกจะข้ึนกับสถานภาพการทํางานของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ซึ่งจะมีผลต่อ
การเพิ่ม ‘กําลังซื้อ’ ในประเทศและยังข้ึนกับขนาดของเศรษฐกิจในระบบ (Formal Sector) ท่ีเก่ียวโยงกับการ
บังคับใช้กฎหมายแรงงาน ซึ่งกระทบสวัสดิการของแรงงานระดับล่างที่ส่วนใหญ่คือคนยากจน รวมทั้งมีผลต่อ
การกําหนดความยืดหยุ่น (Elasticity) ทั้งด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน 

จากการประมวลข้อมูลสถานภาพแรงงานและโครงสร้างการบริโภคของครัวเรือนไทย พบว่า
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงท่ีจะได้รับการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําคือลูกจ้าง-เอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
36.3 ของแรงงานไทยทั้งหมด ใน 7 จังหวัดนําร่อง (ตารางท่ี 3.2) หรือคิดเป็นร้อยละ 61.5 ของแรงงานผู้มีงาน
ทํา ซึ่งแม้คิดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่มากนัก (ตารางที่ 3.3) ดังน้ันผลของการเพิ่มค่าแรงข้ันตํ่าต่อการกระตุ้นการ
บริโภคอาจไม่มากนัก และจะกระจุกตัวในครัวเรือนประมาณร้อยละ 10-20 เท่าน้ัน (ตารางที่ 3.4) 

ตารางที่ 3.2 สถานภาพแรงงานของประชากรไทย 
หน่วย:ร้อยละ 

สถานภาพ 7 จังหวัดนําร่อง จังหวดัอ่ืน รวม 
นายจ้าง 2.1 1.7 1.7 
จ้างตัวเอง (Own Account) 10.8 21.4 19.6 
ทํางานกับครอบครัว 4.7 13.1 11.7 
ลูกจ้าง-ภาครัฐ 4.3 5.1 5.0 
ลูกจ้าง-รัฐวิสาหกิจ 0.7 0.3 0.4 
ลูกจ้าง-เอกชน 36.3 15.7 19.1 
สมาชิกสหกรณ ์ 0.0 0.0 0.0 
แม่บ้าน 7.9 5.2 5.6 
นักเรียน 7.0 5.4 5.6 
เด็ก/คนแก่ 7.2 7.6 7.5 
ป่วย/พิการ 1.1 1.6 1.5 
กําลังหางานทํา 0.8 0.4 0.5 
ว่างงาน 1.3 0.6 0.7 
อื่น ๆ 15.8 22.1 21.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ท่ีมา:  คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2554, สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

ตารางที่ 3.3 สถานภาพแรงงานของผู้มีงานทํา 
หน่วย:ร้อยละ 

สถานภาพ 7 จังหวัดนําร่อง จังหวดัอ่ืน รวม 
นายจ้าง 3.5 2.9 3.0 
จ้างตัวเอง (Own Account) 18.4 37.4 34.1 
ทํางานกับครอบครัว 8.0 22.8 20.3 
ลูกจ้าง-ภาครัฐ 7.3 8.9 8.6 
ลูกจ้าง-รัฐวิสาหกิจ 1.2 0.5 0.6 
ลูกจ้าง-เอกชน 61.5 27.4 33.3 
สมาชิกสหกรณ ์ 0.0 0.0 0.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ท่ีมา:  คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2554, สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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ตารางที่ 3.4 โครงสร้างการบริโภคของครัวเรือนไทย 
หน่วย:ร้อยละ 

รายจ่ายครัวเรือน (บาท/เดือน) สัดส่วน HH สัดส่วน HH สะสม 
ต่ํากว่าเส้นความยากจน (HH ยากจน) 6.1 6.1 
เส้นความยากจน-ค่าแรงขั้นต่ําเดิม 13.4 19.5 
ค่าแรงขั้นต่ําเดิม-ค่าแรงขั้นต่ําใหมร่อบแรก 7.1 26.6 
ค่าแรงใหม่รอบแรก-รอบสอง 1.9 28.5 
ค่าแรงใหม่รอบสอง-10,000 13.1 41.5 
10,000-50,000 56.1 97.6 
50,000-100,000 2.1 99.7 
100,000-250,000 .3 100.0 
250,000+ .0 100.0 
รวม 100.0 100.0 
ท่ีมา:  คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2554, สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

ขนาดของเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Market) ในฐานะตัวจักรแห่งการเติบโต (Growth Engine) ก็
เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อ ‘กําลังซื้อ’ ในประเทศด้วย ซึ่งถ้าขนาดของเศรษฐกิจในประเทศมีขนาดใหญ่จะ
สนับสนุนทฤษฎี Big Push รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ หรือโครงสร้างรายได้ประชาชาติ (Gross 
Domestic Product: GDP) ที่จําแนกตามแหล่งรายได้ ยังมีผลต่อความเข้าใจผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ํา 
จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ประชาชาติชี้ว่า ค่าแรงแท้จริง (Real Minimum Wage) ท่ีลดลงในช่วงท่ีผ่านมา
ไม่ได้สะท้อนความเหล่ือมล้ําระหว่างแรงงานและทุน แต่สะท้อนความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงานทักษะน้อย 
กับแรงงานทักษะที่มีการศึกษามากกว่า (แผนภาพท่ี 3.5-3.6) 

แผนภาพที่ 3.5 แนวโน้มความเหลื่อมล้ําไทยในระยะ 30 ปทีี่ผ่านมา 
(สัมประสิทธิ์ Gini ด้านรายไดแ้ละด้านรายจา่ย ปี พ.ศ. 2519-2552) 

 

ท่ีมา:  คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
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บทท่ี 3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศของนโยบายค่าแรง 300 บาท 
และนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
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แผนภาพที่ 3.6 โครงสร้างรายไดป้ระชาชาต ิ

 

ท่ีมา:  สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

ขณะท่ีปัจจัยเงื่อนไขของระดับกําไรของธุรกิจ จะมีผลต่ออุปสงค์แรงงาน (Demand for Labor)  
หลังการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา ผ่านทางความน่าจะเป็นในการอยู่รอด (Survival Probability) ของภาคธุรกิจ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือขนาดของผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําจะข้ึนกับความสามารถในการรองรับการ 
ข้ึนค่าแรงอาศัยการประมวลข้อมูล Input-Output Table (I-O Table) โดยนํามาคํานวณหาสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ต่อผลตอบแทนการผลิต หรือ กําไรของธุรกิจ เพื่อใช้
เป็นตัวแทนแสดงความสามารถในการรองรับการข้ึนค่าแรงได้ หากร้อยละของสัดส่วนดังกล่าวเท่ากับ 100 
แสดงว่ากําไรทั้งหมดของธุรกิจจะถูกใช้ไปในการจ่ายค่าแรงที่เพิ่มข้ึน แต่หากร้อยละของสัดส่วนดังกล่าว
มากกว่า 100 แสดงว่าธุรกิจน้ันจะเผชิญกับภาวะขาดทุนจากการข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา โดยการข้ึนค่าแรงข้ันต่ําน้ี 
ได้กําหนดไว้ 4 กรณี คือ ค่าแรงเพิ่มข้ึนร้อยละ 5, ร้อยละ 10, ร้อยละ 20, ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 
ตามลําดับ 

จากการคํานวณพบว่า สาขาเศรษฐกิจท่ีเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน (Vulnerable Sectors) และกระทบต่อ
ความอยู่รอดของกิจการ คือสาขาในภาคบริการ (ดูแผนภาพที่ 3.7) ส่วนสาขาท่ีเส่ียงต่ํา (Secured Sectors) 
และสามารถรองรับการข้ึนค่าแรงได้ คือสาขาในภาคเกษตรกรรม (ดแูผนภาพท่ี 3.8) 
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แผนภาพที่ 3.7 ความสามารถในการรองรับการขึ้นค่าแรง:Vulnerable Sectors 
(ร้อยละของค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนใน 4 กรณ ีต่อกําไรรวมของสาขาเศรษฐกิจ) 

 
ท่ีมา:  คํานวณจาก I-O Table 2005 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

แผนภาพที่ 3.8 ความสามารถในการรองรับการขึ้นค่าแรง:  Secured Sectors 
(ร้อยละของค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนใน 4 กรณี ต่อกําไรรวมของสาขาเศรษฐกิจ) 

 

ท่ีมา:  คํานวณจาก I-O Table 2005 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

ส่วนภาคอุตสาหกรรม หากพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่าสาขาอุตสาหกรรมที่เสี่ยงสูงเป็น Vulnerable 
Sector คืออุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์รถไฟ เคร่ืองจักรอุปกรณ์การเกษตร และการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
(ดูแผนภาพท่ี 3.9) ส่วนสาขาท่ีเสี่ยงต่ําโดยเปรียบเทียบ เป็น Secured Sector คือ การต้ม กลั่น ผสมสุรา  
การผลิตซีเมนต ์การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น (ดแูผนภาพที่ 3.10)  
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บทท่ี 3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศของนโยบายค่าแรง 300 บาท 
และนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ
นาประเทศไทย 
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แผนภาพที่ 3.9 ความสามารถในการรองรับการขึ้นค่าแรง: Vulnerable Sectorsภาคอุตสาหกรรม 
(ร้อยละของค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนใน 4 กรณ

ี ต่อกําไรรวมของสาขาเศรษฐกิจ) 

 
ท่ีมา:  คํานวณ

จาก I-O Table 2005 สํานักงานคณ
ะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 แผนภาพที่ 3.10 
ความสามารถในการรองรับการข้ึนค่าแรง: Secured Sectors ภาคอุตสาหกรรม 

(ร้อยละของค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนใน 4 กรณ
ี ต่อกําไรรวมของสาขาเศรษฐกิจ) 

 

ท่ีมา:  คํานวณ
จาก I-O Table 2005 สํานักงานคณ

ะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 ส่วนเงื่อนไขด้านภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงาน จะมีผลต่ออุปทานแรงงาน (Supply Elasticity) ในสอง
กรณ

ีคือ กรณีแรงงานทักษะน้อย ซึ่งเก่ียวโยงถึงนโยบายแรงงานต่างชาติ และกรณี
แรงงานทักษะสูงที่จะได้รับ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Econom
ic Com

m
unity: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 

ผลกระทบจาก AEC มีผลทําให้แรงงานมีฝีมือเคลื่อนย้ายได้เสรีมากข้ึน โดยเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
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น่าจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ AEC มากกว่าค่าแรงข้ันตํ่า 300 บาท และ AEC ยังมีผลให้มีการ
เคลื่อนย้ายทุนได้เสรีข้ึน อาจช่วยลดปัญหาการว่างงานและการลดชั่วโมงทํางานได้ระดับหนึ่ง เพราะ Capital 
Reallocation น่าจะเพิ่มอุปสงค์ต่อแรงงาน (Labor Demand) โดยรวมแต่บางสาขาเศรษฐกิจ (Sectors) ก็
อาจถูกซ้ําเติม 

แผนภาพที่ 3.11 เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ํากับประเทศอาเซียนและอ่ืนๆ 

ท่ีมา:  National Wages and Productivity Commission 

จากข้อมูลค่าแรงข้ันต่ําของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ก่อนมีการปรับเพิ่มจะใกล้เคียง
กับประเทศจีน แต่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านและอินโดนีเซีย (แผนภาพท่ี 3.11) หากมีการปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 
40 ค่าจ้างจะเพิ่มข้ึนมาใกล้เคียงกับฟิลิปปินส์ และอาจดึงดูดแรงงานเข้ามา แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าค่าจ้างท่ี
เพิ่มข้ึนจะสูงกว่าค่าจ้างในประเทศจีน ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของไทยในเรื่องต้นทุนการผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนและราคาสินค้าโดยเปรียบที่จะปรับตัวสูงข้ึน 

3.5 การคาดประมาณ (Conjecture) ผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า 

การปรับเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําคร้ังน้ีเป็นการปรับข้ึนสูงและทันที (Jump Process) ไม่เคยมีในประวัติ
เศรษฐกิจไทยแม้ช่วงฟองสบู่ปี พ.ศ. 2533-2540 การปรับข้ึนก็ช้ากว่านี้มาก คือข้ึนประมาณร้อยละ 40 ในช่วง
เวลา 3 ปี และเป็นการปรับข้ึนท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงกว่าปัจจุบันดังนั้นค่าแรงข้ันต่ําที่แท้จริง (Real 
Minimum Wage) ครั้งนี้จึงเพิ่มข้ึนเร็วมากแม้วรรณกรรมในต่างประเทศในระยะหลังจะเร่ิมพบว่า ผลทางลบ 
มีน้อยกว่าท่ีเคยคิดกัน แต่ล้วนใช้กับกรณท่ีีมีการปรับข้ึนทีช่้ากว่านี้และในท่ามกลางเงื่อนไขท่ีต่างกับประเทศไทย 

ด้วยเหตุนีจ้ึงคาดประมาณว่าผลกระทบของการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําจะส่งผลดังน้ี 

1. จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง มากกว่าการท่ีจะเพิ่มข้ึนจากอุปสงค์ในประเทศ 
(domestic demand) 

2. บางสาขาการผลิตมีความเสี่ยงสูง (Vulnerable Sector) ต้องผลักภาระด้วยการข้ึนราคา 

3. เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ 

4. ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงานและเจ้าของทุน แต่ต้องระวังการตกงานของแรงงานด้อยฝีมือ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซ่ึงจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงานด้วยกันเอง และหากสถานการณ์ด้าน
แรงงานในพื้นท่ีห่างไกลปรับตัวลดลงรุนแรง อาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําโดยรวมแทนท่ีจะลดลงกลับกลายเป็น
เพิ่มข้ึนได ้
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5. ผลระยะยาวตามแนวทาง Big Push ไม่รับประกันความสําเร็จ เพราะค่าแรงข้ันต่ําจะมีผลต่อการ
เพิ่มขนาดตลาดภายในของไทยไม่มาก การส่งออกยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Engine) หลัก 

6. ต้องมีนโยบายเสริม เช่นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ดังเช่นกรณีงานวิจัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนอกจากจะช่วยลดความไม่สมดุล (Imbalance)ในระยะสั้นแล้วยังส่งผลดีต่อ
แนวทางพัฒนาระยะยาว 

7. ค่าแรงข้ันต่ําไทยจะสูงข้ึน ‘โดยเปรียบเทียบ’ กับประเทศอาเซียนน่าจะส่งผลให้แรงงานต่างชาติ
ไหลเข้ามากข้ึนอย่างน้อยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จนกว่าประเทศเหล่านั้นจะมี Growth Catch-up ใกล้กับไทย
มากข้ึน ซ่ึงจะช่วยบรรเทาผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในไทยได้ระดับหนึ่งข้ึนกับการบังคับใช้
กฎหมายด้านแรงงานต่างชาติของไทยด้วย 

8. ความสัมพันธ์กับ AEC คาดประมาณว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันตํ่าน้ีจะไม่มีผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือภายใต้ AEC มากนัก เพราะผลของค่าแรงข้ันต่ําในกลุ่มแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างสูงกว่า หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือมีทักษะมากกว่า (แรงงานท่ีได้รับค่าจ้างสูงกว่า Decile 6th) มีน้อยหรือไม่มีเลย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในการศึกษาผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ําของค่าจ้าง การจ้างงาน และชั่วโมงการทํางาน ในบทที่ 4) 
แต่จะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายทุนสูง จากการย้ายฐานการผลิต 

3.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรให้มีมาตรการรองรับผลกระทบสําหรับภาคส่วนต่างๆคือ 

• ต่อแรงงานปลายแถว และแรงงานในพื้นที่ห่างไกลที่อาจถูกกระทบจากการเลิกจ้าง หรือการ
ลดชั่วโมงการทํางาน 

• ต่อธุรกิจขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่มีอัตรากําไรต่ํา และแข่งขันสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง และ
ความสามารถในการผลักภาระด้วยการข้ึนราคานั้นเป็นไปได้ยาก 

• ต่อสาขาการผลิตที่สุ่มเสี่ยง (Vulnerable Sectors) ที่จะขาดทุนจากการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ํา 

2. ควรมีหน่วยติดตามภาวะ (Monitoring Unit) คอยประเมินผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรงข้ันตํ่าน้ี
อย่างต่อเนื่อง และไม่บิดเบือนข้อมูล 

3. มีนโยบายเสริมเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าแรงข้ันต่ําที่สูงข้ึน อาทิ 

• การริเริ่ม Modern SME โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการบริหารธุรกิจ SME ปรับใช้
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีสูงข้ึน และผ่องถ่ายการบริหารให้คนรุ่นใหม ่

• ใช้ประโยชน์จาก AEC โดยเอ้ือให้การย้ายฐานอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่ประเทศ
อาเซียนท่ีค่าแรงถูกว่า แล้วสร้างการรวมกลุ่มการผลิตในภูมิภาค (Regional Production Network) ใน 
สินค้านั้น โดยเก็บห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่วนท่ีใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology) ไว้ท่ีไทย 

4. มีกระบวนการลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นตัวจักรท่ีสําคัญของการเติบโต (Main 
Growth Engine) ของไทยโดยหารือกับทุกภาคส่วน ท้ังภาคส่วนเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

5. ต้องระวังเรื่องWage-Price Spiral ที่อาจเกิดข้ึนจากการประกาศข้ึนค่าแรงข้ันต่ําเป็นระลอกๆ ซึ่ง
จะส่งผลเสียต่อบรรยากาศในการทําธุรกิจในประเทศ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
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3.7 ข้อเสนอแนะการศึกษาในระยะต่อไป 

การศึกษาผลกระทบระดับประเทศจากการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการศึกษาจาก
แนวคิดทางทฤษฎี วรรณกรรมปริทรรศน์ และเชิงประจักษ์ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ โดยมิได้มีการจัดทําแบบจําลองเพื่ออธิบายผลกระทบในเชิงปริมาณ แต่สามารถบอกทิศทางและ
ระดับของผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในระดับมหภาคได้ ทั้งนี้เน่ืองจากการข้ึนค่าแรงข้ันต่ําครั้งนี้เป็น
กระบวนการเพิ่มข้ึนที่สูงและรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด หรือ Jump Process ที่ไทยไม่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน และจากประสบการณ์และการศึกษาของต่างประเทศก็ยังไม่พบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมนักต่อผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้ไม่สามารถและ/หรือสมควรใช้ข้อมูลในอดีตมาจัดทําแบบจําลองศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกระทบเชิงปริมาณท่ีชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาและ
จัดทําอย่างต่อเนื่อง เม่ือนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งที่ภาคส่วนต่างๆ 
เริ่มมีการปรับตัว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจในลําดับต่อมา 
ผลกระทบท่ีเห็นควรต้องมีการเฝ้าติดตาม อาทิ 

• ภาวะการจ้างงานตามโครงสร้างแรงงานต่างๆ ทั้งระดับการศึกษา อายุ และสถานภาพการ
ทํางาน รวมท้ังการจําแนกตามพื้นที ่

• การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจในระบบ และนอกระบบ รวมท้ังภาคเศรษฐกิจ
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการตลอดจนการทดแทนกันระหว่างแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาต ิ

• การปรับตัวของภาคธุรกิจ ในเร่ืองการปรับเปลี่ยนฐานการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ 
การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การปรับเปลี่ยนนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและ
การบริหารจัดการ ท้ังในระดับธุรกิจขนาดใหญ่ และ เอสเอ็มอี 

และผลกระทบเชิงปริมาณท่ีชัดเจน ท่ีควรศึกษาต่อเนื่องในระยะต่อไปร่วมกับการศึกษาเทคนิคการ
วิเคราะห์และจัดทําแบบจําลองต่างๆ ที่สามารถ Capture การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของค่าแรงเพื่อให้
ไดผ้ลท่ีน่าเชื่อถืออาทิ  

• แรงงานผู้ที่มีสิทธิ์และได้รับการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท จําแนกตามโครงสร้างแรงงาน พื้นท่ี และภาคเศรษฐกิจ 

• ภาวะการจ้างงาน 

• การเปลี่ยนแปลงรายได-้รายจา่ยของครัวเรือน 

• ภาวะระดับราคาในประเทศ หรือ เงินเฟ้อ 

• ภาวะการกระจายรายได้ และความเหลื่อมล้ํา 
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บทท่ี 4 
ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทย 

ดร. ดิลกะ  ลัทธพิพฒัน์ 

งานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลการสํารวจแรงงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลค่าจ้างข้ันต่ํารายจังหวัด 
ตั้งแต่ปี 2529-2553 เพื่อศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ค่าแรงข้ันต่ํา1 โดยจะแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ในส่วนแรกผู้วิจัยจะศึกษาผลกระทบของการปรับค่าจ้างข้ันต่ําต่อค่าจ้างตลอด
ช่วงการแจกแจงของค่าจ้าง (Wage Distribution) ท้ังระบบและในส่วนหลังจะศึกษาผลกระทบต่อการจ้างงาน
การเข้าร่วมในกําลังแรงงาน (Labour Force Participation) การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต 
ที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการและชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์โดยในส่วนหลังน้ีจะวิเคราะห์
ผลกระทบสําหรับแรงงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลายและต่ํากว่า2เท่านั้นซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มการศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

โดยปกติอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าในประเทศไทยจะกําหนดโดยคณะกรรมการค่าจ้างกลางภายใต้ระบบไตรภาคี 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และตัวแทนจากภาครัฐจากข้อมูลอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 
ทั่วประเทศ เราสามารถเห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่แท้จริง (ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 อัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่ลดลงนี้สะท้อนถึงความไม่มีอํานาจในการต่อรองของฝ่ายลูกจ้างและ
กลยุทธ์ของนายจ้างที่อาศัยค่าแรงราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาศักยภาพในการแข่งขันมาเป็น
เวลานาน การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําจึงอาจเป็นสิ่งจําเป็นในบริบทของประเทศไทยในระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง
ระดับล่างท่ีมีอํานาจต่อรองน้อยให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การศึกษานี้พบว่าการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําของรายได้แรงงานได้มากพอสมควร 
โดยผลกระทบในทางบวกต่อค่าจ้างจะมีข้ึนไปถึงประมาณเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่60 และผลประโยชน์นี้ส่วนใหญ่จะตก
อยู่กับลูกจ้างที่ยังมีงานทําอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการของประเทศ งานวิจัยนี้พบหลักฐานด้วยว่า
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่มีลูกจ้างระหว่าง 10-99 คน จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าแรงที่สูงข้ึนมาก
ที่สุด และสัดส่วนการจ้างแรงงานของกิจการในกลุ่มนี้จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเป็นผลจากการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้แรงงานน้อยลงและ/หรือบางส่วนอาจรับไม่ไหวจนต้องปิดกิจการ หรือย้ายฐานการผลิต 
ไปท่ีอ่ืนผู้ที่ตกงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการกลายเป็นแรงงานช่วยธุรกิจ
ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างในภาคเกษตร ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นการว่างงานแฝงและอีกส่วนจะหลุดออกไปทํางาน
ในกิจการขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลายเป็นแรงงานนอกระบบเช่นกัน 

 

                                                        

1
  รัฐบาลไทยได้ดําเนินนโยบายรายได้ค่าแรงขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน และประกาศใช้นโยบายดังกล่าวไปแล้วใน 7 จังหวัดนําร่องตั้งแต่วันท่ี  

1 เมษายน 2555  และจะประกาศใช้ท่ัวประเทศในปี พ.ศ. 2556 
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ส่วนท่ี 2 ของการศึกษานี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดแรงงานไทยระหว่างปี พ.ศ. 2529-
2553 โดยให้ความสนใจกับสถานการณ์ทํางานของแรงงาน โครงสร้างการจ้างงานของแรงงานท่ีได้รับค่าจ้าง 
โครงสร้างอายุ และการศึกษาของแรงงาน และสัดส่วนแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างต่ํากว่าค่าจ้างข้ันต่ํา ส่วนที่ 3 อธิบาย
ระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาผลกระทบต่อค่าจ้าง และการเคลื่อนย้ายของแรงงาน ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ผล
การศึกษา และส่วนที่ 5 สรุป 

4.1 โครงสร้างของตลาดแรงงาน 

สัดส่วนแรงงานแบ่งตามสถานการณ์ทํางานของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงเวลา 25 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2529–2553 แผนภาพท่ี 4.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสถานการณ์ทํางานของแรงงานที่มีงานทํา 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid Family Workers)  
2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (Self-employed) 3) แรงงานที่ได้รับค่าจ้าง (Salaried Workers) และ 
4) นายจ้าง 

แผนภาพที ่4.1 สัดส่วนแรงงานแบ่งตามสถานการณท์ํางานป ีพ.ศ. 2529-2553 

 
 

ในปี พ.ศ. 2529 แรงงานท่ีอยู่ในสถานะช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และกลุ่มที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 41 และร้อยละ 31 ตามลําดับ  แรงงานสองกลุ่มนี้ส่วนมาก
จะอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการของประเทศ จากแผนภาพที่ 4.1 เห็นได้ว่าสัดส่วนแรงงานรวมของสอง
กลุ่มน้ีลดลงจากร้อยละ 72 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 52 ในปี พ.ศ. 2547 ก่อนที่จะเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเป็นร้อย
ละ 54 ในปี พ.ศ. 2553 ในทางกลับกัน กลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าจ้างมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 
2529 เป็นร้อยละ 44 ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการของ
ประเทศไทย 
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ตารางที ่4.1 สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ แบ่งตามสถานการณท์ํางาน ป ีพ.ศ. 2553 
  All Self-employed Unpaid Salaried Employer 

Agriculture 
0.392 0.550 0.712 0.123 0.235 
(0.488) (0.498) (0.453) (0.329) (0.424) 

Fishing 
0.009 0.013 0.010 0.005 0.009 
(0.093) (0.115) (0.101) (0.068) (0.094) 

Mining 
0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 
(0.029) (0.011) (0.013) (0.042) (0.025) 

Manufacturing 
0.135 0.046 0.029 0.254 0.119 
(0.342) (0.210) (0.167) (0.435) (0.324) 

Electricity, gas, and water 
0.003 0.000 0.000 0.006 - 
(0.051) (0.006) (0.007) (0.077) 

 
Construction 

0.055 0.008 0.006 0.106 0.182 
(0.228) (0.091) (0.078) (0.308) (0.386) 

Wholesale and retail trade 
0.158 0.197 0.156 0.125 0.255 
(0.364) (0.398) (0.363) (0.330) (0.436) 

Hotels and restaurants 
0.067 0.096 0.072 0.042 0.090 
(0.250) (0.295) (0.258) (0.201) (0.286) 

Transport and communication 
0.028 0.043 0.002 0.031 0.025 
(0.164) (0.202) (0.045) (0.172) (0.157) 

Financial 
0.010 0.001 0.000 0.022 0.002 
(0.099) (0.031) (0.016) (0.146) (0.041) 

Property 
0.021 0.010 0.005 0.036 0.044 
(0.144) (0.100) (0.070) (0.187) (0.206) 

Public administration and defense 
0.043 - - 0.099 - 
(0.203) 

  
(0.298) 

 
Education 

0.034 0.001 0.000 0.078 0.003 
(0.182) (0.031) (0.018) (0.267) (0.054) 

Health and social work 
0.019 0.003 0.001 0.039 0.006 
(0.135) (0.057) (0.024) (0.195) (0.075) 

Other services 
0.026 0.031 0.007 0.033 0.029 
(0.160) (0.172) (0.086) (0.179) (0.169) 

หมายเหต:ุ  ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ตารางที่ 4.1 แสดงสัดส่วนของแรงงานไทยในภาคการผลิตต่างๆ แบ่งตามสถานการณ์ทํางานจาก
ตารางดังกล่าวเห็นได้ว่าสัดส่วนแรงงานท่ีอยู่ในภาคเกษตร (รวมภาคการประมง) ในปี พ.ศ. 2553 มีท้ังสิ้น
ประมาณร้อยละ 40 ของแรงงานท้ังหมด  ในขณะท่ีกลุ่มแรงงานที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และ
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มีสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรถึงร้อยละ 56 และร้อยละ 72 ตามลําดับ 
ส่วนกลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าจ้างนั้นมีสัดส่วนท่ีอยู่ในภาคเกษตรเพียงไม่ถึงร้อยละ 13 ดังน้ัน เราสามารถสรุปได้
ว่าแรงงานท่ีอยู่ในภาคการผลิตท่ีไม่เป็นทางการหรือแรงงานนอกระบบ จะเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ 
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และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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สําหรับการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนี้ เราจะแบ่งกลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าจ้างออกเป็น 3 กลุ่มย่อยด้วยกัน
ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีทํางานในกิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน 2) กลุ่มที่ทํางานในกิจการเอกชนขนาด 10 คนข้ึนไป 
และ 3) กลุ่มที่ทํางานในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนแรงงาน 
ใน 3 กลุ่มดังกล่าวระหว่างปี พ.ศ. 2530-2553 ถูกจัดแสดงอยู่ในแผนภาพท่ี 4.2 

กลุ่มแรงงานที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดภายในกลุ่มผู้ที่ทํางานโดยได้รับค่าจ้างในปี พ.ศ. 2530 คือแรงงาน 
ในกิจการเอกชนขนาดไม่เกิน 10 คน ซึ่งในขณะนั้นมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 45 ในช่วงทศวรรษต่อมาที่เศรษฐกิจไทย
มีการขยายตัวในอัตราที่สูง จนกระท่ังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 สัดส่วนแรงงานในกลุ่มน้ีลดลงอย่าง
ต่อเนื่องก่อนที่จะมีเสถียรภาพอยู่ท่ีระดับประมาณร้อยละ 35 

แผนภาพที่ 4.2 โครงสร้างการจ้างงานของแรงงานที่ได้รับค่าจ้างป ีพ.ศ. 2530-2553 

 
 

สําหรับการจ้างงานในกิจการเอกชนขนาด 10 คนข้ึนไป พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนมากจากร้อยละ 30 
ในปี พ.ศ. 2530 เป็นร้อยละ 46 ในปี 2540  และมีความผันผวนไปจนถึงปี พ.ศ. 2545 ก่อนที่จะมีเสถียรภาพ
ในระดับประมาณร้อยละ 47 จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 สัดส่วนน้ีจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง
มาอยู่ทีร้่อยละ 43 ในปี พ.ศ. 2553 จากแผนภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นได้อีกว่าแนวโน้มของสัดส่วนการจ้างงาน
ในกิจการเอกชนขนาด 10 คนข้ึนไป และในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
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ตารางที ่4.2 สัดส่วนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างในภาคการผลิตต่างๆ แบ่งตามขนาดของกิจการในภาคเอกชน 
และภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2553 

  Private less than 10 Private 10+ Government 

Agriculture 
0.296 0.046 0.024 
(0.456) (0.209) (0.154) 

Fishing 
0.008 0.005 0.000 
(0.087) (0.070) (0.010) 

Mining 
0.000 0.004 - 
(0.018) (0.060) 

 
Manufacturing 

0.119 0.471 0.004 
(0.324) (0.499) (0.063) 

Electricity, gas, and water 
0.000 0.001 0.025 
(0.016) (0.026) (0.156) 

Construction 
0.193 0.092 0.013 
(0.395) (0.289) (0.113) 

Wholesale and retail trade 
0.189 0.150 0.001 
(0.391) (0.357) (0.038) 

Hotels and restaurants 
0.066 0.050 - 
(0.248) (0.217) 

 
Transport and communication 

0.020 0.040 0.029 
(0.140) (0.195) (0.166) 

Financial 
0.006 0.033 0.019 
(0.078) (0.179) (0.138) 

Property 
0.027 0.053 0.020 
(0.161) (0.225) (0.139) 

Public administration and defense 
- - 0.435 

  
(0.496) 

Education 
0.006 0.025 0.282 
(0.076) (0.156) (0.450) 

