
รายละเอียดแถลงข่าว “ผลกระทบ 300 บาท เร่ืองจริงที่ ต้องฟัง” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554    
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามแสควร์ 
 
12 SME-2,383 อุตสาหกรรม เตือน รบ. ขึน้ค่าแรง 300 อย่างเป็นระบบ หวั่นกระทบธุรกิจส่งออก
รุนแรงอาจเจ๊งนับ 1,000 ราย ชี ้ทาํศก.ไทยสูญเงนินับแสนล้าน แนะ 3 ทางออก ตัง้กก.ไตรภาคีดูแล 
พร้อมชีช่้องรัฐเข้าชดเชยส่วนต่างโดยตรงแก่แรงงานแทน 
 
เมื่อวันท่ี 1 ส.ค.เวลา 13.00 น. ท่ีโรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์ ได้มีงานแถลงข่าว “ผลกระทบ 300 บาท 

เร่ืองจริงที่ต้องฟัง” จดัโดย 12 สมาคมอตุสาหกรรม รวม 2,273 สมาชิก ประกอบด้วย  สมาคมอตุสาหกรรม
เคร่ืองเรือนไทย 330 ราย, กลุม่อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 130 ราย, สมาคม
เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้สาํนกังานไทย 400 ราย, สมาคมสินค้าของตกแตง่บ้าน 445 ราย, สมาพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ไลฟ์สไตล์ไทย  , สมาคมไทยพฒันาการปลกูป่าเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมไม้ 200 ราย, สมาคมโรงเลื่อยจกัร 
60 ราย, สมาคมการค้าเคร่ืองใช้ในครัวเรือนไทย 116 ราย, สมาคมอตุสาหกรรมของเลน่ไทย 120 ราย, สมาคม
ของขวญัของชําร่วยไทยและของตกแตง่บ้าน 300 ราย, สมาคมธุรกิจไม้ 120 ราย, และสมาคมอตุสาหกรรมไม้
ยางพาราภาคตะวนัออก 52 ราย 
 
นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย เปิดเผยว่า จากกรณีท่ีรัฐบาลใหม่มี
นโยบายกําหนดคา่แรงขัน้ต่ํา 300 บาทนัน้ 12 สมาคมอตุสาหกรรมได้ประชมุเพ่ือหารือผลกระทบจากนโยบาย
ดงักลา่ว โดยพบว่าผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิก 12 สมาคม ซึง่ 95% เป็นผู้ประกอบการ SME และ 5% เป็น
อุตสาหกรรมใหญ่ โดย 50% ของสมาชิกเป็นผู้ ประกอบการส่งออก ที่จะได้รับผลกระทบทันทีและรุนแรง 
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออก 107,680 ล้านบาท/ปี และมีอัตราการจ้างแรงงาน
972,000 คน ดงันัน้ ถ้าปรับค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวัน จะทําให้ต้นทุนค่าแรงสูงขึน้ 35-40% ซึ่งยังไม่รวม
ต้นทนุวตัถดิุบที่ปรับสงูขึน้ตามกลไกของวตัถดิุบ ดงันัน้คาดว่าจะทําให้ต้นทนุรวมสงูขึน้จากฐานเดิม 12-16% 
ส่งผลให้ต้องขึน้ราคาขายสินค้า ในขณะท่ีคู่แข่งของไทย ในตลาดโลก ทัง้จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไม่มีการ
ปรับราคา ผลที่ตามมาคือไทยถูกยกเลิกคําสั่งซือ้ และอาจทําให้ประเทศเสียหายนับแสนล้าน โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีมีอตัราการจ้างแรงงานมาก และเป็นรายได้หลกัของประเทศ อาจ
ได้รับผลกระทบมากแน่นอน 
 



“ในส่วนผลกระทบต่อเน่ืองสู่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อการส่งออก ซึ่งรายได้หลกัของประเทศลดลง 
นําไปสูเ่งินไหลเข้าประเทศน้อยลง สง่ผลต่อกําลงัซือ้โดยรวมของประเทศ เช่นเดียวกบัประเทศกรีซ ท่ีมีปัญหา
มาจากการแข่งขันนโยบายประชานิยมของพรรคการเมือง โดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก สดุท้ายนําไปสูจ่ดุจบของเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอตัราค่าแรง
ขัน้ต่ําของไทยกบัประเทศคู่แข่งในอตุสาหกรรม พบว่าไทยมีอตัราค่าแรงขัน้ต่ําท่ีสงูอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ
กบัเวียดนาม อินโดนีเซีย ยงัถือวา่อตัราคา่แรงขัน้ต่ําของไทยสงูกวา่เป็นเทา่ตวั”นายอารักษ์ กลา่ว  
 
