
106 สุขภาพคนไทย 2556

ขึน้คา่แรง 300 บาท  
ลดความเหลื่อมล�้า
หรอืท�าลายเอสเอม็อ ี 
ค�าตอบที่รอการพสูิจน์

การขึน้คา่แรง 300 บาท เร่ิมขึน้แลว้ใน 7 จงัหวดั แตเ่สยีงวพิากษว์จิารณด์งักระหึ่มไปทัว่ประเทศ 
 

ทั ้งด้วยความกังวลต่อต้นทุนที่ สูงขึ้นของผู้ประกอบการ และด้วยความยินดีของ 

ผู้ใช้แรงงานที่จะได้ชักหน้าถึงหลังบ้างเสียที แม้ภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรมจะพยายามยื้อและ 
ตอ่รองอยา่งไรกไ็มเ่ป็นผล สดุทา้ย การขึน้คา่แรงขัน้ต�่า 300 บาท กเ็กดิขึน้ทัว่ประเทศเมื่อวันที่ 

 

1 มกราคม 2556 ส่วนผลสะเทือนจะเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนัน้ อีกไม่นานคงจะได้รู้ค�าตอบ

3
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10710 สถานการณ์เด่นในรอบปี

ภาพรวมของตลาดแรงงานไทย

ตลาดแรงงานของไทยเป็นตลาดทีเ่น้นใช้แรงงาน

ราคาถกู ส่วนหนึง่เนือ่งจากเศรษฐกจิทีพ่ึ่งพาการส่งออก  

ต้องพยายามรกัษาขดีความสามารถของการแข่งขนั โดย

กดต้นทนุการผลติให้ต�า่จากค่าแรงราคาถกู ขณะเดยีวกนั 

การผลติสนิค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นประเภทรบัจ้าง 

ผลติตามแบบทีล่กูค้าก�าหนด สนิค้าทีผ่ลติจงึมมีลูค่าเพิม่

แก่คนไทยค่อนข้างน้อย ไม่ได้ช่วยพฒันาผลติภาพแรงงาน

และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการผลิตมากนัก เป็น

สาเหตหุน่ึงท่ีท�าให้ประเทศไทยตกอยูใ่นกบัดกัของประเทศ 

รายได้ปานกลาง มีการถกเถียงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

รายวันที่เหมาะสมเสมอมา และพบว่ายังต�่ากว่าระดับที่

เหมาะสม ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ1 

การเพิม่ค่าแรงขัน้ต�า่เป็นการเพิม่ต้นทนุการผลติ 

ส่งผลต่อเนือ่งไปยังราคาสินค้าอ่ืนๆ และการจ้างงาน ท่ีอาจ

มกีารเลิกจ้างในบางธรุกจิท่ีมีก�าไรต�า่จนแบกรบัภาระต้นทนุ

ที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว

ค่าแรง 300 บาท: นโยบายประชานิยม 
ที่ถูกใจผู้ใช้แรงงาน

ค่าแรง 300 บาท ของรัฐบาลเพื่อไทยนับเป็น 

อกีหนึง่ “นโยบายประชานยิม” ทีไ่ด้รบัการวิพากษ์วิจารณ์ 

ถกเถียง เกิดทั้งแรงหนุนและต้านกว้างขวาง นโยบาย

ประชานยิมขึน้ค่าแรง 300 บาท ทีก่วาดคะแนนเสยีงจาก 

ผูใ้ช้แรงงาน 38 ล้านคน ได้เป็นกอบเป็นก�าถูกขบัเคลือ่น

ออกมาอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยเหตุอุทกภัยครั้งใหญ ่

ปลายปี 2554 ท�าให้คนไทยครึ่งค่อนประเทศและภาค

ธุรกิจ - อุตสาหกรรมต่างบอบช�้า รัฐบาลจึงประกาศขึ้น

ค่าแรงขัน้ต�า่ขึน้เป็น 300 บาท ใน 7 จังหวดัก่อน ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมทุรสาคร นครปฐม และภเูกต็ และขึน้เป็น 300 บาท

พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจะ

ไม่ขึ้นอีกเป็นเวลา 2 - 3 ปี นับเป็นการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า

ชนิดก้าวกระโดดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ มีผลการศึกษาว่าการปรับขึ้นค่าแรงจาก 

