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“ค่าจ้างขัน้ตํ่า” VS “ค่าจ้างลอยตวั”: ความเป็นธรรมของ “คนขายแรง” ใครกาํหนด? 
 

บุษยรัตน์ กาญจนดษิฐ์ 
11 มิถนุายน 2558 

 
 "บ๊ิกตู่" ซดั! ค่าแรง 300 บ. เป็นอปุสรรคนกัลงทนุ ทําแรงงานต่างดา้วเขา้ประเทศ (มติชน 8 มิ.ย. 58) 

กระทรวงแรงงานเร่งชีแ้จง ลอยตวัแค่งานวิจยั ค่าแรงยงัวนัละ 300 (ไทยรัฐ 9 มิ.ย. 58) 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนนุคิดค่าแรงรายจงัหวดั เร่ิมต้น300บ./วนั เลิกประชานิยม (ASTV 

ผูจ้ดัการรายวนั 9 มิ.ย. 58) 
คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย ค้านระบบลอยตวัค่าแรงทัว่ประเทศ พร้อมเสนอปรับค่าแรงขัน้ต่ํา 

360 บาท วอนนายกรัฐมนตรี  เห็นใจชีวิตผูใ้ชแ้รงงาน (VOICE TV 10 มิ.ย. 58) 
 เม่ือ “ชีวิตคนขายแรง” เป็นเพียง “การตอ่รองระหวา่งฝ่ายตา่งๆจากฐานคา่จ้างระดบัเดิม” 
 เม่ือกระบวนการกําหนดคา่จ้างขัน้ต่ําของประเทศไทยไมไ่ด้มีจดุตัง้ต้นท่ี “ความเป็นธรรมของคนขายแรง”  

เสยีงอนัแผว่เบาของ “คนขายแรง” จงึเป็นเพียงเสยีงของคนตวัเลก็ท่ีไมด่งั 
ชีวิต “คนขายแรง” จึงคือ ชะตากรรมบนเขาควาย ท่ียือ้ยดุฉดุกระชากไปมาระหว่าง “รัฐ” และ “ทนุ” ว่า

ฝ่ายใดจะยืนหยดัได้มากกวา่กนั 
เน่ืองในโอกาสท่ีกระทรวงแรงงานมีแนวคิดเร่ืองการปรับค่าจ้างให้กบัผู้ ใช้แรงงานในปี 2559 โดยขณะนี ้

คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดท่ี 19 ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างระดบัจังหวดั เสนอ
ค่าจ้างท่ีควรจะปรับเพ่ิมขึน้เข้ามายงับอร์ดค่าจ้างเพ่ือพิจารณา โดยเป็นการกําหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําตามพืน้ท่ี
จงัหวดั ท่ีสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริง รวมถึงการนําแนวทางอ่ืนๆมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างลอยตวั, 
ค่าจ้างตามการพฒันาเศรษฐกิจ 18 กลุม่จงัหวดั, ค่าจ้างตามกลุม่อตุสาหกรรม และค่าจ้างในลกัษณะผสมผสาน
หลายรูปแบบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปประมาณเดือนตลุาคม 2558 นี ้ 

บทความนีจ้ึงขอร่วมนําเสนอบางแง่มมุอนัเก่ียวโยงถึง “การขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ําในประเทศไทย” ท่ี “คนขาย
แรง” ไมมี่สว่นร่วมกําหนด รวม 4 ประเด็น คือ  

(1) คา่จ้างขัน้ต่ําในประเทศไทย ใครกําหนด ? 
(2) มายาคติซํา้ซากเร่ืองปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ํา : การถอนตวัของนักลงทุน และการหลัง่ไหลของแรงงาน

ข้ามชาติ 
(3) คา่จ้างลอยตวั สร้างความเหลือ่มลํา้-ซํา้เติม “คนขายแรง” 
(4) ร่วมสร้างความเป็นธรรมให้ “คนขายแรง” 

 
(1) ค่าจ้างขัน้ตํ่าในประเทศไทย ใครกาํหนด ? 

เวลากลา่วถึงคําว่า “ค่าจ้างขัน้ต่ํา” ในท่ีนีห้มายถึง ระดบัราคาค่าจ้างต่ําท่ีสดุตามท่ีกฎหมายสําหรับการ
จ้างแรงงานได้กําหนดไว้ โดยท่ีนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้แก่ลกูจ้างในระดบัต่ํากว่าอตัราค่าจ้างขัน้
ต่ําได้ มิเช่นนัน้จกัถือวา่ผิดกฎหมาย  
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“ค่าจ้างขัน้ต่ํา” ถกูกําหนดอยู่ในหมวด 6 ของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีได้บญัญัติ
เร่ือง คณะกรรมการคา่จ้าง ซึง่เป็นสว่นท่ีมีเนือ้หาสาระกําหนดกฎกติกาและกํากบักระบวนการกําหนดอตัราค่าจ้าง
ขัน้ต่ําของประเทศไทย 

เม่ือมาพิจารณาท่ีหมวด 6 เร่ืองคณะกรรมการคา่จ้าง จะพบวา่ 
 ได้กําหนดความหมายของคําว่า “อตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา” ว่าหมายถึง “อตัราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการ

คา่จ้างกําหนด”  โดยคําชีแ้จงแนบท้ายประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเร่ืองอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี10 
ตลุาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นประกาศฉบบัล่าสดุ อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําว่า “เป็นอตัราค่าจ้างที่
เพียงพอสําหรับแรงงานเพือ่พฒันาฝีมือ 1 คน ใหส้ามารถดํารงชีพอยู่ไดต้ามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
โดยมีมาตรฐานการครองชีพทีเ่หมาะสม ตามความสามารถของธุรกิจในทอ้งถ่ินนัน้” 

 พบวา่แตกตา่งอยา่งสิน้เชิงจากประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดค่าจ้างขัน้ต่ํา (ฉบบัแรก) 
พ.ศ. 2515 ท่ีได้บญัญติัไว้ว่า “ให้คณะกรรมการมีหนา้ที่พิจารณากําหนดค่าจ้างขัน้ต่ําซ่ึงลูกจ้างควรจะไดร้ับ โดย
คํานึงถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ทัง้นีเ้พือ่ให้ลูกจ้างสามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน ใหดํ้ารงชีพ
อยู่ไดต้ามปกติวิสยัเช่นเดียวกบัคนทัว่ไปในสงัคม” อตัราค่าจ้างขัน้ต่ําในสมยัแรกจึงมีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้ลกูจ้าง
สามารถเลีย้งดตูนเองและสมาชิกในครอบครัวอีก 2 คน 

 การกําหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําในสมยัแรกจงึสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยการกําหนดค่าจ้างขัน้ต่ํา 
ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) (ฉบบัท่ี 131) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึง่บญัญัติไว้ว่า การกําหนด
อตัราค่าจ้างขัน้ต่ําให้พิจารณาถึง “ความจําเป็นของลูกจ้างและครอบครัว โดยคํานึงถึงระดบัอตัราค่าจ้างทัว่ไปใน
ประเทศนัน้ ต้นทนุค่าครองชีพ ผลประโยชน์จากระบบประกนัสงัคม และมาตรฐานการครองชีพโดยเปรียบเทียบ
กบักลุ่มสงัคมอืน่ๆ” แตจ่นบดันีป้ระเทศไทยก็ยงัไมไ่ด้ลงนามให้สตัยาบนัในอนสุญัญาฉบบัดงักลา่ว 

 ประกาศฉบบันีย้กเว้นไม่ให้ใช้บงัคบัอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํากบัลกูจ้างในงานบ้านอนัมิได้มีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยู่ด้วย , งานท่ีมิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ, งานประมงทะเล, งานบรรทกุหรือขนถ่ายสินค้าเรือ
เดินทะเล, ลกูจ้างท่ีรับงานไปทําท่ีบ้าน, งานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้างลกูจ้างทํางานตลอดปี หรือมิได้ให้ลกูจ้าง
ทํางานในลกัษณะท่ีเป็นงานอตุสาหกรรมต่อเน่ืองจากงานเกษตรกรรมดงักลา่ว ได้แก่ งานเพาะปลกู งานประมง 
งานป่าไม้ งานทํานาเกลอืสมทุร และงานเลีย้งสตัว์ 

 พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 ได้ยกเลิกแนวคิดอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําพืน้ฐาน 
คงเหลือเพียงอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําของแต่ละจงัหวดัเท่านัน้ แต่ได้มีการเพ่ิมเติมแนวคิดใหม่ลงไปในกฎหมาย นัน่คือ 
อตัราคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

 การกําหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําของประเทศไทยให้อํานาจคณะกรรมการค่าจ้างเป็นผู้ กําหนดอตัรา
ค่าจ้างขัน้ต่ํา มีอํานาจค่อนข้างเด็ดขาดในการกําหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา หากมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
การแทรกแซงจะเกิดขึน้ก่อนท่ีคณะกรรมการค่าจ้างจะมีมติแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประธานคณะกรรมการ
ค่าจ้างเป็นข้าราชการประจํา เช่นปัจจบุนัก็คือปลดักระทรวงแรงงานนัน้เอง จึงมีช่องทางท่ีรัฐบาลจะแทรกแซงทิศ
ทางการตดัสนิใจของคณะกรรมการคา่จ้างผา่นตวัแทนภาครัฐได้ตลอดเวลา 
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 ท่ีผา่นมายกเว้นกรณีการกําหนดค่าจ้างขัน้ต่ํา 300 บาท ซึง่ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลโดยตรง พบว่า 
กระบวนการจะเร่ิมต้นจากคณะอนกุรรมการค่าจ้างจงัหวดัเป็นผู้ พิจารณาเสนออตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา ภายหลงัจาก
ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในจงัหวดั ความจําเป็นของลกูจ้าง และความสามารถในการ
จ่ายของนายจ้าง จากนัน้จะเสนอมติให้คณะอนกุรรมการวิชาการและกลัน่กรอง (ซึง่คณะกรรมการค่าจ้างแต่งตัง้) 
พิจารณาให้ความเห็นประกอบ ก่อนท่ีจะเข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการค่าจ้าง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
โดยท่ีคณะกรรมการค่าจ้างมีอํานาจเต็มในการกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต่ํา ไม่จําเป็นต้องยืนยันตามอัตราท่ี
คณะอนกุรรมการเสนอมาให้พิจารณาก็ได้  

 กระบวนการกําหนดคา่จ้างขัน้ต่ําในปัจจบุนั ประกอบด้วยคณะกรรมการค่าจ้าง (15 คน แบง่ 3 ฝ่าย
เท่ากนั – นายจ้าง ลกูจ้าง รัฐบาล) ปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธาน อํานาจหน้าท่ีหลกั คือ กําหนดอตัราค่าจ้าง
ขัน้ต่ําทัว่ประเทศ , คณะอนกุรรมการค่าจ้างจงัหวดั (เกิดขึน้ปี 2540 กรรมการ 3 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน) เสนออตัรา
คา่จ้างระดบัจงัหวดัให้คณะกรรมการคา่จ้างพิจารณา , คณะอนกุรรมการวิชาการและกลัน่กรอง (กรรมการ 3 ฝ่าย 
ฝ่ายละ 3 คน รองปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธาน)  , ท่ีปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง 5 คน ผู้ทรงคณุวฒิุด้าน
แรงงาน การบริหารคา่จ้างและเงินเดือน เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมกฎหมาย 

 การสรรหาตวัแทนฝ่ายลกูจ้างในคณะกรรมการค่าจ้าง มาจากการคดัเลือกกันเองในระดบัองค์กร 
ลกูจ้างไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้โดยตรงตามหลกั 1 คน 1 เสียง  โดยจํากดัเฉพาะสหภาพแรงงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีมีลกูจ้าง 50 คนขึน้ไปเท่านัน้ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือ และมีสิทธิเลือกตัง้ตามหลกั 1 องค์กร 1 เสียง โดยไม่
คํานงึถงึจํานวนสมาชิกในองค์กรแตอ่ยา่งใด  
  กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการคดัเลือกตวัแทนลกูจ้างจึงเป็นไปในวงแคบมาก เม่ือเทียบกับ
จํานวนแรงงานทัง้ประเทศ ท่ีลกูจ้างสว่นใหญ่ในตลาดแรงงานแทบจะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรลกูจ้างเหลา่นัน้ 
ทัง้หมดนีทํ้าให้ระดบัความเป็นตวัแทนลกูจ้างท่ีแท้จริงมีไม่มาก จนยากท่ีจะกล่าวได้ว่าลกูจ้างมีส่วนร่วมในการ
คดัเลอืกตวัแทนของตนอยา่งแท้จริง 

 ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันว่า องค์กรแรงงานในประเทศไทยยังไม่เป็นปึกแผ่น
เท่าท่ีควร จึงทําให้อํานาจการต่อรองของฝ่ายลกูจ้างน้อยมาก สหภาพแรงงานขนาดใหญ่ของไทยจะอยู่ในภาค
รัฐวิสาหกิจมากกว่าภาคเอกชน ในทางตรงกนัข้าม ฝ่ายนายจ้างมีองค์กรท่ีแข็งแรง ทัง้ในรูปสภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม ซึ่งผู้ แทนนายจ้างส่วนใหญ่มาจากสององค์กรนี ้ทําให้มีความพร้อมทัง้ในด้านการนําเสนอข้อมลู 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ และการโน้มน้าวกรรมการท่ีทําได้ดีกว่าฝ่าย
ลกูจ้าง  

 คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ประกอบด้วยผู้ แทน 3 ฝ่ายๆละ 5 คน ดําเนินการสรรหาโดย
คณะอนุกรรมการสรรหาฯจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ ว่าราชการจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้ มครอง
แรงงานจงัหวดั ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลกูจ้าง 

ฝ่ายรัฐบาลเป็นอนกุรรมการฯ ตามตําแหน่ง ได้แก่ 1) ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน 2) คลงัจงัหวดั  
3) พาณิชย์จงัหวดั 4) แรงงานจงัหวดั 5) สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดั  
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ฝ่ายลกูจ้างและนายจ้าง คณะกรรมการสรรหาฯจังหวัด ดําเนินการโดยประกาศรับสมคัรและคัดเลือก 
ทัง้นีใ้นจงัหวดัท่ีมีองค์กรนายจ้างหรือองค์กรลกูจ้างให้สามารถเสนอรายช่ือตอ่คณะอนกุรรมการสรรหาได้โดยตรง 
 ข้อมลูจากสํานกัแรงงานสมัพนัธ์ กระทรวงแรงงาน (มกราคม 2558) ระบวุ่าปัจจบุนั มีจงัหวดัท่ีมีสหภาพ
แรงงานมีเพียง 34 จงัหวดัเท่านัน้ โดยมี 23 จงัหวดัท่ีมีจํานวนสหภาพแรงงานต่ํากว่า 10 แห่ง และ 19 จงัหวดัมี
จํานวนสหภาพแรงงาน 1-3 แหง่1 ซึง่จงัหวดัใดท่ีไม่มีสหภาพแรงงาน หรือมีแต่สหภาพแรงงานอ่อนแอ จะสง่ผลต่อ
การได้คณะอนุกรรมการท่ีไม่ใช่ตวัแทนจากฝ่ายลกูจ้างอย่างแท้จริง และไม่สามารถทําหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์
ของลกูจ้างได้เป็นสาํคญั เพราะในท่ีสดุแล้วถกูครอบงําจากภาคเอกชนและภาครัฐเป็นหลกั โดยฝ่ายนายจ้างสง่คน
ของตนเข้ามาทําหน้าท่ีแทน  
 นีไ้มน่บัอีกวา่ฐานข้อมลูในแตล่ะจงัหวดัท่ีจะนํามากําหนดอตัราค่าจ้างก็ใช่ว่าจะสมบรูณ์หรือมีการจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบ เช่น ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ต้นทุนการผลิต เป็นต้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
กระบวนการกําหนดคา่จ้างขัน้ต่ําระดบัจงัหวดัจงึไมมี่ข้อมลูมาตรฐานในการกําหนด  

อีกทัง้การกําหนดอตัราค่าจ้างท่ีนําประโยชน์ของอตุสาหกรรมเป็นตวัตัง้ เพ่ือทําให้ภาคอตุสาหกรรมย้าย
ไปลงในพืน้ท่ีนัน้หรือจงัหวดันัน้ ย่ิงนํามาสู่กระบวนการกดค่าจ้างให้ต่ําในบางจังหวดั ซึ่งนีไ้ม่ใช่หลกัการกําหนด
อตัราคา่จ้างขัน้ต่ํา รวมถงึอํานาจการกําหนดคา่จ้างของคณะอนกุรรมการคา่จ้างจงัหวดัก็ไมมี่จริงด้วยซํา้ไป เพราะ
สดุท้ายแล้วคณะกรรมการคา่จ้างจากสว่นกลางก็จะเป็นผู้ตดัสนิใจในบัน้ปลาย 

 แม้ในประกาศฯ ฉบบัท่ี 7 จะระบไุว้ในข้อ 7 ว่า “อตัราค่าจ้างขัน้ต่ํานีมุ้่งทีจ่ะคุม้ครองแรงงานเข้าใหม่ 
เพือ่ใหส้ามารถดํารงชีพอยู่ไดต้ามสมควรแก่ภาวะการครองชีพ สําหรับแรงงานทีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่นอ้ยกว่า 
1 ปี จะเป็นแรงงานที่มีทกัษะฝีมือมากข้ึน มีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน นายจ้างควรพิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างมากกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา” กลา่วโดยง่ายคือ อตัราค่าจ้างขัน้ต่ํานีค้วรเป็นอตัราแรกเข้า 1 ปีแรกของการ
ทํางานเพียงเทา่นัน้  
 แตใ่นความเป็นจริงแล้วคณะกรรมการคา่จ้างก็ไมมี่อํานาจบงัคบัภาคเอกชนเก่ียวกบัการปรับอตัราค่าจ้าง
ท่ีสงูขึน้กว่าระดบัอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา ทําได้ก็เพียงให้ข้อแนะนําเท่านัน้ ทําให้ยงัคงมีลกูจ้างท่ีติดอยู่ในหล่มอตัรา
คา่จ้างขัน้ต่ําจํานวนมาก แม้จะมีอายงุานมากกวา่ 1 ปี แตก็่ไมไ่ด้รับการปรับอตัราคา่จ้างให้สงูขึน้แตอ่ยา่งใด  
  นีจ้ึงทําให้อัตราค่าจ้างขัน้ต่ําท่ีคณะกรรมการค่าจ้างกําหนดนี  ้กลายเป็นค่าจ้างขัน้สูงของสถาน
ประกอบการหลายๆแหง่ โดยเฉพาะท่ีไมมี่สหภาพแรงงานเข้ามาตอ่รองให้เกิดการปรับคา่จ้างในทกุๆปี 

                                                            
1
 จงัหวดัท่ีมีสหภาพแรงงานรวม 34 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  410 แห่ง กําแพงเพชร 1 แห่ง ขอนแก่น 3 แห่ง ฉะเชิงเทรา 34 แห่ง ชลบรีุ 

194 แห่ง เชียงใหม่ 1 แห่ง ตาก 1 แห่ง นครปฐม 10 แห่ง นครพนม 1 แห่ง นครราชสีมา 9 แห่ง นครศรีธรรมราช 2 แห่ง นครสวรรค์ 2 แห่ง 
นนทบรีุ 6 แหง่ บรีุรัมย์ 1 แห่ง ปทมุธานี 90 แห่ง  ปราจีนบรีุ 13 แห่ง พระนครศรีอยธุยา 61 แห่ง เพชรบรีุ 2 แห่ง  ภเูก็ต 19 แห่ง มหาสารคาม 
2 แหง่  ระยอง 128 แหง่ ราชบรีุ 1 แหง่ ลําพนู 1 แหง่ ศรีสะเกษ 1 แหง่ สงขลา 5 แหง่  สมทุรปราการ 379 แหง่ สมทุรสาคร 33 แห่ง สระแก้ว 1 
แหง่ สระบรีุ 30 แหง่ สงิห์บรีุ 2 แหง่ สรุาษฎร์ธานี 1 แหง่ อา่งทอง 2 แหง่ อดุรธานี 4 แหง่ อทุยัธานี 1 แหง่ 