Health and social work 
0.008 0.011 0.140 
(0.087) (0.106) (0.347) 

Other services 
0.062 0.020 0.009 
(0.242) (0.142) (0.093) 

หมายเหต:ุ  ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงสัดส่วนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างในภาคการผลิตต่างๆ แบ่งตามขนาดของกิจการ 
ในภาคเอกชน และภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2553  สําหรับกิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน เห็น
ได้ว่าสัดส่วนแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรมีสูงถึงร้อยละ 30 ในขณะท่ีกิจการเอกชนขนาด 10 คนข้ึนไปมีสัดส่วน
แรงงานในภาคเกษตรเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น  จากสถิติดังกล่าวเราอาจตั้งสมมุติฐานได้ว่าแรงงานในกิจการ
เอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน ส่วนมากจะทํางานอยู่ในภาคการผลิตท่ีไม่เป็นทางการของประเทศเพื่อหาหลักฐาน
สนับสนุนสมมุติฐานดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการประมาณการแจกแจง (ประมาณ Kernel Density Distribution) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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ของ Log ค่าจ้างแรงงาน ลบกับ Log ค่าจ้างข้ันต่ําในจังหวัดที่แรงงานผู้นั้นอาศัยอยู่ (ถ่วงนํ้าหนักด้วยจํานวน
ชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์) เพื่อให้ได้ภาพสัดส่วนของแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างตํ่ากว่าค่าจ้างข้ันต่ําในภาพรวมทั้ง
ประเทศ (ข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขนาดของภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ) และแบ่งตามกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
ดังท่ีกล่าวมาแล้วผลจากการประมาณการสําหรับปี พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2553 ถูกจัดแสดงอยู่ในแผนภาพท่ี 
4.3 และ 4.4 ตามลําดับ 

ในปี พ.ศ. 2539 สัดส่วนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าค่าจ้างข้ันต่ํามีสูงถึงร้อยละ 40 โดยรวม อย่างไร
ก็ตามแรงงานพวกน้ีส่วนใหญ่จะทํางานอยู่ในกิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน ซึ่งมีสัดส่วนแรงงานท่ีได้รับค่าจ้าง
ต่ํากว่าค่าจ้างข้ันต่ําประมาณร้อยละ 62 ในขณะที่แรงงานในกิจการเอกชนขนาด 10 คนข้ึนไป มีจํานวนร้อยละ 
35 ที่ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าข้ันตํ่า ซึ่งสะท้อนถึงภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นทางการของประเทศที่มีขนาดใหญ่มากใน
ขณะน้ัน 

ภาพรวมน้ีดูดีข้ึนมากในปี พ.ศ. 2553 โดยสัดส่วนแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างต่ํากว่าค่าจ้างข้ันต่ํารวม
ทั้งหมดลดลงเหลือประมาณร้อยละ 24 สําหรับกิจการเอกชนขนาด 10 คนข้ึนไปมีแรงงานประมาณร้อยละ 20 
ที่ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าข้ันตํ่า แต่สําหรับกิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน สัดส่วนนี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง 
กล่าวคือประมาณร้อยละ 43 ของแรงงานท้ังหมดที่ทํางานโดยได้รับค่าจ้าง จากหลักฐานทางสถิติเหล่าน้ี เรา
สามารถสรุปได้ว่ากิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการผลิตท่ีไม่เป็นทางการของ
ประเทศ หรืออยู่นอกระบบนั่นเอง 

แผนภาพที่ 4.3 และ 4.4 สะท้อนให้เห็นภาพของภาคการผลิตท่ีไม่เป็นทางการที่มีขนาดลดลงระหว่าง
สองช่วงเวลา เพื่อให้เห็นภาพแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้จัดแสดงกราฟสัดส่วนแรงงานท่ีได้รับ
ค่าจ้างต่ํากว่าข้ันต่ําต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2553 ในแผนภาพท่ี 4.5  ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง
วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยสามารถทําให้แรงงานเข้ามาทํางานในระบบ และได้รับการ
คุ้มครองดูแลตามกฎหมายมากข้ึน แม้ว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่แท้จริงจะเพิ่มข้ึนมากในช่วงเวลาน้ีก็ตาม (จาก
แผนภาพท่ี 4.6 ) หลังจาก ปี พ.ศ. 2540 สัดส่วนดังกล่าวไม่ได้ลดลงเลยเป็นระยะเวลาถึง 8 ปีแม้ว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําที่แท้จริงจะลดลงมาอย่างต่อเน่ือง  ค่าจ้างข้ันต่ําท่ีลดลงนี้สะท้อนถึงอํานาจต่อรองลดน้อยลงอย่าง
มากในด้านของลูกจ้างภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และกลยุทธ์ของนายจ้างท่ีอาศัยค่าแรงราคาถูกเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและรักษาศักยภาพในการแข่งขัน  แนวโน้มในทิศทางลงของสัดส่วนแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างต่ํากว่าข้ันต่ํา
กลับมาอีกครั้งหลังจากปี พ.ศ. 2548 และส่งผลให้สัดส่วนดังกล่าวลดลงมาอยู่ทีร้่อยละ 24 ในปี  พ.ศ. 2553 
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แผนภาพที่ 4.3 Kernel Density Distribution ของ Log ของค่าจ้าง ลบกับ Log ของค่าจ้างขั้นต่ํา แบ่งตามสถานการณ์ทํางาน ปี พ.ศ. 2539 
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โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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แผนภาพที่ 4.4 Kernel Density Distribution ของ Log ของค่าจ้าง ลบกับ Log ของค่าจ้างขั้นต่ํา แบ่งตามสถานการณ์ทํางาน ปี พ.ศ. 2553 
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แผนภาพที่ 4.5 สัดส่วนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าข้ันต่ําปี

 
แผนภาพที่ 4.6 อัตราค่าจ้างต่อวันขั้นต่ําที่แท้จริงรายจังหวัด 
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พ.ศ. 2528-2553 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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แผนภาพที่ 4.7 สัดส่วนแรงงานไทยในระดับการศึกษาต่างๆ ปี พ.ศ. 2529-25533 

 
 

ระดับการศึกษาของแรงงานไทยอายุระหว่าง 15-65 ปี ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในช่วงปี พ.ศ. 2529-2553 ดังที่แสดงอยู่ในแผนภาพท่ี 4.7 สัดส่วนของแรงงานที่มีการศึกษาต่ํากว่าระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 6 (“SP”) มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองจากประมาณร้อยละ 68 ในป ีพ.ศ. 2529 มาอยู่ท่ีร้อย
ละ 29 ในปี พ.ศ. 2553 ในขณะที่สัดส่วนของแรงงานท่ีมีการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 แต่ต่ํากว่า
ปริญญาตรี (“SC”) และ แรงงานที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป (“CO”) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากร้อย
ละ 2.18 และร้อยละ 2.74 ในปี พ.ศ. 2529 เป็นร้อยละ 5.34 และร้อยละ 12.18 ในป ีพ.ศ. 2553 ตามลําดับ 

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาที่แรงงานใหม่ที่เข้ามาในตลาดแรงงานมีการศึกษาเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
จึงไม่น่าแปลกใจท่ีโครงสร้างอายุของกําลังแรงงานจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันแผนภาพที่ 4.8 แสดงให้เห็น
ถึงสัดส่วนแรงงานในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (“young”) ที่ลดลงจากร้อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 13  
ในปี พ.ศ. 2553 และสะท้อนถึงแนวโน้มท่ีเยาวชนไทยใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มมากข้ึนก่อนที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

แผนภาพที่ 4.8 สัดส่วนแรงงานแบ่งตามกลุ่มอายุป ีพ.ศ. 2529-2553 

                                                        
3  กลุ่มการศึกษาแบ่งเป็น 6 กลุ่มได้แก่  (1) SP (Some primary and below)–ต่ํากว่าประถม 6  (2) UP (Upper primary graduate)–จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  (3) SHS (Some high school)–มัธยมศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที ่6 (4) HS (High school graduate)–จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 (5) SC (Some college)–สูงกว่ามัธยมศึกษาปีที ่6 แต่ต่ํากว่าปริญญาตรี  (6) CO (College graduate and above)–ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
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การวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นนี้ให้ความสนใจกับการศึกษาและโครงสร้างอายุของกําลังแรงงานเนื่องจาก
งานวิจัยในส่วนที่เหลือจะศึกษาผลกระทบของค่าจ้างข้ันต่ําต่อกําลังแรงงานโดยรวมที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี 
และจําแนกตามกลุ่มอายุ กล่าวคือกลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 15-24 ปี (“young”) กลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 
25-55 ป ี(“prime age”) และกลุ่มแรงงานอายรุะหว่าง 56-65 ป ี(“old”) โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มแรงงาน
ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและต่ํากว่า ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราค่าจ้างข้ันต่ํามากที่สุด 

4.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 4.2.1) ผลกระทบของการปรับ
ค่าจ้างข้ันต่ําต่อค่าจ้างตลอดช่วงการแจกแจงของค่าจ้าง (Wage Distribution) ท้ังระบบ (เฉพาะแรงงานอายุ
ระหว่าง 15-65 ปี ท่ีทํางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้ึนไป และอยู่นอกภาคเกษตรและการประมง) ซึ่งจะ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ําของค่าจ้าง และ 4.2.2) ผลกระทบของการปรับค่าจ้างข้ันต่ํา 
ต่อการจ้างงาน  การเข้าร่วมแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตที่เป็นทางการ (ในระบบ) 
และท่ีไม่เป็นทางการ (นอกระบบ) และชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์โดยวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวต่อ
แรงงานท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตํ่ากว่าเท่าน้ัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด การวิเคราะห์จะทําสําหรับแรงงานโดยรวมอายุระหว่าง 15-65 ปี และจําแนกตามกลุ่ม
อายุ กล่าวคือ กลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 15-24 ปี กลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 25-55 ปี และกลุ่มแรงงานอายุ
ระหว่าง 56-65 ปี 

สังเกตว่าจากการวิเคราะห์เบื้องต้นในส่วนท่ี 2 ซึ่งเราพบว่ากลุ่มแรงงานที่อยู่ในสถานะช่วยธุรกิจ
ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และกลุ่มที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง รวมถึงแรงงานในกิจการเอกชน
ขนาดไม่ถึง 10 คน ส่วนมากจะอยู่ในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ ดังนั้น สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนที ่4.2.2 
ผู้วิจัยจะใชส้ถานการณท์ํางานท้ัง 3 น้ีเป็นตัวชี้วัดการทํางานในภาคการผลิตนอกระบบของแรงงาน 

4.2.1 ผลกระทบต่อโครงสร้างการกระจายของค่าจ้าง (Wage Distribution) 

การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยจะใช้กรอบการวิจัยของ Autor, Manning, and Smith (2010) ซึ่งได้พัฒนา
แบบจําลองต่อจาก Lee (1999) ท่ีศึกษาผลกระทบของการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําต่อการกระจายของ
ค่าจ้าง โดยใช้สมการต่อไปน้ี 

������� � ����50�� 


 ����
� ��� � ���

� �50�� � �����
� �����50�� � � ����

� �����50��
�
� ���  (1) 

โดยตัวแปรที่ถูกอธิบาย ������� � ����50�� คือ ช่องว่างระหว่าง log ของค่าจ้างที่เปอร์เซ็นไทล์ � 
กับ log ของค่าจ้างมัธยฐานในจังหวัด � ณ เวลา � ส่วน ����� ��� � ���� �50�� จะควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างท่ีแท้จริงของการกระจายของค่าจ้างในแต่ละจังหวัด (Counterfactual หรือ Latent Wage 
Distribution) กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการกระจายของค่าจ้างที่ไม่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าจ้างข้ันต่ําในจังหวัด และ ����� �����50�� คือช่องว่างระหว่าง log ของค่าจ้างข้ันต่ํา กับ log ของค่าจ้าง
มัธยฐานในจังหวัด � ซึ่ง Lee (1999) เสนอให้ใช้เป็นตัวแปรตัวแทน (Proxy Variable) ของระดับค่าจ้างข้ันต่ํา
เปรียบเทียบกับโครงสร้างที่แท้จริงของค่าจ้างในจังหวัด โดย Lee (1999) เรียกตัวแปรนี้ว่า “Effective Minimum” 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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สังเกตว่า Lee (1999) ใช้ค่าจ้างมัธยฐานเป็นตัวแทนของโครงสร้างท่ีแท้จริงของค่าจ้างในรัฐต่างๆ 
ของสหรัฐอเมริกาภายใต้สมมุติฐานว่าค่าจ้างมัธยฐานนั้นสูงเพียงพอท่ีจะไม่ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของค่าจ้างข้ันต่ํา สมมุติฐานนี้อาจไม่เป็นจริงในประเทศท่ีมีค่าจ้างโดยรวมอยู่ในระดับต่ําเช่นประเทศไทย  
เห็นได้จากแผนภาพที่ 4.5 ในด้านบนแล้วว่าแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ํานั้น มีสัดส่วน
ค่อนข้างสูง และจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้ในช่วงท้ายของส่วนนี ้

เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถสังเกตเห็น ����� ��� � ���� �50�� ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างค่าจ้างท่ี
เปอร์เซ็นไทล์ � กับค่าจ้างมัธยฐานของโครงสร้างค่าจ้างที่แท้จริงได้ การประมาณสมการท่ี (1) จึงต้องอาศัย
สมมุติฐานซึ่ง Lee (1999) เสนอดังต่อไปน้ี 

1. การกระจายของโครงสร้างค่าจ้างท่ีแท้จริงสามารถสรุปอยู่ในค่าสถิติเพียงสองค่า คือ ค่ามัธยฐาน  � 
(Median) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) � ดังนี ้

���� ��� 
 ��� � ��������� 

โดย Normalize ให้ ����50� 
 0 ซึ่งจะทําให้ ��� เป็นค่ามัธยฐานของค่าจ้างในการกระจายท่ี
แท้จริงของค่าจ้างในจังหวัด � ณ เวลา � 

2. ณ เวลา � ใดเวลาหนึ่ง ความแปรปรวนที่แท้จริงของค่าจ้างไม่มีความสัมพันธ์กับค่ามัธยฐานของ
ค่าจ้าง 

��� � ���|� 

จากสมมุติฐานทั้งสองข้อ เราสามารถประมาณสมการที่ (1) โดยให้ตัวแปร �� ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของ ��������� (ทั้งน้ี �� ไม่จําเป็นต้องแตกต่างกันสําหรับแต่ละจังหวัดเนื่องจากสมมุติฐานที่ (2)) ดังนี ้

������� � ����50�� 
 �� � ������ �����50�� � � ����� � ����50��
�
� ��� (2) 

อย่างไรก็ตาม Autor, Manning, and Smith (2010) พบว่าสมมุติฐานที่ (2) ของ Lee (1999) ไม่เป็น
จริงสําหรับข้อมูลของสหรัฐอเมริกา โดยพบว่ารัฐที่มีค่ามัธยฐานของค่าจ้างที่สูง มักจะมีค่าความแปรปรวนของ
ค่าจ้าง (สําหรับโครงสร้างค่าจ้างท่ีแท้จริง) สูงตามไปด้วย ดังน้ัน Autor, Manning, and Smith (2010) จึงเสนอ
ให้ใช้ตัวแปร Province Fixed Effects และ Time Trends ของแต่ละรัฐ ในลักษณะเดียวกันกับวิธีของ 
Allegretto, Dube, and Reich (2011) ซึ่งสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดจากช็อคทางเศรษฐกิจท่ี
อาจแตกต่างกัน และอาจมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับช่องว่างระหว่าง log ของค่าจ้างข้ันต่ํากับ log ของค่าจ้าง 
มัธยฐานในแต่ละรัฐด้วย ดังสมการต่อไปนี ้

������� � ����50�� 

 �� � �� � ��. � � �����
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�
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ประเด็นที่สําคัญอีกประการหน่ึงท่ี Borjas (1980) นิยามว่าเป็น Division Bias เกิดจากการท่ีตัวแปร 
ทั้งสองด้านของสมการท่ี (3) มีค่า ����50� อยู่ด้วยทั้งคู่ ซึ่งเป็นค่าประมาณของค่า ���  การที่เราต้องประมาณ
ค่า ��� ด้วย ����50� ทําให้ ����50� เป็นค่าสถิติที่แปรผันไปตามกลุ่มตัวอย่าง ความแปรผันนี้เองก่อให้เกิด
ปัญหา Endogeneity ซึ่งทําให้ ����

� �����50�� มีความสัมพันธ์กับ ��� และการประมาณสมการ (3) จะ
ได้ผลที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใกล้ค่าท่ีแท้จริงเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ (Inconsistent) 
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Autor, Manning, and Smith (2010) เสนอให้ใช้ตัวแปร log ของค่าจ้างข้ันต่ํา ���
�  เป็นตัวแปร

เคร่ืองมือ (Instrument) ของ ����
� �����50�� ในสมการที่ (3) ในการประมาณสมการโดยใช้วิธี  Two-Stage 

Least Squares (2SLS) เนื่องจากค่าจ้างข้ันต่ําในแต่ละจังหวัดไม่ได้แปรผันไปตามกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้อย่างแน่นอน 
และยังมีสหสัมพันธ์กับตัวแปร ����

� �����50�� ด้วย 
สังเกตด้วยว่าตัวแปร ����� �����50��� นั้นก็เป็นตัวแปรที่มีปัญหาด้วย เน่ืองจากเป็นฟังก์ชั่นของ

ค่าจ้างมัธยฐานเช่นกัน  ในกรณีนี้ Autor, Manning, and Smith (2010) เสนอให้ใช้ค่าประมาณ 
บนเส้นถดถอย (Fitted Value) ในข้ันตอนแรกของการประมาณสมการแบบ 2SLS4 มายกกําลังสองเพื่อนําไปใช้
เป็นตัวแปรเครื่องมือของ ����� � ����50��� ในสมการ (3) วิธีนี้เป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่ง Wooldridge (2002)–
section 9.5.2– เรียกข้ันตอนที่สองนี้ว่าเป็น Forbidden Regression ซึ่งจะทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการ
ประมาณสมการถดถอย Inconsistent 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในการศึกษานี้ผู้วิจัยใช้ตัวแปร ���
�  และ  ���

�!�เป็นตัวแปรเคร่ืองมือของ 
����� �����50�� และ ����� �����50��� ในการประมาณสมการที่ (3) ด้วยวิธี 2SLS ซึ่งจะให้ค่า
สัมประสิทธิท่ี์ประมาณการได้มีความเที่ยงตรงมากข้ึน 

นอกจากนี้ สังเกตด้วยว่าในกรณีของประเทศไทย การใช้ค่าจ้างมัธยฐานเป็นตัวแทนของโครงสร้าง 
ที่แท้จริงของค่าจ้างที่ไม่ถูกกระทบโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้างข้ันต่ําอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากค่าจ้าง
โดยรวมของประเทศอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําดังที่กล่าวมาแล้ว  ในกรณีนี้เราอาจจะใช้
ค่าจ้างที่เปอร์เซ็นไทล์อ่ืนๆ ที่สูงข้ึนไป เช่น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 65 เป็นต้น ซึ่งทําให้เราสามารถเขียนสมการ (2)  
ได้ใหม่ดังนี ้

������� � ����65�� 

 ���������� � ����65�� � ������ �����65�� � � ����� �����65��

�
� ��� (4) 

จากสมการที่ (4) เห็นได้ว่าเรายังสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ ���������� � ����65�� 
โดยใช้ตัวแปร Fixed Effects และ Time Trends ของแต่ละจังหวัด เช่นเดียวกับในสมการท่ี (3) 
ซึ่งกลุ่มตัวแปรดังกล่าวจะใช้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ ��������� ระหว่างจังหวัดและเวลา ดังน้ันการใช้
ค่าจ้างท่ีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 65 เป็นตัวแทนของโครงสร้างท่ีแท้จริงของค่าจ้างที่ไม่ถูกกระทบโดยการเปล่ียนแปลงของ
อัตราค่าจ้างข้ันตํ่าแทนการใช้ค่าจ้างมัธยฐานจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ในการประมาณการสมการที่ (3) 

4.2.2 ผลกระทบต่อการจ้างงาน การเข้าร่วมแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต 
และชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห ์

1. แบบจําลอง Fixed Effects 

การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยจะใช้กรอบการวิจัยของ Sabia (2009) และ Allegretto, Dube, and 
Reich (2011) โดยแบบจําลองทางเศรษฐมิติในงานวิจัยของ Sabia (2009) นั้นใช้ข้อมูลในระดับ (State) 
Provincial Level Panel ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

                                                        
4  ในข้ันตอนแรกของวิธีการ 2SLS จะประมาณสมการถดถอยโดยตัวแปรด้านซ้ายคือ  ����

� � ����50�� และตัวแปรด้านขวาคือตัวแปรดัมมี่เวลา 
(Time Dummy) ตัวแปรดัมม่ีจังหวัด (Province Fixed Effects) ตัวแปร Time Trend ของจังหวัด (Provincial Time Trend) และตัวแปรเคร่ืองมือ
���

�  (Instrument) 
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#�� 
 $%�� � &��' � �� � (� � ���  (5) 

โดย $%�� คือ log ของค่าจ้างข้ันตํ่าในจังหวัด � ณ เวลา � 
&�� คือตัวแปรอธิบาย (Control Variables) ระดับจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 

ประกอบด้วย log ของค่าจ้างต่อชั่วโมง และอัตราการว่างงานของกลุ่มแรงงานอายุ  
25-55 ปี (ท้ังหมด หรือเฉพาะที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าชั้นมัธยม 6 แล้วแต่กรณี 
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Endogenous Regressors) 
สัดส่วนประชากรอายุ 15-19 ปี และ สัดส่วนประชากรอายุ 56-65 ปี 

�� และ (� คือ Province และ Time Fixed Effects 

โดยกําหนดตัวแปรท่ีถูกอธิบาย #��คือ 1) สัดส่วนการจ้างงานโดยรวม (Employment-to-
Population Ratio) 2) สัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงาน (Labour Force Participation) 3) สัดส่วนการ 
จ้างงานในภาคการผลิตต่างๆ 4) สัดส่วนการทํางานในฐานะช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid 
Family Workers) 5) สัดส่วนการประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (Self-employed) 6) สัดส่วนการ
ทํางานในกิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน 7) สัดส่วนการทํางานในกิจการเอกชนขนาดต้ังแต่ 10-99 คน 
8) สัดส่วนการทํางานในกิจการเอกชนขนาด 100 คนข้ึนไป 9) สัดส่วนการทํางานภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
และ 10) log ของชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

แบบจําลองน้ีจะควบคุมปัจจัยคงที่ของจังหวัดต่างๆ �� ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถสังเกตได้ และอาจมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอธิบายบางตัวแปร หรือที่เรียกว่า Provincial Fixed Effects  ส่วนตัวแปร (� คือ 
ตัวแปรดัมมี่ของเวลา ซึ่งควบคุมการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ถูกอธิบายในด้านซ้ายของสมการตาม trend 
โดยรวมของทุกจังหวัด 

แม้ว่าแบบจําลองในเบื้องต้นนี้จะเป็นท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ Allegretto, Dube, 
and Reich (2011) หรือ ADR ตั้งข้อสังเกตว่า Trend ของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรท่ีถูกอธิบายอาจแตกต่าง
กันในแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจเกิดข้ึนโดยความแตกต่างของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และลักษณะการพัฒนาระยะยาว
อ่ืนๆ หรือแม้กระทั่ง Shock ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การประมาณแบบจําลองนี้มีความแม่นยํา
ข้ึน ADR จึงเสนอการประมาณการผลกระทบของค่าจ้างข้ันต่ําโดยใช้สมการต่อไปนี ้

#�� 
 $%�� � &��' � �� � (� � ��. � � ��� (6) 

โดย ��. � คือ (Linear) Time Trend ของจังหวัด � 
(� คือตัวแปรดัมมี่เวลา 

จากแบบจําลองในสมการที่ (6) จะเห็นได้ว่าตัวแปร ��. � จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ี
แตกต่างกันของตัวแปรที่ถูกอธิบายของแต่ละจังหวัดโดยผู้วิจัยจะใช้แบบจําลองนี้เพื่อประมาณการผลกระทบของ
การปรับค่าจ้างข้ันตํ่า 

2. แบบจําลอง Lagged Dependent Variables (Arellano & Bond) 

เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการประมาณการท่ีได้จากแบบจําลอง Fixed Effects ด้านบน ในส่วนน้ี
ผู้วิจัยจะใช้กรอบการวิจัยที่เป็น Dynamic Model หรือ Lagged Dependent Variable Model ซึ่งใช ้
ตัวแปรท่ีถูกอธิบายในอดีตมาเป็นตัวแปรอธิบายในสมการถดถอย ในส่วนท่ีเหลือของบทน้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึง 
#�� ว่าเป็นสัดส่วนการจ้างงาน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
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สัดส่วนการจ้างงาน และการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าในจังหวัด � ณ เวลา � นั้น อาจข้ึนอยู่กับ
สัดส่วนการจ้างงานในอดีต นอกจากนี้การปรับตัวของสัดส่วนการจ้างงานในปี � อาจได้รับผลกระทบจากการ
ปรับตัวท่ีเกิดข้ึนในอดีต เนื่องจากแรงเฉ่ือยในตลาดแรงงาน (Labour Market Inertia) ดังน้ัน แบบจําลองทาง
เศรษฐมิติที่เหมาะสมสําหรับสมมุติฐานดังกล่าวจะอยู่ในรูป 

  #�� 
 ∑ +��,#�,��,
.
,/� � $%�� � &��' � �� � (� � ��. � � ���  (7) 

โดย 0 
 1,… , 3 คือจํานวนช่วงเวลาก่อนหน้าเวลา  � 

เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายแบบจําลองในสมการที่ (7) สมมุติว่าสัดส่วนการจ้างงานของจังหวัด � ใน
เวลาก่อนหน้า 1 ปี หรือ #�,��� น้ันเพียงพอสําหรับการประมาณสมการน้ี กล่าวคือ 

  #�� 
 +#�,��� � $%�� � &��' � �� � (� � ��. � � ���  (8) 

ในการประมาณสมการถดถอย (8) นั้น เราจะต้องกําจัด Province Fixed Effects ��ออกไปก่อน 
โดยการนําสมการ (8) ในช่วงเวลา � � 1 มาลบออกจากสมการเดียวกันในช่วงเวลา � ดังนี ้
  ∆#�� 
 +∆#�,��� � ∆$%�� � ∆&��' � ∆(� � �� � ∆���  (9) 

โดย ∆#�� 
 #�� � #�,��� 

ปัญหาสําคัญที่ทําให้เราไม่สามารถประมาณการสมการ (9) ได้โดยใช้สมการถดถอยแบบธรรมดา 
(Ordinary Least Squares หรือ OLS) เกิดจากเหตุผลท่ี ∆��� 
 ��� � ��,��� และ ∆#�,��� 
 #�,��� �
#�,��� น้ันมีสหสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Correlated) ซึ่งจะทําให้ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ทุกตัวคลาดเคลื่อน 
(Inconsistent) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว Anderson และ Hsiao (1981) และ Arellano และ Bond 
(1991)5เสนอวิธีการประมาณสมการโดยใช้ตัวแปร #�,��� เป็นตัวแปรเคร่ืองมือ (Instrument) ของตัวแปร 
∆#�,��� ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองตัวแปรนี้มีสหสัมพันธ์ต่อกัน แต่ตัวแปรเครื่องมือ #�,��� นั้นอาจจะไม่มี
สหสัมพันธ์กับ ∆��� 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ Lagged Dependent Variable เพียง 1 ปีก่อนหน้าตามสมการ (9) 
และใช้ #�,��� เป็นตัวแปรเครื่องมือ เน่ืองจากพบว่าเพียงพอแล้วท่ีจะทําให้ ∆��� และ ∆��,��5สําหรับ 6 7 2 
ไม่มีสหสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งหมายความว่าค่าความคลาดเคลื่อน ��� ในสมการ (8) ซึ่งเป็นสมการหลักที่เราต้องการ
ประมาณการ ไม่มีสหสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาอ่ืนๆ ซึ่งจะทําให้สามารถประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ได้อย่างเที่ยงตรงมากข้ึน 

นอกจากน้ี สังเกตด้วยว่าในเวคเตอร์ของตัวแปรอธิบาย หรือ &�� น้ัน มีตัวแปรค่าจ้างต่อชั่วโมง 
และอัตราการว่างงานของกลุ่มแรงงานอายุ 25-55 ปี ซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ เน่ืองจากตัวแปรท้ังคู่น้ีอาจมี
สหสัมพันธ์กับตัวแปรที่ถูกอธิบายในช่วงเวลาเดียวกันได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า Endogenous 
Regressors เช่นเดียวกับการใช้ Lagged Dependent Variables ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรดังกล่าว แต่ในช่วง 2 
ปีก่อนหน้ามาเป็นตัวแปรเคร่ืองมือในเวคเตอร์ ∆&�� ในสมการ (9) 

                                                        
5  Arellano และ Bond (1991) เสนอให้ใช้ lagged dependent variables อ่ืนๆ เป็นตัวแปรเคร่ืองมือด้วย กล่าวคือเราสามารถใช้ #�,��5 สําหรับ 
6 7 2 เป็นตัวแปรเคร่ืองมือ (instrument) ของตัวแปร ∆#�,��� 
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4.3 ผลการศึกษา 

4.3.1 ผลกระทบต่อโครงสร้างของค่าจ้าง 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลประมาณการผลกระทบของการปรับค่าจ้างข้ันต่ําต่อโครงสร้างค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงสําหรับลูกจ้างเต็มเวลาท่ีทํางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้ึนไป และที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตร โดยใช้
แบบจําลองท้ังหมด 2 สเปค และวิธีการทางเศรษฐมิติ 2 วิธี กล่าวคือวิธีสมการถดถอยแบบธรรมดา (OLS) และ 
วิธี 2SLS หรือ Instrumental Variable (IV) ตามท่ีอธิบายไว้ในด้านบน สําหรับแบบจําลองสเปคแรกผู้วิจัยจะ
ใช้สมการที่ (3) แต่จะไม่ใส่ Linear Time Trend ��. � ของแต่ละจังหวัดในการประมาณการสมการ ส่วน
สเปคท่ี 2 นั้นจะเป็นไปตามท่ีแสดงในสมการที ่(3) ทุกประการ 

แผนภาพที่ 4.9 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างขั้นต่ําที่ Quantile ต่างๆ ของค่าจ้าง 
(เฉพาะลูกจ้างเต็มเวลาที่ไม่อยู่ในภาคเกษตร)–แบบจําลอง OLS 

 
 
แผนภาพที่ 4.10 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างขั้นต่ําที่ Quantile ต่างๆ ของค่าจ้าง 

(เฉพาะลูกจ้างเต็มเวลาที่ไม่อยู่ในภาคเกษตร)–แบบจําลอง Instrumental Variable 
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ผลประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้าย (Marginal Effects) ของค่าจ้างข้ันต่ําท่ี Quantile ต่างๆ  
ของค่าจ้างจากแบบจําลองสเปคท่ี 1 ถูกจัดแสดงอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ ผ4-1 และในรูปแบบกราฟในแผนภาพ
ที่ 4.9 และ 4.10 สําหรับแบบจําลอง OLS และ IV ตามลําดับ (กราฟเส้นทึบแสดงค่าประมาณการผลกระทบ
หน่วยสุดท้าย ส่วนกราฟเส้นประแสดงช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ส่วนผลประมาณการท่ีได้จากแบบจําลองสเปค
ที ่2 ถูกจัดแสดงอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ ผ4-2 และแผนภาพท่ี 4.11 และ 4.12 

