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14 กันยายน 2559 อย่าขึน้ค่าจ้างขัน้ตํ่าแบบ “เสียไม่ได้”  

: ภาพสะท้อนความไร้นํา้ยาของบอร์ดค่าจ้างแบบไทยๆ 
 

บุษยรัตน์ กาญจนดษิฐ์ 

10 กนัยายน 2559 

 

ระหว่างกําลังด่ืมด่ํากับกาแฟถ้วยโปรด ดิฉันก็นั่งอ่านบทความเร่ืองหนึ่งไปด้วย พลันก็ทําให้กาแฟ

ตรงหน้าราวกบัไมอ่ร่อยไปพริบตาและไมอ่ยากด่ืมอีกตอ่ไป หลงัจากได้อา่นบทความของยงยทุธ  แฉล้มวงษ์ จาก

สถาบนัวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทยเร่ือง “ถึงเวลาปรับค่าจ้างขัน้ต่ําได้หรือยงั” ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์

คมชดัลกึเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 ท่ีผ่านมา และอยู่ในช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการค่าจ้างจะมีการพิจารณาขึน้

คา่จ้างขัน้ต่ําปี 2560 ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 ท่ีจะถงึนี ้ 

โดยมีแนวโน้มว่าการปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ําจะพิจารณาเป็นรายพืน้ท่ีแทน โดยอ้างอิงจากภาพรวมการ

ปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ําท่ีอนกุรรมการค่าจ้างจงัหวดั 77 จงัหวดั เสนอมาท่ี 4-60 บาท ใน 13 จงัหวดั คือ เพชรบรูณ์ 

สกลนคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ ชลบรีุ อ่างทอง สระบรีุ ปทมุธานี สมทุรสาคร กระบ่ี ภเูก็ต 

นราธิวาส สว่นอีก 64 จงัหวดัท่ีเหลอืไมเ่สนอขอปรับขึน้คา่จ้างขัน้ต่ําแตอ่ยา่งใด 

แม้เป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปไม่ว่าจะซือ้กาแฟ Amazon , Starbucks , D'Oro, Black Canyon , บ้านไร่กาแฟ 

กระทัง่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก หนองคาย นครสวรรค์ สงขลา 

ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครราชสีมา สมทุรสงคราม หรือในกรุงเทพ รสชาติจะเหมือนกันทุกร้าน เฉกเช่นเดียวกับ

ราคาท่ีต้องจ่ายคา่กาแฟก็จะเทา่กนัหมดทกุพืน้ท่ี   

สาระสาํคญัในบทความสามารถสรุปได้วา่  

(1)  นบัตัง้แตป่ระเทศไทยขึน้คา่จ้างขัน้ต่ําสําหรับแรงงานแรกเข้าเป็น 300 บาท และใช้มาตัง้แต่ปี 2555 

จนถึงปัจจบุนั ปรากฏว่ายงัมีแรงงานทัว่ประเทศไม่ได้รับค่าจ้างขัน้ต่ํา 2.11 ล้านคน หรือ 14.8 % โดยสว่นใหญ่

เป็นแรงงานท่ีทํางานอยู่ในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางานไม่เกิน 50 คน ในจังหวัดนราธิวาส (67 %) 

แมฮ่่องสอน (58 %) ปัตตานี (55 %) ยะลา (55 %) ตรัง (52 %) ตาก (48 %) สตลู (48 %)  กําแพงเพชร (47 %)  

แพร่ (46 %) และระนอง (4.3 %)  

(2) แม้สหภาพแรงงานจะเรียกร้องมาตัง้แต่ปี 2558 แต่คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติก็ยังขอเวลา

ตรวจสอบข้อมลูจากคณะกรรมการค่าจ้างจงัหวดั พบว่า จงัหวดัท่ีมีความพร้อมท่ีจะเห็นด้วยท่ีจะให้ขึน้ค่าจ้างมี

มากขึน้เป็นหลกั 10 จงัหวดั (ไม่ทราบจํานวนชดัเจน) ด้วยเร่ืองค่าครองชีพท่ีเพ่ิมขึน้ทกุปี ซึง่แน่นอนไม่เท่ากนัใน