จงัหวดัท่ีไมมี่สหภาพแรงงาน รวม 43 จงัหวดั ได้แก่ กระบ่ี กาญจนบรีุ กาฬสินธุ์ จนัทบรีุ ชยันาท ชยัภมิู ชมุพร เชียงราย ตรัง ตราด นครนายก 
นราธิวาส น่าน บงึกาฬ ประจวบคีรีขนัธ์ ปัตตานี พะเยา พงังา พทัลงุ พิจิตร พิษณโุลก เพชรบูรณ์ แพร่ มกุดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา 
ร้อยเอ็ด ระนอง ลพบรีุ ลําปาง เลย สกลนคร สตลู สมทุรสงคราม สโุขทยั สพุรรณบรีุ สริุนทร์ หนองคาย หนองบวัลําภ ูอํานาจเจริญ อตุรดิตถ์ 
อบุลราชธานี 
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  ค่าจ้างขัน้ต่ําท่ีมีความหมายชดัเจนว่า "รายได้ทีเ่พียงพอสําหรับลูกจ้างไร้ฝีมือหรือทีเ่พ่ิงเข้าสู่ตลาดงาน 1 
คน ใหส้ามารถดํารงชีพอยู่ไดต้ามปกติวิสยั" จงึดจูะแปรผกผนักบัความเป็นจริง 

 โดยสรุปแล้ว แม้ในมาตรา 87 จะกําหนดไว้ว่าการพิจารณากําหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําให้พิจารณาถึง
ดชันีค่าครองชีพ อตัราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทนุการผลิต ราคา ของสินค้า ความสามารถของธุรกิจ
ผลิตภาพแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม แต่ในความเป็นจริงแล้วการ
ตดัสนิใจมกัขึน้อยูก่บัการใช้ดลุยพินิจของคณะกรรมการคา่จ้างเป็นสาํคญั  
  นีไ้มน่บัอีกวา่ถ้ามติของคณะกรรมการค่าจ้างมีความแตกต่างจากมติของคณะอนกุรรมการค่าจ้างจงัหวดั 
เวทีคณะกรรมการคา่จ้างก็จะแปรสภาพเป็นเวทีตอ่รอง วา่ด้วยการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําระหวา่งฝ่ายรัฐบาล ฝ่าย
ลกูจ้าง และฝ่ายนายจ้างเป็นสําคญั ว่าใครจะมีอํานาจมากกว่ากนั โดยท่ีปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องท่ีควรหยิบยกขึน้
มาพิจารณาวา่ “ลกูจ้างควรจะมีคา่จ้างเทา่ใด เพ่ือทําให้คณุภาพชีวิตดีขึน้” กลบัไมมี่ความหมายใดๆในเวทีแหง่นี ้
 
(2) มายาคตซิํา้ซากเร่ืองปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ตํ่า : การถอนตัวของนักลงทุน และการหล่ังไหลของแรงงาน
ข้ามชาต ิ
 นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ท่ีค่าจ้างขัน้ต่ําในประเทศไทยทกุจงัหวดัถกูกําหนดไว้ท่ีวนัละ 
300 บาท แม้มีกระแสเสียงกระหึ่มถึงการย้ายฐานการผลิตของนกัลงทนุ จนถึงขนาดท่ีว่าเม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 
2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงในเร่ืองนี  ้กรณีท่ีคณะกรรมการค่าจ้างเตรียม
พิจารณาโครงสร้างคา่จ้างใหมว่า่  

“ตอนนี้หาเงินจากตรงไหนได้ที่จะมาข้ึนค่าแรง ขอถามหน่อย เรียกร้องอะไรกันมาบ้าง ค่าแรง ค่า
รักษาพยาบาล การศึกษา แลว้รายไดเ้รามีหรือไม่ มีเพ่ิมข้ึนหรือยงั เราตอ้งใหเ้วลาในการสร้างความเข้มแข็งตรงนี้
ก่อน ตนบอกแล้วว่า ใครอยากจะข้ึนค่าแรง ต้องไปที่กระทรวงแรงงานในการไปทดสอบเรียนรู้ที่จะได้ค่าแรงตาม
คณุวฒิุ ถา้ค่าแรงเหมาจ่ายทัง้หมดมนัไปกนัไม่ได ้เพราะ 1.ไม่มีเงิน 2.ไม่มีใครเขาจ้าง แลว้จะทําอย่างไร 

ตอนนี้ค่าแรง 300 บาทส่วนใหญ่ใครเป็นคนได้ แรงงานต่างด้าวใช่หรือไม่ ถ้าข้ึนมาต้องข้ึนให้เขาด้วย
หรือไม่ หรือไม่ต้องข้ึน ข้ึนแค่คนไทยอย่างเดียว รู้หรือไม่ว่าเป็นอย่างไร ต้องข้ึนทัง้ประเทศ เท่ากบัว่าเราให้คน
ต่างชาติเยอะแลว้เขาจะมามากข้ึน เพราะคนไทยไม่ทํา 

อีกทัง้เขาจะเข้ามาประเทศไทยเพราะค่าแรงขัน้ต่ําที่บ้านเขาอยู่ที่เพียง 100-150 บาท ไม่เกิน 200 บาท 
คิดแบบที่ตนคิดบ้าง ถา้รวยเท่าไหร่ตนก็ใหไ้ด ้แต่อย่าปลกุระดมออกมา มนัจนทกุคน ไม่ใช่เฉพาะแรงงาน จะเอา
อะไรกนันกัหนา ก็รู้อยู่ว่าเรากําลงัสร้างความเข้มแข็ง กําลงัให้คนเข้ามาลงทนุ แค่ 300 บาทก็หนกัหนาสาหสัพอ
อยู่แล้ว ที่เขาจะไม่ลงทุน ซ่ึงนี่ไม่ใช่ความผิดของตนหรือของใคร แต่ไปถามซิว่าใครทํามา มนัควรจะมาทีละ
ขัน้ตอนหรือไม่ แต่ถา้จะกา้วกระโดดข้ึนไปอีก ตนใหไ้ม่ได ้เพราะไม่มีเงิน” (มติชน 8 มิ.ย. 58) 