แผนภาพที่ 4.11 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างข้ันต่ําที่ Quantile ต่างๆ ของค่าจ้าง 
(เฉพาะลูกจ้างเต็มเวลาที่ไม่อยู่ในภาคเกษตร)–แบบจําลอง OLS 

 
 

 

แผนภาพที่ 4.12 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างขั้นต่ําที่ Quantile ต่างๆ ของค่าจ้าง 
(เฉพาะลูกจ้างเต็มเวลาที่ไม่อยู่ในภาคเกษตร)–แบบจําลอง Instrumental Variable 
(Preferred Specification) 
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สังเกตว่าผลประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายที่กล่าวมานั้นอยู่ในหน่วยของ Logarithm ทั้งหมด
เพื่อให้ง่ายสําหรับผู้อ่าน ผู้วิจัยยังได้จัดแสดงประมาณการผลกระทบดังกล่าวที่ได้จากแบบจําลองสเปคท่ี 2 
และวิธีการ Instrumental Variable ซึ่งเป็นสเปคและวิธีการทางเศรษฐมิติที่ผู้วิจัยคิดว่าดีที่สุด มาอยู่ในหน่วย
ของเปอร์เซ็นต์ในแผนภาพท่ี 4.13 (และเปล่ียนหน่วยของแกนนอนของกราฟจาก Quantile มาเป็นหน่วย
เปอร์เซ็นไทล์ด้วย) 

แผนภาพที่ 4.13 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างขั้นต่ําที่เปอร์เซ็นไทล์ต่างๆ ของค่าจ้าง 
(เฉพาะลูกจ้างเต็มเวลาที่ไม่อยู่ในภาคเกษตร) 

 
 

จากแผนภาพที่ 4.13 พบว่าการปรับข้ึนอัตราค่าจ้างข้ันต่ําจะช่วยลดความเหลื่อมลํ้าของค่าจ้าง 
แรงงานได้มากพอสมควร โดยผลกระทบในทางบวกต่อค่าจ้างที่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือ Spill Over จะมีข้ึนไป
ถึงประมาณเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 60 และพบผลกระทบสูงท่ีสุดอยู่ท่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15 กล่าวคือ การเพิ่มอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําร้อยละ 1 จะทําให้ค่าจ้างของแรงงานในกลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.85 (สามารถคํานวณได้จากตาราง
ที่ ผ4-2 โดย 0.85 
 exp�0.615� � 1�) สําหรับขนาดของผลกระทบต่อกลุ่มท่ีได้รับค่าจ้างในระดับสูงข้ึน
ไปจะมีลดหลั่นลงไปตามที่แสดงในแผนภาพท่ี 4.13 

สังเกตจากตารางที่ ผ4-1 และ ผ4-2 ด้วยว่าประมาณการผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
โดยรวมแล้วไม่มีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับผู้ที่มีค่าจ้างอยู่ในระดับตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ข้ึนไป สําหรับ
แบบจําลอง IV หรือ 2SLS ยกเว้นในสเปคที่ 2 ของแบบจําลอง ซึ่งพบผลกระทบในทางบวกที่มีนัยสําคัญ 
ที่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 85 และ 90  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคิดว่าเราไม่ควรนําผลประมาณการผลกระทบสําหรับกลุ่ม
แรงงานที่ได้รับค่าจ้างในระดับสูงเช่นนี้มาใช้ และจะประมาณเอาว่าผลกระทบของการปรับค่าจ้างข้ันต่ํา จะมี
ข้ึนไปอย่างมากไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 65 ของโครงสร้างค่าจ้างของแรงงานเต็มเวลาท่ีไม่อยู่ในภาคเกษตร  
นอกจากนี้ ยังพบว่าแบบจําลอง OLS นั้นให้ค่าผลกระทบที่บิดเบือนไปในทางบวก ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาได้
เนื่องจากตัวแปร ����65� อยู่ในทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของสมการที่ (4) ซึ่งความแปรผันของค่าสถิติ
เดียวกันทีอ่ยู่ในทั้งสองด้านของสมการจะส่งผลให้เกิด Division Bias ตามท่ีได้อธิบายไว้ในส่วนที่แล้ว 
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4.3.2 ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน และชั่วโมงการทํางาน 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานในมิติต่างๆ สําหรับกลุ่ม
แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตํ่ากว่าโดยรวมที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี และสําเร็จการศึกษาแล้ว 
หลังจากนั้นจึงจะวิเคราะห์แบ่งตามกลุ่มอายุทั้ง 3 กลุ่ม การวิเคราะห์ทั้งหมดจะใช้เพียงผลประมาณการที่ได้จาก
แบบจําลอง Fixed Effects เท่าน้ัน ส่วนผลจากแบบจําลอง Arellano & Bond ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ได้ 
ในลักษณะเดียวกัน แต่จะไม่กล่าวถึงเนื่องจากเป็นแบบจําลองที่ใช้ตรวจสอบผลซึ่งกันและกัน 

จากส่วนบนของตารางท่ี ผ4-3 เราพบว่าการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันตํ่าไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ต่อสัดส่วนการจ้างงาน และสัดส่วนการเข้าร่วมแรงงานของแรงงานทักษะต่ําโดยรวม แต่สิ่งนี้เป็นเพียงภาพลวงตา 
เพราะเม่ือพิจารณาการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตจะพบว่าสัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ6แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่ในภาคเกษตรซึ่งโดยมากจะเป็นภาคการผลิต 
ที่ไม่เป็นทางการ  เมื่อพิจารณาจากส่วนล่างของตารางท่ี ผ4-3 เราสามารถสรุปได้ว่ากิจการเอกชนที่มีคนงาน
ระหว่าง 10-99 คน (ต่อไปน้ีเรียกว่าเอสเอ็มอี) โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยจะ
มีสัดส่วนการจ้างงานท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  แรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่ในสถานะช่วยธุรกิจ
ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นการว่างงานแฝง หรือ Disguised Unemployment) และ 
ในกิจการเอกชนขนาดต่ํากว่า 10 คน ซึ่งเราทราบจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาค
เกษตรซึ่งอยู่ในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ  นอกจากนี้เรายังพบด้วยว่าจํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
จะลดลงเล็กน้อยหากอัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่แท้จริงเพิ่มสูงข้ึน โดยความยืดหยุ่นอยู่ที่ -0.048 แต่ผลกระทบนี้ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

การเคลื่อนย้ายที่น่าวิตกที่สุดอยู่ในกลุ่มแรงงานทักษะต่ําวัยหนุ่มสาวอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีจะ
ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของสถานประกอบการ เอสเอ็มอี และกิจการขนาดใหญ่มากที่สุด โดยผล
การศึกษาในตารางท่ี ผ4-4 ชี้ชัดว่าเมื่อตกงาน แรงงานส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเคลื่อนย้ายไปเป็นแรงงานธุรกิจ
ครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าจ้างในภาคเกษตร หรือเป็นการว่างงานแฝงน่ันเอง  การศึกษาประมาณการว่าหากค่าจ้าง
ที่แท้จริงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 สัดส่วนการจ้างงานของแรงงานกลุ่มนี้จะลดลงจากร้อยละ 81.3 (สัดส่วนการจ้าง
งานของประชากรกลุ่มน้ีในปี พ.ศ. 2553) เหลือร้อยละ 78.4 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมากและมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 83.2 (สัดส่วนในปี พ.ศ. 2553 ) เหลือร้อยละ 
81.5 และส่วนท่ีเหลือจะกลายเป็นผู้ว่างงาน  สําหรับความยืดหยุ่นของจํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ของประชากรกลุ่มนี้อยู่ที่ -0.074 ซึ่งเป็นผลกระทบในทางลบที่สูงที่สุด แต่ก็ยังไม่มากและไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ

กลุ่มต่อไปคือกลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 25-55 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนย้าย
แรงงานในภาพรวม เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74 ของแรงงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2553 จาก
ส่วนบนของตารางที่ ผ4-5 เห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตต่างๆ จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแรงงานโดยรวม แต่เมื่อพิจารณาจากส่วนล่างของตาราง เราจะพบว่าสัดส่วนการทํางานในกิจการ

                                                        
6 จากตารางท่ี ผ4-3 เราสามารถคํานวณได้ว่าหากอัตราค่าจ้างขั้นต่ําท่ีแท้จริงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจะลดลง 
0.457 จุดของเปอร์เซ็นต์ หรือความยืดหยุ่นเท่ากับ -3.306 (คํานวณจาก -0.457/0.138 โดยสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 0.138 ซ่ึง
ได้มาจากตารางที่ ผ4-7) ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีสูงมาก และเป็นผลจากการที่ผู้วิจัยได้แบ่งการจ้างงานออกเป็นกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่ม  ดังน้ันผู้วิจัย
แนะนําว่าผู้อ่านไม่ควรใช้ค่าประมาณความยืดหยุ่นของกลุ่มย่อยๆ เหล่าน้ีในการประมาณการขนาดของความเปล่ียนแปลงของสัดส่วนการจ้างงาน
ในภาคการผลิตต่างๆ แตค่วรจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตเท่าน้ัน 
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เอสเอ็มอี ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามสัดส่วนการทํางานในกิจการขนาดใหญ่กลับเพิ่มข้ึน ซึ่งแสดงถึง
การทดแทนกันในการผลิตระหว่างแรงงานกลุ่มนี้กับแรงงานทักษะต่ําวัยหนุ่มสาวท่ีมีประสบการณ์น้อยในกรณี
ที่อัตราค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแท้จริงเพิ่มสูงข้ึน 

สําหรับกลุม่สุดท้ายคือกลุ่มแรงงานสูงอายุ เราพบว่าผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 
ที่แท้จริงต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตในภาพรวมไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นแต่การย้าย
ออกจากภาคการค้าปลีก/ค้าส่ง เข้ามากระจายอยู่ในภาคการผลิตอ่ืนๆ เช่นภาคเกษตร ก่อสร้าง และการ
โรงแรม/ร้านอาหาร (ตารางที่ ผ4-6) นอกจากนี้เรายังพบว่าสัดส่วนการจ้างงาน และการเข้าร่วมในกําลัง
แรงงานของกลุ่มน้ีเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งอาจสะท้อนถึงการที่แรงงานสูงอายุชะลอการเกษียณลง หรือกลุ่มที่อยู่นอก
กําลังแรงงานถูกดึงดูดกลับเข้ามาทํางานหรือหางานทํามากข้ึนเน่ืองจากผลตอบแทนที่สูงข้ึน อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยรวมมีไม่มากนักเน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก และมีสัดส่วนคิดเป็น
เพียงร้อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก 4-1 
 

ตารางท่ี ผ4-1 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างขั้นต่ํา (สําหรับแผนภาพท่ี 4.9 และ 4.10) 

OLS 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 
Marginal Eff 0.741*** 0.730*** 0.749*** 0.708*** 0.675*** 0.632*** 0.582*** 0.528*** 0.453*** 
  (0.042) (0.033) (0.028) (0.024) (0.021) (0.020) (0.019) (0.018) (0.018) 

OLS 0.50 0.55 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 
Marginal Eff 0.365*** 0.244*** 0.127*** -0.021* 0.006 0.078** 0.197*** 0.352*** 0.551*** 
  (0.016) (0.012) (0.009) (0.012) (0.022) (0.031) (0.034) (0.041) (0.047) 

 
IV 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 
Marginal Eff 0.882*** 0.559*** 0.649*** 0.622*** 0.657*** 0.624** 0.545** 0.573** 0.318* 

  (0.258) (0.181) (0.172) (0.201) (0.245) (0.286) (0.230) (0.270) (0.163) 

IV 0.50 0.55 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 
Marginal Eff 0.326** 0.203** 0.075 -0.016 -0.033 -0.151 -0.137 -0.226 -0.418 

  (0.159) (0.096) (0.057) (0.091) (0.123) (0.166) (0.179) (0.238) (0.362) 

Notes: Delta method standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

ตารางท่ี ผ4-2 ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของค่าจ้างขั้นต่ํา (สําหรับแผนภาพท่ี 4.11 และ 4.12) 

OLS 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 
Marginal Eff 0.783*** 0.760*** 0.761*** 0.715*** 0.685*** 0.645*** 0.594*** 0.543*** 0.471*** 
  (0.032) (0.025) (0.024) (0.021) (0.019) (0.020) (0.019) (0.019) (0.019) 

OLS 0.50 0.55 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 
Marginal Eff 0.382*** 0.254*** 0.133*** -0.016 0.016 0.090*** 0.212*** 0.358*** 0.523*** 
  (0.017) (0.013) (0.010) (0.014) (0.026) (0.034) (0.037) (0.044) (0.047) 

 
IV 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 
Marginal Eff 0.463 0.559* 0.615** 0.577** 0.550* 0.559* 0.530** 0.471 0.255 

  (0.752) (0.331) (0.301) (0.277) (0.309) (0.320) (0.249) (0.317) (0.167) 

IV 0.50 0.55 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 
Marginal Eff 0.293** 0.177** 0.043 0.033 0.036 0.086 0.208* 0.415** 0.229 

  (0.149) (0.071) (0.053) (0.068) (0.096) (0.112) (0.113) (0.171) (0.206) 

Notes: Delta method standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

4-22       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ ผ4-3 ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ําต่อการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานและจํานวนชั่วโมงการทํางาน–แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ 
ต่ํากว่า อายุ 15-65 ป ี

 
Employment by Industry/Population (15-65 years old <=12 years of schooling) 

  
Employment/ 
Population 

LFP Agriculture Manufacturing Construction Wholesale/ Retail Hotels/ Restaurants 

fixed effects 0.054 -0.020 0.583*** -0.457*** -0.052 -0.031 -0.009 
s.e. (0.083) (0.070) (0.224) (0.124) (0.063) (0.070) (0.046) 
elasticity 0.063 -0.023 

     
Arellano & Bond 0.041 -0.016 0.101 -0.387*** 0.129 0.018 0.055 
s.e. (0.134) (0.119) (0.235) (0.150) (0.089) (0.143) (0.080) 
elasticity 0.047 -0.018 

     

 

  
Unpaid family 

workers 
Self-employed 

Small firms 
Less than 10 

Medium firms 
10-99 

Large firms 
100+ 

Logarithm of 
weekly hours 

fixed effects 0.284 -0.029 0.144 -0.442*** 0.091 -0.048 
s.e. (0.195) (0.139) (0.114) (0.098) (0.081) (0.221) 
elasticity 0.949 -0.091 0.891 -4.390 1.232 -0.048 
Arellano & Bond -0.136 0.430*** 0.013 -0.475** 0.160 -0.182 
s.e. (0.185) (0.148) (0.191) (0.188) (0.143) (0.195) 
elasticity -0.456 1.328 0.082  -4.719 2.166 -0.182 

Notes: Robust standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทย 
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ตารางที่ ผ4-4  ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ําต่อการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานและจํานวนชั่วโมงการทํางาน – แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ 
ต่ํากว่าอายุ 15-24 ป ี

 
Employment by Industry/Population (15-24 years old <=12 years of schooling) 

  
Employment/ 
Population 

LFP Agriculture Manufacturing Construction Wholesale/ Retail 
Hotels/ 

Restaurants 
fixed effects -0.287** -0.173 0.973** -1.166*** 0.069 0.115 0.002 
s.e. (0.137) (0.125) (0.394) (0.334) (0.095) (0.193) (0.072) 
elasticity -0.343 -0.198 

     
Arellano & Bond -0.496* -0.299 0.346 -0.930*** 0.535*** 0.389 -0.004 
s.e. (0.259) (0.239) (0.421) (0.305) (0.191) (0.244) (0.216) 
elasticity -0.593 -0.343           

 

 
Unpaid family 

workers 
Self-employed 

Small firms 
Less than 10 

Medium firms 
10-99 

Large firms 
100+ 

Logarithm of weekly 
hours 

fixed effects 0.976*** 0.107 0.177 -0.758*** -0.443* -0.074 
s.e. (0.359) (0.150) (0.204) (0.155) (0.241) (0.270) 
elasticity 2.226 1.224 0.890 -5.522 -3.689 -0.074 
Arellano & Bond 0.258 0.191 0.720* -1.020*** -0.100 -0.636** 
s.e. (0.353) (0.278) (0.407) (0.340) (0.319) (0.296) 
elasticity 0.589 2.190 3.612 -7.429 -0.832 -0.636** 

Notes:  Robust standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

4-24       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ ผ4-5 ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ําต่อการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานและจํานวนชั่วโมงการทํางาน – แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ 
ต่ํากว่า อายุ 25-55 ป ี

 

  
Employment by Industry/Population (25-55 years old <=12 years of schooling) 

  
Employment/ 
Population 

LFP Agriculture Manufacturing Construction Wholesale/ Retail 
Hotels/ 

Restaurants 
fixed effects 0.079 -0.007 0.555** -0.332*** -0.096 -0.025 -0.034 
s.e. (0.074) (0.064) (0.228) (0.109) (0.074) (0.066) (0.052) 
elasticity 0.088 -0.008 

     
Arellano & Bond 0.146 0.095 0.072 -0.308** 0.012 0.044 0.013 
s.e. (0.103) (0.098) (0.237) (0.153) (0.092) (0.137) (0.097) 
elasticity 0.163 0.106           

 

  
Unpaid family 

workers 
Self-employed 

Small firms 
Less than 10 

Medium firms 
10-99 

Large firms 
100+ 

Logarithm of 
weekly hours 

fixed effects 0.235 -0.095 0.077 -0.414*** 0.250*** -0.046 
s.e. (0.188) (0.144) (0.121) (0.102) (0.064) (0.229) 
elasticity 0.904 -0.258 0.493 -4.262 3.652 -0.046 
Arellano & Bond -0.128 0.503*** -0.138 -0.404** 0.168 -0.027 
s.e. (0.207) (0.149) (0.216) (0.193) (0.127) (0.191) 
elasticity -0.493 1.364 (0.878) -4.156 2.449 -0.027 

Notes: Robust standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



บทที่ 4 
ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทย 
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ตารางที่ ผ4-6 ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ําต่อการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานและจํานวนชั่วโมงการทํางาน–แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า 
อายุ 56-65 ป ี

 

  
Employment by Industry/Population (56-65 years old <=12 years of schooling) 

  
Employment/ 
Population 

LFP Agriculture Manufacturing Construction Wholesale/ Retail 
Hotels/ 

Restaurants 
fixed effects 0.226 0.292 0.071 -0.011 0.105 -0.333** 0.094 
s.e. (0.238) (0.233) (0.190) (0.100) (0.119) (0.143) (0.114) 
elasticity 0.289 0.372 

     
Arellano & Bond 0.309 0.332 -0.276 -0.029 0.491 -0.368 0.141 
s.e. (0.250) (0.245) (0.416) (0.190) (0.549) (0.263) (0.212) 
elasticity 0.395 0.423           

 

  
Unpaid family 

workers 
Self-employed 

Small firms 
Less than 10 

Medium firms 
10-99 

Large firms 
100+ 

Logarithm of 
weekly hours 

fixed effects -0.081 -0.068 0.112 -0.086 0.063 0.051 
s.e. (0.173) (0.229) (0.186) (0.128) (0.064) (0.261) 
elasticity -0.391 -0.120 0.892 -1.800 4.055 0.051 
Arellano & Bond -0.752** -0.002 0.081 0.202 0.095 0.021 
s.e. (0.370) (0.394) (0.527) (0.262) (0.132) (0.404) 
elasticity -3.636 -0.004 0.651  4.225 6.114 0.021 

Notes:  Robust standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน  
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

4-26  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางท่ี ผ4-7 สรุปข้อมูลทางสถิติของแบบจําลองใน ตารางท่ี ผ4-3 ถึง ผ4-6 ปี พ.ศ. 2529-2553 

 
อายุ 15-65 ปี 
ตารางท่ี ผ4-3 

อายุ 15-24 ปี 
ตารางที่ ผ4-4 

อายุ 25-55 ปี 
ตารางท่ี ผ4-5 

อายุ 56-65 ปี 
ตารางท่ี ผ4-6 

Employment/Population ratio 0.871  0.836  0.892  0.781  

 
(0.052) (0.082) (0.048) (0.113) 

Labour force participation 0.886  0.872  0.903  0.785  

 
(0.047) (0.070) (0.044) (0.113) 

Share of employment: 
    

     Agriculture and fishery 0.529  0.493  0.524  0.622  

 
(0.277) (0.295) (0.274) (0.273) 

     Manufacturing 0.138  0.199  0.130  0.067  

 
(0.120) (0.177) (0.115) (0.058) 

     Construction 0.050  0.051  0.053  0.031  

 
(0.027) (0.040) (0.029) (0.033) 

     Wholesale/Retail trade 0.128  0.127  0.129  0.142  

 
(0.063) (0.075) (0.063) (0.098) 

     Hotels/Restaurants 0.049  0.052  0.049  0.047  

 
(0.041) (0.050) (0.040) (0.056) 

Share of employment status:1 
    

     Unpaid family workers 0.299  0.438  0.260  0.207  

 
(0.148) (0.249) (0.115) (0.075) 

     Self-employed 0.324  0.087  0.369  0.564  

 
(0.078) (0.055) (0.092) (0.112) 

     Private firm - less than 10 0.162  0.199  0.157  0.125  

 
(0.074) (0.106) (0.073) (0.080) 

     Private firm - 10-99 0.101  0.137  0.097  0.048  

 
(0.076) (0.111) (0.073) (0.050) 

     Private firm - 100 plus 0.074  0.120  0.068  0.016  

 
(0.099) (0.150) (0.096) (0.030) 

Log weekly hours 3.915  3.895  3.925  3.867  

 
(0.106) (0.128) (0.103) (0.133) 

Log provincial minimum 3.026  3.026  3.026  3.026  

 
(0.120) (0.120) (0.120) (0.120) 

Log prime age hourly wage2 4.480  3.695  4.480  3.695  

 
(0.246) (0.314) (0.246) (0.314) 

Prime age unemployment rate2 0.017  0.013  0.017  0.013  

 
(0.031) (0.019) (0.031) (0.019) 

Share of teenagers 0.081  0.081  0.081  0.081  

 
(0.049) (0.049) (0.049) (0.049) 

Share of 56-65 year-olds 0.088  0.088  0.088  0.088  
  (0.024) (0.024) (0.024) (0.024) 

Notes: Standard deviations in parentheses.  
          (1) ไม่รวมปี 2529 เน่ืองจากไม่มีข้อมูลขนาดของกิจการ  
          (2) ใช้ตัวแปร log ของค่าจ้างต่อชั่วโมง และอัตราการว่างงานของกลุ่มแรงงานอายุ 25-55 ปี ท่ีมีการศึกษาสูงกว่าชั้นมัธยม 6 

 



บทท่ี 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

ดร. วรวรรณ  ชาญดว้ยวิทย ์

การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน น่าจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดแรงงาน ภาระเงินงบประมาณของรัฐ และระดับการบริโภคของประชาชน ใน
การศึกษาน้ีจะเน้นในสองประเด็นคือ ประเด็นแรกเรื่องรายได้ตลอดชีวิตของลูกจ้าง โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างของรายได้ตลอดชีวิตของลูกจ้างเอกชนและข้าราชการ และประเด็นที่สองเร่ือง ภาระเงินงบประมาณ
ของรัฐในอนาคต เนื่องจากการข้ึนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการมีผลไปถึงภาระการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการบํานาญ
ชราภาพ ซ่ึงจะมีผลต่อฐานะการคลังและความมั่นคงทางการคลังในระยะยาว 

จากแผนภาพท่ี 5.1 จะเห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของข้าราชการสูงกว่าลูกจ้างเอกชนแต่ต่ํากว่า
พนักงานรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด ช่องว่างระหว่างรายได้ของข้าราชการและลูกจ้างเอกชนมีแนวโน้มค่อยๆ 
กว้างข้ึน ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างรายได้ของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มค่อยๆ แคบลง 
ดังน้ัน การปรับเงินเดือนข้าราชการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีน่าจะทําให้ค่าเฉลี่ยของรายได้ของข้าราชการ
สูงข้ึน และจะทําให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของข้าราชการกับลูกจ้างเอกชนยิ่งกว้างข้ึน แต่รายได้ระหว่าง
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะยิ่งแคบลง 

แผนภาพที่ 5.1 รายได้ของข้าราชการเทียบกบัลูกจ้างเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
ท่ีมา:  ข้อมูลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร (ไตรมาส 3) โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-2  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

5.1 รายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างเอกชน 

การคํานวณรายได้ตลอดชีวิตหรือ Lifetime Income ของข้าราชการและลูกจ้างเอกชน ใช้ข้อมูลการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาส 3 ทั้งหมด 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2553 การดู
รายได้ตลอดชีวิตได้คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างเอกชนที่อายุ 25-34 ปี ในปี พ.ศ. 2523 และคํานวณรายได้
เฉลี่ย (รวมโบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเส้ือผ้า และอ่ืนๆ) ของคนกลุ่มนี้จําแนกตามระดับการศึกษา 3 
ระดับคือต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และจําแนกตามการอยู่อาศัยคือ นอกเขตและ
ในเขตกรุงเทพฯ จากนั้นได้ติดตามลูกจ้างและข้าราชการกลุ่มนี้ทุกปี (ซึ่งอายุเพิ่มมากข้ึนทุกปี) และคํานวณ
ค่าเฉลี่ยของรายได้ทุกปี จนกระท่ังคนกลุ่มนี้อายุ 55-64 ปี ในปี พ.ศ. 2553 

จากแผนภาพจะเห็นว่าการเป็นข้าราชการและอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ นั้นมีรายได้ตลอดชีวิตค่อนข้าง
ดีกว่าการเป็นลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะสําหรับผู้ท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (แผนภาพที่ 5.2) และผู้ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (แผนภาพที่ 5.4) การเป็นลูกจ้างเอกชนนั้นจะมีรายได้ที่ผันผวน (เป็นความเส่ียง) 
แม้ดูเหมือนว่าผู้ท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีรายได้ดีในบางช่วงก็ตาม โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจ 
ไม่ดีรายได้ของลูกจ้างเอกชนจะตกแรงมาก ในขณะที่รายได้ของข้าราชการจะไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ 
สําหรับข้าราชการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ จะมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าลูกจ้างเอกชนโดยเฉพาะเม่ือมีการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีข้ึนไป แต่ความผันผวนของรายได้ของข้าราชการก็มักจะตํ่ากว่า 

จากแผนภาพเหล่าน้ีให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ข้าราชการโดยเฉลี่ยมิไดม้ีรายได้ตํ่ากว่าลูกจ้างเอกชนเสมอไป 
(ตามท่ีเข้าใจกัน) แตจ่ะมีข้าราชการที่มีการศึกษาสูงซึ่งน่าจะมีโอกาสท่ีดีที่จะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงถ้าได้ทํางาน
ในภาคเอกชน ซึ่งข้าราชการในกลุ่มน้ีมีจํานวนไม่มากนัก ในปี พ.ศ. 2553 มีข้าราชการท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีที่อยู่ในกลุ่มอายุ 55-64 ป ีท่ัวประเทศ จํานวน 34,000 คน และลูกจา้งเอกชนท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน
จํานวน 10,000 คน ถ้าข้าราชการบางส่วนของ 34,000 คนน้ีไหลไปอยู่ภาคเอกชนก็อาจจะทําให้รายได ้
โดยเฉลี่ยของเอกชนลดลง และลดช่องว่างของความแตกต่างด้านรายได้ของทั้งสองอาชีพ 

แผนภาพที่ 5.2 รายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานของคนจบต่ํากว่าปริญญาตรี และอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ 

 

ท่ีมา:  ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
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แผนภาพที่ 5.3 รายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานของคนจบต่ํากว่าปริญญาตรี และอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

 

ท่ีมา:  ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
แผนภาพที่ 5.4 รายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานของคนจบปริญญาตรี และอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ 

 

ท่ีมา:  ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-4  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

แผนภาพที่ 5.5 รายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานของคนจบปริญญาตรี และอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

 

ท่ีมา:  ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
แผนภาพที่ 5.6 รายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานของคนจบสูงกว่าปริญญาตรี และอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ 

 
ท่ีมา:  ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
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แผนภาพที่ 5.7 รายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตการทํางานของคนจบสูงกว่าปริญญาตรี และอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

ตารางท่ี 5.1-5.3 แสดงรายได้ที่เป็นเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และรายได้อ่ืนๆ กับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและสวัสดิการบําเหน็จบํานาญท่ีจะได้ตลอดชีวิตของลูกจ้างรัฐและเอกชน ข้าราชการได้รับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลและเงินบําเหน็จบํานาญเมื่อเกษียณอายุ สวัสดิการท้ังสองสามารถแปลงเป็นเงินได้ 
โดยท่ีสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการต่อหัวประมาณได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการหารด้วยจํานวนข้าราชการ ส่วนเงินบํานาญคํานวณโดยใช้เงินเดือน 5 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ
หารด้วย 50 และคูณด้วยจํานวนปีที่เป็นข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีเงินท่ีรัฐร่วมสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการรวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วนสวัสดิการสําหรับลูกจ้างเอกชนรวมเงินสมทบ
ประกันสังคมทั้งส่วนของนายจ้างและการสมทบจากรัฐ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน 

ในการคํานวณมูลค่าของสวัสดิการได้สมมุติให้ลูกจ้างมีอายุอีก 20 ปีหลังจากเกษียณอายุ จากตาราง
จะเห็นว่ามูลค่าของสวัสดิการท่ีข้าราชการได้รับมีประมาณคร่ึงหนึ่งของมูลค่ารายได้ตลอดชีวิต ในขณะท่ี
สวัสดิการสําหรับลูกจ้างเอกชนน้ันมีมูลค่าไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมสวัสดิการที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ในตารางท่ี 5.1 และ 5.2 จะเห็นว่าข้าราชการมีรายได้ตลอดชีวิตสูงกว่าลูกจ้างเอกชนในทุกๆ ระดับการศึกษา  
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และนอกกรุงเทพฯ แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้มูลค่า ณ ราคา ปี พ.ศ. 2550 จะเห็นว่า
ข้าราชการที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีมักได้รับรายได้ตลอดชีพสูงกว่าลูกจ้างเอกชน 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-6  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ 5.1 รายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการ 
หน่วย:บาท 

 เงินเดือน สวสัดกิาร รายได้รวม รายได้รวม  
ณ ราคาปี 2550 

นอกเขตกรุงเทพฯ     
ต่ํากว่าปริญญาตรี 2,704,120 2,698,664 5,402,784 5,847,442 
ปริญญาตรี 5,455,320 5,514,674 10,969,994 11,357,787 
สูงกว่าปริญญาตรี 6,738,629 6,636,865 13,375,494 13,936,993 

กรุงเทพฯ     
ต่ํากว่าปริญญาตรี 3,209,153 3,559,954 6,769,107 7,150,580 
ปริญญาตรี 5,822,186 5,589,390 11,411,576 12,070,674 
สูงกว่าปริญญาตรี 7,783,587 7,939,857 15,723,444 16,361,130 

ท่ีมา: จากการคํานวณโดยผู้วิจัย 

 
ตารางที่ 5.2 รายได้ตลอดชีวิตของลูกจ้างเอกชน 

หน่วย:บาท 
 เงินเดือน สวสัดกิาร รายได้รวม รายได้รวม  

ณ ราคาปี 2550 
นอกเขตกรุงเทพฯ     

ต่ํากว่าปริญญาตรี 1,225,487 56,094 1,281,581 1,793,123 
ปริญญาตรี 6,579,496 194,181 6,773,677 8,989,000 
สูงกว่าปริญญาตรี 12,632,362 195,421 12,827,783 16,702,432 

กรุงเทพฯ     
ต่ํากว่าปริญญาตรี 2,929,735 145,213 3,074,948 4,125,725 
ปริญญาตรี 8,920,003 196,830 9,116,834 12,089,342 
สูงกว่าปริญญาตรี 14,444,672 196,830 14,641,502 19,295,879 