วันละ 245 บาท เป็น 300 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  

22.45 นัน้ ในภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่มปีระมาณ 

ร้อยละ 50 มสีดัส่วนค่าแรงในต้นทนุการผลติเพยีงร้อยละ 

0.62 - 9.61 ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมาณร้อยละ 50 มีสัดส่วนค่าแรงในต้นทุนการผลิต

ร้อยละ 10 - 30 ภาคเกษตรกรรมมสีดัส่วนค่าแรงในต้นทนุ

การผลิตร้อยละ 30 - 35 ภาคขนส่งมีสัดส่วนค่าแรง 

ในต้นทุนการผลิตร้อยละ 30 และภาคธุรกิจค้าปลีก 

และค้าส่งมีสัดส่วนค่าแรงในต้นทุนการผลิตร้อยละ 3 - 5  

รวมแรงงานที่อยู่ในระบบจ�านวน 16.39 ล้านคน2

เสยีงสนบัสนนุและคัดค้านก่อนวันที่ 1 เมษายน 
2555

เสยีงคดัค้านจากผูป้ระกอบการย่อมเป็นเรือ่งปกติ 

ณ ห้วงเวลานัน้ ฝ่ายสหพนัธ์แรงงานกลบัออกมาประท้วง 

รฐับาลด้วย แต่เป็นในทางกลบักนั ชาล ีลอยสงู ประธาน

คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) เรยีกร้อง 

ให้รฐับาลขึน้ค่าแรง 300 บาท พร้อมกนัท่ัวประเทศตาม

นโยบายที่ประกาศไว้ มิใช่เพียง 7 จังหวัด ด้วยเหตุผล 

ว่าเมือ่รฐับาลขึน้ค่าครองชพีให้แก่ข้าราชการและพนกังาน

รฐัวสิาหกจิแล้ว กค็วรปฏบิตักิบัแรงงานอย่างเท่าเทยีมกนั

ทั้งประเทศ หากไม่ปฏิบัติตามจะเคล่ือนไหวกดดันและ

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง3

อีกด้านหนึ่ง ผู ้ประกอบการก็น�าเสนอข้อมูล 

ผลกระทบเชงิลบว่า จะเพิม่ภาระต้นทนุแบบก้าวกระโดด

แก่ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมหรือเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprise: 

SME) จนอาจท�าให้ต้องปิดกิจการจ�านวนมากเพราะ 

ไม่สามารถปรับตัวได้ ผู้ประกอบการจ�านวนหนึ่งย้าย 

ฐานการผลติจากไทยไปยงัประเทศเพือ่นบ้านอย่างกมัพชูา 

เวียดนาม และพม่า4 ผู้ประกอบการ 42 แห่ง ถึงกับ 

รวมตัวกันฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ระงับการขึ้นค่าแรง 

โดยอ้างว่าฝ่ายการเมืองแทรกแซงการท�างานของคณะ

กรรมการค่าจ้าง5 และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงนิเดือน 
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ผูป้ระกอบการบางส่วนทีร่บัภาระไม่ไหวอาจต้องปิดกจิการ

ลง ทว่า ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งไม่คุ้มครอง6

ฤาค่าแรง 300 บาท จะผลักเอสเอ็มอ ี
สู่ยุคล่มสลาย?

อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เคยกล่าวก่อนการขึน้ค่าแรง 1 เมษายน 

2555 ว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าครั้งนี้จะท�าให้มีคนงาน 

ได้รับเงินเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านคน จากการประเมินคร่าวๆ 

หมายถงึการจบัจ่ายใช้สอยจะเพิม่ขึน้ประมาณ 500 ล้าน

บาทต่อวัน7 ก�าลังซื้อในระบบที่เพิ่มขึ้นส่งผลข้างเคียง 

แผ่กว้างออกไปในหลายๆ องคาพยพของสังคมไทย

แต่คณะกรรมการค่าจ้างกลางศกึษาเปรยีบเทยีบ

ผลส�ารวจของผลกระทบการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็นวันละ 

ตารางค่าจ้างขั้นต�่าก่อนปรับเป็น 300 บาท ทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556