จากคําพดูดงักลา่ว เม่ือมาพิจารณาจาก “สถิติการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2556 
และ ปี 2557” ท่ีจดัทําโดย “กองความร่วมมือการลงทนุต่างประเทศ” สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) พบวา่สถานการณ์การลงทนุจากตา่งประเทศในไทยปี 2556-2557 กลบัเพ่ิมขึน้ กลา่วคือ 

  ในปี 2556 จํานวนโครงการจากต่างชาติท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทย รวม 1,132 โครงการ  มลูค่า
เงินลงทนุ 524,768 ล้านบาท โดย 5 อนัดบัแรก คือ มาจากประเทศญ่ีปุ่ น 562 โครงการ เงินลงทนุ 282,848 ล้าน
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บาท , จีน 45 โครงการ เงินลงทนุ 42,530 ล้านบาท , มาเลเซีย 35 โครงการ เงินลงทนุ 29,190 ล้านบาท , สิงคโปร์ 
93 โครงการ เงินลงทนุ 22,781 ล้านบาท และฮ่องกง 39 โครงการ เงินลงทนุ 20,181 ล้านบาท ตวัอย่างท่ีน่าสนใจ 
เช่น ฮอนด้า ออโตโมบิล เงินลงทนุ 33,248 ล้านบาท , นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) เงินลงทนุ 15,000 ล้านบาท , 
สยามโตโยต้า อตุสาหกรรม เงินลงทนุ 17,730 ล้านบาท  เป็นต้น 

  ในปี 2557 จํานวนโครงการจากต่างชาติท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทย รวม 1,573 โครงการ  มลูค่า
เงินลงทนุ 1,022,996 ล้านบาท โดย 5 อนัดบัแรก คือ มาจากประเทศญ่ีปุ่ น 672 โครงการ เงินลงทนุ 293,334 ล้าน
บาท , สหรัฐอเมริกา 74 โครงการ เงินลงทนุ 130,921 ล้านบาท , ลกัเซมเบิร์ก 8 โครงการ เงินลงทนุ 60,532 ล้าน
บาท , สิงคโปร์ 127 โครงการ เงินลงทนุ 43,980 ล้านบาท และเนเธอร์แลนด์ 47 โครงการ เงินลงทนุ 39,796 ล้าน
บาท ตวัอย่างท่ีน่าสนใจ เช่น โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั เงินลงทนุ 51,523 ล้านบาท , ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั เงินลงทนุ 34,044.5 ล้านบาท , ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี (ประเทศไทย) จํากดั เงินลงทนุ 
18,180 ล้านบาท  
 นอกจากนัน้แล้วยงัพบว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-เมษายน 2558) BOI ได้อนมุติักิจการ
ท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนไปแล้วทัง้สิน้ 957 โครงการ เงินลงทุนรวม 325,490 ล้านบาท สงูกว่ามลูค่าการอนุมัติ
โครงการลงทนุช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาถึง 6.5 เท่า (โครงการท่ีได้รับการอนมุติัช่วง 4 เดือนแรกปี 57 มีมลูค่า 
43,370 ล้านบาท) กระจายอยูใ่นหลายกลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่กิจการบริการและสาธารณปูโภค จํานวน 229 
โครงการ เงินลงทนุ 115,050 ล้านบาท อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 110 โครงการ เงิน
ลงทนุ 59,360 ล้านบาท อตุสาหกรรมโลหะ เคร่ืองจกัร ยานยนต์และชิน้สว่น 188 โครงการ เงินลงทนุ 51,210 ล้าน
บาท อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ จํานวน 198 โครงการ เงินลงทุน 46,000 ล้านบาท 
อตุสาหกรรมเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 161 โครงการ เงินลงทนุ 25,110 ล้านบาท 

จากตวัเลขท่ีกล่าวมานี ้ก็ชีช้ดัแล้วว่าในช่วงปี 2556-2557 ท่ีมีการปรับขึน้ค่าแรง 300 บาท ไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อการขัดขวางไม่ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับมติการประชุม
คณะกรรมการค่าจ้างชดุท่ี 19 ครัง้ท่ี 12/2557 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ว่า "จากการติดตามผลกระทบภายหลงั
การปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํา  พบว่าการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําไม่ไดส่้งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจระดบัมหภาค 
(การลงทนุภาคเอกชน อตัราเงินเฟ้อ การจ้างงาน การว่างงาน การเลิกจ้าง) แต่ส่งผลกระทบต่อระดบัจุลภาพ คือ 
สถานประกอบการกิจการ  SMEs อตุสาหกรรมประเภทใชแ้รงงานเขม้ขน้ ไดร้ับผลกระทบมากทีส่ดุ"  

ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งต่อบรรยากาศการลงทุนทัง้ทรัพยากรท่ีพร้อมทัง้ในด้าน
วตัถุดิบและคณุภาพกําลงัแรงงาน มีนโยบายท่ีเอือ้ต่อการลงทนุมากกว่าการนําเร่ืองค่าแรง 300 บาท มาเป็น
ปัจจยัท่ีทําให้เกิดการชะงกังนัการลงทนุจากตา่งชาติ  

สําหรับการหลัง่ไหลเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาตินัน้ แม้วนันีป้ระเทศไทยจะมีแรงงานข้ามชาติ  
3 สญัชาติ คือ พม่า ลาว และกมัพชูา ท่ีมาจดทะเบียนกบัรัฐบาลไทยประมาณ 2.9 ล้านคน แต่นีย้่อมไม่ใช่เพียง
ปัจจยัเดียวท่ีทําให้มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างแน่นอน ถ้าสงัคมไม่ปากว่าตาขยิบ ย่อม
ทราบดีอยู่แล้วว่า ท่ีแรงงานข้ามชาติจํานวนมหาศาลเข้ามาทํางานในทุกวันนี  ้เป็นเพราะความต้องการของ
นายจ้างท่ีต้องการจ้างแรงงานราคาถกูท่ีไมจํ่าเป็นต้องจ่ายตามอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําตามท่ีกําหนดไว้  
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แม้กฎหมายไทย เช่น พ.ร.บ.คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะไม่ได้ยกเว้นแรงงานข้ามชาติจากสิทธิ
ทัง้หลายท่ีกฎหมายกําหนด แต่ในความเป็นจริงนายจ้างก็กลบัจ่ายค่าแรงต่ํากว่ามาก อีกทัง้ไม่ได้ให้สวสัดิการใดๆ
ท่ีกฎหมายกําหนด  ดงันัน้ในมมุกลบักนัทําอย่างไรต่างหากจึงจะสามารถบงัคบัใช้กฎหมายให้ได้จริง เพ่ือทําให้
แรงงานข้ามชาติต้องได้รับค่าจ้างเท่ากบัแรงงานไทย เพ่ือทําให้เกิดการแข่งขนัในการจ้างงานท่ีไม่เอาเปรียบซึง่กนั
และกนัเหมือนในปัจจบุนันี ้