ท่ีมา: จากการคํานวณโดยผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างเอกชน 

หน่วย:บาท 
 ข้าราชการ ลูกจ้างเอกชน 
 รายได ้ รายได ้ % ของข้าราชการ 

นอกเขตกรุงเทพฯ    
ต่ํากว่าปริญญาตรี 909,274 314,820 34.62 
ปริญญาตรี 1,731,835 1,490,353 86.06 
สูงกว่าปริญญาตรี 2,129,025 2,830,916 132.97 

กรุงเทพฯ    
ต่ํากว่าปริญญาตรี 1,106,039 701,445 63.42 
ปริญญาตรี 1,864,972 2,001,971 107.35 
สูงกว่าปริญญาตรี 2,484,745 3,306,553 133.07 

หมายเหต:ุ  ใช้ดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของธนาคารพาณิชย์เป็นอัตราคิดลด 
ท่ีมา:  จากการคํานวณโดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบมูลค่าของรายได้ตลอดชีวิตของลูกจ้าง ณ เวลาท่ีเริ่มต้นชีวิตการทํางาน  
ในที่น้ีใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของธนาคารพาณิชย์เป็นอัตราคิดลด ข้าราชการท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ที่ทํางานอยู่นอกกรุงเทพฯ มีรายได้ตลอดชีวิต ณ เวลาที่เร่ิมต้นชีวิตการทํางานประมาณ 9 แสนบาท แต่ถ้า 
คนเดียวกันน้ีทํางานในบริษัทเอกชนจะมีรายได้ประมาณ 3 แสนบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของการทํางานใน
ภาครัฐเท่าน้ัน แต่ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและทํางานนอกกรุงเทพฯ จะมีรายได้ตลอดชีวิต  
ณ เวลาที่เร่ิมต้นทํางานประมาณ 1.7 ล้านบาท แต่ถ้าคนเดียวกันนี้ทํางานให้บริษัทเอกชน เขาจะมีรายได้
ประมาณ 1.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของการทํางานให้ภาครัฐ 

การทํางานในเขตกรุงเทพฯ จะให้มูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีวิตสูงข้ึนกว่าการทํางานในจังหวัด
อ่ืนๆ ในทุกๆ ระดับการศึกษา แต่อย่างไรก็ดี ผู้มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรีที่ทํางานให้แก่ภาครัฐก็ยัง
มีมูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีพสูงกว่าการทํางานให้ภาคเอกชน เพราะมูลค่าของสวัสดิการนั้นสูงกว่ากันมากนัก 

ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีและทํางานในบริษัทเอกชนจะมีมูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอด
ชีวิต ณ เวลาที่เริ่มต้นชีวิตทํางานสูงกว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกันแต่ทํางานในภาครัฐ 

5.2 การเปรียบเทียบรายได้โดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิต ิ

การเปรียบเทียบโดยค่าเฉลี่ยของพนักงานทัง้หมดอาจจะให้ภาพที่ไม่สมบูรณ์นัก จํานวนลูกจ้างเอกชน
มีมากกว่า 10 ล้านคน และมีความหลากหลายมากกว่าโดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษาที่ค่อนข้างต่ํากว่าข้าราชการ 
(ซึ่งมีจํานวนประมาณ 3 ล้านคน) ในขณะที่พนักงานรัฐวิสาหกิจมีประมาณ 3 แสนคนและจะต้องลดจํานวนลง
อีกเมื่อมีการแปรแผนภาพรัฐวิสาหกิจมากข้ึนในอนาคต ในส่วนต่อไปน้ีใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ 2 วิธี ในการ
เปรียบเทียบรายได้ของข้าราชการและลูกจ้างเอกชนโดยคํานึงถึงปัจจัยเช่น การศึกษา ประสบการณ์ และอายุ 
เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าข้าราชการมีรายได้น้อยกว่าลูกจ้างเอกชนจริงหรือไม่ ข้อมูลที่ใช้ไดจ้ากการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากรปี พ.ศ. 2553 ไตรมาส 3 

วิธีท่ี 1 การเปรียบด้วยสมการ OLS ตามแบบ Mincer (1974) โดยมีสมการต่อไปนี ้

ln (earning)i = a1 + a2sexi + a3yoei + a4expri + a5expri
 2 + a6regi + a7occupi + a8gov i + ei 

โดยที่  earning คือ รายได้เป็นเงินทั้งหมดต่อเดือน 

 sex คือ เพศ เท่ากับ 1 หมายถึง ชาย 

 yoe คือ จํานวนปีการศึกษา 

 expr คือ จํานวนประสบการณ์ในการทํางาน (ป)ี 

 expr2 คือ expr2 

 reg คือ ภาค ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กลาง (reg_2)  เหนือ (reg_3) ตะวันออกเฉียงเหนือ (reg_4) 
และใต้ (reg_5) 

occup คือ อาชีพ มี 9 กลุ่มคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโสและผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่างๆ (occup_2) ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (occup_3) เสมียน (occup_4) พนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด (occup_5) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง 
(occup_6) ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ (occup_7) ผู้ปฏิบัติการเคร่ืองจักร
โรงงาน (occup_8) อาชีพพื้นฐานต่างๆ (occup_9) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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ผลของสมการถดถอยแสดงในตารางที่ ผ5-1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อดูตัวอย่างทุกระดับการศึกษาแล้ว
ข้าราชการมีรายได้เฉล่ียสูงกว่าลูกจ้างเอกชน โดยท่ีลูกจ้างโดยรวมท้ังหมดจะมีรายได้สูงข้ึนเมื่อมีการศึกษามากข้ึน 
มีประสบการณ์ในการทํางานมากข้ึน และผู้ชายมักมีรายได้มากกว่าผู้หญิง นอกจากนี้ ในแบบจําลองหลายๆ แบบ
ยังให้ผลเพิ่มเติมว่า ข้าราชการในกรุงเทพฯ มักมีรายได้สูงกว่าในภูมิภาค และในภูมิภาคต่างๆ มีความชัดเจนว่า
ข้าราชการมีรายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชน นอกจากน้ี เมื่อเทียบเป็นอาชีพยังพบว่าข้าราชการมีรายได้เฉลี่ย 
สูงกว่าในทุกๆ อาชีพ 

อย่างไรก็ดี เราอาจจะคิดได้ว่าตลาดลูกจ้างเอกชนเป็นตลาดใหญ่และมีสัดส่วนของลูกจ้างไร้ฝีมือ
จํานวนมากทําให้ได้ผลดังกล่าว ดังนั้นในตารางท่ี ผ5-2 จึงใช้ตัวอย่างเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
ผลแสดงให้เห็นว่าผู้มีการศึกษาระดับปริญญาโทในภาคเอกชนมีรายได้มากกว่าข้าราชการ แต่ถ้าเป็นอาชีพใน
กลุ่มท่ีภาคเอกชนมีการแข่งขันกันสูง เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ (occup_2) พนักงานบริการและพนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด (occup_5) หรืออาชีพพื้นฐานต่างๆ (occup_9) ข้าราชการก็จะมีรายได้มากกว่า
ลูกจ้างเอกชน นอกจากน้ี ถ้าเป็นข้าราชการในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือใต้ ก็จะมีรายได้มากกว่า
ลูกจ้างเอกชนท่ีมีการศึกษาสูงเหมือนๆ กัน 

วิธีที่ 2 การเปรียบด้วยการ Match คนที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน แล้วจึงเปรียบเทียบค่าจ้าง ตามท่ี
นําเสนอโดย Abadie and Imbens (2002) ในท่ีนี้จะทําการประมาณ Average Treatment Effect (SATE) 
และ Average Treatment Effect for the Treated (SATT) รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน Abadie et 
al. (2004) 

หลักการของการหา SATE คือ การนําตัวอย่างท่ีมีลักษณะเหมือนกันมาจัดกลุ่ม แล้วจึงมาคํานวณ
ความแตกต่างของรายได้เฉลี่ย โดยมีสูตรดังน้ี 

 

Yi(1) คือ รายได้ของข้าราชการ และ Yi(0) คือ รายได้ของลูกจ้างเอกชน ในการ Match ตัวอย่างน้ันเราได้ให้ 
ตัวแปร sex yoe expr expr2 เป็น observable covariates และคํานวณ SATE สําหรับแต่ละอาชีพ  
โดยแบ่งกลุ่มอาชีพเป็น 6 กลุ่ม (รวมกลุ่ม occup 6-9 เข้าด้วยกัน) 

นอกจากน้ี เรายังได้คํานวณ Average Treatment Effect on the Treated นั่นคือ ถ้าเราให้คนท่ี
เป็นลูกจ้างเอกชน ได้รับ treatment (ได้เป็นข้าราชการ Wi=1) เขาจะมีรายได้แตกต่างจากคนท่ีเป็น
ข้าราชการจริงๆ หรือไม่ โดยใช้สูตร 

 

ผลการประมาณท้ังสองแสดงในตารางท่ี ผ5-3 และ ผ5-4  

จากตารางที่ ผ5-3 จะเห็นว่า ข้าราชการในกรุงเทพฯ มีรายได้ต่ํากว่าลูกจ้างเอกชน ทั้งกรณีรวมทุก
การศึกษาและกรณีท่ีเปรียบเทียบเฉพาะคนมีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ส่วนในภูมิภาคพบว่าข้าราชการ
มีรายได้สูงกว่าลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะในอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ พนักงานบริการ 
และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ข้าราชการในกลุ่มอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีรายได้
น้อยกว่าลูกจ้างเอกชนในอาชีพเดียวกัน 



บทที่ 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 
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จากตารางที่ ผ5-4 ก็จะเห็นชัดเจนว่า ถ้าลูกจ้างเอกชนในภูมิภาคได้ทํางานเป็นข้าราชการ เขาจะมี
รายได้สูงข้ึน โดยเฉพาะในบางอาชีพ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ พนักงานบริการ และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ในขณะท่ีลูกจ้างเอกชนท่ีเป็นระดับผู้จัดการไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงหรือต่ํากว่าปริญญาโท ต่างก็จะได้รับรายได้
สูงกว่าการทํางานในภาครัฐ  

โดยสรุป ข้าราชการได้รับรายได้น้อยกว่าเอกชนเฉพาะกลุ่มอาชีพผู้บริหารหรือข้าราชการท่ีทํางาน 
ในกรุงเทพฯ เท่าน้ัน ซึ่งเปน็ส่วนน้อยของข้าราชการทั่วประเทศ สําหรับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ แล้วข้าราชการมีรายได้
มากกว่าลูกจ้างเอกชน และความแตกต่างของรายได้เห็นได้ชัดเจนในกรณีท่ีข้าราชการทํางานอยู่ในภูมิภาค 
ดังน้ัน การข้ึนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากว่า น่าจะยิ่งทําให้ความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคต่างๆ สูงข้ึนไปอีก 

5.3 ภาระต่อเงินงบประมาณในการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2554 มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ โดยให้ผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ เป็นจํานวนเงินหนึ่งซ่ึงรวม
กับเงินเดือนแล้วต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และผู้มีคุณวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อย
กว่า 9,000 บาท ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญน้ัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หลักการ และ
เป้าหมายในข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราแรกบรรจุตาม
คุณวุฒิการศึกษา โดยปรับให้แตกต่างตามระดับวุฒิการศึกษา1 

ส่วนข้าราชการเดิมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุให้ปรับเงินเดือนชดเชย
โดยมีหลักประกันว่า เงินเดือนหลังการชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าผู้ได้รับการบรรจุใหม่และเงินเดือนหลังการ
ชดเชยของผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าจะต้องไม่น้อยกว่าผู้เคยได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 

ตารางที ่5.4 เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนแรกข้าราชการพลเรือนสามัญ: ตามคุณวุฒ ิ
หน่วย:บาท 

คุณวุฒ ิ 1 ตลุาคม 2554 1 มกราคม 2555 1 มกราคม 2556 
ปวช. 6,410 - 6,800 7,620 - 8,080 9,000 - 9,900 
ปวส. 7,670 - 8,140 9,300 - 9,860 10,500 - 11,550 
ปริญญาตรี 9,140 - 9,670 11,680 - 12,390 15,000 - 16,500 
ปริญญาโท 12,600 - 13,360 15,300 - 16,220 17,500 - 19,250 
ปริญญาเอก 17,010 - 18,040 19,000 - 20,140 21,000 - 23,100 

หมายเหตุ:  วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2555 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับแบ่งอีกเป็นสองรอบ คือ วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2556 และ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2557. 
ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 

เมื่อนําอัตราเงินเดือนใหม่นี้มาคํานวณหาอัตราการเพิ่ม (Growth) พบว่า ข้าราชการท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 
เงินเดือนเพิ่มข้ึนในอัตราการเพิ่มท่ีสูงท่ีสุด (ตารางที่ 5.4 และ 5.5) ในขณะท่ี ข้าราชการผู้มีวุฒิปริญญาเอก  
มีอัตราการเพิ่มข้ึนท่ีน้อยท่ีสุด ทั้งที่รายได้ตลอดชีพของข้าราชการระดับปริญญาเอกนั้นยังมีน้อยกว่าการเป็น

                                                
1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการปรับเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท มีผลวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2557 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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ลูกจ้างเอกชน ส่วนข้าราชการผู้มีวุฒิต่ํากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีนั้นก็มีรายได้ตลอดชีพสูงกว่าเอกชนอยู่แล้ว 
การปรับฐานเงินเดือนดงักล่าวจึงเพิ่มช่องว่างของรายได้ตลอดชีพระหว่างข้าราชการและเอกชนให้กว้างข้ึน  

ตารางที่ 5.5 อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 
หน่วย:ร้อยละ 

คุณวุฒ ิ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนข้าราชการ 

ปี 54-55 ปี 55-56 
ข้าราชการท่ีมีวฒุ ิปวช. 18.9 20.3 
ข้าราชการท่ีมีวฒุ ิปวส. 21.2 15.0 
ข้าราชการท่ีมีวฒุ ิปริญญาตรี 28.0 30.8 
ข้าราชการท่ีมีวฒุ ิปริญญาโท 21.4 16.5 
ข้าราชการท่ีมีวฒุ ิปริญญาเอก 11.7 12.6 

ท่ีมา:  คํานวณจากอัตราเงินเดือนใหม่ โดย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 

ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรปี พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 (ตารางท่ี 5.6) แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจุบันมีข้าราชการประมาณ 1.5 ล้านคน ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีมีจํานวนถึงกว่า 6 แสนคน ข้าราชการ
ที่มีวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. มีประมาณ 2 แสนคน ข้าราชการเหล่านี้จะได้รับการปรับฐานเงินเดือนให้สูงข้ึนกว่า
ข้าราชการท่ีเข้าใหม่  ข้าราชการส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30-49 ปี ข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 40 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่ม
ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะทําให้การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญของภาครัฐในอีก 10 กว่าปีข้างหน้าต้องใช้เงิน
งบประมาณจํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนด้วยแล้วก็จะทําให้การจ่ายเงินเพื่อบําเหน็จ
บํานาญยิ่งเพิ่มข้ึนไปอีก 

ตารางที่ 5.6 จํานวนข้าราชการ จําแนกตาม อายุและวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554  
หน่วย:คน 

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ระดับการศึกษา 
วุฒ ิปวช. วุฒ ิปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วุฒอิื่น รวม 

15-19 893 481 122 - - 5,803 7,299 
20-29 24,479 50,705 171,692 7,098 214 73,750 327,937 
30-39 13,961 42,603 223,132 42,034 868 120,380 442,978 
40-49 31,433 19,210 136,074 33,824 2,967 176,481 399,990 
50-59 18,804 11,828 126,700 28,114 1,219 140,802 327,467 
60+ 501 516 2,121 1,434 471 13,316 18,359 
รวม 90,071 125,343 659,841 112,504 5,739 530,531 1,524,030 

ท่ีมา:  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 5.7 แสดงเงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการในปัจจุบัน ข้าราชการระดับ ปวช. ได้รับเงินเดือน
เฉลี่ย 13,650 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าข้าราชการระดับ ปวส. ส่วนข้าราชการระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือน
เฉลี่ย 19,000 บาทต่อเดือน ข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุตํ่ากว่า 39 ปี มีแนวโน้มท่ีจะ
ได้รับการปรับเงินเดือนข้ึนเกือบทุกคน นอกจากนี้ จะเห็นว่า ข้าราชการระดับปริญญาเอกท่ีมีอายุระหว่าง  
40-49 ปีนั้นมีรายได้ท่ีสูงมาก เฉลี่ยเดือนละกว่า 2 แสนบาท คาดได้ว่าเป็นข้าราชการที่มีภาระงานสอนที่สูงมาก 
ในปัจจุบัน 

 



บทที่ 5 
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ตารางที่ 5.7 เงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554 

หน่วย:บาท 
กลุ่มอาย ุ
(ป)ี 

ระดับการศึกษา 
วุฒ ิปวช. วุฒ ิปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วุฒอ่ืิน รวม 

15-19 6,589.58 4,964.47 6,000.00 - - 6,541.78 6,434.54 
20-29 7,695.30 6,889.05 11,493.79 12,498.08 20,000.00 5,774.29 9,239.31 
30-39 9,966.64 8,979.37 13,417.62 17,602.56 26,224.51 6,913.69 11,536.77 
40-49 16,948.40 12,952.25 22,289.34 29,389.49 216,977.71 8,073.86 17,193.78 
50-59 19,108.18 19,307.51 35,199.73 39,843.08 40,700.93 11,887.46 24,097.17 
60+ 8,000.00 22,297.42 35,297.96 33,059.45 60,000.00 8,244.17 15,023.91 
รวม 13,649.93 9,756.71 18,998.05 26,579.09 130,463.92 8,490.59 15,243.54 

ท่ีมา:  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 

 

ในการประมาณภาระเงินงบประมาณ ใช้ข้อมูลงบบุคคลจากสํานักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 (ตาราง
ที่ 5.8) โดยใช้โครงสร้างจํานวนข้าราชการและเงินเดือนของข้าราชการ ท่ีคํานวณจากข้อมูลการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร ปี พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ตารางที่ 5.8 แสดงให้เห็นถึงแผนภาพแบบการ
กระจายงบประมาณให้แก่ข้าราชการในแต่ละคุณวุฒิและกลุ่มอายุ งบประมาณเพื่อเงินเดือนข้าราชการในปี 
พ.ศ. 2554 มีทั้งหมดเกือบ 5 แสนล้านบาท งบประมาณคร่ึงหนึ่งใช้สําหรับข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ส่วน
งบประมาณสําหรับใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการระดับปริญญาโทและเอกน้ันประมาณ 8 หมื่นล้านบาท  

ตารางที่ 5.8 งบเงินเดือนข้าราชการ จําแนกตาม อายุและวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554  
หน่วย:ล้านบาท 

กลุ่มอายุ 
(ป)ี 

ระดับการศึกษา 
วุฒ ิปวช. วุฒ ิปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ รวม 

15-19 126 51 16 - - 810 1,003 
20-29 4,022 7,457 42,131 1,894 91 9,092 64,687 
30-39 2,971 8,167 63,918 15,797 486 17,768 109,107 
40-49 11,374 5,312 64,752 21,223 13,745 30,420 146,827 
50-59 7,671 4,875 95,214 23,915 1,059 35,734 168,468 
60+ 86 246 1,598 1,012 603 2,344 5,889 
รวม 26,248 26,109 267,629 63,840 15,985 96,169 495,980 

ท่ีมา:  คํานวณโดยใช้สัดส่วนข้าราชการจาก การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 และจํานวนเงินงบประมาณจาก 
งบประมาณโดยสังเขป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ในด้านของภาระเงินงบประมาณในอนาคตนั้นประเมินได้จากจํานวนข้าราชการท่ีกําลังจะเกษียณอายุ
ในอีก 10 ปีข้างหน้า จากตารางท่ี 5.9 จะเห็นว่ามีจํานวนถึง 3.5 แสนคน ซึ่งในปัจจุบันมีเงินเดือนเฉลี่ย
ประมาณ 24,000 บาทต่อเดือน รัฐควรวางแผนเตรียมการเร่ืองค่าใช้จ่ายเพื่อบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการ
จํานวนมากนี้ด้วย 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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ตารางที่ 5.9 จํานวนและเงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการผู้มีอายุอยู่ระหว่าง 50 – 60 ปี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา พ.ศ. 2554  

หน่วย:บาท 
 ระดับการศึกษา 

วุฒิ ปวช. วุฒ ิปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืนๆ รวม 
จํานวน (คน) 19,305 12,344 128,821 29,549 1,690 154,118 345,826 
เงินเดือนเฉลี่ย 18,820 19,433 35,201 39,514 46,077 11,573 23,615 

ท่ีมา:  งบประมาณโดยสังเขป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 

 

อย่างไรก็ดี งบประมาณเพื่อการสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ (กบข.) ท่ีเกิดข้ึนจาก
การปรับฐานเงินเดือนก็มีจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ถ้าสมมุติให้อัตราการเพิ่มของเงินเดือนข้าราชการเป็นไป
ตามอัตราใหม่ทุกคน คือ เพิ่มตามตารางที่ 5.9 จะทําให้เงินที่รัฐต้องสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 24 ในปี พ.ศ. 2555 และอีกร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2556 (ตารางที่ 5.10) 

ตารางที่ 5.10 ประมาณการเงินสมทบและเงินชดเชยเข้า กบข.  
หน่วย:ล้านบาท 

ระดับการศึกษา 2554 2555 2556 
ปวช. 1,312 1,560 1,877 
ปวส. 1,305 1,582 1,820 

ปริญญาตรี 13,381 17,123 22,396 
ปริญญาโท 3,192 3,876 4,516 
ปริญญาเอก 799 893 1,005 

อื่นๆ 4,808 5,715 6,876 
รวมท้ังหมด 24,799 30,748 38,490 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 4.53 23.99 25.18 
ท่ีมา:  คํานวณโดยคณะผู้วิจัย 

 

โดยสรุปแล้วภาระเงินงบประมาณท่ีเกิดจากข้าราชการบรรจุใหม่จะน้อยกว่าภาระเงินงบประมาณท่ีจะ
เกิดจากการปรับฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเก่า เพราะทุกคนจะได้รับการปรับฐานเงินเดือนชดเชยข้ึนเพื่อไม่
น้อยกว่าข้าราชการที่เข้าใหม่ และจํานวนข้าราชการเข้าใหม่จะมีจํานวนน้อยตามนโยบายการลดจํานวน
ข้าราชการ ในปีแรกข้าราชการเก่าท่ีได้รับผลกระทบ จะได้รับการปรับข้ึนเงินเดือนประมาณ 100-2,700 บาท
ต่อเดือน และ 100-3,320 บาทต่อเดือนในปีที่สอง และภาระเงินงบประมาณเพื่อการสมทบเข้ากองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ และการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญในอนาคตจะสงูข้ึนมากอีกเช่นกัน 

การปรับเงินเดือนแบบมีเพดานจะสร้างปัญหาแรงจูงใจในการทํางาน ถึงแม้ว่าจะช่วยให้รัฐสามารถ
จํากัดภาระด้านงบประมาณได้ เช่น ข้าราชการ ก. และ ข. มีวุฒิการศึกษาเดียวกัน แต่ข้าราชการ ก. มีการ
ทํางานดีและได้ปรับเงินเดือนตามผลงาน ทําให้มีเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ ข. แต่เมื่อมีระเบียบการปรับ
เงินเดือนชดเชยแบบท่ีมีเพดานตามประกาศของ ก.พ. ทําให้ข้าราชการ ข. ได้ปรับเงินเดือนมากกว่า ก. ส่วน
เงินเดือนของ ก. ปรับได้น้อยกว่าเพราะอัตราชนเพดานแล้ว ทําให้เป็นไปได้ว่าหลังการปรับเงินเดือนชดเชย 
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ข้าราชการ ก. และ ข. มีเงินเดือนเท่ากัน การปรับในลักษณะนี้ไม่สร้างแรงจูงใจในการทํางาน และอาจต้องเสีย
คนเก่งและคนดีให้แก่ภาคเอกชนในที่สุด 

การปรับฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีมีวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรียังจะมีผลทําให้ช่องว่างระหว่างรายได้
ตลอดชีพระหว่างข้าราชการและลูกจ้างเอกชนยิ่งสูงมากข้ึน ในขณะที่รายได้ตลอดชีพของข้าราชการที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปน้ันยังน้อยกว่าภาคเอกชน การที่จะดึงดูดผู้มีการศึกษาสูงเพื่อมาทํางาน
ราชการจะยากยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐบาลน่าจะเน้นการตอบแทนการทํางานดีของข้าราชการด้วยเงินเพิ่มพิเศษ (top up) เป็น
รางวัลมากกว่าจะยกระดับเงินเดือนเช่น ป. ตรี เน่ืองจากจะกระทบกับผู้รับราชการทุกระดับความรู้และทุก
กลุ่มและจะมีผลผูกพันงบประมาณไปในระยะยาวอีกทั้งจังหวะเวลาการสนับสนุนผู้จบปริญญาตอนน้ีอาจจะไม่
เหมาะเน่ืองจากมีผู้จบ ป. ตรีว่างงานจํานวนมาก 

2. การเพิ่มค่าตอบแทนใดๆกับข้าราชการเพื่อให้คุ้มค่าควรผูกไว้กับผลงานและการรับใช้ประชาชน
เป็นหลัก (Performance-Based Payment) 

3. รัฐบาลน่าจะสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับภาคเอกชนจ้างผู้จบอาชีวศึกษาสายขาดแคลน 10,000 
บาทต่อเดือนมากกว่าเนื่องยังมีความต้องการแรงงานระดับกลาง (รวมสายสามัญ) ไม่น้อยกว่า 300,000 คนใน 
5 ปีข้างหน้า  
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21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บทที่ 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  5-15 

ภาคผนวก 5-1 
ผลการศึกษาทางเศรษฐมิต ิ

ผลกระทบนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
 

ตารางท่ี ผ 5-1 สมการถดถอยชุดท่ี 1 (ตวัอย่างทุกระดับการศึกษา) 

1 2 3 4 
sex -0.093** -0.163** -0.159** -0.156** 

0.0098 0.0066 0.0057 0.0056 
yoe 0.118** 0.061** 0.081** 0.081** 

0.0019 0.0012 0.0011 0.0011 
expr 0.054** 0.030** 0.042** 0.042** 

0.0013 0.0008 0.0007 0.0007 
expr2 -0.000** -0.000** -0.001** -0.001** 

0.000 0.000 0.000 0.000 
reg_2 -0.126** -0.251** -0.247** -0.247** 

0.0256 0.0113 0.0107 0.0114 
reg_3 -0.157** -0.548** -0.480** -0.564** 

0.0257 0.0132 0.0118 0.0132 
reg_4 -0.149** -0.592** -0.492** -0.594** 

0.0255 0.0136 0.0119 0.0136 
reg_5 -0.130** -0.327** -0.316** -0.317** 

0.0264 0.0132 0.012 0.0132 
occup_2 0.445** -0.407** 0.128** 0.134** 

0.0185 0.0286 0.0163 0.0162 
occup_3 0.321** -0.529** -0.081** -0.074** 

0.0205 0.0254 0.017 0.0169 
occup_4 0.144** -0.661** -0.245** -0.228** 

0.021 0.0258 0.0172 0.0171 
occup_5 0.138** -0.856** -0.344** -0.327** 

0.0216 0.0254 0.0171 0.017 
occup_6 -0.083** -1.150** -0.652** -0.638** 

0.0409 0.027 0.0196 0.0196 
occup_7 0.071* -0.910** -0.419** -0.400** 

0.0401 0.025 0.0173 0.0172 
occup_8 0.120** -0.765** -0.266** -0.259** 

0.0287 0.025 0.0174 0.0173 
occup_9 0.018 -1.080** -0.569** -0.551** 

0.0239 0.0253 0.0172 0.0171 
gov 0.133** -0.061** 

0.008 0.0295 
reg_2Xgov 0.060* 

0.0313 
reg_3Xgov 0.349** 

0.0322 
reg_4Xgov 0.360** 

0.032 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-16  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

1 2 3 4 
reg_5Xgov 0.108** 

0.0328 
constant 6.959** 9.293** 8.414** 8.421** 

0.0468 0.0358 0.0273 0.0273 
จํานวนตัวอย่าง 9239 23680 32919 32919 
R2 0.633 0.484 0.588 0.594 

หมายเหต:ุ  ค่าสัมประสิทธ์ิและ standard errors โดยที่ ** 0.05 level of significant * 0.10 level of significant 

 

ตารางท่ี ผ 5-1 (ต่อ) 

5 6 7 
sex -0.161** -0.158** -0.143** 

0.0057 0.0057 0.0056 
yoe 0.079** 0.000 0.078** 

0.0011 0.000 0.0011 
expr 0.042** 0.042** 0.0341 

0.0007 0.0007 0.000 
expr2 -0.001** -0.001** 0.000 

0.000 0.000 0.000 
reg_2 -0.237** -0.245** -0.244** 

0.0106 0.0107 0.0105 
reg_3 -0.468** -0.478** -0.466** 

0.0118 0.0119 0.0116 
reg_4 -0.475** -0.490** -0.482** 

0.0119 0.012 0.0117 
reg_5 -0.304** -0.315** -0.313** 

0.012 0.0121 0.0118 
occup_2 -0.378** 0.136** 0.200** 

0.0288 0.0167 0.0162 
occup_3 -0.459** -0.080** -0.023 

0.0255 0.017 0.0168 
occup_4 -0.578** -0.243** -0.173** 

0.0258 0.0172 0.017 
occup_5 -0.741** -0.343** -0.309** 

0.0252 0.0171 0.0169 
occup_6 -1.051** -0.650** -0.590** 

0.0267 0.0197 0.0194 
occup_7 -0.808** -0.417** -0.364** 

0.0248 0.0173 0.0171 
occup_8 -0.647** -0.265** -0.225** 

0.0249 0.0174 0.0171 
occup_9 -0.979** -0.568** -0.523** 



บทที่ 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  5-17 

5 6 7 

0.025 0.0172 0.017 
gov -0.479** 0.179** -0.287** 

0.029 0.0216 0.0188 

occup_2Xgov 0.771** 

0.0348 
occup_3Xgov 0.614** 

0.0341 
occup_4Xgov 0.511** 

 0.0341   
occup_5Xgov 0.666**   

 0.0342   
occup_6Xgov 0.730**   

 0.0522   
occup_7Xgov 0.656**   

 0.0511   
occup_8Xgov 0.556**   

 0.0398   
occup_9Xgov 0.760**   

 0.0342   
govXyoe  -0.004**  

  0.0017  
govXexpr   0.023** 

   0.0017 
govXexpr2   -0.000** 

   0.000 
constant 8.810** 8.400** 8.485** 

 0.0327 0.028 0.0275 
จํานวนตัวอย่าง 32919 32919 32919 
R2 0.595 0.588 0.602 

หมายเหต:ุ  ค่าสัมประสิทธ์ิและ standard errors โดยที่ ** 0.05 level of significant * 0.10 level of significant 

 
ตารางท่ี ผ 5-2 สมการถดถอยชุดท่ี 2 (ตัวอย่างผูม้ีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป) 

1 2 3 4 

sex -0.032** -0.185** -0.079** -0.076** 
0.011 0.0209 0.0105 0.0104 

yoe 0.130** 0.263** 0.146** 0.148** 
0.0064 0.0172 0.0067 0.0066 

expr 0.058** 0.039** 0.050** 0.050** 
0.0018 0.003 0.0016 0.0016 

expr2 -0.000** -0.001** -0.000** -0.000** 
0 0.0001 0 0 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-18  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

