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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” (มีช่ือเดิมว่า “สมุดปกขาว

ทีดีอาร์ไอ”) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มานําเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ

จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 

 “รายงานทีดีอาร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สังคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนข้ึน “รายงานทีดีอาร์ไอ” จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็น

รายเดือนด้วยรูปเล่มกะทัดรัดซึ่งห่อหุ้มเนื้อหาที่แน่นกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็น

มิตรต่อความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านท่ัวไป  

นอกจากน้ี จะมีการนํางานวิจัยจํานวนหน่ึงซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเน่ืองกันมาจัดทําเป็น “รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” 

เป็นครั้งคราวด้วย  



 รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 101 เดือนมีนาคม 2557  

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน  
 และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบาย 
ค่าจ้างแรงงานข้ันต่าํ 300 บาทต่อวัน และ 
เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท* 

 
รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยมีนโยบายเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน และ

เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท  แม้ว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําแบบก้าว
กระโดดอาจสร้างผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม   

งานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกล่าว พร้อม
ท้ังเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานผู้รับ
ผลประโยชน์ และลดหรือบรรเทาปัญหาให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย เพ่ือให้
ระบบเศรษฐกิจมหภาคมีท้ังความสมดุลและความเข้มแข็ง  

ภาพรวมนโยบายค่าจา้งแรงงานขั้นต่าํ 300 บาทต่อวัน 
การศึกษาภาพรวมของนโยบายค่าจา้งแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน  เริ่มจากการวิเคราะห์

ระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของไทยในอดีต รวมท้ังปัญหาระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของไทย เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับข้ึนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา  จากน้ันเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของ
การปรับข้ึนค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน ซ่ึงครอบคลุมผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมและต่อตลาดแรงงาน   

ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1. ระบบอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของไทยในอดีต 

ประเทศไทยกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําครั้งแรกตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 โดยมอบ
อํานาจให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนด คณะกรรมการค่าจ้างชุดแรก ซ่ึงเป็นคณะกรรมการไตรภาคี
ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ีรัฐ  อัตราค่าจ้างข้ันต่ําครั้งแรกท่ี
ประกาศใช้เมื่อปี 2516 คือวันละ 12 บาท หรือเดือนละ 312 บาทสําหรับลูกจ้างรายเดือน ซ่ึงเป็น
อัตราเดียวและใช้บังคับในเขตพ้ืนท่ี 4 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี    
                                                         
* งานวิจัยชิ้นนี้ทําขึ้นก่อนที่รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยจะประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น 300 บาทต่อวัน และเงินเดือน

ปริญญาตรี 15,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา  
  สรุปจากงานวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาท

ต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย โดย ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 
และคณะ เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 
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ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศและคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนด
ค่าจ้างข้ันต่ํา เพิ่มพ้ืนท่ีบังคับใช้อีก 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาครและนครปฐม  หลังจากน้ันมีการ
ขยายการบังคับใช้ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2520 จากน้ันก็มีการปรับ
อัตราค่าจ้างข้ันต่ําทุกวันท่ี 1 มกราคม หรือวันท่ี 1 เมษายน   

วาระการปรับค่าจ้างข้ันต่ําไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกฎหมาย โดยปกติจะปรับปีละ 1 ครั้ง แต่มี
บางปีท่ีปรับมากกว่า 1 ครั้ง หรือบางปีก็ไม่มีการปรับ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
นโยบายทางการเมือง และอํานาจการต่อรองของขบวนการแรงงานในช่วงเวลาน้ันๆ   

ต่อมาในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีผลยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ในเดือนธันวาคม 2544  
พระราชบัญญัติดังกล่าวกระจายอํานาจการกําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําสู่ระดับจังหวัด โดยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัด เพ่ือพิจารณาอัตราค่าจ้างในจังหวัดของตน โดยนําปัจจัย
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดมาพิจารณา 

2. ปัญหาระบบอัตราค่าจ้างข้ันต่าํของไทยในปจัจบุนั 

การใช้ระบบอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของไทยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาพ้ืนฐาน 3 ประการ ซ่ึงส่งผล
ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่ในภาวะยากจน 

(1) ปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาค
เกษตรกรรม รายได้ของเกษตรกรข้ึนอยู่กับราคาของผลผลิตการเกษตรเป็นสําคัญ  อัตราค่าจ้างข้ัน
ต่ําจะไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกร รวมท้ังแรงงานรับจ้างท่ัวไปในภาคเกษตรกรรม  ความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่สูง แสดงถึงพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยที่ยังไม่เข้มแข็ง  ประชาชนระดับฐานราก
ยังมีรายได้น้อย และขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้  ในช่วงท่ีเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ ผู้มีรายได้
น้อยจะเป็นกลุ่มคนท่ีเดือดร้อนจากค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน   

(2) การบังคับใช้อัตราค่าจ้างข้ันต่ํายังไม่ท่ัวถึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานที่เป็นลูกจ้างของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จํานวนมากได้รับค่าจ้างต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา  แรงงาน
เหล่าน้ีมีรายได้น้อย และไม่สามารถเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจเป็นชนช้ันกลาง เพ่ือจะเป็นฐานการ
บริโภคและเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเป็นของตนเอง แรงงานส่วนน้ีจึงตกอยู่ในสภาวะยากจนต่อไป   

10 ปีท่ีผ่านมายังคงมีแรงงานท่ีไมไ่ด้รับค่าจ้างข้ันต่าํมากกวา่ 4 ล้านคน ซ่ึงบ่งช้ีว่าการคุ้มครอง
แรงงานยังไม่ท่ัวถึง  แรงงานท่ีได้รับค่าจ้างต่ํากว่าค่าครองชีพมีเป็นจํานวนมาก และกระจายอยู่ใน
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานคร  การท่ีรัฐบาลจะใช้นโยบายขึ้นค่าจ้างข้ันต่ํา
เป็น 300 บาทเท่ากันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อาจทําให้แรงงานท่ีไม่ได้รับค่าจ้างข้ันต่ํามีจํานวนมาก
ข้ึน หากยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้   