 
(3) ค่าจ้างลอยตวั สร้างความเหล่ือมลํา้-ซํา้เตมิ “คนขายแรง” 
 แนวคิดเร่ือง “ค่าจ้างลอยตัว” ไม่ได้เพ่ิงเกิดขึน้ในปี 2558 นี ้แต่เป็นความพยายามมาตัง้แต่ปี 2555 ท่ี
คณะกรรมการค่าจ้างในช่วงนัน้ได้มีการตัง้งบประมาณจํานวน 1.8 ล้านบาท เพ่ือศึกษาเร่ือง "โครงสร้างค่าจ้าง
ลอยตวั “ เพ่ือหารูปแบบการจ่ายค่าจ้างแบบลอยตวัท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยมากท่ีสดุ โดยศึกษาจากรูปแบบ
ของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศแถบยโุรป สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ เพ่ือให้การปรับขึน้ค่าจ้าง
สอดคล้องกบัระยะเวลาและประสบการณ์ทํางานของลกูจ้างแต่ละคน ซึ่งในช่วงนัน้คาดการณ์ว่าจะนํามาใช้ในปี 
2557 เป็นต้นไป  
 ค่าจ้างลอยตัวถูกหยิบยกมากล่าวถึงอีกครัง้ในปี 2558 ท่ีคณะกรรมการค่าจ้างอยู่ในระหว่างแสวงหา
แนวทางปรับคา่จ้างในปี 2559 วา่ควรมีรูปแบบใด  
  ผศ.ดร.สจิุตรา ชํานิวิกย์กรณ์ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้
ข้อมลูเก่ียวกบัเร่ือง “คา่จ้างลอยตวั” ไว้ดงันี ้2 

 “ค่าจ้างลอยตัว” หมายถึง ค่าจ้างท่ีเกิดจากการตกลงใจร่วมกันระหว่างนายจ้างท่ีเต็มใจจ้าง  
(อุปสงค์) และลกูจ้างเต็มใจทํางาน (อุปทาน) ซึ่งความสามารถในการจ่ายจะขึน้อยู่กับรายรับของกิจการ โดย
กิจการขนาดใหญ่จะมีศกัยภาพในการจ่ายสงูกว่ากิจการขนาดเล็ก กิจการส่งออกมีรายได้ผนัผวนตามค่าอตัรา
แลกเปลีย่น สว่นประเภทกิจการเงินสดก็เป็นกิจการนอกระบบท่ีมีรายได้น้อย 

 การนําค่าจ้างลอยตวัมาใช้จะต้องมีข้อมลูชดัเจนทางด้านอปุสงค์และอปุทานของแรงงาน ความเต็ม
ใจจะจ้างและความเต็มใจทํางานของแรงงาน โดยต้องแยกเป็นตามประเภทและขนาดธุรกิจ ทางด้านแรงงานก็
แยกตามระดบัการศกึษาและประสบการณ์ทํางาน 

 การพิจารณาเร่ืองค่าจ้างลอยตัวควรจํากัดเฉพาะลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้าง ต้องหาทางออกว่าเป็น
ลอยตวัแบบท่ีทัง้ 2 ฝ่ายได้ประโยชน์ และกิจการมีความสามารถในการแข่งขนัด้วยการลงทุนด้านการวิจัยและ
นวตักรรม ควบคูก่บัการฝึกอบรมแรงงานให้มีผลติภาพสงูขึน้ 

 ประเทศจีนเป็นประเทศหนึง่ท่ีมีนโยบายด้านคา่จ้างลอยตวัคอ่นข้างชดัเจนมากกวา่ประเทศอ่ืน  
ศกัดินา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา3 ได้อธิบายเร่ือง ค่าจ้างลอยตวัและผลกระทบต่อแรงงานไทย ไว้อย่างน่าสนใจ

วา่ 

                                                            
2 ข้อมูลจากเวทีสมัมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 
3
 อ้างแล้ว 
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 ปรัชญาเบือ้งหลงัค่าจ้างลอยตัว คือ การเช่ือว่านายจ้างกับลกูจ้างคือผู้ซือ้และขายในตลาดเสรี ท่ี
นายจ้างจะแข่งขนักันเสนอราคา และลกูจ้างจะสามารถเลือกนายจ้างท่ีตนพอใจได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วใน
ตลาดแรงงาน ผู้ซือ้กบัผู้ขายไม่ได้เสมอกนั เพราะแรงงานแตกต่างจากสินค้าอ่ืน ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเป็น
ความตายของคนงานและครอบครัว การกําหนดอตัราคา่จ้างจงึต้องคํานงึถงึความเป็นธรรมในเชิงสงัคมด้วย หาไม่
แล้วกรอบความคิดเร่ืองคา่จ้างลอยตวัอาจนําไปสูว่งจรท่ีทําให้ความเหลือ่มลํา้ขยายตวัมากขึน้ 

 ค่าจ้างขัน้ต่ําเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากต่อผู้ ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสงัคม ท่ีไม่ควรปล่อยให้
กลไกตลาดทํางานอย่างเดียว เพราะนายจ้างในฐานะผู้ซือ้และลกูจ้างในฐานะผู้ขาย มีอํานาจต่อรองท่ีแตกต่างกนั
มากในสงัคมไทย ซึ่งท่ีผ่านมาก็พบชัดเจนว่านายจ้างไม่เคารพในสิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ทําให้การ
ตอ่รองจงึไปตกอยูก่บันายจ้างเพียงฝ่ายเดียว 

 อตัราการรวมตวัของลกูจ้างเป็นสหภาพแรงงานในประเทศไทยต่ํามากเพียงร้อยละ1.5 ทําให้อํานาจ
การต่อรองของแรงงานมีน้อย ราคาของค่าแรงงานจะถกูกําหนดโดยฝ่ายเดียว แรงงานในภาคธุรกิจ SMEs ย่ิงมี
โอกาสต่อรองน้อย ตลอดจนแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบท่ีเป็นสดัส่วนท่ีใหญ่มาก ท่ีนอกจากต่อรองไม่ได้ 
แล้วยงัทําให้อํานาจการตอ่รองของแรงงานในระบบลดลงไปด้วย เพราะนายจ้างสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการจ้าง
งานท่ีตวัเองจะได้ประโยชน์สงู ขณะท่ีคนงานไมส่ามารถเลอืกได้  