1 2 3 4 

reg_2 -0.121** -0.236** -0.269** -0.260** 
0.0291 0.0253 0.018 0.0216 

reg_3 -0.119** -0.466** -0.335** -0.478** 
0.029 0.0344 0.0196 0.0295 

reg_4 -0.101** -0.512** -0.327** -0.547** 
0.0288 0.0368 0.0195 0.0314 

reg_5 -0.123** -0.453** -0.348** -0.475** 
0.0299 0.0334 0.0202 0.0286 

occup_2 0.080** -0.334** -0.067** -0.061** 
0.0212 0.0353 0.019 0.0188 

occup_3 -0.046* -0.395** -0.221** -0.218** 
0.0256 0.0356 0.0215 0.0213 

occup_4 -0.238** -0.480** -0.357** -0.347** 
0.0259 0.0377 0.0223 0.0221 

occup_5 -0.231** -0.665** -0.449** -0.423** 
0.0319 0.0449 0.0269 0.0268 

occup_6 -0.451** -0.635** -0.496** -0.481** 
0.1884 0.21 0.141 0.1398 

occup_7 -0.539** -0.797** -0.619** -0.600** 
0.0991 0.0615 0.0468 0.0464 

occup_8 -0.600** -0.596** -0.460** -0.466** 
0.096 0.0714 0.0533 0.0529 

occup_9 -0.549** -1.095** -0.891** -0.875** 
0.1023 0.0778 0.0581 0.0576 

gov -0.040** -0.286** 
0.0127 0.0362 

reg_2Xgov 0.138** 
0.0402 

reg_3Xgov 0.357** 
0.0449 

reg_4Xgov    0.440** 
    0.0458 

reg_5Xgov    0.348** 
    0.0451 

constant 6.957** 5.927** 7.285** 7.300** 
 0.1192 0.29 0.1167 0.1156 

จํานวนตัวอย่าง 5571 2680 8251 8251 
R2 0.614 0.45 0.522 0.531 

หมายเหต:ุ  ค่าสัมประสิทธ์ิและ standard errors โดยที่ ** 0.05 level of significant * 0.10 level of significant 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  5-19 

ตารางท่ี ผ 5-2 (ต่อ) 

5 6 7 
sex -0.086** -0.079** -0.078** 

0.0105 0.0104 0.0103 
yoe 0.150** 0.000 0.146** 

0.0066 0.000 0.0065 
expr 0.050** 0.050** 0.044** 

0.0016 0.0016 0.002)) 
expr2 -0.000** -0.000** 0.000 

0.000 0.000 0.000 
reg_2 -0.264** -0.254** -0.276** 

0.0179 0.018 0.0177 
reg_3 -0.330** -0.322** -0.344** 

0.0195 0.0196 0.0193 
reg_4 -0.319** -0.311** -0.337** 

0.0194 0.0194 0.0192 
reg_5 -0.339** -0.334** -0.358** 

0.0202 0.0202 0.0199 
occup_2 -0.320** -0.065** -0.080** 

0.0301 0.0189 0.0187 
occup_3 -0.373** -0.212** -0.228** 

0.0298 0.0214 0.0212 
occup_4 -0.441** -0.353** -0.366** 

0.0312 0.0222 0.0219 
occup_5 -0.643** -0.440** -0.471** 

0.0375 0.0268 0.0266 
occup_6 -0.576** -0.483** -0.509** 

0.1808 0.1403 0.1387 
occup_7 -0.752** -0.606** -0.629** 

0.0524 0.0465 0.046 
occup_8 -0.525** -0.441** -0.485** 

0.061 0.0531 0.0525 
occup_9 -1.081** -0.879** -0.901** 

0.0668 0.0579 0.0572 
gov -0.316** 2.369** -0.274** 

 0.0342 0.261 0.028 
occup_2Xgov 0.401**   

 0.0383   
occup_3Xgov 0.291**   
 0.0411   
occup_4Xgov 0.171**   

 0.0416   
occup_5Xgov 0.372**   

 0.052   
occup_6Xgov 0.108   

 0.285   
occup_7Xgov 0.161   

 0.1268   



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-20  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

5 6 7 
occup_8Xgov -0.122   

 0.1274   
occup_9Xgov 0.472**   

 0.1368   
govXyoe  -0.149**  

  0.0161  
govXexpr   0.014** 

   0.0032 
govXexpr2   0.000 

   0.0001 
constant 7.367** 5.320** 7.426** 

 0.1159 0.2423 0.1163 
จํานวนตัวอย่าง 8251 8251 8251 
R2 0.53 0.526 0.537 
หมายเหต:ุ  ค่าสัมประสิทธ์ิและ standard errors โดยที่ ** 0.05 level of significant * 0.10 level of significant 
 
 



บทที่ 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  5-21 

ตารางท่ี ผ 5-3 Average Treatment Effect 

 

ผู้บัญญัติ
กฎหมาย  
ข้าราชการ
ระดับอาวุโส  
และผู้จัดการ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้าน

ต่างๆ 

ช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ และผู้

ประกอบวิชาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เสมียน 

พนักงาน
บริการ  และ
พนักงานขาย
ในร้านค้าและ

ตลาด 

ผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ 

รวมทุกระดับการศึกษา 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
SATE 0.097 -0.238** -0.135 -0.176** 0.202 0.067 
s.e. 0.205 0.082 0.087 0.082 0.135 0.062 
N 137 283 391 308 343 1101 

กลาง 
SATE -0.709** 0.189** -0.129** -0.115** 0.039 0.054 
s.e. 0.089 0.051 0.038 0.034 0.063 0.036 
N 353 1147 1190 1178 1348 8022 

เหนือ 
SATE -0.715** 0.280** 0.189** 0.008 0.187** 0.302** 
s.e. 0.138 0.084 0.07 0.048 0.059 0.044 
N 185 954 474 520 675 3027 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
SATE -0.442** 0.309** 0.288** 0.051 0.266** 0.426** 
s.e. 0.138 0.078 0.072 0.046 0.056 0.05 
N 355 1228 473 512 762 2454 

ใต ้
SATE -0.169 0.563** 0.033 -0.012 0.08 0.183** 
s.e. 0.158 0.08 0.077 0.051 0.082 0.049 
N 167 748 425 437 832 2890 

ท้ังประเทศ 
SATE -0.672** 0.133** -0.107** -0.107** 0.058 0.142** 
s.e. 0.051 0.031 0.025 0.021 0.037 0.022 
N 1197 4360 2953 2955 3960 17494 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-22  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางท่ี ผ5-3 (ต่อ) 

 

ผู้บัญญัติ
กฎหมาย  
ข้าราชการ
ระดับอาวุโส  
และผู้จัดการ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่างๆ 

ช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ และผู้

ประกอบวิชาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เสมียน 

พนักงาน
บริการ และ
พนักงานขาย
ในร้านค้าและ

ตลาด 

ผู้ปฏิบัติงาน
อื่นๆ 

ปริญญาโทขึ้นไป 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

SATE -0.058 -0.272** -0.138 -0.245** -0.254 0.255 
s.e. 0.184 0.081 0.117 0.121 0.26 0.238 
N 123 262 258 143 63 40 

กลาง 
SATE -0.326** 0.160** -0.223** -0.183** 0.1 -0.267 
s.e. 0.147 0.051 0.051 0.04 0.096 0.208 
N 215 1083 406 444 118 105 

เหนือ 
SATE -0.465** 0.282** 0.071 -0.046 0.073 0.176 
s.e. 0.141 0.086 0.094 0.071 0.16 0.242 
N 111 916 264 261 102 42 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
SATE -0.258 0.301** 0.356** -0.018 0.420** -0.068 
s.e. 0.205 0.079 0.096 0.061 0.101 0.199 
N 175 1191 207 256 125 38 

ใต้ 
SATE -0.085 0.565** 0.014 -0.155** 0.15 -0.055 
s.e. 0.227 0.084 0.111 0.07 0.116 0.338 
N 95 689 201 205 80 33 

ท้ังประเทศ 
SATE -0.469** 0.122** -0.133** -0.200** 0.078 -0.203 
s.e. 0.067 0.031 0.028 0.025 0.057 0.128 
N 719 4141 1336 1309 488 258 

หมายเหต:ุ  ** 0.05 level of significant * 0.10 level of significant 

 



บทที่ 5 
นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  5-23 

ตารางท่ี ผ 5-4 Average Treatment Effect for the Treated 

ผู้บัญญัติกฎหมาย  
ข้าราชการระดับ
อาวุโส  และ
ผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ 

ช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ และผู้

ประกอบวิชาชีพ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เสมียน 

พนักงาน
บริการ และ
พนักงานขาย
ในร้านค้าและ

ตลาด 

ผู้ปฏิบัติงาน
อื่นๆ 

รวมทุกระดับการศึกษา 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

SATT -0.396* -0.147* -0.186* -0.146 0.062 -0.004 
s.e. 0.208 0.082 0.096 0.100 0.185 0.061 
N 137 283 391 308 343 1101 

กลาง 
SATT -0.590** 0.247** -0.089** -0.115** 0.267** 0.121** 
s.e. 0.109 0.057 0.039 0.034 0.06 0.026 
N 353 1147 1190 1178 1348 8022 

เหนือ 
SATT -0.716** 0.290** 0.237** -0.035 0.334** 0.365** 
s.e. 0.168 0.089 0.085 0.056 0.071 0.04 
N 185 954 474 520 675 3027 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
SATT -0.446** 0.312** 0.424** 0.061 0.450** 0.530** 
s.e. 0.151 0.081 0.07 0.054 0.059 0.048 
N 355 1228 473 512 762 2454 

ใต ้
SATT -0.139 0.607** 0.137 -0.011 0.184** 0.264** 
s.e. 0.187 0.088 0.098 0.063 0.062 0.04 
N 167 748 425 437 832 2890 

ท้ังประเทศ 
SATT -0.684** 0.163** -0.033 -0.109** 0.231** 0.211** 
s.e. 0.061 0.033 0.026 0.021 0.030 0.017 
N 1197 4360 2953 2955 3960 17494 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

5-24  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางท่ี ผ 5-4 (ต่อ) 

ผู้บัญญัติกฎหมาย  
ข้าราชการระดับ
อาวุโส  และ
ผู้จัดการ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่างๆ 

ช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ และผู้

ประกอบวิชาชีพ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เสมียน 

พนักงาน
บริการ และ
พนักงานขาย
ในร้านค้าและ

ตลาด 

ผู้ปฏิบัติงาน
อื่นๆ 

ปริญญาโทขึ้นไป 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

SATT -0.396* -0.128 -0.306** -0.163 -0.529** 0.151 
s.e. 0.208 0.086 0.102 0.146 0.264 0.100 
N 123 262 258 143 63 40 

กลาง 
SATT -0.095 0.233** -0.228** -0.205** 0.223** -0.417** 
s.e. 0.166 0.057 0.056 0.048 0.109 0.159 
N 215 1083 406 444 118 105 

เหนือ 
SATT -0.387** 0.290** 0.063 -0.05 0.286 0.303 
s.e. 0.149 0.090 0.111 0.081 0.195 0.244 
N 111 916 264 261 102 42 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
SATT -0.272 0.304** 0.409** -0.007 0.451** 0.008 
s.e. 0.226 0.081 0.107 0.063 0.114 0.263 
N 175 1191 207 256 125 38 

ใต ้
SATT -0.092 0.607** 0.039 -0.173** 0.304** 0.386 
s.e. 0.261 0.089 0.148 0.080 0.131 0.262 
N 95 689 201 205 80 33 

ท้ังประเทศ 
SATT -0.407** 0.155** -0.134** -0.185** 0.197** -0.13 
s.e. 0.082 0.034 0.034 0.028 0.072 0.136 
N 719 4141 1336 1309 488 258 

หมายเหต:ุ  ** 0.05 level of significant * 0.10 level of significant 
 
 



บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ และคณะ 

การศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน และเงินเดือน
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดจากการดําเนินนโยบายดังกล่าว พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับผลประโยชน์และลดหรือบรรเทาปัญหากับผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายข้างต้น เพื่อให้เกิดผลต่อความสมดุลและความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจ 
มหภาค โดยสรุปการศึกษาพอสังเขป ดังน้ี 

6.1 สรุปผลการใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน 

การศึกษาในส่วนของนโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน ในคร้ังน้ีได้วิเคราะห์ถึงระบบอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําของไทยในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาระบบอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของไทยในปัจจุบันเพื่อสะท้อนภาพให้เห็น
ถึงความจําเป็นในการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําในปัจจุบัน จากนั้นเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการปรับข้ึน
ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน ครอบคลุมผลกระทบระบบเศรษฐกิจโดยรวม และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ตลาดแรงงาน ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้

ก. ระบบอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของไทยในอดีต 

ประเทศไทยกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําคร้ังแรกตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103 โดยมอบ
อํานาจให้กระทรวงมหาดไทยกําหนด คณะกรรมการค่าจ้างชุดแรก ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วย
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐบาล อัตราค่าจ้างข้ันต่ําครั้งแรกท่ีได้มีการประกาศใช้เม่ือ
ปี 2516 คืออัตราค่าจ้างข้ันต่ําวันละ 12 บาท หรือเดือนละ 312 บาท สําหรับลูกจ้างรายเดือนซึ่งเป็นอัตรา
เดียวและใช้บังคับในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมสําคัญในขณะนั้น ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศและคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการกําหนดค่าจ้างข้ันต่ํา เพิ่มพื้นที่บังคับใช้เป็น 6 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มคือ สมุทรสาคร และนครปฐม 
หลังจากน้ันมีการขยายการบังคับใช้ให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา 
จากนั้นจะมีการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําใหม่ทุกวันที่ 1 มกราคม หรือวันที่ 1 เมษายน วาระการปรับค่าจ้างข้ัน
ต่ําไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนในกฎหมาย แต่โดยปกติจะปรับปีละ 1 คร้ัง แต่มีบางปีที่ปรับมากกว่า 1 ครั้ง หรือบางปี
ไม่ได้มีการปรับแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง และอํานาจการ
ต่อรองของขบวนการแรงงานในช่วงเวลานั้นๆ ต่อมาในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีผลยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีการนําหลักการกระจายอํานาจการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําในระดับจังหวัด โดย
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างในจังหวัดของตน โดยนําปัจจัยเก่ียวกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดเข้ามาพิจารณาจวบจนถึงปัจจุบัน 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

6-2  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ข. ปัญหาระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของไทยในปัจจุบัน 

ปัญหาระบบอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของไทยในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในการ
กระจายรายได้ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงตกอยู่ในภาวะยากจน นําไปสู่การปรับข้ึนอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําทั่วประเทศ กล่าวโดยสรุปปัญหาของอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา ได้แก่  

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและความไม่ทั่วถึงของอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา จากความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่สูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อยและขาด
โอกาสในการเพิ่มรายได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงไม่มีโอกาส
ที่จะมีรายได้จากการเป็นลูกจ้างสถานประกอบการจนเติบโตเป็นชนชั้นกลางที่จะเป็นฐานการบริโภคและสร้าง
สินค้าและบริการที่มีคุณค่าและเป็นของตนเองได้ และในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงภาวะเงินเฟ้อผู้มีรายได้น้อย
จะเป็นกลุ่มคนท่ีเดือดร้อนจากค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในขณะที่แรงงานบางส่วนของประเทศยังคงไม่ได้รับ
ค่าจ้างข้ันต่ํา (Minimum Wage) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแรงงานมิให้แรงงานเข้าสู่ภาวะยากจน
อย่างท่ัวถึง ส่งผลให้แรงงานจํานวนหนึ่งยังไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ําและมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวะยากจน 
กล่าวโดยสรุปคือ ยังมีแรงงานที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างข้ันตํ่ามากกว่า 4 ล้านคนในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็น
เครื่องบ่งช้ีว่า การคุ้มครองแรงงานยังครอบคลุมไม่ท่ัวถึงท่ีจะทําให้แรงงานได้รับค่าจ้างตามค่าครองชีพอีกเป็น
จํานวนมากกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่เว้นแม้แตแ่รงงานในกรุงเทพมหานคร การท่ีรัฐบาลพยายามจะ
ใช้นโยบายปรับค่าจ้างให้ยุติธรรมมากข้ึน (Fair Wage) เป็น 300 บาทเท่ากันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อาจจะมี
ประสิทธิผลไม่ได้เต็มท่ีและอาจจะมีสัดส่วนของแรงงานท่ีไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ําเพิ่มมากข้ึนมากก็เป็นได้ ถ้ายังไม่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับผู้ประกอบการได้อย่างที่คาดหวังไว้ ดังนั้น 
การใช้นโยบายค่าจ้างข้ันต่ําก็จําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย 

การขยายตัวของค่าจ้างข้ันต่ําในช่วงท่ีผ่านมาไม่ทันค่าครองชีพ จากข้อเท็จจริงในอดีต พบว่า 
ค่าจ้างท่ีแรงงานได้รับขยายตัวช้ากว่าการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อ โดยหากพิจารณาเป็นรายภูมิภาคกลับ
พบว่ามีเพียงกรุงเทพมหานครเท่าน้ันท่ีการขยายตัวของค่าจ้างข้ันต่ําสูงกว่าค่าครองชีพ ซึ่งอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
ควรประเมินได้ใน 3 มิติ อันได้แก่ (1) ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ (2) ความเหมาะสมต่อการใช้
จ่ายเชิงคุณภาพ และ (3) ความเหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน แต่ความเป็นจริงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการ
เพิ่มข้ึนของค่าจ้างข้ันต่ําไม่ถึงร้อยละ 1 มีถึง 32 จังหวัดครั้ง และบางจังหวัดไม่ได้ข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําแต่อย่างใดใน
บางปี รวมแล้วถึง 276 จังหวัดคร้ัง ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสภาพความเป็นจริงแล้วค่าครองชีพของทุกจังหวัด
เพิ่มข้ึนทุกปี จะมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างน้อยที่สุด ค่าจ้างข้ันต่ําของแต่ละจังหวัดก็ควรจะคํานึงอํานาจซื้อ
ของลูกจ้างท่ีไม่ควรต่ํากว่าที่ผ่านมาผลก็คือ ลูกจ้างจะตกอยู่ในภาวะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายในที่สุด และถ้า
จะต้องมีภาระเลี้ยงดคูรอบครัวเพิ่มเข้ามาอีกย่อมทําให้ลูกจ้างเหล่าน้ีตกอยู่ในภาวะท่ีเสี่ยงต่อความยากจนและ
หน้ีสินเป็นอย่างมาก 

ค. ผลกระทบนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท 

1. การสํารวจผลกระทบจากภาคส่วนต่างๆ  

สรุปผลการสํารวจข้อคิดเห็นของภาคส่วนส่วนต่างๆ โดยการตรวจเอกสารท้ังจากผลงาน
วิชาการ สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการสํารวจความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบท้ังตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ใน
ประเด็นผลกระทบของนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท โดยผลการสํารวจ พบว่านโยบายดังกล่าวมี
ข้อดี และข้อเสีย สรุปได้ดังนี ้
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ข้อดีของนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท 

- การสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ํา จะทําให้แรงงาน
ได้รับประโยชน์โดยตรงประมาณ 3.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของลูกจ้างเอกชน ซึ่งผลการสํารวจพบว่า
แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในสาขาก่อสร้าง ตามด้วยสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาการค้า สาขาบริการอาหาร และ
เครื่องดื่ม และสาขาผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตามลําดับ 

- ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท”ด้านผลดีได้แก่ นโยบาย
ดังกล่าวจะช่วยให้แรงงานมีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิต และฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีการจับจ่ายใช้สอย
มากข้ึน เงินตราหมุนเวียนในระบบมากข้ึน เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รัฐเก็บภาษีได้มากข้ึน ทําให้มีเงินมา
พัฒนาประเทศมากข้ึน เป็นต้น 

ข้อเสียของนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุการปรับข้ึน
ค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ เมื่อพิจารณา
ค่าจ้างแรงงานรวมท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มข้ึน พบว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เฟอร์นิเจอร์  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานเป็นหลักและถือเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีนายจ้างจะหาแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ทํางานแทน 

- การสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่าการข้ึนค่าจ้างนั้นต้นทุนของ
ผู้ประกอบการสูงข้ึน ผู้ประกอบการต้องรับภาระเพิ่ม เช่น ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ
สวัสดิการอ่ืนๆ ที่คํานวณจากฐานค่าจ้าง เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานเข้มข้นนั่นคือ พึ่งพาแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างข้ัน
ต่ําในสัดส่วนสูง และอัตรากําไรสุทธิต่ํา ตรงกับข้อมูลของ สศช. อย่างไรก็ดีการเรียงลําดับสาขาท่ีได้รับ
ผลกระทบแตกต่างจาก สศช.เล็กน้อยคือ สาขาการค้า ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ก่อสร้าง และการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม 

- นอกจากนี้ ธปท. ประเมินว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันตํ่านั้นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต  
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังราคาสินค้า อีกท้ังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมแท้จริง (Real GDP) ต่ํากว่าปกติ และเงินเฟ้อ
เพิ่มข้ึน ทั้งนี้อุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบอย่างสูง ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ การผลิตเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าภาคการส่งออกใน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งใช้
แรงงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบ จากต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน เนื่องจากค่าแรงงานของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงงานของประเทศคู่แข่งจะสูงกว่า เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ซึ่งมี
ค่าแรงตํ่ากว่าไทย ซ่ึงจะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกลดลง เป็นปัญหาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจระยะยาว 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมินผลกระทบจากการปรับค่าแรงข้ันตํ่า 300 บาท/วัน 
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน (Cost Push Inflation Effect) โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เนื่องจาก



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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สินค้ากว่าจะมาถึงผู้บริโภคอย่างน้อยต้องผ่านห่วงโซ่อุปทานประมาณ 10 อุตสาหกรรม แต่ละอุตสาหกรรม
หรือบริการจะมีการปรับค่าจ้างและผลักใส่เข้าไปในตัวสินค้า ทําให้สินค้าเม่ือถึงมือผู้บริโภคมีราคาที่สูงข้ึน เป็น
ต้นทุนของภาคการผลิต ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เมื่อบวกกับเงินเฟ้อที่เกิดจากนโยบายจะ
ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อแบบทวีคูณ (Inflation Multiplier) ส่งผลกระทบไปสู่อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน และที่สุดก็
ส่งผลต่อขีดความสามารถของประเทศ รวมถึงสินค้าท่ีผลิตไว้เพื่อขายในประเทศ ก็จะถูกแย่งตลาดจากประเทศใน
อาเซียน ซึ่งได้สิทธิพิเศษภายใต้ FTA 

- การใช้ค่าจ้างข้ันต่ํา ในอัตราเดียวทั่วประเทศจะส่งผลให้อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในเขต
เมืองใหญ่ โดยเฉพาะในปริมณฑล เพราะไม่มีแรงจูงใจที่จะกระจายการผลิตไปในต่างจังหวัด ซึ่งมีรัศมี
ระยะทางเกินกว่า 300 กิโลเมตร เน่ืองจากระยะทางที่ยาวไกล จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงข้ึน  
ในระยะยาว จะเป็นการทําลายโครงสร้างค่าจ้างปัจจุบัน ท่ีเน้นให้อุตสาหกรรมขยายตัวไปในจังหวัดท่ีห่างไกล 
เพื่อเป็นการกระจายรายได้และกันคนให้อยู่ในพื้นท่ี หากมีการปรับค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศจะทําให้แรงงาน
ไหลกลับเข้ามาทํางานในส่วนกลางมากข้ึน โดยเฉพาะกรณีท่ีคณะกรรมการค่าจ้างกลางเห็นชอบให้ปรับค่าจ้าง
ข้ันต่ํา 300 บาท นําร่องเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต จะเป็นตัวเร่งให้แรงงานไหลเข้ามา
ทํางานในส่วนกลางมากยิ่งข้ึน 

- สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาท ต่อภาคการผลิตว่า หากค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 
จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.16 ซึ่งผลจากการปรับค่าจ้างครั้งล่าสุด (เพิ่มร้อยละ 
6.4) ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการด้านค่าใช้จ่ายแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.03 ดังนั้น การข้ึนค่าแรงข้ันต่ําจาก
วันละ 215 บาท เป็น 300 บาท หรือปรับเพิ่ม 85 บาท ต่อวัน (ประมาณ 2,200 บาท/เดือน) ทําให้ค่าแรง
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 39.5 

- หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย ได้แสดงความกังวลถึงผลกระทบของการข้ึนค่าแรง
ข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน โดยคาดการณ์ผลกระทบในระยะสั้นกับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของ
ประเทศ โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ไม่สามารถท่ีจะแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวได้ 
สําหรับระยะยาว การปรับข้ึนค่าจ้างวันละ 300 บาท จะทําให้ค่าจ้างแรงงานของไทยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังน้ัน ประเทศไทยอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในการลงทุนจากต่างประเทศ และ
ต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึนอาจทําให้ราคาสินค้าของไทยในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งอาจส่งผลต่อขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก และอาจส่งผลให้ต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอ่ืนๆ 

- ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “นโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท”พบว่า ผลเสีย ได้แก่ ราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัวสูงข้ึนตาม ธุรกิจ/ผู้ประกอบการอาจขาดทุน หรือยกเลิกกิจการ อัตราคน
ว่างงานเพิ่ม นายจ้างลดพนักงาน เกิดปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อผู้ทําธุรกิจส่งออก 
เป็นต้น 

- คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ภาระของนายจ้างต่อผลกระทบค่าแรง 300 บาท สําหรับ
ในกรณีการจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะ 3 สัญชาติ สมมติให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ท่ีจังหวัด
ไหนก็จะได้รับค่าจ้างต่อวันเท่ากับค่าจ้างข้ันตํ่าทุกคน แต่ถ้าเป็นแรงงานผิดกฎหมายท่ีเป็นกรรมกรและแม่บ้าน
ถ้าทํางานในกรุงเทพฯ น่าจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 200 บาท ถ้าทํางานในปริมณฑลน่าจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 
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150 บาท ค่าจ้างกรรมกรและแม่บ้านในจังหวัดที่เหลือเฉลี่ยวันละ 100 บาท ถ้าเป็นเช่นนี้การเพิ่มข้ึนของ
ค่าจ้างข้ันตํ่าเป็น 300 บาท/วัน เท่ากันทั่วประเทศจะมีภาระทางการเงินต่อนายจ้างเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 
40,776 ล้านบาท (17,223+23,553 ล้านบาท) จากเดิม (ปี พ.ศ. 2554) อย่างไรก็ตาม ภาระทางการเงินของ
นายจ้าง ทั้งกรณีจ้างแรงงานต่างด้าว และกรณีจ้างแรงงานไทยในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 558.6 ล้านบาท
ต่อวัน และในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึนเป็น 502.4 ล้านบาทต่อวัน รวมเป็นภาระทางการเงินข้ันตํ่าท่ีนายจ้างต้อง
ประสบจนถึงปี พ.ศ. 2556 เมื่อทุกจังหวัดมีค่าจ้าง 300 บาทเท่ากัน เป็นเงินประมาณ 1,061 ล้านบาทต่อวัน 

2. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

คณะผู้จัยทําการศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลจาก
การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษา พบว่า การปรับเพื่มค่าแรงข้ันต่ําคร้ังน้ีเป็นการ
ปรับข้ึนสูงและทันที ไม่เคยมีในประวัติเศรษฐกิจไทย แม้ช่วงฟองสบู่ปี พ.ศ. 2533-2540 การปรับข้ึนก็ช้ากว่าน้ี
มาก คือข้ึนประมาณร้อยละ 40 ในช่วงเวลา 3 ปี และเป็นการปรับข้ึนท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าปัจจุบัน 
ดังนั้นค่าแรงข้ันต่ําที่แท้จริง (Real Minimum Wage) ครั้งนี้จึงเพิ่มข้ึนเร็วมาก แม้วรรณกรรมในต่างประเทศ
ในระยะหลังจะเริ่มพบว่าผลทางลบมีน้อยกว่าท่ีเคยคิดกัน แต่ล้วนใช้กับกรณีที่มีการปรับข้ึนท่ีช้ากว่านี้ และใน
ท่ามกลางเงื่อนไขที่ต่างกับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้คาดประมาณว่าผลกระทบของการเพิ่มค่าแรงข้ันตํ่า จะส่งผล
ดังน้ี 

1. จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง มากกว่าการท่ีจะเพิ่มข้ึนจากอุปสงค์ในประเทศ 
(domestic demand) 

2. บางสาขาการผลิตมีความเสี่ยงสูง (Vulnerable Sector) ต้องผลักภาระด้วยการข้ึนราคา  

3. เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ 

4. ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงาน แต่ต้องระวังการตกงานของแรงงานด้อยฝีมือ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล 

5. ผลระยะยาวตามแนวทาง Big Push ไม่รับประกันความสําเร็จ เพราะค่าแรงข้ันต่ําจะมีผลต่อ
การเพิม่ขนาดตลาดภายในของไทยไม่มาก การส่งออกยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Engine) หลัก 

6. ต้องมีนโยบายเสริม เช่นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)  ดังเช่นกรณีงานวิจัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความไม่สมดุล (Imbalance) ในระยะสั้นแล้ว 
ยังส่งผลดีต่อแนวทางพัฒนาระยะยาว 

7. ค่าแรงข้ันต่ําไทยจะสูงข้ึน ‘โดยเปรียบเทียบ’ กับประเทศอาเซียน น่าจะส่งผลให้แรงงาน
ต่างชาติไหลเข้ามากข้ึนอย่างน้อยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จนกว่าประเทศเหล่าน้ันจะมี Growth Catch-Up ใกล้
กับไทยมากข้ึน ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในไทยได้ระดับหนึ่งข้ึนกับการ
บังคับใช้กฏหมายด้านแรงงานต่างชาติของไทยด้วย 

8. ความสัมพันธ์กับ AEC  คาดประมาณว่าการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําน้ีจะไม่มีผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือภายใต้ AEC มากนัก เพราะผลของค่าแรงข้ันต่ําในกลุ่มแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างสูงกว่า หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือมีทักษะมากกว่า (แรงงานท่ีได้รับค่าจ้างสูงกว่า Decile 6th ) มีน้อยหรือไม่มีเลย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในการศึกษาผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ําของค่าจ้าง การจ้างงาน และชั่วโมงการทํางาน) แต่จะมีผล
ต่อการเคลื่อนย้ายทุนสูง จากการย้ายฐานการผลิต 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

6-6  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3. ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าจ้างข้ันต่ําต่อโครงสร้างค่าจ้างในประเทศไทย และ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการจ้างงาน การเข้าร่วมในกําลังแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาค 
การผลิตต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเคลื่อนย้ายระหว่างภาคการผลิตท่ีเป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการสําหรับ
แรงงานท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือต่ํากว่าเท่าน้ัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด  
ความเข้าใจในลักษณะของการเคลื่อนย้ายระหว่างภาคเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบนั้นมีความสําคัญอย่างมาก
ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยท่ีภาคเศรษฐกิจนอกระบบมีขนาดใหญ่ 
และเป็นแหล่งงานของแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานท้ังหมด ในการศึกษานี้ผู้วิจัยใช้การทํางานในสถานะ
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างในกิจการ
เอกชนขนาดไม่ถึง 10 คน เป็นตัวชี้วัดการทํางานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 

ผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูลค่าจ้างในอดีตพบว่าการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันตํ่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ํา
ของค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีทํางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้ึนไปได้มากพอสมควร โดยประมาณการ
ว่าผลกระทบในทางบวกต่อค่าจ้างหรือ Spill Over จะมีข้ึนไปถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 แต่ขนาดของผลกระทบต่อ
กลุ่มท่ีได้รับค่าจ้างในระดับสูงข้ึนไปจะมีลดหลั่นลงไป ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการปรับข้ึนอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็น
ประโยชน์กับแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่ําและมีอํานาจต่อรองน้อย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบท่ีดีน้ี 
ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับแรงงานท่ียังมีงานทําในภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ ดังนั้นการศึกษานี้จะต้องครอบคลุม
ไปถึงผลกระทบต่อการจ้างงาน และสัดส่วนของแรงงานท่ีจะหลุดออกไปอยู่นอกระบบด้วย 