แตล่ะจงัหวดั และทําให้คา่เงิน 300 บาทท่ีเคยได้รับ เม่ือเทียบกบัคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ทําให้อํานาจซือ้ของแรงงาน

ในแตล่ะจงัหวดัลดลงทกุปีไปด้วย 

(3) ปัจจัยท่ีไม่สนับสนุนการขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ํา เช่น ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง, ตัวเลขการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจยงัอยู่ในภาวะฟืน้ตวัช้า และควนัหลงจากการขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ําเท่ากนัทัว่ประเทศก็ยงัไม่

หมดไป  
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(4) ข้อเสนอสว่นตวัของผู้ เขียน คือ ขอให้คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติพิจารณาปรับค่าจ้างขัน้ต่ําโดย

อัตโนมัติตามสภาวะของค่าเฉลี่ยดัชนีค่าครองชีพ (CPI) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาให้กับแรงงานทุกจังหวัดโดย

อตัโนมติั เน่ืองจาก CPI แตล่ะจงัหวดัไมเ่ทา่กนั ดงันัน้คา่จ้างขัน้ต่ําท่ีปรับจะไมเ่ทา่กนัในแตล่ะจงัหวดั  

(5) ส่วนนายจ้างจะขึน้ค่าจ้างเพ่ิมเติมจากค่าจ้างขัน้ต่ําท่ีปรับตามค่าครองชีพแล้ว (การขึน้ค่าจ้าง

ประจําปี) เป็นเร่ืองของผู้ประกอบการท่ีจะพิจารณากนัต่อไปเอง และจะให้ดีย่ิงขึน้ไปอีกนายจ้างก็ควรขึน้ค่าจ้าง

ตามความสามารถหรือสมรรถนะของแรงงาน ก็จะทําให้ทัง้แรงงานและนายจ้างมีความพงึพอใจด้วยกนัทัง้สอง

ฝ่าย 

ใครบางคนเคยบอกดิฉนัไว้วา่ “แค่เกิดมาเป็นกรรมกรในโรงงาน ทํางานไดแ้ค่ในไลน์ผลิต ก็ผิดตัง้แต่เกิด

แล้ว” คําพดูนีจ้ึงไม่เลื่อนลอยแต่อย่างใดเลย เราแทบจะไม่เคยเห็นการออกมาตัง้คําถามของสงัคมต่อเร่ืองการ

ขึน้เงินเดือนของข้าราชการ นกัการเมือง ทหาร ตํารวจ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน กระทัง่

ภาครัฐวิสาหกิจ ว่าทําไมต้องขึน้เงินเดือนเท่ากนัทัว่ประเทศ ทําไมไม่ขึน้เงินเดือนคนเหลา่นีต้ามดชันีค่าครองชีพ 

(CPI) ในแตล่ะจงัหวดัแทน เหมือนกรรมกรในโรงงานบ้าง  

รศ.แล ดิลวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จงึต้องยํา้บอ่ยครัง้วา่  

“ค่าจ้างขัน้ต่ําเป็นเร่ืองของลูกจ้าง เป็นค่าต่อลมหายใจ จะเอาฐานะที่แตกต่างของนายจ้างมากําหนด

ปากทอ้งของลูกจ้างไม่ได ้ค่าจ้างขัน้ต่ําไม่ใช่ตวัแปรทีห่มนุไปตามกําลงัจ่ายของนายจ้าง ค่าจ้างขัน้ต่ําเป็นปัจจยั

ชนิดทีต่่อรองไม่ได ้ไม่ใช่แบบค่าจ้างทัว่ไปหรือโบนสัทีจ่ะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามสภาพผลประกอบการ  

ถ้าเศรษฐกิจตกต่ําก็ไปลดค่าจ้างอื่นๆ ลดรายจ่ายอื่นๆ ไม่ใช่เอามาต่อรองให้ลูกจ้างกินน้อยอยู่น้อย