 การใช้ค่าจ้างลอยตัวในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ท่ีลกูจ้างกับนายจ้างไม่สามารถเจรจาต่อรองได้
อย่างทดัเทียมกันนี ้จะส่งผลต่อผู้ ใช้แรงงานกลุ่มต่างๆอย่างมาก ทัง้แรงงานในระบบ พบว่า อํานาจต่อรองของ
แรงงานโดยรวมจะลดลง เน่ืองจากเข้าไม่ถึงสิทธิในการรวมตวัเจราต่อรอง , แรงงานใน SMEs ค่าจ้างจะถกูแช่แข็ง
เน่ืองจากไม่มีอํานาจการต่อรอง , การจ้างงานยืดหยุ่นจะขยายตัว ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ พบว่า จะไม่มี
หลกัประกนัเร่ืองคา่จ้างมากขึน้ และจะถกูบีบให้แขง่ขนักนัรับงานในระดบัท่ีต่ํา สว่นในกลุม่แรงงานข้ามชาติ จะถกู
เอารัดเอาเปรียบมากขึน้เน่ืองจากไมมี่อํานาจการตอ่รอง 

 ข้อเสนอสําหรับรัฐบาลไทยต่อการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต่ํานัน้ จําเป็นต้องยึดตามกฎเกณฑ์ของ
อนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 131 ว่าด้วยการกําหนดค่าจ้างขัน้ต่ํา เพ่ือเป็นกรอบและเป็นหลกัประกนัขัน้ต่ําให้กบัผู้ ใช้
แรงงานได้ มีองค์กรไตรภาคีกํากับและมีเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการกําหนดท่ีฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างยอมรับ ส่วน
คา่จ้างลอยตวันัน้เป็นแรงจงูใจให้ฝ่ายต่างๆ สามารถทํางานได้อย่างมีเหตมีุผล โดยรัฐต้องเข้าไปสง่เสริมให้กลไกท่ี
จะทําให้การเจรจาตอ่รองเกิดขึน้จริง โดยต้องให้สตัยาบนัอนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 87 และ 98 วา่ด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมก่อน การนําระบบคา่จ้างลอยตวัมาใช้ในประเทศไทยจงึจะสามารถเป็นไปได้จริง 

จากข้อมูลท่ีนําเสนอมาจึงแสดงให้เห็นแล้วว่า ระบบค่าจ้างแบบลอยตัวแม้ดูเหมือนจะเป็นวิธีการท่ีดี
ในทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่มีความเช่ือมัน่ว่ากลไกตลาดจะนําไปสูก่ารจดัสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ แต่
สําหรับประเทศไทยแล้ว ค่าจ้างขัน้ต่ํามีความเก่ียวข้องกบัหลกัประกนัท่ีรัฐบาลให้กบัแรงงานว่าเป็นรายได้ต่ําสดุท่ี
แรงงานจะได้รับเพียงพอแก่การยงัชีพ 

หากปล่อยให้ค่าจ้างลอยตัว ภายใต้สงัคมท่ีผู้ ใช้แรงงานยังคงมีอํานาจต่อรองน้อยกว่ารัฐและทุนอย่าง
มหาศาล แล้วจะมีหลกัประกนัใดท่ีจะยืนยนัได้วา่แรงงานจะได้รับคา่จ้างตามกลไกตลาด 
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 นีไ้ม่นับว่าข้อมูลของกระทรวงแรงงานเม่ือ 8 มิถุนายน 2558 ก็ชีช้ัดว่า ยังมีสถานประกอบการไม่จ่าย
ค่าจ้างขัน้ต่ํา 300 บาทอยู่ถึง 251 แห่ง ซึง่หากกฎหมายเร่ืองค่าจ้างขัน้ต่ํายงัไม่สามารถบงัคบัให้นายจ้างปฏิบติั
ตามได้อย่างทัว่ถึงแล้ว ก็ป่วยการท่ีจะถกเถียงกันในเร่ือง “ค่าจ้างลอยตัว” เพราะไม่ได้ช่วยทําให้ผู้ ใช้แรงงานมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้จากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําแตอ่ยา่งใด 
 
(4) ร่วมสร้างความเป็นธรรมให้ “คนขายแรง” 
 หากการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต่ํามีเป้าหมายเพ่ือเป็นหลกัประกนัขัน้ต่ําแก่ผู้ ใช้แรงงานในประเทศไทยแล้ว  
อตัราคา่จ้างขัน้ต่ําก็ไมค่วรมีข้อยกเว้นในการบงัคบัใช้กบัลกูจ้างกลุม่ใดๆทัง้สิน้ อีกทัง้รัฐจกัต้องเข้ามาแทรกแซง ไม่
ควรปล่อยให้เป็นเร่ืองกลไกตลาดล้วนๆแบบระบบค่าจ้างลอยตวัท่ีจะย่ิงนําไปสูค่วามไม่เป็นธรรมกบัผู้ ใช้แรงงาน
มากย่ิงขึน้ ค่าจ้างขัน้ต่ําควรต้องสอดคล้องกบัค่าจ้างเพ่ือชีวิต คือ เป็นระดบัค่าจ้างท่ีทําให้แรงงานสามารถเลีย้งดู
ตัวเองและครอบครัวอย่างสม ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีระดับมาตรฐานการครองชีพท่ีอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ 
สามารถธํารงความเคารพนบัถือในตวัเองได้  

นอกจากนัน้แล้วเวลากลา่วถึงคําว่าค่าจ้างขัน้ต่ํา จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแยกออกจากเร่ือง “ทกัษะฝีมือ” 
ไมค่วรนํามาปะปนกนั เพราะในประกาศฯฉบบัท่ี 7 ก็ระบชุดัว่า ค่าจ้างขัน้ต่ําคือ ค่าจ้างสําหรับแรงงานท่ีทํางานไม่
เกิน 1 ปี นัน้ย่อมหมายความว่า ถ้าเป็นแรงงานท่ีมีทักษะและทํางานเกิน 1 ปี แรงงานกลุ่มนีจ้ะต้องเข้าสู่ระบบ
คา่จ้างอีกระบบหนึง่ ซึง่ประเทศไทยยงัไมมี่คา่จ้างระบบดงักลา่วนี ้ท่ีจําเป็นจะต้องสร้างขึน้มาให้ชดัเจน  