จากการวิเคราะห์ผลของการปรับเพิ่มค่าจ้างข้ันต่ําต่อสัดส่วนการจ้างงานต่อประชากร และ
สัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงาน งานวิจัยนี้ไม่พบผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับแรงงานทักษะต่ํา
โดยรวมท่ีมีอายุระหว่าง 15-65 ปี แต่เมื่อพิจารณาการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตกลับพบว่า
สัดส่วนการจ้างงานในกิจการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จะลดลงอย่างมากและมีนัยสําคัญ 
แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่ในภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในภาคเกษตรซึ่งผู้วิจัย
มองว่าส่วนมากเป็นการว่างงานแฝง 

กลุ่มแรงงานวัยหนุ่มสาวท่ีมีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทํางานน้อย 
จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของสถานประกอบการเอสเอ็มอี และกิจการขนาดใหญ่มากท่ีสุด นอกจากน้ี
การศึกษายังพบว่าสัดส่วนการจ้างงาน และสัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงานของกลุ่มนี้จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
หากอัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่แท้จริงเพิ่มสูงข้ึน แต่เน่ืองจากกลุ่มแรงงานวัยหนุ่มสาวมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยในกําลัง
แรงงานทักษะต่ํา จึงไม่ส่งผลต่อสัดส่วนการจ้างงาน และสัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงานโดยรวมมากนัก 

6.2 สรุปผลการใช้นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน 

การศึกษาในส่วนของผลการใช้นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน พิจารณา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดแรงงาน ภาระเงินงบประมาณของรัฐ และระดับการบริโภค
ของประชาชน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสามประเด็น ดังนี ้

ก. สรุปผลการศึกษารายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างเอกชน 

การคํานวณรายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างเอกชน ใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรไตรมาส 3 ท้ังหมด 31 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2553 ผลการศึกษา พบว่าการเป็น
ข้าราชการและอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ นั้นมีรายได้ตลอดชีวิตค่อนข้างดีกว่าการเป็นลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะ



บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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สําหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ส่วนผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี การเป็นลูกจ้างเอกชนนั้นจะมี
รายได้ที่ผันผวน (เป็นความเสี่ยง) แม้ดูเหมือนว่าผูท้ี่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีรายได้ดีในบางช่วงก็ตาม 
โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีรายได้ของลูกจ้างเอกชนลดลงอย่างรุนแรง ในขณะที่รายได้ของข้าราชการจะ
ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ  

ข้าราชการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ จะมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าลูกจ้างเอกชนโดยเฉพาะเมื่อมีการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีข้ึนไป แต่ความผันผวนของรายได้ของข้าราชการก็มักจะตํ่ากว่า กล่าวโดยสรุปรายได้ของข้าราชการ
โดยเฉลี่ยมิได้มีรายได้ต่ํากว่าลูกจ้างเอกชนเสมอไป (ตามท่ีเข้าใจกัน) แต่จะมีข้าราชการท่ีมีการศึกษาสูง ซึ่ง
น่าจะมีโอกาสที่ดีท่ีจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสงูถ้าได้ทํางานในภาคเอกชน ซึ่งข้าราชการในกลุ่มนี้มีจํานวนไม่มากนัก  

นอกจากน้ีมูลค่าของสวัสดิการที่ข้าราชการได้รับมีประมาณคร่ึงหน่ึงของมูลค่ารายได้ตลอดชีวิต 
ในขณะท่ีสวัสดิการสําหรับลูกจ้างเอกชนน้ันมีมูลค่าไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมสวัสดิการท่ีเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน ผลการศึกษา พบว่าข้าราชการมีรายได้ตลอดชีวิตสูงกว่าลูกจ้างเอกชนในทุกๆ ระดับการศึกษา ท้ังใน
เขตกรุงเทพฯ และนอกกรุงเทพฯ แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้มูลค่า ณ ราคา ปี พ.ศ. 2550 จะเห็นว่าข้าราชการ
ที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีมักได้รับรายได้ตลอดชีพสูงกวา่ลูกจ้างเอกชน 

ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการทํางานในเขตกรุงเทพฯ จะให้มูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีวิตสูงข้ึน
กว่าการทํางานในจังหวัดอ่ืนๆ ในทุกๆ ระดับการศึกษา แต่อย่างไรก็ดี ผู้มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรีท่ี
ทํางานให้แก่ภาครัฐก็ยังมีมูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีพสูงกว่าการทํางานให้ภาคเอกชน เพราะมูลค่าของ
สวัสดิการน้ันสูงกว่ากันมากนัก รวมทั้งผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีและทํางานในบริษัทเอกชนจะมี
มูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีวิต ณ เวลาที่เริ่มต้นชีวิตทํางานสูงกว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกันแต่ทํางานในภาครัฐ 

ข. สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้โดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิต ิ

ผู้วิจัยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ 2 วิธี ในการเปรียบเทียบรายได้ของข้าราชการและลูกจ้างเอกชนโดย
คํานึงถึงปัจจัยเช่น การศึกษา ประสบการณ์ และอายุ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าข้าราชการมีรายได้น้อยกว่าลูกจ้าง
เอกชนจริงหรือไม่ โดยผลการศึกษาวิธีที่ 1 สรุปได้ว่าในทุกระดับการศึกษา ข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
ลูกจ้างเอกชน โดยที่ลูกจ้างจะมีรายได้สูงข้ึนเม่ือมีการศึกษามากข้ึน มีประสบการณ์ในการทํางานมากข้ึน และ
ผู้ชายมักมีรายได้มากกว่าผู้หญิง นอกจากน้ี ในแบบจําลองหลายๆ แบบยังให้ผลเพิ่มเติมว่า ข้าราชการใน
กรุงเทพฯ มักมีรายได้สูงกว่าในภูมิภาค และในส่วนภูมิภาคต่างๆ มีความชัดเจนว่าข้าราชการมีรายได้มากกว่า
ลูกจ้างเอกชน นอกจากนี้ เมื่อเทียบเป็นอาชีพยังพบว่าข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าในทุกๆ อาชีพ 

สําหรับผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าผู้มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ทํางานภาคเอกชนมีรายได้มากกว่ารับราชการ แต่ถ้าเป็นอาชีพในกลุ่มที่ภาคเอกชนมีการแข่งขัน
กันสูง ข้าราชการก็จะมีรายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชน นอกจากนี้  ถ้า เป็นข้าราชการในภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ก็จะมรีายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชนที่มีการศึกษาสูงเหมือนๆ กัน 

ผลการศึกษาวิธีที่ 2 สรุปได้ว่าข้าราชการในกรุงเทพฯ มีรายได้ต่ํากว่าลูกจ้างเอกชน ทั้งกรณีรวมทุก
การศึกษาและกรณีท่ีเปรียบเทียบเฉพาะคนมีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ส่วนในภูมิภาคพบว่าข้าราชการ
มีรายได้สูงกว่าลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะในอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ พนักงานบริการ 
และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ข้าราชการในกลุ่มอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีรายได้
น้อยกว่าลูกจ้างเอกชนในอาชีพเดียวกัน 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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โดยสรุป ข้าราชการได้รับรายได้น้อยกว่าเอกชนเฉพาะกลุ่มอาชีพผู้บริหารหรือข้าราชการท่ีทํางานใน
กรุงเทพเท่าน้ัน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของข้าราชการท่ัวประเทศ สําหรับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ แล้ว ข้าราชการมีรายได้
มากกว่าลูกจ้างเอกชน และความแตกต่างของรายได้เห็นได้ชัดเจนในกรณีท่ีข้าราชการทํางานอยู่ในภูมิภาค 
ดังน้ัน การข้ึนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากว่า น่าจะยิ่งทําให้ความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคต่างๆ สูงข้ึนไปอีก 

ค. สรุปผลการศึกษาภาระต่อเงินงบประมาณในการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

ภาระเงินงบประมาณท่ีเกิดจากข้าราชการบรรจุใหม่จะน้อยกว่าภาระเงินงบประมาณที่จะเกิดจากการ
ปรับฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเก่า เพราะทุกคนจะได้รับการปรับฐานเงินเดือนชดเชยข้ึนเพื่อไม่ให้น้อยกว่า
ข้าราชการที่เข้าใหม่ และจํานวนข้าราชการเข้าใหม่จะมีจํานวนน้อยตามนโยบายการลดจํานวนข้าราชการ ในปี
แรกข้าราชการเก่าท่ีได้รับผลกระทบ จะได้รับการปรับข้ึนเงินเดือนประมาณ 100-2,700 บาทต่อเดือน และ 
100-3,320 บาทต่อเดือนในปีท่ีสอง และภาระเงินงบประมาณเพื่อการสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ และการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญในอนาคตจะสูงข้ึนมากอีกเช่นกัน 

การปรับฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรียังจะมีผลทําให้ช่องว่างระหว่างรายได้
ตลอดชีพระหว่างข้าราชการและลูกจ้างเอกชนยิ่งสูงมากข้ึน ในขณะที่รายได้ตลอดชีพของข้าราชการที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปน้ันยังน้อยกว่าภาคเอกชน การที่จะดึงดูดผู้มีการศึกษาสูงเพื่อมาทํางาน
ราชการจะยิ่งยากข้ึน 

6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบนโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน 

สําหรับข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของนโยบายดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาครัฐ และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี 

ก. ข้อเสนอแนะของภาครัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบ 

ในส่วนของภาครัฐได้มีมาตรการในการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและได้มีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมาตรการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) มาตรการให้การสนับสนุนทางการเงิน และ 2) มาตรการทางภาษี อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 7,325 ล้านบาท  

สําหรับมาตรการทางการเงิน ประกอบไปด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา 
การผลิต (Productivity Improvement Loan) 2) โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ ลักษณะ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 4 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 3) โครงการคํ้าประกันสินเช่ือ
ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรับผู้ประกอบการใหม่ของ บสย. สําหรับเอสเอ็มอีที่มีอายุ
กิจการไม่เกิน 2 ปี 4) โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดให้เอสเอ็มอีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรม และ  
5) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผ่านกองทุนประกันสังคม 

มาตรการทางด้านภาษี ประกอบด้วย 1) มาตรการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์กับเอสเอ็มอีซ่ึงจะยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลที่เป็นเงินได้จากการขายเคร่ืองจักรเก่า
เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ 2) มาตรการหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ 3) มาตรการ
ลดหย่อนค่าแรงได้เพิ่มข้ึน 1.5 เท่า โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของส่วนต่าง
ค่าแรงที่เพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 300 บาท ทั้งนี้ เอสเอ็มอีท่ีเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในที่น้ี หมายถึง  



บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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1) นิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท
ต่อปี มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 200,000 กว่าราย และ 2) บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เข้าข่ายตามมาตรา 40 (5) 
(6) (7) และ (8) มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 500,000 กว่าราย 

นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานยังได้ออกมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ ดังนี้ 1) การลดอัตราเงิน
สมทบประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง–ลูกจ้าง ในปี พ.ศ. 2555  2) การให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน  
3) การยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงข้ึนรองรับรายได้ที่แท้จริงท่ีเพิ่มข้ึน 4) ฝึกอบรมแรงงานใหม่
ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 5) ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 300 บาท 6) ฝึกอบรมแรงงานนอก
ระบบ 7) โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เพื่อให้แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
ได้รับการบริการด้านการจ้างงานและยกระดับรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 8) โครงการนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้นายจ้างและผู้ต้องการหางานทํา พบกันโดยตรง และเกิดการจ้างงาน 9) การคุ้มครองส่งเสริม
สิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท 10) โครงการให้สถานประกอบการกู้ยืมเงินจากกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  

ข. ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย 

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดข้ึนกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
และบรรเทาปัญหาข้อเรียกร้องให้ปรับข้ึนค่าครองชีพจากฝ่ายลูกจ้าง คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางเลือกในการ
บรรเทาผลกระทบดังกล่าว ดังนี ้

1. รัฐบาลปรับค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นให้กับอัตราค่าจ้างขัน้ต่ําทุกปีโดยอัตโนมัติ 

สมมุติให้กรณีท่ีรัฐบาลยืนตามข้อตกลงคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ใน
ที่น้ีเรียกว่ากรณีฐาน คือ 

1. ข้ึนค่าจ้างร้อยละ 40 (ซ่ึงมีกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูเก็ต รวม 7 จังหวัด) ค่าจ้างข้ันต่ํา 
300 บาท และอีก 70 จังหวัด รอปี พ.ศ. 2556 

2. ปี พ.ศ. 2556 ทุกจังหวัดได้ค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาท และจะไม่พิจารณาข้ึนค่าจ้างไปอีก
จนถึงปี พ.ศ. 2558 (ค่าจ้างคงที่ไปอีก 2 ป)ี  

ผลการประเมินของ TDRI ในกรณีฐานเป็นดังนี้  

1) ค่าจ้างข้ันต่ําในปี พ.ศ. 2556 เฉลี่ยจะไม่ถึง 300 บาท (แท้จริงคือ 299 บาท) เนื่องจาก  
7 จังหวัดแรกเสียเปรียบท่ีค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแท้จริงลดลงในปี พ.ศ. 2556 นั่นคือ กรุงเทพฯ เหลือ 293 บาท 
นครปฐมเหลือ 290 บาท ปทุมธานี เหลือ 292 บาท นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ตเหลือ 289 บาท 
สุดท้ายสมุทรสาครเหลือ 287 บาท 

2) เมื่อค่าจ้างข้ันต่ําถูกกดให้คงที่ไปอีก 2 ปี (ถึงปี พ.ศ. 2558) จะทําให้ค่าจ้างข้ันต่ําท่ี
แท้จริงในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 299 บาท เหลือ 286 บาท ในปี พ.ศ. 2557 และ 274 บาท ในปี พ.ศ. 2558 
หรือลดลงประมาณร้อยละ 8.6 ดังนั้นทางเลือกนี้ จึงน่าจะทําให้อํานาจซื้อของลูกจ้างลดลง รัฐบาลจะต้องปรับ
ค่าครองชีพให้กับทุกจังหวัดท่ีได้เคยข้ึนเงินเดือนไปแล้ว 

2. รัฐบาลขึ้นค่าจ้างข้ันต่ําเป็นขั้นบันได 2 ขั้น (โดยใช้มติของคณะกรรมการค่าจ้างกลาง) 

เสนอข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําเป็นข้ันบันได 2 ข้ัน 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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1. ปีต่อไป (2556) ข้ึนให้อีก 27–55 บาท จะมีจังหวัดท่ีถูกกระทบเพียง 18 จังหวัด ซึ่ง 
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางถึง 12 จังหวัด 

2. จังหวัดที่ได้รับการข้ึนค่าจ้าง 300 บาทไปแล้ว 7 จังหวัด ต้องข้ึนค่าครองชีพให้โดย
อัตโนมัติตามดัชนีค่าครองชีพ เช่น กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2556 จะเพิ่มเป็น 311 บาท นครปฐม 309 บาท 
นนทบุรี 313 บาท ปทุมธานี 314 บาท ภูเก็ต 317 บาท สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพิ่มเท่ากัน 318 บาท  

3. ในปี พ.ศ. 2557 จะข้ึนให้จนครบ 300 บาททุกจังหวัด โดยจะมีอีก 52 จังหวัด ซึ่งส่วน
ใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวดั) ภาคเหนือ (15 จังหวัด) และภาคใต้ (10 จังหวัด) เป็นต้น  

สําหรับจังหวัดท่ีเคยข้ึนค่าจ้างเกินไปแล้วก็ต้องมีการปรับค่าครองชีพให้โดยอัตโนมัติ เช่น 
กรุงเทพ ปี พ.ศ. 2556 อยู่ท่ี 311 บาท ถ้าค่าครองชีพเพิ่มจากปี พ.ศ. 2556 ประมาณร้อยละ 4 ค่าจ้างข้ันต่ํา
จะกลายเป็น 323 บาท เป็นต้น ที่กล่าวมาน้ีเป็นเพียงการปรับค่าจ้างข้ันต่ําตามค่าครองชีพเพื่อมิให้แรงงานต้อง
ยากจนลงกว่าเมื่อปีก่อนเท่านั้น ยังมิได้พิจารณาผลิตภาพของแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน (หรือเรียกว่าค่าจ้างคุณภาพ) 
ซึ่งนายจ้างสามารถเพิ่มเงินเดือนให้ ข้อดีของทางเลือกน้ีคือ ไม่เป็นภาระของผู้ประกอบการมากเกินไป และ
อํานาจซ้ือของลูกจ้างไม่ลดลง 

ตารางที่ 6.1 ทางเลือกที่ 2 ด้วยการเพ่ิมค่าจ้างเป็น 2 งวด เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของธุรกิจที่มี
ต้นทุนค่าแรงสูง และไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

ปีท่ีขึ้น ค่าจ้างเพิ่มขึ้น (บาท) 
จํานวนจังหวดั/ภาคท่ีปรับเข้ามา 300 บาท 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ้ รวม 
ปี พ.ศ. 2556 27 - 55 12 1 1 4 18 

(7 จังหวัดแรกจะต้องปรับค่าจ้างขัน้ต่ําขึ้นตามคา่ครองชีพ) 

ปี พ.ศ. 2557 56 - 78 7 15 20 10 52 
(7 + 18 = 25 จังหวัดจะตอ้งปรับค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นตามค่าครองชีพ) 

รวม  19 16 21 14 70 
ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ6-1 

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกข้ันต่ําที่สุดที่จะไม่ทําให้แรงงานท่ีเคยปรับ 
300 บาทไปแล้วยากจนลงไปกว่าเดิม โดยทุกจังหวัดจะปรับตามค่าครองชีพทุกปี ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดที่เคยข้ึน
ค่าจ้างไปแล้ว และในปี 2557 จังหวัดในกลุ่มค่าจ้างต่ําสุด จะมีค่าจ้างครบ 300 บาท ตามสัญญาที่หาเสียงไว้
กับประชาชน 

3. ขยับขึ้นค่าจ้างให้ครบ 300 บาท ทุกจังหวัดจากปี 2556 เป็นปี พ.ศ. 2558 

เป็นทางเลือกที่กําหนดข้ึนตามข้อเรียกร้องของ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เพื่อขอ
เลื่อนการดําเนินโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท เท่ากันท่ัวประเทศเป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 หรือเล่ือนไป
อีก 3 ปี ข้อเสนอแนะสําหรับกรณีนี้ ดังนี ้

1. ทุกจังหวัดท่ีเคยข้ึนเงินเดือนร้อยละ 40 ของค่าจ้างของแต่ละจังหวัด (และมี 7 จังหวัด 
ที่ถึง 300 บาทไปแล้ว) จะต้องปรับค่าครองชีพ (CPI)1 ให้กับแต่ละจังหวัดโดยอัตโนมัติตามการคาดการณ์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (แต่ละจังหวัดจะได้รับการปรับค่าจ้างข้ันตํ่าตามฐานเงินเดือนแตกต่างกัน) 

                                                             
1 สมมุติให้ CPI แต่ละจังหวัด เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับปี 2554 ทุกจังหวัด 
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2. ในปี พ.ศ. 2558 ทุกจังหวัดจะได้ค่าจ้างข้ันต่ําไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน ครบทุก
จังหวัด การปรับค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 บาท ในปี พ.ศ. 2558 จะเพิ่มข้ึนไม่ถึงร้อยละ 35 (ของจังหวัดท่ีเคย
ได้รับค่าจ้างข้ึนร้อยละ 40 คือจังหวัดพะเยา) เน่ืองจากค่าจ้างที่เคยข้ึนให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับค่า
ครองชีพมาแล้วทุกป ี

ข้อดขีองการใช้ทางเลือกนี ้คือ 

1) จังหวัดท่ีแรงงานเคยได้รับเงินไปแล้วจะมีอํานาจซื้อไม่ต่ําไปจากเดิม (ไม่จนลง) เนื่องจาก
ได้ปรับค่าครองชีพให้แล้วทุกปี 

2) ทางสถานประกอบการมีการปรับตัวอย่างช้าๆ (ตามค่าครองชีพ หรือเงินเฟ้อ) โดยเฉพาะ 
เอสเอ็มอี ท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ในต่างจังหวัดก็จะมีเวลาปรับตัว (เพียงแต่ต้อง
เสียเวลาคิดเงินค่าจ้างใหม่หลายคร้ัง) 

3) สถานประกอบการมีเวลาที่จะคิดในเรื่องของการปรับโครงสร้างค่าจ้างของคนเดิมให้
สอดคล้องกับค่าจ้างข้ันต่ําใหม่ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีการปรับค่าจ้างคนเก่ากับคนใหม่ให้สอดคล้องกันในแต่ละป ี

4) ไม่ต้องใช้เงินมากในปีเดียวในการข้ึนเงินเดือนสูงสุด (ในบางจังหวัด) ถึงร้อยละ 35 

5) แรงกดดันเงินเฟ้อน่าจะมีน้อยกว่า 

ตารางที่ 6.2 จังหวัดที่ได้รับการปรับเงินเดือนเป็น 300 บาท ในปี พ.ศ. 2558 

 ช่วงเงินท่ีต้องปรับ (บาท) 
ไม่ต้องปรับ 2-20 21-40 41-58 รวม 

จํานวนจังหวัด 7 9 34 27 77 
ร้อยละ 9.09 11.69 44.16 35.06 100.0 

ท่ีมา:  ตารางท่ี ผ6-2 

 

ข้อเสีย 

นายจ้างจะต้องมีเงินหมุนเวียนทุกปีเพื่อใช้ปรับ CPI นอกเหนือจากการเพิ่มเงินเดือนประจําปี 
(ส่วนแบ่งผลผลิตไปจากธุรกิจ) แทนที่จะใช้เงินเพิ่มให้เป็น 300 บาท ทันทีในปี พ.ศ. 2558 (โดยมีเวลาสะสม
เงินเพื่อไว้จ่ายเป็นค่าจ้างที่เพิ่มในปี พ.ศ. 2558 (จากปี พ.ศ. 2555) 

การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําในคร้ังนี้แม้ว่าเป็นไปภายใต้นโยบายประชานิยมของรัฐบาลตามท่ีหา
เสียงไว้ และก็ดูเป็นธรรมกับลูกจ้างระดับหนึ่งเพราะทําให้ความเหลื่อมล้ําของค่าจ้างลดลง  แต่การข้ึนค่าจ้าง
มากๆแบบฉับพลันมีโอกาสเกิดผลเสีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจที่ไม่แข็งแรงพอซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเอสเอ็มอี  จึงควรมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลด
ผลกระทบต่อแรงงานกลุ่มเสี่ยงในการถูกเลิกจ้าง หรือถูกผลักไปสู่สภาพการทํางานที่แย่ลงสวนทางกับความ
พยายามในอดีตซึ่งสามารถทําให้แรงงานเข้ามาทํางานในระบบ และได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมายมากข้ึน  
นอกจากนี้การท่ีรัฐบาลใช้มาตรการแทรกแซงท่ีรุนแรงในการกําหนดค่าจ้างนั้นไม่เป็นกลยุทธ์ท่ีดีในระยะยาว 
แต่ควรท่ีจะวางนโยบายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรองค่าจ้าง และผลประโยชน์
อ่ืนๆ ของแรงงานมากกว่า 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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ค. ข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงนักวิชาการ ได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทา
ผลกระทบไว้ดังนี ้

1) ภาครัฐต้องเ ข้ามาดูแลกระบวนการปรับค่าจ้าง ข้ันต่ํ าผ่ านทางคณะกรรมการค่าจ้า ง 
คณะอนุกรรมการกําหนดค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัด และคณะอนุกรรมการวิชาการและกร่ันกรอง 

2) ปรับแนวคิดในเร่ืองแรงงานและค่าจ้าง จากท่ีเดิมหวังพึ่งแรงงานราคาถูกมาเป็นการรักษา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า สนใจเร่ืองคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์

3) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของแรงงาน 

4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

5) เพิ่มผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพการผลิตโดยขับเคลื่อนควบคู่กับระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

6) ควรมีการแยกค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํากับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานพื้นฐาน (ค่าจ้างตาม
ทักษะฝีมือแรงงาน) ซึ่งควรจะกําหนดให้ชัดเจน แยกออกจากกัน 

7) ค่าจ้างข้ันต่ําไม่จําเป็นจะต้องเป็นอัตรา 300 บาท เพราะใช้กับแรงงานไทยแรกเข้า และกับ
แรงงานต่างด้าว ขณะท่ีค่าจ้างตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานต้องมีอัตราสูงกว่าค่าแรงข้ันต่ํา และต้อง
เป็นแรงงานไทย 

8) แรงงานท่ีจะได้ในอัตรา 300 บาทต่อวัน จะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบฝีมือแรงงาน โดยมีการกําหนด
มาตรฐานในการทดสอบ ทักษะให้มีความชัดเจนและมีมาตรฐานที่ภาคเอกชนยอมรับได้และมีหน่วยงานของรัฐ
ดูแลรับผิดชอบช่วยกับภาคนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ในลักษณะเป็น “สํานักมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
แรงงาน” 

9) ควรมีการแยกประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลต่อฐานแรงงานค่าจ้างท่ีแตกต่างกัน แยกเป็น
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการ ซึ่งแต่ละภาคส่วน
มีลักษณะธุรกิจและการใช้แรงงานที่แตกต่างกัน 

10) ในแต่ละจังหวัดไม่ควรใช้ค่าแรงในอัตราเดียวกัน เพราะจะทําให้แรงงานกระจุกตัวในจังหวัด 
ที่เป็นประตูเศรษฐกิจและหรือปริมณฑล และควรมีการนําร่องจังหวัดที่มีความเหมาะสมก่อนอย่างเป็น
ข้ันบันไดตามสภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของผู้ประกอบการ 

11) การประกาศใช้แรงงานข้ันต่ําในอัตรา 300 บาทต่อวัน จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแบบข้ันบันไดกําหนด
อัตราปรับในแต่ละปี เช่น 4 ปี จนครบเพดาน 300 บาท ซึ่งจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีเวลาในการผ่องถ่ายใน
การปรับตัว 

12) ปัจจุบันมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้ว 6.3 แสนคน จะต้องมีการตีความว่า แรงงาน
เหล่านี้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และต้องจ่ายค่าแรงในอัตราใหม่หรือไม่ ซึ่งตามข้อตกลง ILO 
และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยจะต้องจ่ายค่าแรงต่างด้าวถูกกฎหมายในอัตราเดียวกับค่าแรงข้ันต่ําของไทย 
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13) ภาคแรงงานต้องมีการเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพ เพราะหากจ่ายค่าจ้างสูงกว่าเดิม
ผลผลิตก็ควรจะเพิ่มมากข้ึนด้วย จึงจะเกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจ 

14) รัฐบาลควรศึกษาข้อดี ข้อเสียหรือผลกระทบให้ดีก่อนประกาศ 

15) ควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพิ่มค่าแรงแบบข้ันบันได 

16) ควรทําให้ได้เหมือนกับที่ได้หาเสียงไว ้

17) ควรชี้แจงและให้ข้อมูลท่ีชัดเจนกับประชาชน 

18) ควรมีแผนช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกงานหรือได้รับผลกระทบ 

19) ควรมีมาตรการแบ่งเบาภาระนายจ้าง และผู้ประกอบการ 

ง. ข้อเสนอแนะการศึกษาในระยะต่อไป 

การศึกษาผลกระทบระดับประเทศจากการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ําดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการศึกษาจาก
แนวคิดทางทฤษฎี วรรณกรรมปริทรรศน์ และเชิงประจักษ์ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ โดยมิได้มีการจัดทําแบบจําลองเพื่ออธิบายผลกระทบในเชิงปริมาณ แต่สามารถบอกทิศทางและ
ระดับของผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในระดับมหภาคได้ ทั้งนี้เน่ืองจากการข้ึนค่าแรงข้ันต่ําครั้งนี้เป็น
กระบวนการเพิ่มข้ึนที่สูงและรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด หรือ Jump Process ที่ไทยไม่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน และจากประสบการณ์และการศึกษาของต่างประเทศก็ยังไม่พบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมนักต่อผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้ไม่สามารถและ/หรือสมควรใช้ข้อมูลในอดีตมาจัดทําแบบจําลองศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกระทบเชิงปริมาณท่ีชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาและ
จัดทําอย่างต่อเนื่อง เม่ือนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งที่ภาคส่วนต่างๆ 
เริ่มมีการปรับตัว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจในลําดับต่อมา 
ผลกระทบท่ีเห็นควรต้องมีการเฝ้าติดตาม อาทิ 

• ภาวะการจ้างงานตามโครงสร้างแรงงานต่างๆ ทั้งระดับการศึกษา อายุ และสถานภาพการ
ทํางาน รวมทั้งการจําแนกตามพื้นที ่

• การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจในระบบ และนอกระบบ รวมท้ังภาคเศรษฐกิจ
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการตลอดจนการทดแทนกันระหว่างแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาต ิ

• การปรับตัวของภาคธุรกิจ ในเร่ืองการปรับเปลี่ยนฐานการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ 
การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การปรับเปลี่ยนนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและ
การบริหารจัดการ ท้ังในระดับธุรกิจขนาดใหญ่ และ เอสเอ็มอี 

และผลกระทบเชิงปริมาณท่ีชัดเจน ท่ีควรศึกษาต่อเน่ืองในระยะต่อไปร่วมกับการศึกษาเทคนิคการ
วิเคราะห์และจัดทําแบบจําลองต่างๆ ที่สามารถ Capture การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของค่าแรงเพื่อให้
ได้ผลท่ีน่าเชื่อถืออาทิ  

• แรงงานผู้ที่มีสิทธิ์และได้รับการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท จําแนกตามโครงสร้างแรงงาน พื้นท่ี และภาคเศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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• ภาวะการจ้างงาน 

• การเปลี่ยนแปลงรายได-้รายจ่ายของครัวเรือน 

• ภาวะระดับราคาในประเทศ หรือ เงินเฟ้อ 

• ภาวะการกระจายรายได้ และความเหลื่อมล้ํา 
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ภาคผนวกที่ 6-1 

ประกอบตารางทางเลือกในการปรับข้ึนค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศ 

 

ตารางท่ี ผ6-1 แสดงส่วนต่างของค่าจ้างท่ีต้องเพ่ิมให้ครบ 300 บาทท่ัวประเทศ ปี พ.ศ. 2556  
จังหวัด ค่าจ้างข้ันตํ่า ถ้าเปน็ 300 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