อย่างต่ํากว่าระดบัความจําเป็นทีจ่ะดํารงชีวิตได ้ 

เป็นเอสเอ็มอีก็น่าเห็นใจถ้าจ่ายไม่ไหว แต่คําถามคือ รัฐบาลจะเห็นความจําเป็นทีต่้องมีเอสเอ็มอีนัน้ไว้

หรือไม่ ถา้จําเป็น รัฐบาลก็ตอ้งหาทางช่วย แต่ถา้ไม่จําเป็น การทีค่ณุประกอบธุรกิจใดๆ แลว้ไม่สามารถเลีย้งคน

ใหเ้ป็นคนได ้คณุมีสิทธิประกอบธุรกิจนัน้หรือไม่” 

ดิฉันขอใช้พืน้ท่ีนีอี้กครัง้ในการถกเถียงว่า “ทําไมกรรมกร-คนงานต้องปรับค่าจ้างข้ันตํ่าเท่ากันท่ัว

ประเทศ” ซึ่งแน่นอนจะก่ีบาทก็ว่ากันไป แม้จะเบ่ือหน่าย หงุดหงิด และเอือมระอากับพวกนักเศรษฐศาสตร์

กระแสหลกัมากเพียงใดก็ตาม กบัความซํา้ซากในการอธิบายเร่ืองนีเ้ม่ือเสียงกรรมกรเบาหวิว ไร้สาระ และไม่เคย

ถกูรับฟังอยา่งจริงจงัเสยีที  

(1) หลักการสําคัญของการกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่าตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ(ILO -International Labour Organization)  

มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นหลกัประกันแก่ลกูจ้างท่ีไม่มีฝีมือเม่ือแรกเข้าทํางาน และไม่มีโอกาสต่อรองให้

ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมกัจะพิจารณาจาก 2 เร่ืองนีเ้ป็นสําคญั คือ (1.1) ความจําเป็น

พืน้ฐานของลกูจ้างและครอบครัว ซึง่จะทําให้แรงงานยงัชีพอยู่ได้ในเร่ืองปัจจยัสี่ และค่าจ้างขัน้ต่ําจะต้องได้รับ

การพิจารณาปรับปรุงตามค่าครองชีพท่ีเพ่ิมขึน้ การท่ีค่าแรงขัน้ต่ําไม่เพียงพอเลีย้งดูครอบครัวทําให้สมาชิก

ครอบครัวต่างต้องแยกย้ายกันไปทํางานคนละท่ี และนําไปสู่การมีปัญหาในสถาบันครอบครัวในท่ีสุด (1.2) 

ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง ระดบักําไรโดยสว่นรวม ระดบักําไรของสถานประกอบการขนาดเลก็   
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ดงันัน้ค่าจ้างขัน้ต่ําจึงไม่ใช่หรือเป็นคนละส่วนกบัค่าจ้างท่ีจ่ายตามความสามารถในการผลิต เป็นเร่ือง

ของระบบสวสัดิการสงัคมของประเทศไทยท่ีรัฐบาลต้องเข้ามากําหนดอยา่งเป็นธรรม 

(2) การกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่าของประเทศไทย มาจากคณะกรรมการค่าจ้างและ

คณะอนุกรรมการค่าจ้างระดบัจงัหวัด ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 6 ที่ฝ่าย

ลูกจ้างมีความเสียเปรียบ  

คณะกรรมการค่าจ้างเป็นองค์กรไตรภาคี ประกอบด้วย ปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ 

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 4 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลกูจ้างฝ่ายละ 5 คน ซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้เป็นกรรมการและ

ข้าราชการกระทรวงแรงงานเป็นเลขานกุาร สว่นคณะอนกุรรมการอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําจงัหวดั ประกอบด้วยผู้แทน

ภาครัฐ ผู้ แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลกูจ้าง ฝ่ายละเท่ากัน โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวดัเป็นประธาน ทัง้นี ้

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นหน่วยงานดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือ

คดัเลอืกผู้แทนฝ่ายตา่งๆ 

โดยข้อเท็จจริงก็ทราบแล้วว่า ในบางจังหวัดท่ีไม่มีสหภาพแรงงานหรือมีสหภาพแรงงานแต่อ่อนแอ 