12 สมาคมอุตสาหกรรมมีข้อนําเสนอต่อการดําเนินนโยบายการขึน้ค่าแรง 300 บาท 3 แนวทาง ได้แก่            
1.สมาคมเข้าใจปัญหาผู้ใช้แรงงาน แตผ่ลกระทบที่มีตอ่ระบบเศรษฐกิจ จงึไมเ่ห็นด้วยกบัการนํานโยบายนีม้าใช้
อย่างทนัทีทนัใด แตเ่ห็นด้วยท่ีจะใช้รูปแบบของคณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย (นายจ้าง ตวัแทนลกูจ้าง 
และตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน) ขึน้มาพิจารณาค่าแรงดังเดิม โดยจะต้องปราศจากการแทรกแทรงทาง
การเมือง 2.ขอเสนอให้มีการประชุมร่วมกนั เพ่ือกําหนดการปรับค่าแรงอย่างมีระบบและเป็นขัน้บนัไดตามท่ี
คณะกรรมการไตรภาคีเห็นชอบ เพือ่ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตวัและอยูร่อดได้ในตลาดโลก  
 
และ3. 12 สมาคมเห็นด้วยในการเพ่ิมคณุภาพชีวิตแรงงาน โดยรัฐบาลจะต้องให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่
แรงงานโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการ ซึง่อาจจะจ่ายผ่านรูปแบบของประกนัสงัคม (คล้ายกบัการจ่าย
สงเคราะห์บตุร) ท่ีไม่ส่งผลต่อราคาสินค้าต่างๆ ที่จะต้องก้าวกระโดดจากการปรับค่าแรง รวมถึงเป็นการลด
ปัญหาเงินเฟ้อรุนแรง อีกทัง้ไม่กระทบตอ่คา่แรงของแรงงานตา่งด้าว ท่ีต้องปรับตามตามสนธิสญัญาสากลด้วย 
ทัง้นี ้รัฐบาลสามารถลดการชดเชยลงตามการปรับตวัของคา่แรงตามมติคณะกรรมการไตรภาคี” 
 
หากรัฐบาลยงัคงดําเนินนโยบายการขึน้ค่าแรง 300 บาท โดยไม่มีมาตรการตามท่ี 12 สมาคมนําเสนอ เช่ือว่า
จะสง่ผลกระทบอย่างรุนแรง และคาดว่าจะมีผู้ประกอบในสมาชิกจํานวนกว่า 1,000 ราย ท่ีต้องปิดดําเนินการ 
นัน่หมายถงึจํานวนของผู้ตกงานก็จะเพิม่ขึน้เชน่กนั 
  

 

  



ตารางมูลค่าผลผลิตโดยรวม, มูลค่าการส่งออก และอัตราจ้างงานแยกตามแต่ละสมาคม 

ช่ือสมาคม มูลค่าผลผลิตรวม (ต่อปี) มูลค่าส่งออก (ต่อปี) อัตราจ้างงาน 

สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 

กลุม่อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์,สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  

74,202 ล้านบาท 37,000 ล้านบาท 300,000 คน 

สมาคมโรงเลือ่ยจกัร  1,000 ล้านบาท  - 1,500 คน  

สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้สาํนกังานไทย  30,000 ล้านบาท  6,000ล้านบาท  100,000 คน 

สมาคมสนิค้าของตกแต่งบ้าน  

สมาคมของขวญัของชําร่วยไทยและของตกแตง่

บ้าน  

35,000 ล้านบาท  

 

12,532 ล้านบาท 

 

350,000 คน 

สมาคมไทยพฒันาการปลกูป่าเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมไม้ 

50 ล้านบาท  - 500 คน 

สมาคมการค้าเคร่ืองใช้ในครัวเรือนไทย  66,000 ล้านบาท  22,200 ล้านบาท 50,000 คน 

สมาคมอตุสาหกรรมของเลน่ไทย  14,000 ล้านบาท  7,195 ล้านบาท 50,000 คน  

สมาคมธุรกิจไม้ 16,800 ล้านบาท 5,700 ล้านบาท  20,000 คน 

สมาคมอตุสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวนัออก  35,000 ล้านบาท 17,053 ล้านบาท 100,000 คน 

รวม 272,052 ล้านบาท 107,680 ล้านบาท 972,000 คน 

 
  



ค่าแรงเปรียบเทยีบกบัประเทศคู่แข่งในอุตสาหกรรม   

  Rate Per Month 

ประเทศ Highest(USD) Lowest(USD) Highest(Baht) Lowest(Baht) Last update 

จนี 201.81 108.55 6,054 3,256 20/4/2011 

เวียดนาม 75.35 48.61 2,260 1,458 1/1/2010 

อินโดนีเซีย 158.41 83.31 4,752 2,499 2011 

ไทย 191.53 137.80 5,746 4,134 1/1/2011 

ไทย 

(หากปรับ) 

260 260 7,800 7,800 ยังไม่รวม 

Benefit &  OT 

  อา้งองิจาก : www.wageindicator.org 

 