จังหวัด เดิม
ปรับ  

1 เม.ย. 55
จังหวัด เดิม

ปรับ  
1 เม.ย. 55

ภูเก็ต 221 300 นครศรีธรรมราช อ่างทอง 174 243

กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร

215 300
ชุมพร พัทลุง  

เลย สตูล สระแก้ว
173 241

ชลบุรี 196 273
ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา  

สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี
172 240

ฉะเชิงเทรา สระบุรี 193 269 นราธิวาส อุดรธานี อุบลราชธานี 171 239

พระนครศรีอยุธยา 190 265 นครนายก ปัตตานี 170 237

ระยอง 189 264 ตราด ล�าพูน หนองคาย บึงกาฬ 169 236

พังงา 186 259 ก�าแพงเพชร อุทัยธานี 168 234

ระนอง 185 258
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท 

สุพรรณบุรี
167 233

กระบี่ 184 257
เชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ 

เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร
166 232

นครราชสีมา ปราจีนบุรี 183 255
ชัยภูมิ มุกดาหาร ล�าปาง  

สุโขทัย หนองบัวล�าภู
165 230

ลพบุรี 182 254 นครพนม 164 229

กาญจนบุรี 181 252
พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม 

แม่ฮ่องสอน อ�านาจเจริญ อุตรดิตถ์
163 227

เชียงใหม่ ราชบุรี 180 251 ตาก สุรินทร์ 162 226

จันทบุรี เพชรบุรี 179 250 น่าน 161 225

สงขลา สิงห์บุรี 176 246 ศรีสะเกษ 160 223

ตรัง 175 244 พะเยา 159 222

ที่มา: ส�านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ส�านกัเศรษฐกิจการแรงงาน ส�านกังานคณะกรรมการค่าจ้าง. ตารางสรปุอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามมติคณะกรรมการ

ค่าจ้าง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554. 
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300 บาท ใน 7 จงัหวดัช่วงเดอืนมถินุายน และผลส�ารวจ

ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ทีท่�าการส�ารวจในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 พบข้อสรุป

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ “เอสเอ็มอี” กว่าร้อยละ 

80 ต้องแบกรับผลกระทบหลายด้าน ทั้งต้นทุนสูงขึ้น  

รายได้ลดลง ยอดจ�าหน่ายลดลง ความสามารถในการแข่งขนั

ลดลง และไม่สามารถขยายกจิการได้ มปีระมาณร้อยละ 

17 เท่านั้น ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ8

ส่วนงานศกึษาเรือ่ง ‘100 วนั ค่าแรงขัน้ต�่า 300  

บาท เอสเอ็มอีใน 7 จังหวัดน�าร่องยังสู้ไหว?’ ของ

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ได้ผลลัพธ์

คล้ายคลึงกัน ผลส�ารวจเอสเอม็อ ี638 รายใน 7 จงัหวดั

คือ ร้อยละ 87.5 ได้รับผลกระทบ ในกลุ่มที่ได้รับ 

ผลกระทบนี้ ร้อยละ 73.2 สามารถรับมือผลกระทบ 

ท่ีเกิดขึน้ในช่วง 100 วนัทีผ่่านมาได้ ขณะทีร้่อยละ 14.3 

ไม่สามารถรบัมอืได้และก�าลงัประสบปัญหาต้นทนุการผลติ

ท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในภาคการผลิตร้อยละ 

28.7 ระบุว่าได้รับผลกระทบมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  

มีเพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้น ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย  

มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑติย์ กล่าวว่า แม้เอสเอม็อส่ีวนใหญ่

สามารถรบัมอืผลกระทบได้ แต่กย็งัมคีวามเสีย่งหลายด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหา 

ค่าครองชีพ ซึ่งนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาท พร้อมกัน

ท่ัวประเทศในปี 2556 จะยิง่ท�าให้เอสเอม็อตีกอยูใ่นภาวะ

เปราะบาง เอสเอ็มอี 130,000 ราย อาจต้องปิดกิจการ

หรือท�าธุรกิจนอกระบบในช่วง 12 - 18 เดือนข้างหน้า 

หากรัฐบาลไม่เร่งออกมาตรการเยียวยาผลกระทบ9

ขณะที่จังหวัดที่ค่าแรงยังขึ้นไม่ถึง 300 บาท 

ก็เผชิญปัญหาการเลือกงานและขอขึ้นค่าจ้าง แรงงาน

จ�านวนหนึง่อพยพไปท�างานใน 7 จงัหวดั ทีข่ึน้ค่าแรงเป็น 

300 บาท โรงงานหลายแห่งในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือ  

7 จงัหวดันี ้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการผลติ 

ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ นกัวชิาการสถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) กล่าวว่า “ค่าแรงทีป่รบัเพิม่ขึน้