(3) ท่ีผ่านมา การขยายตัวของค่าจ้างข้ันต่ําตามไม่ทันค่าครองชีพ จากข้อเท็จจริงในอดีต 
พบว่าค่าจ้างท่ีแรงงานได้รับน้ันขยายตัวช้ากว่าการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อ  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ภูมิภาค พบว่ามีเพียงกรุงเทพมหานครเท่าน้ันท่ีค่าจ้างข้ันต่ําขยายตัวมากกว่าค่าครองชีพ 
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ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท 
1. การสํารวจผลกระทบจากภาคสว่นต่างๆ  

ในประเด็นผลกระทบของนโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน ได้ทําการสํารวจ
ข้อคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ท้ังจากเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการสํารวจความคิดเห็นของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ท้ังตัวแทนนายจ้างและลูกจ้าง พบว่านโยบายดังกล่าวมีท้ังข้อดีและข้อเสีย สรุปได้ดังน้ี 

(1)  ข้อดีของนโยบายค่าจ้างขั้นต่าํ 300 บาท 

-  การสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า การขึ้นค่าจ้างข้ันต่ําจะทําให้แรงงาน
ได้รับประโยชน์โดยตรงประมาณ 3.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของลูกจ้างเอกชน ซ่ึง
แรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ในสาขาก่อสร้าง รองลงมาคือสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาการค้า 
สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาผลิตเครื่องนุ่งห่ม  

-  ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท” ระหว่างวันท่ี 2-4 
สิงหาคม 2554 ด้านผลดี ได้แก่ นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้แรงงานมีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ดีข้ึน มีการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน เงินตราหมุนเวียนในระบบมากขึ้น 
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น ทําให้มีเงินมาพัฒนาประเทศมากข้ึน  

(2)  ข้อเสียของนโยบายค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาท 

-  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าการข้ึนค่าจ้าง
ข้ันต่ําเป็น 300 บาท ส่งผลกระทบต่อท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ  
เมื่อพิจารณาค่าจ้างแรงงานท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มข้ึน พบว่าอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบมาก 
คืออุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรม
ผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นหลัก และเป็นภาค
การผลิตท่ีนายจ้างจะหาแรงงานต่างด้าวมาทํางานทดแทน 

-  การสํารวจของ ธปท. ระบุว่าการข้ึนค่าจ้างทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงข้ึน ผู้ประกอบการ
ต้องรับภาระมากขึ้น เช่น ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ี
คํานวณจากฐานค่าจ้าง  เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น น่ันคือต้องพึ่งพาแรงงานท่ีได้รับค่าจ้าง
ข้ันต่ําในสัดส่วนท่ีสูง และมีอัตรากําไรสุทธิต่ํา ซ่ึงตรงกับข้อมูลของ สศช. แต่การเรียงลําดับ
สาขาท่ีได้รับผลกระทบแตกต่างจาก สศช. เล็กน้อย คือสาขาการค้า ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
ก่อสร้าง และการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 

-  นอกจากน้ี ธปท. ประเมินว่าการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ซ่ึงส่งผลต่อเน่ือง
ไปยังราคาสินค้า อีกท้ังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริง (Real GDP) ต่ํากว่า
ปกติ และเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน  ท้ังน้ี อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสตกิ 
สิ่งทอ และเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามลําดับ 
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-  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าภาคการส่งออกใน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงใช้
แรงงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากค่าจ้างแรงงานของ
ไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย บังกลาเทศ และอีกหลาย
ประเทศ ซ่ึงจะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกลดลง อันนําไปสู่ปัญหา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

-  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าการขึ้นค่าจ้างข้ันต่ํา ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูงข้ึน (Cost-Push Inflation Effect) โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เน่ืองจากกว่าสินค้าจะถึงมือผู้บริโภค อย่างน้อยต้องผ่านห่วงโซ่อุปทานประมาณ 10 
อุตสาหกรรม ซ่ึงแต่ละอุตสาหกรรมหรือบริการมีการข้ึนค่าจ้างแรงงาน เมื่อสินค้าถึงมือ
ผู้บริโภคจึงมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี  เมื่อบวกกับเงินเฟ้อท่ี
เกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคซ่ึงมีรายได้มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อแบบทวีคูณ 
(Inflation Multiplier) ซ่ึงนําไปสู่อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน และในท่ีสุดก็ส่งผลต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสินค้าท่ีผลิตเพ่ือขายในประเทศก็จะถูกแย่งตลาดจากสินค้า
ของประเทศในอาเซียน ซ่ึงได้สิทธิพิเศษภายใต้ FTA 

-  การใช้ค่าจ้างข้ันต่ําอัตราเดียวท่ัวประเทศ จะส่งผลให้อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง
ใหญ่ โดยเฉพาะในเขตปริมณฑล เพราะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะกระจายการผลิตไปยังจังหวัดท่ีอยู่
ห่างออกไปเกิน 300 กิโลเมตร เน่ืองจากระยะทางท่ีไกล ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงข้ึน ซ่ึงใน
ระยะยาวจะเป็นการทําลายโครงสร้างค่าจ้างปัจจุบันท่ีเน้นให้อุตสาหกรรมขยายตัวไปใน
จังหวัดห่างไกล เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และจูงใจให้คนอยู่ในพื้นท่ี  หากมีการปรับค่าจ้าง
เท่ากันท่ัวประเทศ จะทําให้แรงงานกลับเข้ามาทํางานในส่วนกลางมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีท่ี
คณะกรรมการค่าจ้างกลางเห็นชอบให้ปรับค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 บาท นําร่องเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงจะเร่งให้แรงงานเข้ามาทํางานในส่วนกลางมากขึ้น 

-  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการขึ้นค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาทต่อภาคการผลิตว่า หากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1 จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.16  การปรับค่าจ้างครั้งล่าสุด
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.03  ดังน้ันการข้ึน
ค่าจ้างขั้นต่ําจากวันละ 215 บาทเป็น 300 บาท หรือเพิ่มข้ึน 85 บาทต่อวัน (ประมาณ 
2,200 บาทต่อเดือน) จะทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 39.5 

-  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแสดงความกังวลต่อผลกระทบของการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ํา 
โดยคาดการณ์ผลกระทบในระยะสั้นต่อธุรกิจ SMEs  ซ่ึงเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ โดย
เช่ือว่าผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 90 ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได้  สําหรับใน
ระยะยาว การขึ้นค่าจ้างจะทําให้ค่าจ้างแรงงานของไทยสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ดังน้ัน
ประเทศไทยอาจสูญเสียความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  และต้นทุน
การผลิตท่ีสูงข้ึน อาจทําให้ราคาสินค้าของไทยในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลลบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก และผู้ประกอบการอาจต้องปิด
กิจการหรือย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีค่าจ้างแรงงานต่ํากว่า 



 รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 101 เดือนมีนาคม 2557  

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน  
 และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

 

7 

-  ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เรื่อง “นโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท” พบว่าผลเสียคือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัว
สูงข้ึน ธุรกิจ/ผู้ประกอบการอาจขาดทุนหรือเลิกกิจการ อัตราคนว่างงานเพิ่มข้ึน นายจ้างลด
พนักงาน มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ดําเนินธุรกิจส่งออก เป็นต้น 
คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลกระทบของค่าจ้าง 300 บาทสําหรับการจ้างแรงงานต่าง

ด้าวไร้ทักษะ 3 สัญชาติ โดยสมมติให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ท่ีจังหวัดไหน ได้รับ
ค่าจ้างข้ันต่ําต่อวันเท่ากันทุกคน  สําหรับแรงงานผิดกฎหมายที่เป็นกรรมกรและแม่บ้าน ถ้าทํางาน
ในกรุงเทพฯ น่าจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 200 บาท ถ้าทํางานในปริมณฑลน่าจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 
150 บาท และเฉลี่ยวันละ 100 บาทสําหรับจังหวัดท่ีเหลือ  หากเป็นเช่นน้ี การเพ่ิมข้ึนของค่าจ้าง
ข้ันต่ําเป็น 300 บาทต่อวันเท่ากันท่ัวประเทศ จะสร้างภาระทางการเงินให้แก่นายจ้างเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม (ปี 2554) เป็นเงิน 40,776 ล้านบาทต่อปี  สําหรับนายจ้างท่ีจ้างแรงงานไทยโดยจ่ายค่าจ้างต่ํา
กว่า 300 บาทต่อวัน การขึ้นค่าจ้าง 2 รอบ คือรอบแรกในปี 2555 (1 เมษายน) เพิ่มข้ึนร้อยละ 40 
ใน 7 จังหวัดนําร่อง และรอบท่ีสอง 300 บาทเท่ากันท่ัวประเทศในวันท่ี 1 มกราคม 2556 จะทําให้
นายจ้างมีภาระจ่ายค่าจ้างคนไทยเพิ่มข้ึนเป็น 930.43 ล้านบาทต่อวัน   

ท้ังน้ี ภาระทางการเงินของนายจ้าง ท้ังการจ้างแรงงานตา่งด้าวและการจ้างแรงงานไทยในปี 
2555 เพิ่มข้ึนเป็น 558.7 ล้านบาทต่อวัน และในปี 2556 เพิ่มข้ึนเป็น 502.5 ล้านบาทต่อวัน ดังน้ัน
ภาระทางการเงินข้ันต่ําของนายจ้าง เมื่อทุกจังหวัดมีค่าจ้าง 300 บาทเท่ากัน จึงเป็นเงินประมาณ 
1,061 ล้านบาทต่อวัน 

2. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม พบว่าการ
ข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําครั้งน้ีเป็นการปรับข้ึนสูงและทันที  ซ่ึงไม่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 
แม้ในช่วงฟองสบู่ปี 2533-2540 การปรับข้ึนก็ช้ากว่าน้ีมาก คือปรับข้ึนประมาณร้อยละ 40 ในช่วง
เวลา 3 ปี  และเป็นการปรับข้ึนในช่วงท่ีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าปัจจุบัน  ดังน้ันค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแท้จริง 
(Real Minimum Wage) หลังจากการปรับข้ึนค่าจ้างครั้งน้ี จึงเพ่ิมข้ึนเร็วมาก   

ในระยะหลัง แม้งานวิจัยในต่างประเทศจะพบว่าผลลบมีน้อยกว่าท่ีเคยคิดกัน แต่ก็เป็น
การศึกษาในกรณีท่ีปรับข้ึนช้ากว่าน้ี และในเงื่อนไขท่ีต่างกับประเทศไทย  

ผลกระทบจากการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําครั้งน้ี คาดว่าจะส่งผลดังน้ี 
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในประเทศ (Domestic 

Demand) 
2. บางสาขาการผลิตมีความเสี่ยงสูง (Vulnerable Sector) ต้องผลักภาระโดยการข้ึนราคา  
3. แรงกดดันต่อเงินเฟ้อมีมากขึ้น 
4. ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงาน แต่ต้องระวังเรื่องการตกงานของแรงงานด้อย

ฝีมือ โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล 
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5. ผลในระยะยาวตามทฤษฎี Big Push1 น้ันไม่รับประกันความสําเร็จ เพราะค่าจ้างข้ันต่ํา
มีผลต่อการเพิ่มขนาดตลาดภายในของไทยไม่มาก การส่งออกยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต 
(Growth Engine)  

6. ต้องมีนโยบายเสริม เช่น การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดความ
ไม่สมดุล (Imbalance) ในระยะสั้น ยังส่งผลดีต่อแนวทางการพัฒนาในระยะยาว 

7. ค่าจ้างข้ันต่ําของไทยจะสูงกว่าประเทศอาเซียน ซ่ึงน่าจะส่งผลให้แรงงานต่างชาติไหล
เข้าไทยมากข้ึน อย่างน้อยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จนกว่าประเทศเหล่าน้ันจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกับไทย ซ่ึงจะช่วยบรรเทาผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในไทยได้ระดับหน่ึง 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานต่างชาติของไทยด้วย 

8. สําหรับความสัมพันธ์กับ AEC  คาดว่าการเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ําจะไม่มีผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือภายใต้ AEC มากนัก เพราะค่าจ้างข้ันต่ําไม่ส่งผลต่อกลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่า 
หรืออีกนัยหน่ึงคือมทัีกษะมากกว่า แต่จะมีผลอย่างมากต่อการเคลือ่นย้ายทุน จากการย้ายฐานการผลติ 

3. ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 

งานวิจัยช้ินน้ีศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าจ้างข้ันต่ําต่อโครงสร้างค่าจ้าง การจ้างงาน 
การเข้าร่วมในกําลังแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตท่ีเป็นทางการและท่ีไม่เป็นทางการ โดยศึกษาแรงงานท่ีมี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากว่าเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีน่าจะได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุด   