ลกูจ้างย่อมไม่มีอํานาจเพียงพอจะต่อรองเร่ืองค่าจ้างกับฝ่ายรัฐและนายจ้าง ประกอบกับรัฐบาลไม่สนับสนุน

สง่เสริมสทิธิเสรีภาพในการรวมตวัและการเจรจาตอ่รองของลกูจ้าง บางครัง้พบวา่ตวัแทนฝ่ายลกูจ้างท่ีเข้าไปเป็น

ตัวแทนในบางจังหวัดมีลกัษณะโอนอ่อนผ่อนตามฝ่ายรัฐและนายจ้าง ทําให้บางจังหวัดจึงไม่ได้รับการปรับ

คา่จ้างติดตอ่กนัหลายปี  

นีไ้มน่บัวา่อนกุรรมการหลายจงัหวดัด้วยยงัขาดความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาต่างๆในเร่ืองระบบ

เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ขาดการติดตามสถานการณ์ข้อมลูต่างๆเพ่ือเท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมลู

รายได้ค่าใช้จ่ายและปัจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีพของแรงงาน, ความสามารถของธุรกิจ ,ผลิตภาพแรงงาน 

ต้นทนุการผลติ เป็นต้น  

ด้วยลกัษณะดงักลา่วทําให้คา่จ้างขัน้ต่ําท่ีกําหนดมาแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดัจงึไมไ่ด้สะท้อนค่าครอง

ชีพท่ีแท้จริงของลกูจ้าง รวมถึงอํานาจการกําหนดค่าจ้างของคณะอนกุรรมการค่าจ้างจงัหวดัก็ไม่มีจริงด้วยซํา้ไป 

เพราะสดุท้ายแล้วคณะกรรมการคา่จ้างจากสว่นกลางก็จะเป็นผู้ตดัสนิใจในบัน้ปลายในท่ีสดุ และมติเร่ืองค่าจ้าง

ขัน้ต่ําท่ีเกิดขึน้ก็ไมไ่ด้สะท้อนมติของลกูจ้างอยา่งแท้จริงแตอ่ยา่งใด  

 (3) มายาคตเิร่ืองการขึน้ค่าแรงขัน้ตํ่าจกันํามาซึ่งความตกตํ่าของอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

และผลักดนัอัตราเงนิเฟ้อให้สูงขึน้ ซึ่งกระทบเศรษฐกจิส่วนรวม  

 ในเร่ืองนีจ้ากรายงาน “2 ปีคา่แรงขัน้ต่ํา 300 บาท:สิง่ท่ีคาด สิง่ท่ีเกิดขึน้จริง สิง่ท่ีต้องทําต่อ” ท่ีจดัทําโดย 

สถาบนัอนาคตไทยศกึษา ซึง่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 พบว่า หลงัจากขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําเป็นเวลา 2 

ปี จากท่ีมีการคาดการกันไว้ว่าจะทําให้เงินเฟ้อสูงขึน้เป็น 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ในความเป็นจริง ระหว่างปี พ.ศ. 

2554-2556 อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่กลบัอยู่ท่ีประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อยจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2.6 

เปอร์เซ็นต์ ของช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะมีนโยบาย ต่อมาเม่ือพิจารณาอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 

2557-2559 ก็อยูท่ี่ประมาณ 2.5 %  
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 สําหรับในเร่ืองการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้ว จากสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมโครงการลงทุนจาก

ต่างประเทศ (FDI: Foreign Direct Investment) ของ BOI ตัง้แต่ปี 2556-2559 พบว่า ในปี 2556 มีจํานวน

โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 1,132 โครงการ มลูค่าเงินลงทนุ 524,768 ล้านบาท , ปี 2557 มีจํานวน

โครงการได้รับการอนมุติั 1,573 โครงการ เงินลงทนุ 1,022,996 ล้านบาท , สว่นในปี 2558 มีจํานวนโครงการ