โดยไม่มีการเพิ่มทักษะการท�างานให้กับผู้ใช้แรงงานย่อม

ไปเบียดก�าไรของบริษัทให้ลดลง ในระยะยาวแล้วธุรกิจ

เอสเอ็มอีจะหายไปเยอะ สุดท้ายจะเหลือแต่รายใหญ่ 

ที่กลายมาเป็นคนคุมตลาดเองทั้งหมด”10

คา่แรง 300 บาท ลดความเหลื่อมล�้า น�าไทย
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่?

เป็นการคาดคะเนว่าจะเกดิหลงัวนัที ่1 เมษายน  

2555 และ 1 มกราคม 2556 ยิง่สญัญาณการขึน้ค่าแรง 

300 บาท ทั่วประเทศชัดเจนขึ้นเท่าไร ผลเสียหายที่จะ 

ตามมาก็ประสานเสยีงองึคะนงึขึน้เรือ่ยๆ แม้การท�าโพล

ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกชิ้นหนึ่ง เรื่อง  

‘ค่าจ้างขั้นต�่า 300 บาททั่วประเทศ ส่งผลอย่างไรต่อ

เศรษฐกิจไทย’ จะพบว่า นักเศรษฐศาสตร์ถึงร้อยละ 

64.3 เห็นว่าเป็นการด�าเนินการท่ีไม่ถูกทางก็ตาม11 แต่

นักเศรษฐศาสตร์จ�านวนหนึ่งและรัฐบาลเห็นว่ามีผลดี

มากกว่าผลเสีย

ผู้กุมบังเหียนเศรษฐกิจของรัฐบาล กิตติรัตน์  

ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลัง กล่าวว่า ค่าแรงที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจ 

ในประเทศขยายตัวจากก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและยังเป็น 

การทดแทนการพึ่งพาการส่งออก ในอีกมิติหนึ่ง มันคือ

ยากระตุน้ให้ทัง้ผู้ประกอบการและแรงงานต้องเพิม่ศกัยภาพ

ของตน12

แต่ข้อดีส�าคัญของการขึ้นค่าแรง 300 บาท 

ที่ท�าให้นักวิชาการอีกจ�านวนไม่น้อยเห็นด้วยคือ มันลด 

ความเหลื่อมล�า้ที่ด�ารงอยู่ช้านานในสังคมไทย แนวคิดนี้

สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองของไทย ณ 

เวลานีอ้ย่างแยกไม่ออก ยงยทุธ แฉล้มวงษ์ ผูอ้�านวยการ

วิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ เห็นว่า แม้จะมี

ผลกระทบด้านลบอยู่บ้าง แต่กไ็ม่เลวร้ายอย่างทีค่าดการณ์  

ตรงกนัข้าม การขึน้ค่าแรง 300 บาท ทัว่ประเทศจะท�าให้

ผู ้ประกอบการต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มผลิตภาพ  

และกระตุน้ให้ระบบเศรษฐกจิไทยตระหนกัว่าค่าจ้างเป็น

ส่วนส�าคญัของระบบทีจ่ะสามารถช่วยลดความเหลือ่มล�้า

ด้านเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน13
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นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซ่ึงเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรง 

300 บาท ยังมองสถานการณ์ไกลกว่านั้นว่า นี่คือจุด 

เริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยไปสู่ทิศทางใหม่ 

สอดคล้องกบัแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ทีช่ือ่ว่า Meidnes -  

Renh ซึ่งตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดนที่สร้าง

ทฤษฎีนี้ขึ้น14

แนวคดินีเ้สนอว่า ระบบเศรษฐกิจทีค่่าจ้างมคีวาม

เหลือ่มล�า้สงู ส่งผลให้ธรุกจิท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัต�า่อยูไ่ด้