การทําความเข้าใจลักษณะของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจในระบบและ
นอกระบบน้ันมีความสําคัญอย่างมากในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งจ้างงานของแรงงานมากกว่าครึ่งหน่ึงของแรงงานท้ังหมด  การศึกษา
การจ้างงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ กําหนดให้ครอบคลุมการทํางานในธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้
รับค่าจ้าง การทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างในกิจการเอกชนขนาดไม่ถึง 
10 คน 

ผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูลค่าจ้างในอดีต พบว่าการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําจะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ําของค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร  (ท่ีทํางานตั้งแต่ 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ข้ึนไป)  ได้มาก
พอสมควร แต่ขนาดของผลกระทบต่อกลุ่มท่ีได้รับค่าจ้างในระดับสูงข้ึนไปจะลดหลั่นลงไป ดังน้ันเรา
จึงเห็นได้ว่าการปรับข้ึนอัตราค่าจา้งข้ันต่ําเป็นประโยชน์กับแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ําและ
มีอํานาจต่อรองน้อย  อย่างไรก็ตาม ผลกระทบท่ีดีส่วนใหญ่ตกอยู่กับแรงงานท่ีทํางานในระบบ 
ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงครอบคลุมถึงผลกระทบต่อการจ้างงานและสัดส่วนของแรงงานท่ีจะหลุดออกไป
อยู่นอกระบบด้วย 

                                                         
1  การบริโภคจะเพ่ิมขึ้นตามกําลังซื้อในประเทศที่เพ่ิมขึ้นจากรายได้และค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น และภาค
ธุรกิจจะถูกบังคับให้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น เพ่ือทดแทนต้นทุนด้านแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเมือ่ภาค
ธุรกิจสามารถขายสินค้าในประเทศได้มากขึ้น จะทําให้เข้าสู่ดุลยภาพใหม่  
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จากการวิเคราะห์ผลของการปรับเพิ่มค่าจ้างข้ันต่ําต่อสัดส่วนการจ้างงานและสัดส่วนการ
เข้าร่วมในกําลงัแรงงาน งานวิจัยช้ินน้ีไม่พบผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติสําหรบัแรงงานทักษะต่ํา
โดยรวมท่ีมีอายุระหว่าง 15-65 ปี  แต่เมื่อพิจารณาการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต 
กลับพบว่าสัดส่วนการจ้างงานในกิจการ SMEs โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ลดลงอย่างมากและ
มีนัยสําคัญ  แรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะในภาค
เกษตรกรรม ซ่ึงส่วนมากมีการว่างงานแฝง 

กลุ่มแรงงานวัยหนุ่มสาวท่ีมีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทํางานน้อย
จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของสถานประกอบการ SMEs และกิจการขนาดใหญ่มากท่ีสุด  
นอกจากน้ี การศึกษายังพบว่าสัดส่วนการจ้างงานและสัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงานของกลุ่มน้ี
จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญหากอัตราค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแท้จริงเพิ่มสูงข้ึน  แต่เน่ืองจากกลุ่มแรงงานวัย
หนุ่มสาวมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยในกําลังแรงงานทักษะต่ํา จึงไม่ส่งผลต่อสัดส่วนการจ้างงานและ
สัดส่วนการเข้าร่วมในกําลังแรงงานโดยรวมมากนัก 

นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
การศึกษาผลกระทบของนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท จะพิจารณาผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในตลาดแรงงาน ภาระเงินงบประมาณของรัฐ และระดับการบริโภค
ของประชาชน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. รายได้ตลอดชวิีตของข้าราชการและลูกจา้งเอกชน 

การคํานวณรายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างเอกชน ใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะ 
การทํางานของประชากรไตรมาสท่ี 3 ท้ังหมด 31 ปี ตั้งแต่ปี 2523 ถึง 2553    ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการท่ีทํางานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ มีรายได้ตลอดชีวิตดีกว่าลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะผู้ท่ีมี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ส่วนผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี การเป็นลูกจ้างเอกชนจะมีรายได้ท่ี
ผันผวน และแม้ว่าลูกจ้างเอกชนท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีรายได้ดีในบางช่วง แต่ในช่วงท่ี
เศรษฐกิจซบเซา รายได้ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ในขณะท่ีรายได้ของข้าราชการไม่ผันผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจ  ส่วนข้าราชการท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะผู้ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป แต่รายได้ของข้าราชการจะผันผวนน้อยกว่ารายได้ของลูกจ้างเอกชน 

กล่าวโดยสรุป รายได้ของข้าราชการโดยเฉลี่ยมิได้ต่ํากว่าลูกจ้างเอกชนเสมอไป ยกเว้น
ข้าราชการท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซ่ึงหากทํางานในภาคเอกชนน่าจะมีโอกาสได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกว่า แต่ข้าราชการในกลุ่มน้ีมีจํานวนไม่มากนัก  

นอกจากน้ี มูลค่าของสวัสดิการท่ีข้าราชการได้รับคิดเป็นประมาณครึ่งหน่ึงของมูลค่ารายได้
ตลอดชีวิต ในขณะที่ลูกจ้างเอกชนได้รับสวัสดิการมูลค่าไม่มากนัก  จากการเปรียบเทียบรายได้รวม
สวัสดิการ โดยคํานวณเป็นมูลค่าปัจจุบนั พบว่าข้าราชการมีรายได้ตลอดชีวิตสูงกว่าลูกจ้างเอกชนใน
ทุกระดับการศึกษา ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และนอกเขตกรุงเทพฯ  แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้มูลค่า ณ 
ราคาปี 2550 พบว่าข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ได้รับรายได้ตลอดชีพสูงกว่า
ลูกจ้างเอกชน 
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ผลการศึกษายังช้ีให้เห็นว่าการทํางานในเขตกรุงเทพฯ จะให้มูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอด
ชีวิตสูงกว่าการทํางานในจังหวัดอื่นๆ ในทุกระดับการศึกษา  ขณะเดียวกัน ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรีท่ีทํางานให้กับภาครัฐ มีมูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีพสูงกว่าการทํางานให้กับ
ภาคเอกชน เพราะมูลค่าของสวัสดิการน้ันสูงกว่ากันมาก  ส่วนผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีและทํางานในบริษัทเอกชน จะมีมูลค่าปัจจุบันของรายได้ตลอดชีวิตนับจากเวลาท่ีเริ่มต้นชีวิตการ
ทํางานสูงกว่าผู้ท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันแต่ทํางานในภาครัฐ 