ได้รับการอนุมัติจํานวน 1,151 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 493,690 ล้านบาท แต่เป็นนักลงทุนรายใหม่ 559 

โครงการ มลูค่า 165,257 ล้านบาท และในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน  มีโครงการได้รับการอนมุติั

แล้ว 445 โครงการ มลูค่าเงินลงทนุ 133,204 ล้านบาท ทัง้นีเ้ป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีเงินลงทนุมากกว่า 1,000 

ล้านบาท จากอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นท่ีขยายการลงทนุในไทย 

นีจ้ึงกล่าวได้ว่าการขึน้ค่าแรงไม่ได้เป็นปัจจยัทําให้อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้หรือการลงทนุจากต่างประเทศ

ลดลงแตอ่ยา่งใด 

 (4) การกาํหนดอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่าแบบรายจังหวัด ยิ่งทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรมความเหล่ือม

ลํา้ในสังคมมากยิ่งขึน้  

จากในปี 2553 ท่ีพบว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต่ํามีถึง 32 เขต ทัง้ๆท่ีเขตชายแดนติดกันก็ซือ้สิ่งของอุปโภค 

บริโภคในราคาท่ีเท่ากนั แต่ค่าจ้างไม่เท่ากนั ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมลํา้อย่างมาก ทําให้มีการ

อพยพแรงงานจากจงัหวดัหรือเขตท่ีมีค่าจ้างต่ําไปสูจ่งัหวดัและเขตท่ีมีค่าจ้างสงู ก่อให้เกิดปัญหาสงัคมติดตาม

มา เช่น ครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด การลว่งละเมิดทางเพศ กระจกุตวัของผู้คนในเมืองใหญ่ เกิดความ

แออดั เกิดแหลง่เสือ่มโทรม คณุภาพชีวิตตกต่ําลง 

อีกทัง้ทกุวนันีแ้รงงานท่ีอยู่คนละจงัหวดัต่างมีค่าครองชีพท่ีไม่แตกต่างกนั ตวัอย่างรูปธรรมท่ีเห็นได้ชดั 

คือ วนัหยุดงานก็จะไปโลตสัหรือบ๊ิกซีเพ่ือซือ้สินค้า กล่าวได้ว่า รูปแบบการดํารงชีวิตของคนงานทัง้ประเทศใน

ขณะนีจ้งึไมมี่ความแตกตา่งกนั เม่ือกินเหมือนกนั ใช้อยา่งเดียวกนั รายจ่ายจงึเหมือนกนัทัว่ประเทศ  

ดงันัน้แม้ตวัชีว้ดัต่างๆจะระบุว่า “ค่าครองชีพ” ในแต่ละจงัหวดันัน้แตกต่างกนั แต่ “ค่าครองชีพของ

แรงงาน” ในแตล่ะจงัหวดัไม่ได้แตกต่างกนัไปด้วย เพราะคนงานมีวิถีชีวิตเหมือนกนัทัง้ประเทศ จึงไม่ควรอ้างเอา

ความแตกตา่งของคา่ครองชีพในแตล่ะจงัหวดัมากําหนดวา่คา่จ้างขัน้ต่ําในแตล่ะจงัหวดัต้องแตกตา่งกนั  

ตวัอยา่งเช่น จงัหวดัท่ีอยู่ติดกนั เช่น ชลบรีุและระยอง หรือสมทุรสาครกบันครปฐม แม้จะคนละจงัหวดั

แตก็่อยูใ่นเขตเศรษฐกิจแบบเดียวกนั ซึง่เม่ือเป็นเขตเศรษฐกิจแบบเดียวกนัแล้วค่าครองชีพของแรงงานก็ย่อมไม่

ตา่งกนั การแบง่คา่จ้างขัน้ต่ําให้แตกตา่งกนัตามการแบง่เขตรายจงัหวดัจงึทําให้ยงัคงมีความเหลือ่มลํา้อยู ่ 

(5) ในความเป็นจริงค่าจ้างเป็นสัดส่วนที่น้อยมากของต้นทุนการผลิต  

ค่าจ้างจะคิดเป็นสดัสว่นเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด และค่าจ้างขัน้ต่ํานัน้ก็คิดเป็น