ด้วยการจ้างแรงงานทักษะต�่าและให้ค่าแรงต�่ากว่าธุรกิจ 

ที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า ซึ่งจะยิ่งหล่อเลี้ยงความเหลื่อมล�า้

ให้ด�ารงอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุด ผลสุดท้าย ระบบเศรษฐกิจ

จะเข้าสู่ภาวะผลิตภาพต�่าและมาตรฐานการครองชีพ 

ลดลง ดังนั้น การหลุดรอดจากวังวนเช่นนี้ไปสู่ระบบ

เศรษฐกจิทีม่ผีลติภาพสงูได้ จ�าเป็นต้องลดความเหลือ่มล�า้

ของค่าจ้างลง เพราะระบบจะคดักรองธุรกจิทีม่ผีลติภาพ

ต�่าออกไปโดยตัวมันเอง

อย่างไรก็ตาม ส่ิงส�าคญัอย่างยิง่ยวดกค็อืรฐับาล

ต้องด�าเนินนโยบายเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานควบคู่ไปกับ

การเพ่ิมอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เช่น การลงทนุ

ในโครงสร้างพืน้ฐานและสวสัดิการต่างๆ ส่ิงเหล่านีเ้ท่ากบั

การกระตุ้นอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ 

ทีใ่ช้เทคโนโลยสีงูสามารถขยายตวัและเพิม่การลงทนุ ส่วน

แรงงานที่ได้รับการเพิ่มทักษะฝีมือจะเข้ามาสอดรับ 

ส่วนนี้ได้ ท้ายที่สุด ผลิตภาพโดยรวมจะสูงขึ้นพร้อมๆ 

กับมาตรฐานการครองชีพ15

16 มาตรการเยียวยา ช่วยได้จริงหรือไม่  
ยังไร้ค�าตอบ

แรงเสียดทานทางการเมืองใน พ.ศ. นี้ ท�าให ้

ตัวแทนภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลของไทย  

ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ 

สภาหอการค้าไทย ไม่สามารถทดัทานการขึน้ค่าแรง 300 

บาท ได้เหมือนในอดีต แม้จะน�าเสนอผลกระทบเชิงลบ

ให้รฐับาลพจิารณากต็าม เกมทีเ่ดนิคูก่นัไปของภาคธรุกจิ - 

อตุสาหกรรมจงึเป็นการเรยีกร้องให้รฐับาลออกมาตรการ

ลดผลกระทบแก่เอสเอ็มอีที่สุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลายที่สุด

8 มกราคม 2556 คณะรฐัมนตรมีมีตอิอกมาตรการ

ช่วยเหลือเอสเอม็อ ี5 แนวทาง 16 มาตรการ ประกอบด้วย  

(1) เสริมสภาพคล่อง/ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ สินเชื่อ

เพือ่การจ้างงาน, สนิเชือ่เพือ่พฒันาการผลติ, การค�า้ประกนั

สินเชือ่ และการค�า้ประกนัสินเชือ่ผู้ประกอบการรายใหม่  

(2) ลดต้นทนุผูป้ระกอบการทางภาษแีละเงนิสมทบ ได้แก่ 

http://www.suthichaiyoon.com
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ลดเงินสมทบประกันสังคม, ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล,  

ส่วนต่างค่าจ้างสามารถหักลดหย่อนภาษีได้, ค่าใช้จ่าย

ฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้, การยกเว้นภาษี

เงินได้เปล่ียนเครือ่งจกัร, การหกัค่าเสือ่มราคาเครือ่งจกัร, 

การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการลดค่า

ธรรมเนียมห้องพัก (3) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ได้แก่  

การกูย้มืเงนิกองทุนพฒันาฝีมอืแรงงานและการจดัคลนิกิ

พัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนท่ี (4) เพิ่มรายได้ผู้ประกอบ

การ โดยปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา

ของส่วนราชการ และ (5) ส่งเสริมการขาย โดยจัด

คาราวานสินค้าราคาถูกไปจ�าหน่ายให้ลูกจ้างในสถาน

ประกอบการ16

ถึงกระนั้น ธนิต โสรัตน์ เลขาธิการ ส.อ.ท. 