2. การเปรียบเทยีบรายได้โดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิต ิ

ผู้วิจัยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ 2 วิธีในการเปรียบเทียบรายได้ของข้าราชการและลูกจ้าง
เอกชน โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ และอายุ เพ่ือให้เห็นชัดเจนว่า
ข้าราชการมีรายได้น้อยกว่าลูกจ้างเอกชนจริงหรือไม่  โดยผลการศึกษาวิธีท่ี 1 สรุปได้ว่าข้าราชการ
มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าลูกจ้างเอกชนในทุกระดับการศึกษา โดยลูกจ้างจะมีรายได้สูงข้ึนเมื่อมีการศึกษา
มากขึ้น มีประสบการณ์ในการทํางานมากข้ึน และผู้ชายมักมีรายได้มากกว่าผู้หญิง  

นอกจากน้ี แบบจําลองหลายๆ แบบยังให้ผลเพิ่มเติมว่าข้าราชการในกรุงเทพฯ มักมีรายได้
สูงกว่าในภูมิภาค และมีความชัดเจนว่าข้าราชการในภูมิภาคต่างๆ มีรายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชน  
ขณะท่ีเมื่อเทียบเป็นรายอาชีพ พบว่าข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าในทุกอาชีพ 

สําหรับผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าผู้มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีทํางานภาคเอกชนมีรายได้มากกว่ารับราชการ  แต่ถ้าเป็นอาชีพในกลุ่มท่ี
ภาคเอกชนมีการแข่งขันกันสูง ข้าราชการจะมีรายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชน  นอกจากน้ี ถ้าเป็น
ข้าราชการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะมีรายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชนท่ีมี
การศึกษาในระดับเดียวกัน 

ผลการศึกษาวิธีท่ี 2 สรุปได้ว่าข้าราชการในกรุงเทพฯ มีรายได้ต่ํากว่าลูกจ้างเอกชน ท้ัง
กรณีรวมทุกการศึกษาและกรณีเปรียบเทียบเฉพาะผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  ส่วนใน
ภูมิภาค พบว่าข้าราชการมีรายได้สูงกว่าลูกจ้างเอกชน โดยเฉพาะในอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ ช่าง
เทคนิคสาขาต่างๆ พนักงานบริการ และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ  ขณะท่ีข้าราชการในกลุ่มอาชีพผู้บัญญัติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีรายได้น้อยกว่าลูกจ้างเอกชนในอาชีพเดียวกัน 

โดยสรุป ข้าราชการมีรายได้น้อยกว่าลูกจ้างเอกชนเฉพาะกลุ่มอาชีพผู้บริหารหรือ
ข้าราชการท่ีทํางานในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นส่วนน้อยของข้าราชการท้ังประเทศ  สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆ 
ข้าราชการมีรายได้มากกว่าลูกจ้างเอกชน และความแตกต่างของรายได้เห็นได้ชัดเจนในกรณีท่ี
ข้าราชการทํางานอยู่ในภูมิภาค  ดังน้ันการข้ึนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและต่ํากว่า น่าจะยิ่งทําให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาค
ต่างๆ มีมากขึ้น 

3. ภาระทางงบประมาณในการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 

จากการศึกษา สรุปได้ว่าภาระทางงบประมาณท่ีเกิดจากข้าราชการบรรจุใหม่จะน้อยกว่าท่ี
เกิดจากการปรับฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเก่า เพราะข้าราชการเก่าทุกคนจะได้รับการปรับฐาน
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เงินเดือนชดเชยสูงข้ึน เพื่อไม่ให้เสียเปรียบข้าราชการท่ีเข้าใหม่ และข้าราชการเข้าใหม่จะมีจํานวน
น้อยตามนโยบายลดจํานวนข้าราชการ  

ในปีแรกและปีท่ีสอง ข้าราชการเก่าท่ีได้รับผลกระทบจะได้รับการปรับข้ึนเงินเดือน
ประมาณ 100-2,700 บาท และ 100-3,320 บาทตามลําดับ  และภาระทางงบประมาณเพ่ือการ
สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญในอนาคตจะสูงข้ึน
ตามไปด้วยเช่นกัน 

การปรับฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีมีวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ยังมีผลทําให้รายได้ตลอด
ชีพระหว่างข้าราชการกับลูกจ้างเอกชนมีความแตกต่างกันมากย่ิงข้ึน ในขณะที่รายได้ตลอดชีพของ
ข้าราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปยังคงน้อยกว่าภาคเอกชน การดึงดูดผู้มีการศึกษาสูง
เพื่อทํางานราชการจึงยากมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากนโยบายค่าจ้างแรงงาน 
ขั้นต่ํา 300 บาทต่อวัน 

สําหรับข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของนโยบายดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภาครัฐ และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ี 

1. มาตรการของภาครัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบ 

ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ (1) มาตรการให้การสนับสนุนทาง
การเงิน และ (2) มาตรการทางด้านภาษี โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ท้ังสิ้น 7,325 ล้านบาท  

สําหรับมาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสินเช่ือเพ่ือ
พัฒนาการผลิต (Productivity Improvement Loan)  (2) โครงการคํ้าประกันสินเช่ือ ลักษณะ 
Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 4 ของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
(3) โครงการคํ้าประกันสินเช่ือลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรับผู้ประกอบการใหม่
ของ บสย. สําหรับ SMEs ท่ีมีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี  (4) โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิด
ให้ SMEs กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรม  และ (5) โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน ผ่านกองทุน
ประกันสังคม 

มาตรการทางด้านภาษี ประกอบด้วย  
1. มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์กับ 

SMEs ซ่ึงจะยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลท่ีเป็นเงินได้จากการขายเคร่ืองจักรเก่าเพ่ือซ้ือเครื่องจักรใหม่  
2. มาตรการหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร โดยการยกเว้นภาษีเงินได้  
3. มาตรการลดหย่อนค่าแรงได้เพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการ SMEs หัก