ปี พ.ศ. 2555 จะเพ่ิมขึ้น (300 บาท) 
กรุงเทพมหานคร 300.00  0.00  0.00  
นครปฐม 300.00  0.00  0.00  
นนทบุรี 300.00  0.00  0.00  
ปทุมธานี 300.00  0.00  0.00  
ภูเก็ต 300.00  0.00  0.00  
สมุทรปราการ 300.00  0.00  0.00  
สมุทรสาคร 300.00  0.00  0.00  
ชลบุรี 273.00  27.00  9.89  
ฉะเชิงเทรา 269.00  31.00  11.52  
สระบุรี 269.00  31.00  11.52  
พระนครศรีอยุธยา 265.00  35.00  13.21  
ระยอง 264.00  36.00  13.64  
พังงา 259.00  41.00  15.83  
ระนอง 258.00  42.00  16.28  
กระบ่ี 257.00  43.00  16.73  
นครราชสีมา 255.00  45.00  17.65  
ปราจีนบุรี 255.00  45.00  17.65  
ลพบุร ี 254.00  46.00  18.11  
กาญจนบุร ี 252.00  48.00  19.05  
เชียงใหม่ 251.00  49.00  19.52  
ราชบุรี 251.00  49.00  19.52  
จันทบุรี 250.00  50.00  20.00  
เพชรบุรี 250.00  50.00  20.00  
สงขลา 246.00  54.00  21.95  
สิงห์บุรี 246.00  54.00  21.95  
ตรัง 244.00  56.00  22.95  
นครศรีธรรมราช 243.00  57.00  23.46  
อ่างทอง 243.00  57.00  23.46  
ชุมพร 241.00  59.00  24.48  
พัทลุง 241.00  59.00  24.48  
เลย 241.00  59.00  24.48  
สตูล 241.00  59.00  24.48  
สระแก้ว 241.00  59.00  24.48  
ประจวบคีรีขันธ์ 240.00  60.00  25.00  
ยะลา 240.00  60.00  25.00  
สมุทรสงคราม 240.00  60.00  25.00  
สุราษฎร์ธานี 240.00  60.00  25.00  
นราธิวาส 239.00  61.00  25.52  
อุดรธานี 239.00  61.00  25.52  
อุบลราชธานี 239.00  61.00  25.52  
นครนายก 237.00  63.00  26.58  
ปัตตานี 237.00  63.00  26.58  



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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จังหวัด ค่าจ้างข้ันตํ่า ถ้าเปน็ 300 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ปี พ.ศ. 2555 จะเพ่ิมขึ้น (300 บาท) 

ตราด 236.00  64.00  27.12  
บึงกาฬ 236.00  64.00  27.12  
ลําพูน 236.00  64.00  27.12  
หนองคาย 236.00  64.00  27.12  
กําแพงเพชร 234.00  66.00  28.21  
อุทัยธานี 234.00  66.00  28.21  
กาฬสินธ์ุ 233.00  67.00  28.76  
ขอนแก่น 233.00  67.00  28.76  
ชัยนาท 233.00  67.00  28.76  
สุพรรณบุรี 233.00  67.00  28.76  
เชียงราย 232.00  68.00  29.31  
นครสวรรค์ 232.00  68.00  29.31  
บุรีรัมย์ 232.00  68.00  29.31  
เพชรบูรณ์ 232.00  68.00  29.31  
ยโสธร 232.00  68.00  29.31  
ร้อยเอ็ด 232.00  68.00  29.31  
สกลนคร 232.00  68.00  29.31  
ชัยภูม ิ 230.00  70.00  30.43  
มุกดาหาร 230.00  70.00  30.43  
ลําปาง 230.00  70.00  30.43  
สุโขทัย 230.00  70.00  30.43  
หนองบัวลําภ ู 230.00  70.00  30.43  
นครพนม 229.00  71.00  31.00  
พิจิตร 227.00  73.00  32.16  
พิษณุโลก 227.00  73.00  32.16  
แพร่ 227.00  73.00  32.16  
มหาสารคาม 227.00  73.00  32.16  
แม่ฮ่องสอน 227.00  73.00  32.16  
อํานาจเจริญ 227.00  73.00  32.16  
อุตรดิตถ ์ 227.00  73.00  32.16  
ตาก 226.00  74.00  32.74  
สุรินทร์ 226.00  74.00  32.74  
น่าน 225.00  75.00  33.33  
ศรีสะเกษ 223.00  77.00  34.53  
พะเยา 222.00  78.00  35.14  

ค่าจ้างขั้นตํ่าเฉลี่ย 245.04      
ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน 
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ตารางท่ี ผ6-2 แสดงค่าจ้างขั้นต่ําท่ีแท้จริง 

 จังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ค่าจ้างขั้นต่ํา ค่าจ้างข้ันตํ่า ขั้นตํ่าแท้จริง ขั้นต่ําแท้จริง 
  เฉล่ีย 5 ปี (50-54) ปี พ.ศ. 2555 300 บาท ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
กรุงเทพมหานคร 2.40  300  293  286  279  
นครปฐม 3.41  300  290  281  271  
นนทบุรี 3.76  300  289  279  269  
ปทุมธานี 2.62  300  292  285  278  
ภูเก็ต 3.87  300  289  278  268  
สมุทรปราการ 3.92  300  289  278  267  
สมุทรสาคร 4.38  300  287  275  264  
ชลบุรี 3.98  273  300  289  277  
ฉะเชิงเทรา 2.50  269  300  293  286  
สระบุรี 3.85  269  300  289  278  
พระนครศรีอยุธยา 4.58  265  300  287  274  
ระยอง 4.58  264  300  287  274  
พังงา 3.70  259  300  289  279  
ระนอง 4.32  258  300  288  276  
กระบ่ี 4.00  257  300  288  277  
นครราชสีมา 5.50  255  300  284  270  
ปราจีนบุรี 3.75  255  300  289  279  
ลพบุร ี 4.27  254  300  288  276  
กาญจนบุร ี 4.45  252  300  287  275  
เชียงใหม่ 4.28  251  300  288  276  
ราชบุรี 4.37  251  300  287  275  
จันทบุรี 3.81  250  300  289  278  
เพชรบุรี 3.99  250  300  289  277  
สงขลา 4.83  246  300  286  273  
สิงห์บุรี 5.29  246  300  285  271  
ตรัง 4.20  244  300  288  276  
นครศรีธรรมราช 4.37  243  300  287  275  
อ่างทอง 3.21  243  300  291  282  
ชุมพร 3.85  241  300  289  278  
พัทลุง 3.21  241  300  291  282  
เลย 4.69  241  300  287  274  
สตูล 4.85  241  300  286  273  
สระแก้ว 4.95  241  300  286  272  
ประจวบคีรีขันธ์ 3.38  240  300  290  281  
ยะลา 4.42  240  300  287  275  
สมุทรสงคราม 3.89  240  300  289  278  
สุราษฎร์ธานี 4.54  240  300  287  275  
นราธิวาส 4.81  239  300  286  273  
อุดรธานี 3.89  239  300  289  278  
อุบลราชธานี 5.10  239  300  285  272  
นครนายก 2.94  237  300  291  283  
ปัตตานี 3.86  237  300  289  278  
ตราด 3.96  236  300  289  278  
บึงกาฬ 5.60  236  300  284  269  
ลําพูน 3.87  236  300  289  278  
หนองคาย 5.60  236  300  284  269  
กําแพงเพชร 3.33  234  300  290  281  



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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 จังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ค่าจ้างขั้นต่ํา ค่าจ้างข้ันตํ่า ขั้นตํ่าแท้จริง ขั้นต่ําแท้จริง 
  เฉล่ีย 5 ปี (50-54) ปี พ.ศ. 2555 300 บาท ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
อุทัยธานี 4.69  234  300  287  274  
กาฬสินธ์ุ 4.71  233  300  287  274  
ขอนแก่น 4.97  233  300  286  272  
ชัยนาท 4.43  233  300  287  275  
สุพรรณบุรี 4.55  233  300  287  274  
เชียงราย 5.17  232  300  285  271  
นครสวรรค์ 4.78  232  300  286  273  
บุรีรัมย์ 3.98  232  300  289  277  
เพชรบูรณ์ 5.00  232  300  286  272  
ยโสธร 5.45  232  300  284  270  
ร้อยเอ็ด 4.05  232  300  288  277  
สกลนคร 4.37  232  300  287  275  
ชัยภูม ิ 5.33  230  300  285  270  
มุกดาหาร 4.81  230  300  286  273  
ลําปาง 5.61  230  300  284  269  
สุโขทัย 4.26  230  300  288  276  
หนองบัวลําภ ู 6.08  230  300  283  267  
นครพนม 3.79  229  300  289  278  
พิจิตร 4.20  227  300  288  276  
พิษณุโลก 5.15  227  300  285  271  
แพร่ 5.24  227  300  285  271  
มหาสารคาม 4.55  227  300  287  274  
แม่ฮ่องสอน 4.07  227  300  288  277  
อํานาจเจริญ 4.82  227  300  286  273  
อุตรดิตถ ์ 5.71  227  300  284  268  
ตาก 5.27  226  300  285  271  
สุรินทร์ 5.10  226  300  285  272  
น่าน 4.43  225  300  287  275  
ศรีสะเกษ 5.58  223  300  284  269  
พะเยา 5.52  222  300  284  269  

ค่าจ้างขั้นต่ําเฉล่ีย 4.40  245  299  286  274  
หมายเหต:ุ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 5 ปี 
ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน 
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ภาคผนวกที่ 6-1 

ตารางทางเลือกในการปรับขึน้ค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศ 

 

ตารางท่ี ผ6-1 แสดงส่วนต่างของค่าจ้างท่ีต้องเพ่ิมให้ครบ 300 บาทท่ัวประเทศ ปี 2556  
จังหวัด ค่าจ้างขั้นต่ํา ถ้าเป็น 300 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ปี 2555 จะเพิ่มขึ้น (300 บาท) 
กรุงเทพมหานคร 300.00  0.00  0.00  
นครปฐม 300.00  0.00  0.00  
นนทบุรี 300.00  0.00  0.00  
ปทุมธานี 300.00  0.00  0.00  
ภูเก็ต 300.00  0.00  0.00  
สมุทรปราการ 300.00  0.00  0.00  
สมุทรสาคร 300.00  0.00  0.00  
ชลบุรี 273.00  27.00  9.89  
ฉะเชิงเทรา 269.00  31.00  11.52  
สระบุรี 269.00  31.00  11.52  
พระนครศรีอยุธยา 265.00  35.00  13.21  
ระยอง 264.00  36.00  13.64  
พังงา 259.00  41.00  15.83  
ระนอง 258.00  42.00  16.28  
กระบ่ี 257.00  43.00  16.73  
นครราชสีมา 255.00  45.00  17.65  
ปราจีนบุรี 255.00  45.00  17.65  
ลพบุรี 254.00  46.00  18.11  
กาญจนบุรี 252.00  48.00  19.05  
เชียงใหม่ 251.00  49.00  19.52  
ราชบุรี 251.00  49.00  19.52  
จันทบุรี 250.00  50.00  20.00  
เพชรบุรี 250.00  50.00  20.00  
สงขลา 246.00  54.00  21.95  
สิงห์บุรี 246.00  54.00  21.95  
ตรัง 244.00  56.00  22.95  
นครศรีธรรมราช 243.00  57.00  23.46  
อ่างทอง 243.00  57.00  23.46  
ชุมพร 241.00  59.00  24.48  
พัทลุง 241.00  59.00  24.48  
เลย 241.00  59.00  24.48  
สตูล 241.00  59.00  24.48  
สระแก้ว 241.00  59.00  24.48  
ประจวบคีรีขันธ์ 240.00  60.00  25.00  
ยะลา 240.00  60.00  25.00  
สมุทรสงคราม 240.00  60.00  25.00  
สุราษฎร์ธานี 240.00  60.00  25.00  
นราธิวาส 239.00  61.00  25.52  
อุดรธานี 239.00  61.00  25.52  
อุบลราชธานี 239.00  61.00  25.52  
นครนายก 237.00  63.00  26.58  
ปัตตานี 237.00  63.00  26.58  



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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จังหวัด ค่าจ้างขั้นต่ํา ถ้าเป็น 300 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
ปี 2555 จะเพิ่มขึ้น (300 บาท) 

ตราด 236.00  64.00  27.12  
บึงกาฬ 236.00  64.00  27.12  
ลําพูน 236.00  64.00  27.12  
หนองคาย 236.00  64.00  27.12  
กําแพงเพชร 234.00  66.00  28.21  
อุทัยธานี 234.00  66.00  28.21  
กาฬสินธ์ุ 233.00  67.00  28.76  
ขอนแก่น 233.00  67.00  28.76  
ชัยนาท 233.00  67.00  28.76  
สุพรรณบุรี 233.00  67.00  28.76  
เชียงราย 232.00  68.00  29.31  
นครสวรรค์ 232.00  68.00  29.31  
บุรีรัมย์ 232.00  68.00  29.31  
เพชรบูรณ ์ 232.00  68.00  29.31  
ยโสธร 232.00  68.00  29.31  
ร้อยเอ็ด 232.00  68.00  29.31  
สกลนคร 232.00  68.00  29.31  
ชัยภูม ิ 230.00  70.00  30.43  
มุกดาหาร 230.00  70.00  30.43  
ลําปาง 230.00  70.00  30.43  
สุโขทัย 230.00  70.00  30.43  
หนองบัวลําภ ู 230.00  70.00  30.43  
นครพนม 229.00  71.00  31.00  
พิจิตร 227.00  73.00  32.16  
พิษณุโลก 227.00  73.00  32.16  
แพร ่ 227.00  73.00  32.16  
มหาสารคาม 227.00  73.00  32.16  
แม่ฮ่องสอน 227.00  73.00  32.16  
อํานาจเจริญ 227.00  73.00  32.16  
อุตรดิตถ์ 227.00  73.00  32.16  
ตาก 226.00  74.00  32.74  
สุรินทร์ 226.00  74.00  32.74  
น่าน 225.00  75.00  33.33  
ศรีสะเกษ 223.00  77.00  34.53  
พะเยา 222.00  78.00  35.14  

ค่าจ้างขั้นต่ําเฉล่ีย 245.04      
ท่ีมา:  กระทรวงแรงงาน 
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ตารางท่ี ผ6-2 แสดงค่าจ้างขั้นต่ําท่ีแท้จริง 

 จังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ค่าจ้างขั้นต่ํา ค่าจ้างขั้นต่ํา ขั้นต่ําแท้จริง ขั้นต่ําแท้จริง 
  เฉล่ีย 5 ปี (50-54) ปี 2555 300 บาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กรุงเทพมหานคร 2.40  300  293  286  279  
นครปฐม 3.41  300  290  281  271  
นนทบุรี 3.76  300  289  279  269  
ปทุมธานี 2.62  300  292  285  278  
ภูเก็ต 3.87  300  289  278  268  
สมุทรปราการ 3.92  300  289  278  267  
สมุทรสาคร 4.38  300  287  275  264  
ชลบุรี 3.98  273  300  289  277  
ฉะเชิงเทรา 2.50  269  300  293  286  
สระบุรี 3.85  269  300  289  278  
พระนครศรีอยุธยา 4.58  265  300  287  274  
ระยอง 4.58  264  300  287  274  
พังงา 3.70  259  300  289  279  
ระนอง 4.32  258  300  288  276  
กระบ่ี 4.00  257  300  288  277  
นครราชสีมา 5.50  255  300  284  270  
ปราจีนบุรี 3.75  255  300  289  279  
ลพบุรี 4.27  254  300  288  276  
กาญจนบุรี 4.45  252  300  287  275  
เชียงใหม่ 4.28  251  300  288  276  
ราชบุรี 4.37  251  300  287  275  
จันทบุรี 3.81  250  300  289  278  
เพชรบุรี 3.99  250  300  289  277  
สงขลา 4.83  246  300  286  273  
สิงห์บุรี 5.29  246  300  285  271  
ตรัง 4.20  244  300  288  276  
นครศรีธรรมราช 4.37  243  300  287  275  
อ่างทอง 3.21  243  300  291  282  
ชุมพร 3.85  241  300  289  278  
พัทลุง 3.21  241  300  291  282  
เลย 4.69  241  300  287  274  
สตูล 4.85  241  300  286  273  
สระแก้ว 4.95  241  300  286  272  
ประจวบคีรีขันธ์ 3.38  240  300  290  281  
ยะลา 4.42  240  300  287  275  
สมุทรสงคราม 3.89  240  300  289  278  
สุราษฎร์ธานี 4.54  240  300  287  275  
นราธิวาส 4.81  239  300  286  273  
อุดรธานี 3.89  239  300  289  278  
อุบลราชธานี 5.10  239  300  285  272  
นครนายก 2.94  237  300  291  283  
ปัตตานี 3.86  237  300  289  278  
ตราด 3.96  236  300  289  278  
บึงกาฬ 5.60  236  300  284  269  
ลําพูน 3.87  236  300  289  278  
หนองคาย 5.60  236  300  284  269  
กําแพงเพชร 3.33  234  300  290  281  



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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 จังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ค่าจ้างขั้นต่ํา ค่าจ้างขั้นต่ํา ขั้นต่ําแท้จริง ขั้นต่ําแท้จริง 
  เฉล่ีย 5 ปี (50-54) ปี 2555 300 บาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อุทัยธานี 4.69  234  300  287  274  
กาฬสินธ์ุ 4.71  233  300  287  274  
ขอนแก่น 4.97  233  300  286  272  
ชัยนาท 4.43  233  300  287  275  
สุพรรณบุรี 4.55  233  300  287  274  
เชียงราย 5.17  232  300  285  271  
นครสวรรค์ 4.78  232  300  286  273  
บุรีรัมย์ 3.98  232  300  289  277  
เพชรบูรณ ์ 5.00  232  300  286  272  
ยโสธร 5.45  232  300  284  270  
ร้อยเอ็ด 4.05  232  300  288  277  
สกลนคร 4.37  232  300  287  275  
ชัยภูม ิ 5.33  230  300  285  270  
มุกดาหาร 4.81  230  300  286  273  
ลําปาง 5.61  230  300  284  269  
สุโขทัย 4.26  230  300  288  276  
หนองบัวลําภ ู 6.08  230  300  283  267  
นครพนม 3.79  229  300  289  278  
พิจิตร 4.20  227  300  288  276  
พิษณุโลก 5.15  227  300  285  271  
แพร ่ 5.24  227  300  285  271  
มหาสารคาม 4.55  227  300  287  274  
แม่ฮ่องสอน 4.07  227  300  288  277  
อํานาจเจริญ 4.82  227  300  286  273  
อุตรดิตถ์ 5.71  227  300  284  268  
ตาก 5.27  226  300  285  271  
สุรินทร์ 5.10  226  300  285  272  
น่าน 4.43  225  300  287  275  
ศรีสะเกษ 5.58  223  300  284  269  
พะเยา 5.52  222  300  284  269  

ค่าจ้างขั้นตํ่าเฉลี่ย 4.40  245  299  286  274  
หมายเหต:ุ  อัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย 5 ปี 
ท่ีมา:  กระทรวงแรงงาน 
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ภาคผนวกท่ี 6-2 
สรุปผลการประชุมระดมความคิด คร้ังท่ี 1 

โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได ้ค่าแรงไมน่้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมผีลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องบุนนาค  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 

 

ผู้แทนจาก สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

- ปัจจุบันน้ีสํานักงาน ก.พ. ได้ทํางานร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในการสํารวจภาวะการครองชีพของ
ข้าราชการ และการสํารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน โดยการสํารวจท้ัง 2 คร้ังน้ี จัดทําสลับกันในลักษณะปีเว้นปี ท้ังน้ีเพ่ือจะได้
ทราบว่าข้าราชการท้ังในส่วนกรุงเทพฯ หรือนอกกรุงเทพฯ มีขอบเขตการใช้จ่ายอย่างไร ซ่ึงข้อมูลการสํารวจน้ีอาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อคณะผู้วิจัย 

- ในส่วนการทํางานของ ก.พ. ได้พิจารณาในประเด็นของรายได้กับเงินเดือน ซ่ึงเห็นด้วยกับวิทยากรว่าสองคํา
ดังกล่าวมีความแตกต่างกัน และนโยบายท่ีรัฐบาลใช้ในการหาเสียง กับนโยบายท่ีนํามาปฏิบัติจริงมีความแตกต่างกัน การ
ดําเนินตามนโยบายรัฐบาลจะเป็นไปตามคําจํากัดความของรายได้ ซ่ึงได้ผ่านมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2554 และ
กระทรวงการคลังออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2555 โดยให้ดําเนินการภายใน 2 ปี และมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 
1 มกราคม 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามลําดับ ซ่ึงประกาศดังกล่าวเป็นการเพ่ิมอัตราค่าครองชีพ เมื่อรวมกับเงินเดือน
จะเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน  

- นอกจากน้ีทาง ก.พ. ยังมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากนโยบายดังกล่าว ท้ังผลกระทบโดยตรง และ
ผลกระทบโดยอ้อม โดยมีการชดเชยเงินให้กับผู้เข้ารับราชการมาก่อน หลักการก็คือจะไม่ทําให้คนท่ีเข้ารับราชการก่อนได้รับ
เงินน้อยกว่าผู้รับราชการใหม ่

- กรณีรายได้รวม และสวัสดิการ ดังท่ีวิทยากรได้นําเสนอ จะเห็นว่าในส่วนของสวัสดิการข้าราชการค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในภาคเอกชน โดยทาง ก.พ. ได้มีการสํารวจในปี 2544 รวมรายได้ท้ังหมดท้ังจากเงินเดือนและ
สวัสดิการ โดยผลการสํารวจในคร้ังนี้ พบว่าสวัสดิการมีสัดส่วนสูงกว่าเงินเดือนหลายเท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น คนท่ีได้เงินเดือน 
10,000 บาท ได้รับสวัสดิการสูงถึง 30,000 บาท เป็นต้น ซึ่งทาง ก.พ. เคยพิจารณาว่าอาจจะดึงสวัสดิการออกแล้วมาชดเชย
ในส่วนของเงินเดือนเน่ืองจากเงินเดือนข้าราชการไม่มีการปรับขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน 

- ก.พ. ได้มีการสํารวจเงินเดือนแรกบรรจุ และพบว่าอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุระดับ ปวช. ไม่ได้ต่ํากว่า
ภาคเอกชน แต่ในระดับปริญญาตรีจะต่ํากว่าเอกชนเล็กน้อย และปริญญาโทย่ิงห่างมากขึ้น จึงเป็นท่ีมาให้ทาง ก.พ.ปรับฐาน
เงินเดือนข้าราชการในเดือนเมษายน 2554 และในปีต่อๆ ไป และนําหลักการดังกล่าวมาปรับอัตราเงินเดือนต่อไปในอนาคต 
ซ่ึงทาง ก.พ.ได้ชี้แจงว่าได้พยายามปรับเงินเดือนมาตลอดแต่อาจจะเป็นในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐ 
มีนโยบายดังกล่าวประกาศออกมา ทาง ก.พ. ก็ได้ดําเนินการโดยคงยึดหลักการปรับเงินเดือนในรูปแบบเดิม2 

ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 

- ความคิดเห็นว่า ปัจจุบันทางกลุ่มผู้ประกอบการไดม้ีการศึกษาแนวทางในการปรับค่าจ้างให้กับแรงงาน ในส่วน
ของสมาคมฯ มีท้ังอุตสาหกรรมประมง ทูน่า และผักผลไม้ เน่ืองจากการประกอบการกิจการในแต่ละท้องท่ีมีความแตกต่างกัน 
และอุตสาหกรรมก็มีความต่างกัน จึงได้มีการหารือร่วมกันว่าจะปรับค่าจ้างอย่างไรให้เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ิมเท่ากันหมด 85 บาทต่อวัน ก็จะเกิดปัญหาว่าจํานวนคนงานของแต่ละอุตสาหกรรมมีค่อนข้างมาก หากปรับ
ตามอัตรา 300 บาทต่อวัน ผู้ประกอบการอาจรับไม่ไหว ผู้ประกอบการบางรายจึงเปลี่ยนไปใช้วิธีการปรับขึ้นในอัตราถดถอย 
ซ่ึงพบว่ามีปัญหาความไม่เข้าใจของคนงานท่ีได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามสําหรับบางจังหวัดท่ีมีค่าจ้างขั้นต่ํา

                                                             
2 รายละเอียดเพิ่มเติม คณะผูวิ้จัยจะศึกษาต่อไป 
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ไม่สูงมากนัก ผู้ประกอบการสามารถปรับให้เป็นอัตราเดียวกันได้ท้ังอุตสาหกรรม จึงฝากผู้วิจัยให้ศึกษาถึงรูปแบบการปรับ
ค่าจ้างท่ีผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้3 

ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ค่าจ้างขั้นต่ําเฉลี่ยส่วนใหญ่มักจะผูกติดกับแรงงานไร้ทักษะ และให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ค่าจ้างเฉลี่ยรวมน้ัน
รวมท้ังแรงงานทักษะและไร้ทักษะด้วยหรือไม่ ดังน้ันจึงอาจจะต้องแยกเป็นค่าจ้างขั้นต่ําของแรงงานทักษะและแรงงานไร้ทักษะ
ออกจากกันเพ่ือให้เห็นภาพท่ีชัดเจนมากขึ้น 

- สําหรับภาคเศรษฐกิจ (Sectors) ก็ควรมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงงานท่ีอยู่ใน Vulnerable 
Sectors และ Secure Sectors อย่างไรก็ดีข้อมูล I/O นั้นอาจจะไม่สามารถแบ่งข้อมูลระหว่างแรงงานทักษะและแรงงานไร้ทักษะ 
ดังน้ันผลท่ีได้อาจเป็นไปได้ท่ี Overestimate เน่ืองจาก Wage น้ันเป็น Wage ท้ังหมดไม่ได้แยกระหว่างแรงงานทักษะและ
แรงงานไร้ทักษะ แต่เน่ืองจากแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างขั้นต่ําส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ทักษะ อีกท้ังควรต้องแยกว่าแรงงานไร้
ทักษะเหล่าน้ันมีจํานวนเท่าไหร่ท่ีได้รับค่าจ้างต่ํากว่า 300 บาท 

- นอกจากน้ียังให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมกรณีข้อค้นพบในเชิงเศรษฐมิติ ซึ่งพบว่า หากเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ําร้อยละ 1 
จะส่งผลต่ออัตราการจ้างงานของประชากร (Employment/Population) ลดลง ถึงร้อยละ 0.014  จึงให้ข้อสังเกตว่าหากเพ่ิม
ค่าจ้างขั้นต่ําถึง ร้อยละ 40 จะส่งผลต่อการจ้างงานลดลงในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงมาก อย่างไรก็ตาม ผลจากการประมาณการ
ข้างต้น ยังมีข้อจํากัดอีกหลายประการท่ีไม่สามารถรวมไว้ในการประมาณการได ้

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
2. ดร.สมชัย จิตสุชน   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
3. ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
4. ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
5. ดร. สมศจี ศิกษมัต   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6. นางชลรดา บุญช ู   บริษัท มาร์ซัน จํากัด 
7. นางสาวธัญจิรา จิณเศรษฐกุล   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
8. นางนภสร ทุ่งสุกใส   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
9. นางสาวนภัสภรณ์ มากจริง  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
10. นางสาวนาถนิภา โรจนะ   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
11. นางสาวพลอยพรรณ ศรีกจิการ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
12. นางลินดา เปลี่ยนประเสริฐ  สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
13. นายวรวิทย์ เกล้าวิกรณ ์   บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จํากัด 
14. นายวิชัย การุณ   บริษัท อีตัลไทยมารีน จํากัด 
15. นางสาวศรีศุวัณ แดงเกิด   บริษัท ตติ ยานยนต์ จํากัด 
16. นางสาวศิริพรรณ จันทราสกุล  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด 
17. นายศุภกรณ์ชัย สร้อยจําปา  บริษัท เอบีเอสพี จํากัด 
18. นายธรรมชัย เชาว์ปรีชา   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
19. นาย สมศักดิ์ เจตสุรกานต ์  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
20. นายศวัส เสกตระกูล   บริษัท เอเซียน มารีน เซอร์วิส จํากัด 
21. นางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
22. คุณนิตยา จันทร์รินทร์   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 
23. คุณฉัตรปวีณ์ จิระวัฒนผลิต  บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จํากัด 
24. นางสาวเสาวนีย์  มุ่งสุจริตการ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
                                                             
3 รายละเอียดเพิ่มเติม คณะผูวิ้จัยจะศึกษาต่อไปในรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 2 
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25. นายอนันต์ คําคง   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
26. นางนิตยา  พุทธโกษา     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
27. นายฤทธิเดช  ภรสัมฤทธ์ิ    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
28. นางวนาลี  เลิศวงษ์ไพศาล    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
29. นางสาวธรรมภรณ์  ประภาสะวัต    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
30. นางสาวฐนันท์ภัส  ชัยเสนะบัณฑติ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
31. นางมณีรัตน์  ชื่นคลัง     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
32. นางลาวัลย์  ประทุม    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
33. นางสาวรัชนิศ  แก้วศรีช่วง    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
34. นางสาวเกศรา  เอกอุดมพงศ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
35. นางสาวจุฑามณ ี เวียงวงศ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
36. นางสาววันด ี ขําตระกูล    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
37. นางสาวธีราพร  พุ่มจันทร์   สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิ
38. นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ  จันทร์แจ่ม    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
39. นางสาวอญัชล ี วิชุมา     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
40. นางพัชรินทร์  อ้นนาค     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
41. นางสาวกนกวรรณ  ทรัพยอ์ุทัย    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
42. นางดาริกา  พันโต    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
43. นางสาวบุษราคัม  หมื่นภักด ี   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
44. นางสาวณัฏฐกานต ์ มใีย   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
45. นางสาวณัฐนันท์  ทรัพย์เท่ียง  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
46. น.ส.เทพอักษร  ประสงค ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
47. นางสาวลักขณา  บรรณสาร  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
48. นางสาวภรรทรทร ภูรีศรี   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
49. นางสาวปรินนภา  ปญัญา  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
50. นางสาววรรณฐินี  แก้วไทรย้อย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
51. นางสาวนุชรัฐ  บาลลา   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
52. นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิรักษ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
53. นางสาวชมพูนุท  มนต์ภาณีวงศ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
54. นางสาววันวิสาข ์ บญุเรือง  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
55. นางสาวสณัฐิติ  ธรรมศรี   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
56. นางสาวขนิจศากรณ ์ เสรีสงแสง  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
57. นางสาวภัทริดา โปฎก   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
58. นางสาวเกษร  ชุม่ไชยพฤกษ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
59. นางสาวอมรทิพย์  วงศ์สารสิน  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
60. นางสาวกัลยา เฮงมชีัย   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
61. นางสาววาสนา นัทยนาช   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
62. นางสาวเบญจวรรณ รักษ์สุชา  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
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63. นางสาวนภา เขมภพ   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
64. นางณัฐชไม ปฐมพรพิทักษ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
65. นางมาล ีธีระพันธ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
66. คุณชนิดา ชยัชาต ิ   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
67. คุณนันทพร เมธาคุณวฒุ ิ  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
68. คุณนิรัติ อิงพรประสิทธิ์   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
69. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
70. คุณขนิษฐา ฮงประยูร   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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ภาคผนวกท่ี 6-3 
สรุปผลการประชุมระดมความคิด คร้ังท่ี 2 

โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได ้ค่าแรงไมน่้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมผีลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

วันจันทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555 
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย อาคาร วช. 1 

 

ผู้แทนฝ่ายผู้ประกอบการ (นายจ้าง) 

1. นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาทต่อวัน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เน่ืองจากส่วนต่างกําไรไม่สูงมากนัก เพราะไม่สามารถเพ่ิมรายได้ของสถานประกอบการ (โดยผลัก
ภาระให้ลูกค้าด้วยการเพ่ิมราคาสินค้า และ/หรือบริการ) เพ่ือนําส่วนต่างของกําไรมาจ่ายค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือนตามนโยบาย
รัฐดังกล่าวได ้

2. การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (Productivity) เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีต้อง
ดําเนินการ ผนวกกับในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเพ่ิมผลิตภาพให้แรงงานจึงเป็นเร่ืองท่ีสถาน
ประกอบการจําเป็นต้องให้ความใส่ใจ แต่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่ไม่ได้
รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการในการจัดส่งลูกจ้างเข้าร่วมรับการฝึกทักษะฝีมือกับหน่วยงานราชการ (กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน) ยกตัวอย่างเช่น จากสถานการณ์นํ้าท่วมท่ีผ่านมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายให้มีการจัดฝึกอบรม โดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายวัน แต่กรมฯ ไม่สามารถดําเนินการตามนโยบายได้ เนื่องจากนายจ้างไม่ให้ความร่วมมือในการส่งลูกจ้าง
เข้ารับการอบรมดังกล่าว 