กลับเหน็ว่า 16 มาตรการ ของรฐับาลไม่สามารถช่วยเหลอื

เอสเอ็มอีได้เท่าที่ควรจะเป็น “เมื่อพิจารณาในภาพรวม 

มาตรการที่ออกมาของรัฐบาลช่วยบรรเทาผลกระทบให้

เอสเอม็อไีด้ระดบัหนึง่ แต่ไม่มาก เพราะหลายมาตรการ 

ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรงหรือช่วยได้ไม่มาก เช่น การลด

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับภาระต้นทุน 

ที่สูงขึ้นแล้วเทียบไม่ได้”17

ค่าแรง 300 บาท เป็นเพียงเครื่องมือ มิใช่
เป้าหมาย

ถึงตอนนี้ ค่าแรง 300 บาท เดินหน้าพร้อมกัน

ท่ัวประเทศแล้ว ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบที ่

หลายฝ่ายประเมินไว้คงต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะกว่า 

จะปรากฏผล ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ระบุว่า แม้การขึ้น

ค่าแรง 300 บาท จะผลักดันประเทศไทยสู่ระนาบ

เศรษฐกิจที่สูงขึ้นในอนาคตได้ แต่ก็ไม่ใช่โดยตัวมันเอง

ตามล�าพงั หากยงัต้องมมีาตรการอืน่ๆ รองรบัและระวงั

ผลกระทบในมมุต่างๆ สิง่ทีร่ฐับาลควรต้องให้ความสนใจ

และเร่งลงมือ ได้แก่18

1. การรักษาความได้เปรียบด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน เช่น ระบบโลจิสติกส์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

2. ท�าให้แรงงานข้ามชาติได้รับค่าแรงและ

สวสัดกิารเทยีบเท่าแรงงานไทย เพือ่ไม่ให้เกดิการแย่งงาน 

คนไทย และยังเป็นการลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ

3. การเพิม่ผลติภาพโดยการพฒันาฝีมอืแรงงาน

4. เร่งปรับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

5. รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรของท้องถิ่น 

และชาติ

6. ค่าแรงทีส่งูขึน้จะเป็นตวัเร่งให้แรงงานไหลออก 

จากภาคการเกษตร ซึ่งในอนาคตจะกระทบต่อสังคม 

วงกว้างและเกิดการผูกขาดของบริษัทธุรกิจการเกษตร

ขนาดใหญ่ รัฐจงึต้องพยายามทกุวิถทีางให้เกษตรกรอสิระ

ด�ารงอยู่ได้อย่างมีความมั่นคงในชีวิตเท่าเทียมหรือเหนือ

กว่าแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรม

ที่ส�าคัญก็คือ การปรับแนวคิดเรื่องแรงงานและ

ค่าจ้าง เลกิหวงัพึง่พาแรงงานราคาถกู เพือ่กดต้นทนุและ

รกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าไทย ด้วย

การเน้นคณุภาพหรอืมลูค่าเพิม่ของสนิค้าและความคุม้ค่า

ของสินค้า และให้ค่าจ้างเป็นกลไกให้แรงงานปรับปรุง

คุณภาพ ท�างานให้เต็มศักยภาพสมกับค่าจ้างที่สูงขึ้น 

ตามแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค1์9 

ถงึท่ีสดุแล้ว ค่าแรง 300 บาท ย่อมมใิช่เป้าหมาย

โดยตัวมันเอง การลดความเหลื่อมล�้าและการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานยังอิงกับปัจจัยอีกหลาย

ประการ การเพิม่ค่าแรงโดยไม่เพิม่อ�านาจในการรวมตัว/

ต่อรองให้แก่แรงงาน คงไม่ผดิอะไรกบัการหยบิยืน่ความ

อนุเคราะห์ให้ร�่าไปไม่จบส้ิน ที่ส�าคัญ จะสร้างกลไกให ้

การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าที่สะท้อนความเป็นจริงของแรงงาน

อย่างยัง่ยนืได้อย่างไร โดยไม่ต้องอาศยัการเมอืงท่ีมาแล้ว

กไ็ป นโยบายประชานยิมของรฐับาลเพือ่ไทยจะไปได้ไกล

กว่านี้หรือไม่ เป็นค�าถามที่ต้องติดตาม
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