ค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของส่วนต่างค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 300 บาท  ท้ังน้ี SMEs ท่ีเข้าข่าย
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในท่ีน้ี หมายถึง (ก) นิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 200,000 
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กว่าราย  และ (ข) บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินได้เข้าข่ายตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังสิ้นประมาณ 500,000 กว่าราย 

นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานยังมีมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ ดังน้ี  
1. การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง ในป ี 2555   
2. การให้สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน  
3. การยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงข้ึน เพื่อรองรับรายได้ท่ีแท้จริงท่ีเพิ่มข้ึน   
4. การฝึกอบรมแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
5. การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 300 บาท   
6. การฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ   
7. โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เพื่อให้แรงงานท่ีเข้าสู่

ตลาดแรงงานได้รับบริการด้านการจ้างงาน และมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ   
8. โครงการนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสให้นายจ้างและผู้ต้องการหางานทําได้

พบกันโดยตรง   
9. การคุ้มครองส่งเสริมให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท  

 10. โครงการให้สถานประกอบการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย 

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ และเพ่ือบรรเทาปัญหาข้อเรียกร้องให้ปรับข้ึนค่าครองชีพจากฝ่ายลูกจ้าง คณะผู้วิจัย
จึงเสนอทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบและปัญหาดังกล่าว ดังน้ี 

(1) รัฐบาลปรับค่าครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนให้กบัอัตราค่าจ้างข้ันต่ําทุกปีโดยอตัโนมัต ิ

สมมติให้กรณีท่ีรฐับาลยืนตามข้อตกลงของคณะกรรมการค่าจา้งเมือ่วันท่ี 17 ตุลาคม 2554 
ในท่ีน้ีเรียกว่ากรณีฐาน คือ 

1. ข้ึนค่าจ้างร้อยละ 40 (ซ่ึงมีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูเก็ต รวม 7 จังหวัด) ค่าจ้างข้ัน
ต่ํา 300 บาท และอีก 70 จังหวัด รอต้นปี 2556 

2. ปี 2556 ทุกจังหวัดได้ค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาท และจะไม่พิจารณาข้ึนค่าจ้างจนถึงปี 
2558 (ค่าจ้างคงท่ีไปอีก 2 ปี)  

ผลการประเมินของ TDRI ในกรณีฐาน เป็นดังน้ี  
1. ค่าจ้างข้ันต่ําในปี 2556 เฉลี่ยจะไม่ถึง 300 บาท (แท้จริงคือ 299 บาท) เน่ืองจาก 7 จังหวัด

แรกเสียเปรียบท่ีค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแท้จริงลดลงในปี 2556 น่ันคือ กรุงเทพฯ เหลือ 293 บาท นครปฐม
เหลือ 290 บาท ปทุมธานีเหลือ 292 บาท นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต เหลือ 289 บาท 
สุดท้าย สมุทรสาครเหลือ 287 บาท 

2. เมื่อค่าจ้างข้ันต่ําถูกกดให้คงท่ีไปอีก 2 ปี (ถึงปี 2558) จะทําให้ค่าจ้างข้ันต่ําท่ีแท้จริงในปี 
2556 จากวันละ 299 บาทเหลือ 286 บาทในปี 2557 และ 274 บาทในปี 2558 หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 8.6  ดังน้ันทางเลือกน้ีจึงน่าจะทําให้อาํนาจซ้ือของลูกจา้งลดลง รัฐบาลจะต้องปรับ
ค่าครองชีพให้กับทุกจังหวัดท่ีเคยขึ้นค่าจ้างไปแล้ว 
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(2) รัฐบาลข้ึนค่าจา้งข้ันต่าํเป็นข้ันบนัได 2 ข้ัน (โดยใช้มติของคณะกรรมการค่าจา้งกลาง) 

1. ปีแรก (ปี 2556) ปรับเพ่ิมค่าจ้าง 27-55 บาทให้กับแรงงาน 18 จังหวัด ซ่ึงส่วนใหญ่ (12 
จังหวัด) อยู่ในภาคกลาง  

2. จังหวัดท่ีได้ข้ึนค่าจ้าง 300 บาทไปแล้ว 7 จังหวัด ต้องข้ึนค่าครองชีพให้โดยอัตโนมัติตาม
ดัชนีค่าครองชีพ เช่น กรุงเทพฯ ในปี 2556 จะเพิ่มเป็น 311 บาท นครปฐม 309 บาท นนทบุรี 
313 บาท ปทุมธานี 314 บาท ภูเก็ต 317 บาท สมุทรสาครและสมุทรปราการ เพิ่มเท่ากัน คือ 318 
บาท  

3. ปีท่ีสอง (ปี 2557) จะขึ้นให้จนครบ 300 บาททุกจังหวัด โดยจะมีอีก 52 จังหวัด ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) ภาคเหนือ (15 จังหวัด) และภาคใต้ (10 จังหวัด) 
(ดูตารางท่ี 1) 

สําหรับจังหวัดท่ีข้ึนค่าจ้างเกินไปแล้ว ก็ต้องมีการปรับค่าครองชีพให้โดยอัตโนมัติ เช่น 
กรุงเทพฯ ปี 2556 อยู่ท่ี 311 บาท ถ้าค่าครองชีพเพิ่มจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 4 ค่าจ้างข้ันต่ํา
จะกลายเป็น 323 บาทในปี 2557  

ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงการปรับค่าจ้างข้ันต่ําตามค่าครองชีพ เพื่อมิให้แรงงานยากจนกว่าเมื่อ
ปีก่อนเท่าน้ัน ยังมิได้พิจารณาผลิตภาพของแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน (หรือเรียกว่าค่าจ้างคุณภาพ) ซ่ึง
นายจ้างเพิ่มเงินเดือนให้ได้  ข้อดีของทางเลือกน้ีคือไม่เป็นภาระของผู้ประกอบการมากเกินไป และ
อํานาจซ้ือของลูกจ้างก็ไม่ลดลง 

ตารางท่ี 1  ทางเลือกท่ี 2 ด้วยการเพิ่มค่าจ้างเปน็ 2 งวด เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของธุรกิจท่ีมีต้นทุน
ค่าแรงสูง และไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

ปีท่ีขึ้น ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น (บาท) จํานวนจังหวัด/ภาคท่ีปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม 

2556 27-55 12 1 1 4 18 
(7 จังหวัดแรกจะต้องปรับค่าจ้างข้ันต่ําข้ึนตามค่าครองชีพ) 