ท่ีผ่านมามักพบว่า ค่าจ้างในระบบนีก้ลายเป็นเร่ืองของการปรับค่าจ้างประจําปีในแต่ละสถาน
ประกอบการโดยตรง ซึง่แน่นอนขึน้อยูก่บัอํานาจการต่อรองของสหภาพแรงงานแต่ละแห่งว่าจะมีความสามารถใน
การเจรจาต่อรองมากน้อยเพียงใด เพราะการปรับอตัราค่าจ้างประจําปีของสถานประกอบการไม่ได้มีโครงสร้าง
ค่าจ้างท่ีชดัเจนเหมือนในภาคราชการหรือภาครัฐวิสาหกิจ หลายสถานประกอบการท่ีไม่มีสหภาพแรงงาน จึงมกั
พบวา่ระยะเวลาในการทํางานไมมี่ผลต่อการปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต่ําแต่อย่างใด สถานประกอบการมกัใช้เกณฑ์อตัรา
ค่าจ้างขัน้ต่ําท่ีคณะกรรมการค่าจ้างกําหนดเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้างแทนเสมอมา ชีวิตผู้ ใช้แรงงานหลายแห่ง
จงึกลายเป็นชีวิตท่ีไมมี่ความมัน่คงและไมส่ามารถกําหนดอนาคตตนเองได้ 

สําหรับในกลุม่แรงงานมีฝีมือก็มีระบบค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีกําหนดไว้ 11 อาชีพเฉพาะอยู่
แล้ว ซึง่ในท่ีนีจ้ะไมนํ่ามาถกเถียงแตอ่ยา่งใด 
 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกบั “คนขายแรง” จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีรัฐบาลต้องมีมาตรการ ดงันี ้
 (1) รัฐบาลต้องมีมาตรการในการทาํให้นโยบายการปรับเพิ่มค่าจ้างขัน้ตํ่าเกิดขึน้ได้จริงทุกปี ทัง้
ความชัดเจนในระดับนโยบายรัฐและระดับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามภาวะค่าครองชีพที่ปรับ
สูงขึน้ ทัง้นีต้้องไม่ใช่เพียงเฉพาะแรงงานท่ีเข้าถึงนโยบายการปรับขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต่ําเท่านัน้ตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมาย แตรั่ฐต้องมีมาตรการสาํหรับกลุม่แรงงานท่ีเข้าไมถ่งึการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําเช่นเดียวกนั 

(2) รัฐบาลต้องยกเลิกคณะกรรมการค่าจ้างระดับชาตแิละคณะอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัด 
เพราะเป็นอุปสรรคสําคัญของการขึน้ค่าจ้างในประเทศไทย กล่าวคือ คณะกรรมการทัง้ 2 ชุดมีการทํางาน
ซํา้ซ้อนเพราะมีโครงสร้างแบบเดียวกนั คือ มีลกัษณะไตรภาคีเหมือนกนั และถึงแม้จะมีสดัสว่นของตวัแทนทัง้สาม
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ฝ่ายเท่ากนัในกรรมการทัง้สองชุด แต่เป็นโครงสร้างท่ีข้าราชการครอบงําอย่างชดัเจน เพราะคณะกรรมการได้รับ
การแตง่ตัง้จากคณะรัฐมนตรี และมีข้าราชการประจําเป็นประธานและเลขานกุารโดยตําแหน่งทัง้สองชดุ  

นอกจากนีป้ระเด็นท่ีสําคัญ ก็คือ การกําหนดค่าจ้างขัน้ต่ํายังเป็นระบบการกําหนดค่าจ้างชัน้เดียว  
(single tier) อํานาจการตดัสินใจยงัอยู่ท่ีคณะกรรมการค่าจ้างระดบัชาติเท่านัน้ นีไ้ม่นบัว่าระบบการกําหนด
คา่จ้างขัน้ต่ํานีย่ิ้งไมไ่ด้ถกูออกแบบให้คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละอตุสาหกรรมตามท่ีควรจะเป็น ทัง้ในแง่ของ
สดัส่วนการใช้แรงงานและทุน ความสามารถในการแข่งขนั ความสามารถในการจ่ายและผลิตภาพของแรงงาน 
เพราะคา่จ้างนัน้ถกูกําหนดในเชิงพืน้ท่ีแตไ่มใ่ช่อตุสาหกรรม 

(3) รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเร่ือง "ค่าจ้างที่เป็นธรรม" ซึ่งไม่ใช่การคาํนึงถงึเพียงแค่ “อัตรา
ค่าจ้างขัน้ตํ่า” ที่กําหนดอยู่ ในปัจจุบันเพียงเท่านัน้ แต่ต้องพิจารณาถึงค่าครองชีพ และฝีมือแรงงานท่ี
สอดคล้องกบัประสทิธิภาพ ผลติภาพ ความเสีย่งและลกัษณะงานของลกูจ้าง ค่าจ้างท่ีเป็นธรรมสามารถเพ่ิมขึน้ได้
โดยวดัจากประสบการณ์ ฝีมือและทกัษะของแรงงานท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการปรับขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต่ําไม่ใช่เป็น
เร่ืองของการตอ่รองระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง แตเ่ป็นเพราะเร่ืองของเหตผุล เป็นคา่แรงพืน้ฐานในการดํารงชีวิตได้
อย่างปลอดภัย มีความจําเป็นจักต้องนํามิติด้านสังคมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เพราะค่าจ้างขัน้ต่ํามีเพ่ือให้
แรงงานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเป็นสาํคญั 

(4) รัฐต้องจัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การยกระดบัทกัษะและฝีมือ
แรงงาน , การช่วยเหลือบริษัทขนาดเลก็และขนาดกลางท่ีมีขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการปรับอตัรา
ค่าจ้างได้จํากัด, มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าบางประเภทท่ีจะปรับตวัสงูขึน้ควบคู่ร่วมกันไปด้วย 
เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการพฒันาและสามารถเข้าถึงงานท่ีดี และภาคเอกชนก็สามารถอยูร่อด 
 ที่สุดแล้วการนําเร่ือง “ค่าจ้างที่เป็นธรรม” มาใช้ในการกาํหนดอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่าในประเทศไทย 
กเ็ป็นไปเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติของแรงงานกลุ่มล่างสุดให้ดขีึน้ ทาํให้แรงงานลดการพึ่งพงิความช่วยเหลือ
จากรัฐ ส่วนรัฐเองกส็ามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดกิารลง โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมรับภาระในการสร้าง
สังคมที่เป็นธรรมร่วมไปกับภาครัฐและภาคแรงงาน การกดอัตราค่าจ้างให้อยู่ในระดับตํ่า สุดท้ายก็คือ 
การผลักภาระในการอยู่รอดทางธุรกิจให้กับฝ่ายลูกจ้างที่ ต้องแบกรับเป็นหลัก และนีจ้ะกลายเป็น
เชือ้เพลิงในอนาคตของการทําให้ความไม่เป็นธรรมโหมกระจายและปะทุ จนยากที่จะหาทางดับไฟ
ความไม่เป็นธรรมนีไ้ด้โดยง่าย 
 

 