สดัสว่นเพียง 1 เปอร์เซน็ต์ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ดงันัน้การไปตัง้โรงงานในจงัหวดัท่ีมีคา่แรงต่ําอาจไมไ่ด้ทํา

ให้ได้กําไรสงูเสมอไป เพราะจงัหวดัท่ีมีค่าแรงต่ําอาจมีต้นทนุการผลิตอ่ืนๆท่ีสงูกว่ามาก เช่น ค่าขนสง่สินค้า ทํา

ให้คา่แรงซึง่เป็นสดัสว่นท่ีน้อยมากของต้นทนุการผลิตไม่สามารถเป็นแรงจงูใจในการกระจายอตุสาหกรรมออกสู่

ตา่งจงัหวดัอีกตอ่ไป ทําให้รัฐบาลต้องใช้ไปใช้มาตรการอ่ืนๆ ในการจงูใจ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น  
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 (6) ยังไม่มีงานวจิยัใดๆที่ยืนยันแน่ชัดว่า การเพิ่มค่าจ้างขัน้ตํ่าจะทาํให้คนงานตกงาน  

 แม้วิชาเศรษฐศาสตร์ 101 (ECON 101) ท่ีกลา่วถึงเร่ืองค่าแรงจะพร่ําสอนเป็นสตูรสําเร็จว่า “ถ้าข้ึน

ค่าแรงคนงานจะทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิม ราคาสินค้าสูงข้ึน หรือนายจ้างอาจเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองจักรแทน

แรงงาน ผลสดุท้ายคือกลายเป็นว่าต้องปลดคนงานออก” อย่างไรก็ตามรายงานวิจยัของ John Schmitt นกั

เศรษฐศาสตร์จาก Center for Economic and Policy Research ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือกมุภาพนัธ์ 2556 

สรุปว่า “ไม่มีหลกัฐานที่แน่ชดัว่าการเพ่ิมค่าแรงจะทําให้ธุรกิจอยู่ไม่ได้และจําเป็นต้องปลดคนงาน  อีกทัง้การ

เพ่ิมค่าจ้างกลบัจะทําใหเ้ป็นการลดการเปลีย่นงานบ่อยๆ ของแรงงาน ทําใหธุ้รกิจไม่ตอ้งเสียเวลาฝึกคนงานหรือ

หาคนงานใหม่ ซ่ึงหมายถึงการลดต้นทุนการผลิต ยงัเป็นการบงัคบัให้ธุรกิจต้องพฒันาปรับปรุงองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน” 

 อีกทัง้เม่ือมาพิจารณาสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการใช้แรงงานข้ามชาติไม่ต่ํา

กว่า 4 ล้านคนแน่นอน นั่นย่อมหมายความว่าประเทศไทยกําลงัขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเม่ือพิจารณาในทาง

เศรษฐศาสตร์แล้ว การขึน้คา่จ้างขัน้ต่ําจงึไมมี่ผลตอ่การตกงานด้วยซํา้ไป 

 จากที่กล่าวมาทัง้หมดจงึเหน็แล้วว่า วธีิคดิในการมอง “กรรมกร-คนงาน เป็นคนอ่ืน ทัง้ๆที่กอ็ยู่

ในประเทศเดียวกัน” จงึย่อมสะท้อนว่า คณะกรรมการค่าจ้างกาํลังทอดทิง้คนงานไว้ข้างหลัง ตกขบวน

วาระการพฒันาที่ยั่ งยืน 2030 ซึ่งมีความขัดแย้งอย่างสิน้เชิงกับคาํกล่าวของนายกรัฐมนตรีไทยที่เพิ่งจะ

กล่าวในการประชุมผู้นํากลุ่ม 20 (G20) ที่ประเทศจีนเม่ือวันที่  5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานีเ้องว่า

ประเทศไทยจะให้ความสําคัญกับ “คน” ทุกกลุ่ม เพิ่มการเข้าถงึโอกาสและความเจริญอย่างเท่าเทียม 

โดยไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

 

 

 

 