2557 56-78 7 15 20 10 52 
(7 + 18 = 25 จังหวัด จะต้องปรับค่าจ้างข้ันต่ําข้ึนตามค่าครองชีพ) 

รวม  19 16 21 14 70 

 
ทางเลือกน้ีเป็นทางเลือกข้ันต่ําท่ีสุดท่ีจะไม่ทําให้แรงงานที่ได้ค่าจ้าง 300 บาทไปแล้ว

ยากจนไปกว่าเดิม โดยทุกจังหวัดจะปรับตามค่าครองชีพทุกปี ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดท่ีเคยขึ้นค่าจ้างไป
แล้ว และในปี 2557 จังหวัดในกลุ่มค่าจ้างต่ําสุดจะมีค่าจ้าง 300 บาท  
(3) ขยับข้ึนค่าจ้างให้ครบ 300 บาทต่อวันทุกจังหวัด เลื่อนจากปี 2556 เป็นปี 2558 

เป็นทางเลือกท่ีกําหนดข้ึนตามข้อเรียกร้องของ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เพื่อ
ขอเลื่อนการดําเนินนโยบายค่าจ้างข้ันต่ํา 300 บาทต่อวันเท่ากันท่ัวประเทศเป็นเดือนมกราคม 
2558 หรือเลื่อนไปอีก 3 ปี ข้อเสนอแนะสําหรับกรณีน้ี มีดังน้ี 
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1. ทุกจังหวัดท่ีเคยข้ึนเงินเดือนร้อยละ 40 ของค่าจ้างของแต่ละจังหวัด (และมี 7 จังหวัดท่ี
ถึง 300 บาทไปแล้ว) จะต้องปรับค่าครองชีพให้กับแต่ละจังหวัดโดยอัตโนมัติตามการคาดการณ์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (แต่ละจังหวัดจะได้รับการปรับค่าจ้างข้ันต่ําตามฐานเงินเดือนแตกต่างกัน) 

2. ในปี 2558 ทุกจังหวัดจะได้ค่าจ้างข้ันต่ําไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวันครบทุกจังหวัด การ
ปรับค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 บาทในปี 2558 จะเพิ่มข้ึนไม่ถึงร้อยละ 35 (ของจังหวัดท่ีเคยได้รับ
ค่าจ้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 คือจังหวัดพะเยา) เน่ืองจากค่าจ้างท่ีเคยขึ้นให้ตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับค่า
ครองชีพทุกป ี

ข้อดีของการใช้ทางเลือกนี้ คือ 
1. จังหวัดท่ีแรงงานได้รับเงินไปแล้วจะมีอํานาจซ้ือไม่น้อยลงจากเดิม (ไม่จนลง) เน่ืองจาก

ปรับค่าครองชีพให้ทุกป ี
2. สถานประกอบการมีการปรับตัวอย่างช้าๆ (ตามค่าครองชีพหรือเงินเฟ้อ) โดยเฉพาะ 

SMEs ซ่ึงคาดว่าจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุด ในต่างจังหวัดก็จะมีเวลาปรับตัว (เพียงแต่
ต้องเสียเวลาคิดเงินค่าจ้างใหม่หลายครั้ง) 

3. สถานประกอบการมีเวลาคิดเรื่องการปรับโครงสร้างค่าจ้างของคนเดิมให้สอดคล้องกับ
ค่าจ้างข้ันต่ําใหม่ในปี 2558 โดยมีการปรับค่าจ้างของคนเก่ากับคนใหม่ให้สอดคล้องกันในแต่ละปี 

4. นายจ้างไม่ต้องใช้เงินมากในปีเดียว สําหรับการข้ึนเงินเดือนสูงสุด (ในบางจังหวัด) ถึง
ร้อยละ 35 

5. แรงกดดันต่อเงินเฟ้อน่าจะมีน้อยกว่า 

ตารางท่ี 2  จังหวัดท่ีได้รับการปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ในป ี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 

 
ข้อเสียของการใช้ทางเลือกนี้ 
นายจ้างจะต้องมีเงินหมุนเวียนทุกปีเพื่อใช้ปรับค่าครองชีพ นอกเหนือจากการเพ่ิมเงินเดือน

ประจําปี (ส่วนแบ่งผลผลิตไปจากธุรกิจ) แทนท่ีจะเพ่ิมเงินเป็น 300 บาททันทีในปี 2558 (โดยมี
เวลาสะสมเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2558 (จากปี 2555)) 

แม้การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําครั้งน้ีเป็นไปภายใต้นโยบายประชานิยมของรัฐบาล และดูจะ
เป็นธรรมกับลูกจ้างในระดับหน่ึง เพราะทําให้ความเหลื่อมล้ําของค่าจ้างลดลง แต่การข้ึนค่าจ้าง
มากๆ แบบฉับพลันมีโอกาสเกิดผลเสีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจท่ีไม่แข็งแรงพอ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็น SMEs จึงควรมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัว เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และลดผลกระทบต่อแรงงานกลุ่มเสี่ยงในการถูกเลิกจ้าง หรือถูกผลักไปสู่สภาพการทํางาน
ท่ีแย่ลง ซ่ึงสวนทางกับความพยายามในอดีตท่ีสามารถทําให้แรงงานเข้ามาทํางานในระบบมากข้ึน และ
ได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมายมากข้ึน   
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นอกจากน้ี การใช้มาตรการแทรกแซงท่ีรุนแรงในการกําหนดค่าจ้างน้ันไม่ใช่กลยุทธ์ท่ีดีใน
ระยะยาว แต่ควรวางนโยบายเพื่อเพ่ิมความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรองค่าจ้าง
และผลประโยชน์อื่นๆ ของแรงงาน 

3. ข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์ผลการศึกษาท่ีเกีย่วข้อง 

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําเป็น 300 
บาทต่อวันโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงนักวิชาการ ได้สรุป
ข้อเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบ ดังน้ี 

1. ภาครัฐต้องดูแลกระบวนการปรับค่าจ้างข้ันต่ําผ่านทางคณะกรรมการค่าจ้าง 
คณะอนุกรรมการกําหนดค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัด และคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง 

2. ปรับแนวคิดเรื่องแรงงานและค่าจ้าง จากเดิมท่ีหวังพึ่งแรงงานราคาถูก เป็นการรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า รวมถึงให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 