3. กรณีท่ีมีการคาดการณ์ว่า หากนโยบายขึ้นค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวันมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 เมษายน 
2555 แล้วน้ัน จะส่งผลให้ประเทศมีอัตราการว่างงานสูงขึ้น เน่ืองจากมีการใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนน้ัน ในข้อเท็จจริงแล้ว 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว หรือการจ้างงานช่วง (Sub Contract) แต่ด้วยลักษณะของ
แรงงานไทยท่ีขาดความอดทนต่อการทํางานท่ียากลําบาก มีแนวโน้มลาออกสูง รวมถึงปัญหาสหภาพแรงงาน ซ่ึงกระทบต่อการ
วางแผนการบริหารงานบุคคล และการดําเนินกิจการในระยะยาว ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว
ท่ีมีความอดทน และสู้งานมากกว่า เพ่ือทดแทนแรงงานไทย 

4. นโยบายการขึ้นค่าจ้างและเงินเดือนกระทบกับสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
ค่อนข้างมาก เน่ืองจากรายได้ของบริษัทอาจจะไม่สามารถครอบคลุมถึงต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ังหากดําเนินการตามนโยบาย
รัฐ SMEs ก็ไม่สามารถท่ีจะไปขึ้นราคาสินค้า 40 % ได้  

5. แนวทางการบริหารจัดการตามศักยภาพของบางสถานประกอบการเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการปรับเพ่ิม
ค่าแรง 300 บาทต่อวัน มีดังน้ี 

5.1 สถานประกอบการมีพนักงานหลายระดับ ในกรณีท่ีคิดค่าแรงเป็นรายเดือนพบว่า สถานประกอบการ
จะต้องปรับเงินเดือนจากเดิม 6,450 บาทต่อเดือน เป็น 9,000 บาทต่อเดือน (ซึ่งพนักงานต้องมีระยะเวลาการทํางานประมาณ 
3 ปีขึ้นไป จึงได้เงินเดือนระดับน้ี) ซึ่งเป็นการปรับขึ้นท่ีค่อนข้างรุนแรง และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพนักงานกลุ่มท่ี
ได้รับค่าแรงในระดับ 8,000 บาท ถึง 9,000 บาท อยู่แล้ว ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สถานประกอบการบางแห่ง
มีแนวคิดกําหนดจุด Cut Off ท่ีเหมาะสมกับฐานค่าแรง 9,000 บาทต่อเดือน เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนตามสัดส่วนให้
พนักงานเป็นรายบุคคล ท้ังน้ีหากกําหนดจุด Cut Off ท่ีระดับ 15,000 บาท จะส่งผลต่อการดําเนินงานของสถานประกอบการ
เป็นอย่างย่ิง 

5.2 พิจารณาปรับเป็นสัดส่วน (%) ตามงบประมาณท่ีมีอยู่ของบริษัท โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดจุด Cut Off 
ซ่ึงโดยท่ัวไปฝ่าย HR จะมีสูตรการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานอยู่แล้ว หากสถานประกอบการใดไม่เคยมีการดําเนินการ
ด้านน้ีมาก่อน สามารถจ้างท่ีปรึกษาจากภายนอกได ้



โครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน 
และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ท่ีมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
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5.3 การปรับโครงสร้างค่าแรงดังกล่าว แรงงานสัมพันธ์ของบริษัทหรือสถานประกอบการ ต้องชี้แจงทําความ
เข้าใจกับลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชี้ให้ลูกจ้างเห็นว่าบริษัทให้ความสําคัญกับลูกจ้างทุกตําแหน่งงาน 

5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานให้ทัดเทียมกับอัตราค่าจ้างใหม่ตามนโยบายรัฐ ต้องเน้นท่ีการติดตาม
ประเมินผลควบคู่ไปกับการฝึกอบรม หรือการฝึกทักษะ 

ข้อคิดเห็นจากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

1. สําหรับนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. ได้มีการออกระเบียบเพ่ิม
ในส่วนของค่าครองชีพ ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเพ่ิมการครอง
ชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว 

2. สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําแผนการดําเนินการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นเป็นการดําเนินการเพ่ือ
ลดผลกระทบ ได้มีการปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุดําเนินการภายใน 2 ปี แต่ในขณะน้ี ครม. อนุมัติเพียง 1 ปีก่อน และกําลัง
อยู่ในระหว่างการจัดทํารายละเอียดการปรับฐานเงินเดือนในปีท่ี 2 และ3 ต่อไป ตามลําดับ ในส่วนของการดําเนินงาน 
สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียนเรียบร้อยแล้ว โดยจะชดเชยให้ผู้ท่ีอยู่ในระบบก่อน ซ่ึงพิจารณาจากวุฒิท่ีเข้าบรรจุ และอัตรา
เงินเดือน ไม่ได้พิจารณาท่ีอายุราชการ สําหรับในระยะยาว ได้มีการศึกษาการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ซ่ึงเป็น
การแก้ไขในระดับพระราชบัญญัติ และมีการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าราชการควบคู่ไปด้วย 

ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. สถานประกอบการต้องมีความเข้าใจและจําแนกให้ได้ระหว่าง “ค่าจ้าง” กับ “สวัสดิการ” โดยค่าจ้าง หมายถงึ 
สิ่งท่ีตกลงกันว่าจ่ายเป็นค่าจ้าง และจ่ายเป็นตัวเงิน ส่วนสวัสดิการ คือ ส่วนท่ีลูกจ้างพึงได้รับจากการจ้างงาน และโดยส่วนใหญ่
ไม่เป็นตัวเงิน (แต่นายจ้างจะนําสวัสดิการ มาตีราคาเป็นตัวเงินเพ่ือบวกกับรายได้ให้ถึงค่าแรง 300 บาทต่อวัน ซ่ึงขัดต่อ
กฎหมายแรงงาน) 

2. ข้อเสนอแนะงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ําท่ีพบเห็น ส่วนใหญ่ค่อนข้างเบี่ยงเบนผลกระทบในทางลบ
จากการใช้นโยบายดังกล่าว ดังน้ันในการจัดทําข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยของโครงการน้ี จึงควรเป็นข้อเสนอแนะท่ีชี้ชัดให้
เห็นข้อเท็จจริงว่า หลังจากมีการประกาศบังคับใช้นโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อย
กว่า 15,000 บาทน้ัน จะส่งกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างไรบ้าง เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองยืนยันทางวิชาการใน
การแก้ปัญหาของประเทศต่อไป 

3. นโยบายค่าแรง 300 บาทต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน เป็นนโยบายท่ีช่วยในเร่ืองการ
กระจายรายได้ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านลบท่ีเกิดขึ้นมีผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ภาครัฐยังไม่ให้ความสําคัญ
หรือกล่าวถึงมากนัก 

4. นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน อาจไม่ใช่เป็นการดึงดูดคนท่ีมีศักยภาพเข้าสู่ภาคราชการ 
ในทางตรงกันข้ามกลับกระทบต่อฐานะการคลังอย่างมาก 

5. หลังจากมีผลการศึกษาออกมาแล้ว ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบนําผลการศึกษาดังกล่าวไปดําเนินการต่อเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเห็นว่านโยบายต่างๆ ท่ีจะช่วยลดหรือบรรเทาผลกระทบก็ควรออกมาเร่งด่วน
เช่นเดียวกัน 

รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม 

1. นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
2. นางสาวจินตนาภา โสภณ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
3. นางยศวดี อึ้งวิเชียร   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
4. รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย  นักวิชาการอิสระ 
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5. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
6. ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
7. ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
8. นางรีนา บัตรสมบูรณ ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
9. คุณสุปราณี ผลชีวิน   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
10. คุณกนิษฐา สุขอินโท   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
11. นางทัศนีย์ พิริยชาต ิ   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
12. นางสาวจุฑาทิพย์ ราญจิตต ์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
13. นางสาวอาภากร ชัยสุริยา  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
14. นางสาวอัฐพร แจ้งใจ   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
15. นายกิติชัย เอื้อวิวัฒน์สกุล  บริษัท อัมรินทร์ เซรามิคร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
16. นางกุลกริยา ตั้งคติคณวิกร  บริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด 
17. นางสาวจตุพร ภาชนะ   บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จํากัด 
18. นายเจน นําชัยศิริ   บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน) 
19. นายช่วง จงสืบโชค   บริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด 
20. นายชวิน พิมพ์อาภรณ ์   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
21. นายทวี แสงอลังการ   บริษัท ชุมแสงแท็กซ์ไทล์ จํากัด 
22. นายนําชัย เผือนพิพัฒน์   สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 
23. นางสาวนิลปภาภรณ์ สิริรัตน์ปราการ บริษัท Miw Group จํากัด 
24. นางสาวปทิตตา พันธุ์ดี   บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด  
25. นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาล ี  บริษัท พินนาคิล โลจิสติกส์ จํากัด 
26. นายพิเชฏฐ์ จันทรนวพงศ์  บริษัท ซีทีไอโลจีสติกส์ จํากัด 
27. นางพิภาวิน สีสัมพันธ ์   สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
28. นางสาวพีระกานต์ มณีศรี  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
29. นางเพ็ญประภา ประกิระสา  บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จํากัด 
30. นางมาริษา เลิศพฤกษ์สุกิจ  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 
31. นายเมธา กังวานพงศ์   บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จํากัด 
32. นายยงยุทธ อินทร์จันทร์   บริษัท มาร์ซัน จํากัด 
33. นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช  สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
34. นางสาวยุพิน มนตรีดิลก   บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จํากัด  
35. นางสาวรชตภรณ์ กุลแพทย์  สํานักงานประกันสังคม 
36. นางรัตนา เมธาภัทร   บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด 
37. นายรุจขา ไพรีขยาด   บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
38. นางสาววฒนพร ศรีจันทร์   กระทรวงแรงงาน 
39. นางสาววรัญญา เตียวกุล   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
40. นายวิชัย การุณย์   บริษัท อิตัลไทยมารีน จํากัด 
41. นางสาววิภาพร สอนสําแดง  บริษัท ตติ ยานยนต์ จํากัด 
42. นางศรินยา สาขากร   สํากนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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43. นางสาวศรีศุวัณ แดงเกิด   บริษัท ตติ ยานยนต์ จํากัด 
44. นายศุภชัย หล่อวณิชย ์   สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 
45. นายสายชล นาคคล้าย    บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด 
46. นายสุชิน ภู่ประสงค์   บริษัท เทคโนโกบอล กราฟฟิก จํากัด 
47. นายสุทัน ปรีชากุลดํารง   บริษัท เอ็ม-พีอีอินดัสทรี จํากัด 
48. นางสาวสุธิดา ปัญญาเสวนมิตร  บริษัท โปลีเท็กซ์ อินดัสทร่ี จํากัด 
49. นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข  กระทรวงแรงงาน 
50. นายสุรศักดิ์ จินาพันธ์   บริษัท โกลด์ซิต้ีฟุตแวร์ จํากัด 
51. นายวัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล  SCG Chemical 
52. นางลินดา เปลี่ยนประเสริฐ  สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
53. นางสาวสายศานติ์ ศิริวัฒนะ  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
54. นายชยดล ล้อมทอง    สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
55. นางสาวชนิดา ชัยชาต ิ   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
56. นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒ ิ  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
57. นายณัฐวุฒิ สุวรรณ   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
58. นางสาวขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
59. นางสาวลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
60. นางสาวพวงทอง ฤาชุตา   สํานักงานงบประมาณ 
61. นายสมพัฒน์ โพขนิทร   กระทรวงแรงงาน 
62. นายชุติเดช ป้อมเทว ี   สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 
63. คุณวลัยนัจ เชื้อเจริญศักดิ ์  Mam Manufacturing  
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ณ ห้องโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

- ประเทศฟิลิปปินส์น่าจะเป็นกรณีศึกษาท่ีดีอีกประเทศ โดยค่าจ้างขั้นต่ําของฟิลิปปินส์ประมาณ 10 ดอลล่าห์
สหรัฐต่อวัน ซ่ึงใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาทของประเทศไทย แต่ประเทศฟิลิปปินส์น้ันรายได้ต่อหัวกลับน้อยกว่า
ประเทศไทยถึงเท่าตัวอีกท้ังแนวโน้วการเติบโตตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมาของประเทศฟิลิปปินส์ท่ีผ่านมาแย่กว่าประเทศ
ไทยท้ังๆท่ีเมื่อก่อนมีการพัฒนาท่ีสูงกว่าประเทศไทย ดังน้ันประเทศฟิลิปปินส์จึงเป็นประเทศท่ีน่าสนใจท่ีจะทําการศึกษา
เปรียบเทียบได้ หากจะไปต่อยอดการทําวิจัยในอนาคต 

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

- สําหรับนโยบายของรัฐบาล ยังคงมีความไม่ชัดเจนระหว่างคําว่า “เงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท” 
กับคําว่า “ปริญญาตรี 15,000 บาท” เน่ืองจากเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี 15,000 บาทน้ันกลับรวมค่าครองชีพให้ได้ครบ 
15,000 บาท 

นักวิชาการอิสระ 

- นโยบายท้ังสองนโยบายน้ันเป็นนโยบายท่ีให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้ แต่ควรจะต้องรวบรวม
ผลกระทบในด้านอื่นๆรวมเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น แรงงานท่ีได้รับค่าแรง 300 บาทน้ัน อาจกระทบต่อชั่วโมงการทํางานท่ี
น้อยลง รายได้ลดลง ซึ่งอาจทําให้แรงงานน้ันย้ายจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ไปสู่สถานประกอบการท่ีเล็กกว่า และ 
ในท่ีสุดอาจจะไปอยู่กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-Employed) กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อรวมผลกระทบท้ังหมดแล้วเราจะ
สามารถสรุปได้หรือไม่ว่านโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดการกระจายรายได้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 

- สุดท้ายแล้วผลของการวิจัยน้ันจะนํามาใช้อย่างไร เห็นว่าสิ่งดังกล่าวน้ันควรต้องทําการศึกษาก่อนประกาศเป็น
นโยบาย อีกท้ังเร่ืองนโยบายต่างๆน้ันเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีทุกคนได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึงเห็นควรให้พรรคการเมืองต่างๆ
ทําการศึกษาวิจัยให้ดีก่อนท่ีจะนํามาตั้งเป็นนโยบาย เน่ืองจากหากนําไปประกาศใช้อาจเกิดผลกระทบตามมา และบางเร่ือง
เป็นเร่ืองท่ีผิดต่อกฎหมาย เช่น นโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา นอกจากจะมองผลแค่นโยบายประชานิยม เพราะเห็นว่าเป็น
ผลกระทบในระยะยาวท่ีค่อนข้างรุนแรง ดังเช่นหลายประเทศในยุโรปท่ีเกิดปัญหาในขณะน้ี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- อยากให้นักวิจัยขยายภาพกว้าง หรืออธิบายเพ่ิมเติมในงานวิจัยถึงกระบวนการท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาน
ประกอบการ SMEs 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- การให้สิทธิพิเศษทางภาษีน้ัน SMEs อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ โดยยกตัวอย่างเช่น สมมุติให้สินค้าชนิดหน่ึงขาย 
100 บาท โดยท่ีกําไรสุทธิก่อนภาษี 10% ได้ลดภาษีไป 7% ของกําไรสุทธิ (คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของยอดขาย) ขณะท่ีสมมุติให้
ต้นทุน คือร้อยละ 80 ของยอดขาย น่ันคือ Margin ร้อยละ 20 ขณะท่ีค่าแรงสําหรับ SMEs ท่ีเป็นแรงงานเข้มข้นน้ัน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของต้นทุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24 ของต้นทุนท้ังหมด ถ้าหากเพ่ิมค่าแรงเป็นร้อยละ 40 แล้ว ก็คิดเป็นร้อยละ 9.6 
ของยอดขาย หรือหากค่าแรงเพ่ิมเป็นร้อยละ 30 แล้วก็ยังสูงถึงร้อยละ 7.2 ของยอดขายอยู่ดี ขณะท่ีมาตรการสิทธิพิเศษทาง
ภาษีมีเพียงร้อยละ 0.7 กล่าวโดยสรุปคือ มาตรการพิเศษทางภาษีท่ีรัฐพยายามนํามาช่วยน้ัน SMEs น้ันยังคงไม่ได้รับประโยชน์ 
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กระทรวงแรงงาน 

- โดยปกติแล้วงบประมาณการจ่ายค่าจ้างจะอยูป่ระมาณร้อยละ 40% ของงบประมาณแผ่นดิน อยากให้มีการ
แจกแจงรายละเอียดว่า เมื่อปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาทน้ัน จะทําให้เพ่ิมงบประมาณแผ่นดินไปเท่าไร 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

- ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางการปรับตัวสําหรับนายจ้างและลูกจ้างกรณีท่ี
ค่าแรงเพ่ิมขึ้นน้ัน ลูกจ้างก็ต้องปรับตัวโดยเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของตวัเอง สําหรับด้านนายจ้างน้ัน ควรพิจารณาดูว่ากลุ่มใดได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นกลุ่ม SMEs ท่ีเป็นกลุ่มท่ีใช้แรงงานเข้มข้น และอยู่ในสถานะท่ีมีการแข่งขันกันสูง 
ดังน้ันการอยู่รอดของ SMEs คือการปรับปรุงฝ่ายบริหาร น่ันคือ การท่ีจะเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานน้ัน ความจริงแล้วแรงงานมี
ผลิตภาพสูงขึ้นอาจไม่ใช่ความเก่งของแรงงาน กลับเป็นความเก่งของผู้บริหาร น่ันคือ ผู้บริหาร SMEs น้ันทําอย่างไรท่ีจะเพ่ิม
ยอดขายได้ให้บริษัทอยู่รอด ภายใต้ข้อจํากัดท่ีว่าใช้แรงงานชุดเดิมท่ีมีค่าแรงท่ีสูงขึ้น กระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นรูปแบบของ SMEs 
รูปแบบใหม ่หรือ เรียกว่า Model of Modern SMEs 

- เน่ืองจากเงินเดือนของข้าราชการน้ันมาจากภาษีของประชาชน ดังน้ันการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ
อาจจะกระทบต่อการปรับโครงสร้างทางภาษีหากรัฐยังคงมีนโยบายการใช้เงินในแบบเดิม คือมีรายรับเท่าเดิม แต่ค่าใชจ่้ายมาก
กว่าเดิม อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างน้ันก็ได้ หากรัฐมีมาตรการในการใช้เงินท่ีมีประสิทธิภาพและตัด
รายจ่ายท่ีไม่จําเป็นออกไป 

- ข้าราชการและภาคเอกชนถือว่าอยู่คนละตลาดแรงงาน อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ การแข่งขันกับ
ภาคเอกชนขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด ซ่ึงสิ่งท่ีต้องทําคือการพัฒนาทักษะของตัวเองมากกว่าการสนใจนโยบายจากภาครัฐ 

- การปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรีจะทําให้เกิดช่วงห่างของจํานวนผู้เรียนระดับ ปวช./ปวส. กับปริญญาตรี
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากความแตกต่างกันของระดับเงินเดือน ท่ีความเป็นจริงมีความต้องการแรงงานระดับ ปวช./ปวส. แต่สัดส่วน
จํานวนผู้เรียนปริญญาตรีกลับเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิด “Demand เทียม” ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อกลไลตลาดและโครงสร้าง
เศรษฐกิจของไทย อีกท้ังค่านิยมในปริญญาตรีจะสูง โดยจะสะท้อนออกมาในเชิงธุรกิจการศึกษา ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
2. รศ.ดร.มัทนา  พนานิรามัย  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3. ดร.สมศจี  ศิกษมัต   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
4. ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
5. รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
6. ดร.สมชัย  จิตสุชน   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
7. ดร.วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
8. ดร.ดลิกะ  ลัทธพิพัฒน์  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
9. น.ส.จินตนาภา  โสภณ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
10. นางยศวดี  อึ้งวิเชียร   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
11. นางสุนันทา  สมพงษ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
12. น.ส.เสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
13. น.ส.ภาชินี  อุบลวิโรจน์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
14. น.ส.จุฑาทิพย์  ราญจิตต ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
15. น.ส.อุรัจฉทา ศศิปรียจันทร์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
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16. น.ส.อาภากร ชัยสุริยา   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาต ิ
17. น.ส.ชนิตร์นันท์ ด้วงธน   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
18. น.ส.กมลวรรณ  อุยโต   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
19. ดร.กิตติ กอบัวแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
20. นายคําพูน  คุณานุกร   บริษัท วิทยายพัฒน์ จํากัด 
21. น.ส.จิตรลดา พงศ์นิมิตประเสริฐ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
22. นายเจน  นําชัยศิริ   บริษัทเอเชียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน) 
23. นายชวิน พิมพ์อาภรณ ์  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
24. นายชาตรี ชุมภ ู   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
25. นายชาติชาย  อาชวพงศ์พาณิชย์ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
26. นายเชิด พานชื่น   สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย 
27. คุณมาริษา เลิศพฤกษ์สุมัย  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 
28. นายณัฐพล  กิตติพลพิบูลย์  สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย 
29. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณ   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
30. นายทํานุ  เดชรัตน์   บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
31. น.ส.ธนัชพร  หาญมงคลเลิศ  บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด 
32. นายณัฐกร บุญตามหนุน 
33. คุณกุญญพันธ์ แรงขํา   สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง 
34. คุณจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
35. คุณกรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์  บริษัท อุดมชัย จํากัด 
36. นางนงนุช ศรีประเสริฐ  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
37. นายนภดล  พิชพันธ์ไพศาล  บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตร้ี จํากัด 
38. นางนภสร  ทุ่งสุกใส   สํานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 
39. น.ส.นภัสภรณ์  มากจริง  กรมบัญชีกลาง 
40. น.ส.นฤมล จินดากิจประเสริฐ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
41. น.ส.นวรัตน์  จันทร์กระเวน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
42. ผศ.นวลลออ อานามวัฒน ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
43. น.ส.นันทิตา วิวัฒน์วิทยา  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
44. น.ส.นาถนิภา โรจนะ   กรมบัญชีกลาง 
45. นายนําชัย  เผือนพิพัฒน์  สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 
46. น.ส.นิลปภาภรณ์  สิริรัตน์ปราการ บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จํากัด 
47. น.ส.นุจรี  ย่ิงสิทธิสวัสดิ ์  สํานักงานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 
48. นางบุญสม หลวงปราบ  บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
49. น.ส.เบญจมาศ ทินโนรศ  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
50. อ.ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
51. น.ส.ปวีณา ลี้ตระกูล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
52. นางปัณชญา  อุ่นวงศ์   บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด 
53. น.ส.ปานรดา  อเนกธัญญากร  สยามนิรมิต 
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54. นางปาริชาติ  สัญญโภชน์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
55. นางปิ่นศรี ลิยะมาพรสกุล  บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตร้ี จํากัด 
56. นางเปรมยุดา  ตั้งเจริญสุข  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
57. ผศ.สุภาวดี โพธิยะรพ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
58. นางจันจิรา หรินทร์ประกรณ ์  Auto Alliance (Thailand) 
59. น.ส.ดวงกมล วรเกษมศักดิ ์  สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
60. นายพินัย ปังเจริญกุล   สมาคมไทยอุตุนิยมแผนปัจจุบัน 
61. นายพงษ์ศักดิ์  พรณัฐวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
62. นางพรใจ  เชษฐาชาตรี  บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด 
63. น.ส.พรพิทักษ์  สุทธิประทีป  กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
64. ผศ.พรรณี  จรัมพร   มหาวิทยาลัยรังสิต 
65. น.ส.พวงทอง  ฤาชุตา   สํานักงบประมาณ 
66. นางพัชรา ชูสุทน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
67. นางพิภาวิน  ลี้สัมพันธ์  สํานักงานข้าราชการพลเรือน 
68. น.ส.พิมพ์ญาดา ภคอังกูร  บริษัท แอโรล์เบคดิ้ง จํากัด 
69. น.ส.พีระกานต์  มณีศรี  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 
70. นางเพลินพิศ  วิทยอุดม  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
71. ผศ.ดร.ไพกูล  สีใส   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
72. น.ส.ภัทราพร เลิศสวัสดิ ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
73. นายมติชน  มาตรชัยสิงห ์  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
74. นางมะลิ  พลชัย   บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตร้ี จํากัด 
75. มุกจรินทร์  สุทธิจินดาวงศ ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
76. ว่าท่ี พ.ต.ยุทธการ  โกษากุล  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
77. น.ส.รชตภรณ์  กุลแพทย์  สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
78. นายรัชพล  เตชะพงศกิต  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
79. คุณรัตนา  เมธาภัทร   บริษัท ไมโทรไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด 
80. นางราศี  เบญจาทิกุล   สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ  
81. น.ส.วิไลวรรณ เท่ียงดาห ์  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
82. คุณดรุณี ตันติจิรมานนท์  ศูนย์วิชัยอารี 
83. น.ส.ลภัสรดา สุมาลัย   บริษัท ไอเวอร์ร่ี คอนสทรัตชั่น จํากัด 
84. นางลัดดา  อุปสินธ์ุ   สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาต ิ
85. นางวรรษา  คํารณยุทธ 
86. นางวาสนา  นันทะ   บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด 
87. นายวิชัย  การุณย ์   บริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด 
88. นายวิฑูรย์  แก้วก่า   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
89. นายวิทยา  บุตรเพชรรัตน์  กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 
90. นายวิรัตน์  ทับอุไร   สยามนิรมิต 
91. นางวิไล แซ่โง้ว   บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) 
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92. นางวิไลวรรณ  โกยแก้วพร้ิง  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
93. นายศักดา  เสถียรนภาพร  สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย 
94. นางศิริกาญจนา  พัฒนาศักดิ ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
95. น.ส.ศิริพร สุภโตษะ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
96. นางศิริลักษณ์  ฉกะนันท์  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
97. น.ส.ศิวาพร  สุวรรณากาศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
98. น.ส.ศุภกานต์ เมตตา   สํานักงานประกันสังคม 
99. นายศุภชัย  ทองสุข   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
100. นายศุภชัย  หล่อวณิชย ์  บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
101. น.ส.เสาวนีย์ ทวีสุข   กระทรวงแรงงาน 
102. นางดิษย์กรณ์ พลายจันทร์  บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จํากัด 
103. นางศรีรัตน์ พสวงศ์   สภาทนายความ 
104. น.ส.ภัคร์พิณาย์ เพียรม ี  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
105. นางมานิดา ภู่เจริญ   สํานักงบประมาณ 
106. น.ส.สงวน  อันทะเกต ุ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
107. นายสมพัฒน์  โพชนิกร  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
108. นายสมยศ  พิกุลเงิน   สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
109. นายสัมพันธ์  อาจทวีกุล  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
110. นายสาธิต  อุรุวงศ์วณิช  บริษัท วิทยาพัฒน์ จํากัด 
111. นายสายชล  นาคคล้าย 
112. น.ส.สิรินุช  อินประถม  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
113. นางสุจิตรา  พลฤทธ์ิ   สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
114. นายสุนทรวิทย์  สมบัติพานุชิต  บริษัท ไอเวอร์ร่ี คอนสทรัตชั่น จํากัด 
115. นางสุพรรณี  จันทร์เรือง  บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด 
116. น.ส.สุพัฒนา สุขสว่าง   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
117. อ.สุภาวดี มีนาภา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
118. นายสุริชัย  สดับสาร   บริษัท พีพีทีซี จํากัด 
119. นายเสรี  ชินธาดาพงศ ์
120. คุณอธิมาศ  มณีพงศ์เพ่ิมพูน  สถาบันยานยนต ์
121. อ.อภินันท์  พัชโรภาสวัฒนกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
122. ผศ.ดร.อภิศักดิ์  ธีระวิสิษฐ ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123. น.ส.อมรรัตน์  ศรีกรด   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
124. นางอรรฆย์คณา แย้มนวล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
125. นายอรุณ  แพ่งถาวร   สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) 
126. น.ส.อรุณโรจน์  ทองศรี  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
127. นางอังคณา  ซีโฮ   บริษัท ทิสเซ่ินครูปแมททรีเร่ียลส(์ประเทศไทย) จํากัด 
128. น.ส.อัชรี  พลวัน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
129. น.ส.อัมพร  วังคูหา   บริษัท ไอเวอร์ร่ี คอนสทรัตชั่น จํากัด 
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130. อ.อัมภิณ ีลาภสมบูรณ์ดี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
131. นายอัษฎายุทธ  ละม้ายศรี  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
132. นายอาคม  ย้ิมเจริญ   สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 
133. นายอาณัติ  พงศ์สุวรรณ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
134. นายอํานวย  งามเนตร์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
135. น.ส.อําไพ  ศรีเริงหล้า   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
136. นางอรรฆย์ณา แย้มนวล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
137. นางอําไพ หาญไกรวิไลย์  บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จํากัด 
138. นายสิทธิศักดิ์ ไชยสุข   สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน 
139. นางนิตมา โพธ์ิสุช   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
140. นายสมโภช โตเกษม   ไทยหยวน 
141. ดร.ธัญญาทิพย์ ศรียมา  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
142. น.ส. ปรียานุช พวงนาค  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
143. น.ส.ภริต มหาวิหกาย   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
144. คุณพัชรา สกุลเรืองศรี  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
145. คุณชุติเดช ป้อมแก้ว   สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 
146. คุณจันทนา กิจการณย์  Thai Carbon Fund 
147. น.ส.อุไร  เชื้อเย็น    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
148. นายฤทธิเดช  ภรสัมฤทธ์ิ   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
149. นางวนาลี  เลิศวงษ์ไพศาล   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
150. นางสุภาพร  โชคเฉลิมวงศ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
151. น.ส.ฐนันท์ภัส  ชัยเสนะบัณฑิต   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
152. นางลาวัลย์  ประทุม    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
153. น.ส.เกศรา  เอกอุดมพงศ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
154. น.ส.จุฑามณี  เวียงวงศ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
155. น.ส.ธีราพร  พุ่มจันทร์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
156. นางพัชรินทร์  อ้นนาค    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
157. นางดาริกา  พันโต    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
158. น.ส.วรรณฐินี  แก้วไทรย้อย   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
159. น.ส.ณัฏฐกานต์  มีใย    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
160. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ภูมิ่งเดือน   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
161. น.ส.ลักขณา  บรรณสาร   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
162. น.ส.ปรินนภา  ปัญญา   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
163. น.ส.ชมพูนุท  มนต์ภาณีวงศ์   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
164. นายชานนท์  ระโหฐาน   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
165. น.ส.กนกภรณ์  เผ่าวงศ์ษา   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
166. น.ส.ขนิจศากรณ์  เสรีสงแสง   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
167. น.ส.รัชดาพร  ยะวงษา  นักศึกษาฝึกงาน 
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168. คุณนันทพร เมธาคุณวฒุ ิ  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
169. คุณนิรัติ อิงพรประสิทธิ์  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
170. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
171. คุณขนิษฐา ฮงประยูร   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
172. คุณชยดล ลอ้มทอง   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

 



คณะวิจัย 

 

ชือ่บทความ 

ภาพรวมนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน และ ปริญญาตรี 15,000 บาท 

โดย รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน 

นางสาวชนิดา  ชัยชาต ิ  นักวิจัยอาวุโส 

นายนิรัต ิ อิงพรประสิทธิ ์  นักวิจัย 

นางสาวขนิษฐา  ฮงประยูร  นักวิจัย 

นางสาวลลิตา  ละสอน  นักวิจัย 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศของนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท และนโยบายเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,000 บาท 

โดย ดร. สมชัย  จิตสุชน   ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 

นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒ ิ นักวิจัยอาวุโส 

ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทยของนโยบายค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท 

โดย ดร. ดิลกะ  ลัทธพิพัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา 

นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนในภาคราชการ 

โดย ดร. วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ 

นายชยดล  ล้อมทอง   นักวิจัย 

 