3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของแรงงาน 
4. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 
5. เพิ่มผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพการผลิต โดยขับเคลื่อนควบคู่กันระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน 
6. ควรมีการแยกค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํากับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานพื้นฐาน 

(ค่าจ้างตามทักษะฝีมือแรงงาน) ให้ชัดเจน 
7. ค่าจ้างข้ันต่ําไม่จําเป็นต้องเป็นอัตรา 300 บาท  เพราะใช้กับแรงงานไทยแรกเข้าและ

แรงงานต่างด้าว ขณะท่ีค่าจ้างตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานต้องมีอัตราสูงกว่าค่าจ้างข้ันต่ํา 
และต้องเป็นแรงงานไทย 

8. แรงงานท่ีจะได้ค่าจ้างในอัตรา 300 บาทต่อวัน จะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
โดยมีการกําหนดมาตรฐานในการทดสอบทักษะให้มีความชัดเจนตามท่ีภาคเอกชนยอมรับได้ และมี
หน่วยงานของรัฐดูแลรับผิดชอบร่วมกับภาคนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง โดยการจัดตั้ง “สํานัก
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแรงงาน” 

9. ควรมีการแยกประเภทของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีผลต่อค่าจ้างแรงงานท่ีแตกต่างกัน โดย
แยกเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการ 
ซ่ึงแต่ละภาคส่วนมีลักษณะของธุรกิจและการใช้แรงงานท่ีแตกต่างกัน 

10. แต่ละจังหวัดไม่ควรใช้ค่าจ้างอัตราเดียวกัน เพราะจะทําให้แรงงานกระจุกตัวในจังหวัด
ท่ีเป็นประตูเศรษฐกิจและหรือปริมณฑล และควรมีการนําร่องจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมก่อนอย่าง
เป็นข้ันบันได ตามสภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของผู้ประกอบการ 

11. การประกาศใช้นโยบายค่าจ้างข้ันต่ําในอัตรา 300 บาทต่อวัน จะต้องค่อยเป็นค่อยไป
แบบข้ันบันได  โดยกําหนดอัตราปรับในแต่ละปี เช่น 4 ปี จนครบเพดาน 300 บาท  ซ่ึงจะทําให้
ภาคอุตสาหกรรมมีเวลาในการปรับตัว 
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12. ปัจจุบันมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้ว 630,000 คน ดังน้ันจึงต้องมีการ
ตีความว่าแรงงานเหล่าน้ีเป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมายหรือไม่ และต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราใหม่หรือไม่ 
ซ่ึงตามข้อตกลงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย จะต้อง
จ่ายค่าจ้างให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในอัตราเดียวกับค่าจ้างข้ันต่ําของไทย 

13. ภาคแรงงานต้องมีการเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพ เพราะหากจ่ายค่าจ้างสูง
กว่าเดิม ผลผลิตก็ควรจะเพิ่มข้ึน จึงจะเกิดความสมดุลและความย่ังยืนต่อระบบเศรษฐกิจ 

14. รัฐบาลควรศึกษาข้อดี ข้อเสีย หรือผลกระทบ ก่อนประกาศใช้นโยบาย 
15. ควรทําให้ได้เหมือนกับท่ีหาเสียงไว ้
16. ควรช้ีแจงและให้ข้อมูลท่ีชัดเจนกับประชาชน 
17. ควรมีแผนช่วยเหลือลูกจ้างท่ีตกงานหรือได้รับผลกระทบ 
18. ควรมีมาตรการแบ่งเบาภาระของนายจ้างและผู้ประกอบการ 

4. ข้อเสนอแนะการศึกษาในระยะต่อไป 

การศึกษาผลกระทบระดับประเทศจากการข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําดังท่ีกล่าวมา เป็นการศึกษาจาก
แนวคิดทางทฤษฎี วรรณกรรมปริทรรศน์ และเชิงประจักษ์ รวมท้ังข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ โดยมิได้มีการจัดทําแบบจําลองเพื่ออธิบายผลกระทบในเชิงปริมาณ แต่สามารถบอก
ทิศทางและระดับของผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในระดับมหภาคได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากการข้ึนค่าจ้าง
ข้ันต่ําครั้งน้ีเป็นการปรับข้ึนในระดับสูงและรวดเร็ว ซ่ึงไทยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และจาก
การศึกษากรณีของต่างประเทศก็ยังไม่พบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม ทําให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลในอดีต
มาจัดทําแบบจําลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบได้ 

อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลกระทบเชิงปริมาณท่ีชัดเจนเป็นสิ่งท่ีต้องมี
การศึกษาและจัดทําอย่างต่อเน่ือง เมื่อนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเวลาผ่านไประยะ
หน่ึงซ่ึงภาคส่วนต่างๆ เริ่มมีการปรับตัว อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ระบบเศรษฐกิจในลําดับต่อมา  ท้ังน้ี ผลกระทบท่ีควรต้องมีการเฝ้าติดตาม อาทิ (1) ภาวะการจ้างงาน
ตามโครงสร้างแรงงานต่างๆ ท้ังระดับการศึกษา อายุ และสถานภาพการทํางาน รวมท้ังการจําแนก
ตามพ้ืนท่ี  (2) การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบ รวมท้ังภาค
เศรษฐกิจเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนการทดแทนกันระหว่างแรงงานไทยและ
แรงงานต่างชาติ  และ (3) การปรับตัวของภาคธุรกิจในเรื่องการปรับเปลี่ยนฐานการลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิตและการบริหารจัดการ ท้ังธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs   

ส่วนผลกระทบท่ีชัดเจน ซ่ึงควรศึกษาต่อไปร่วมกับการศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์และการ
จัดทําแบบจําลองต่างๆ ท่ีสามารถเกาะติดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของค่าจ้าง เพ่ือให้
ได้ผลท่ีน่าเช่ือถือ อาทิ (1) แรงงานท่ีได้รับการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําและเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อย
กว่า 15,000 บาท จําแนกตามโครงสร้างแรงงาน พื้นท่ี และภาคเศรษฐกิจ  (2) ภาวะการจ้างงาน  
(3) การเปลี่ยนแปลงรายได้-รายจ่ายของครัวเรือน  (4) ภาวะระดับราคาในประเทศ หรือเงินเฟ้อ  
และ (5) ภาวะการกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ํา  
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