รายละเอียดแถลงข่ าว “ผลกระทบ 300 บาท เรื่ องจริ งที่ต้องฟั ง” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามแสควร์
12 SME-2,383 อุตสาหกรรม เตือน รบ. ขึน้ ค่ าแรง 300 อย่ างเป็ นระบบ หวั่นกระทบธุ รกิจส่ งออก
รุ นแรงอาจเจ๊ งนับ 1,000 ราย ชี ้ ทําศก.ไทยสูญเงินนับแสนล้ าน แนะ 3 ทางออก ตัง้ กก.ไตรภาคีดูแล
พร้ อมชีช้ ่ องรัฐเข้ าชดเชยส่ วนต่ างโดยตรงแก่ แรงงานแทน
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์ ได้ มีงานแถลงข่าว “ผลกระทบ 300 บาท
เรื่ องจริ งที่ต้องฟั ง” จัดโดย 12 สมาคมอุตสาหกรรม รวม 2,273 สมาชิก ประกอบด้ วย สมาคมอุตสาหกรรม
เครื่ องเรื อนไทย 330 ราย, กลุม่ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 130 ราย, สมาคม
เครื่ องเขียนและเครื่ องใช้ สาํ นักงานไทย 400 ราย, สมาคมสินค้ าของตกแต่งบ้ าน 445 ราย, สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์ไทย , สมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่ าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ 200 ราย, สมาคมโรงเลื่อยจักร
60 ราย, สมาคมการค้ าเครื่ องใช้ ในครัวเรือนไทย 116 ราย, สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 120 ราย, สมาคม
ของขวัญของชําร่ วยไทยและของตกแต่งบ้ าน 300 ราย, สมาคมธุรกิจไม้ 120 ราย, และสมาคมอุตสาหกรรมไม้
ยางพาราภาคตะวันออก 52 ราย
นายอารั กษ์ สุขสวัส ดิ์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย เปิ ดเผยว่า จากกรณี ที่รัฐบาลใหม่มี
นโยบายกําหนดค่าแรงขันตํ
้ ่า 300 บาทนัน้ 12 สมาคมอุตสาหกรรมได้ ประชุมเพื่อหารื อผลกระทบจากนโยบาย
ดังกล่าว โดยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็ นสมาชิก 12 สมาคม ซึง่ 95% เป็ นผู้ประกอบการ SME และ 5% เป็ น
อุตสาหกรรมใหญ่ โดย 50% ของสมาชิ ก เป็ นผู้ประกอบการส่งออก ที่จ ะได้ รับ ผลกระทบทันที แ ละรุ นแรง
เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมในกลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออก 107,680 ล้ านบาท/ปี และมีอัตราการจ้ างแรงงาน
972,000 คน ดังนัน้ ถ้ าปรั บค่าแรงเป็ น 300 บาทต่อวัน จะทําให้ ต้นทุนค่าแรงสูงขึน้ 35-40% ซึ่งยังไม่รวม
้
าจะทําให้ ต้นทุนรวมสูงขึ ้นจากฐานเดิม 12-16%
ต้ นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ ้นตามกลไกของวัตถุดิบ ดังนันคาดว่
ส่งผลให้ ต้องขึน้ ราคาขายสินค้ า ในขณะที่ค่แู ข่งของไทย ในตลาดโลก ทังจี
้ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ไม่มีการ
ปรั บราคา ผลที่ตามมาคือไทยถูกยกเลิกคําสั่งซือ้ และอาจทํ าให้ ประเทศเสียหายนับแสนล้ า น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องนุ่งห่ม ที่มีอตั ราการจ้ างแรงงานมาก และเป็ นรายได้ หลักของประเทศ อาจ
ได้ รับผลกระทบมากแน่นอน

“ในส่วนผลกระทบต่อเนื่องสู่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อการส่งออก ซึ่งรายได้ หลักของประเทศลดลง
นําไปสูเ่ งินไหลเข้ าประเทศน้ อยลง ส่งผลต่อกําลังซื ้อโดยรวมของประเทศ เช่นเดียวกับประเทศกรี ซ ที่มีปัญหา
มาจากการแข่งขันนโยบายประชานิ ยมของพรรคการเมือง โดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก สุดท้ ายนําไปสูจ่ ดุ จบของเศรษฐกิจของประเทศในที่สดุ อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบอัตราค่าแรง
ขันตํ
้ ่าของไทยกับประเทศคู่แข่งในอุตสาหกรรม พบว่าไทยมีอตั ราค่าแรงขันตํ
้ ่าที่สงู อยู่แล้ ว ซึ่งถ้ าเปรี ยบเทียบ
กับเวียดนาม อินโดนีเซีย ยังถือว่าอัตราค่าแรงขั ้นตํ่าของไทยสูงกว่าเป็ นเท่าตัว”นายอารักษ์ กล่าว
12 สมาคมอุต สาหกรรมมี ข้ อ นํ า เสนอต่ อ การดํ า เนิ น นโยบายการขึ น้ ค่า แรง 300 บาท 3 แนวทาง ได้ แ ก่
1.สมาคมเข้ าใจปั ญหาผู้ใช้ แรงงาน แต่ผลกระทบที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ จึงไม่เห็นด้ วยกับการนํานโยบายนี ้มาใช้
อย่างทันทีทนั ใด แต่เห็นด้ วยที่จะใช้ รูปแบบของคณะกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย (นายจ้ าง ตัวแทนลูกจ้ าง
และตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน) ขึ ้นมาพิจารณาค่าแรงดังเดิม โดยจะต้ องปราศจากการแทรกแทรงทาง
การเมือง 2.ขอเสนอให้ มีการประชุมร่ วมกัน เพื่อกําหนดการปรับค่าแรงอย่างมีระบบและเป็ นขันบั
้ นไดตามที่
คณะกรรมการไตรภาคีเห็นชอบ เพือ่ ให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถปรับตัวและอยูร่ อดได้ ในตลาดโลก
และ3. 12 สมาคมเห็นด้ วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยรัฐบาลจะต้ องให้ การช่วยเหลือด้ านการเงินแก่
แรงงานโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการ ซึง่ อาจจะจ่ายผ่านรูปแบบของประกันสังคม (คล้ ายกับการจ่าย
สงเคราะห์บตุ ร) ที่ไม่ส่งผลต่อราคาสินค้ าต่างๆ ที่จะต้ องก้ าวกระโดดจากการปรับค่าแรง รวมถึงเป็ นการลด
ปั ญหาเงินเฟ้อรุนแรง อีกทังไม่
้ กระทบต่อค่าแรงของแรงงานต่างด้ าว ที่ต้องปรับตามตามสนธิสญ
ั ญาสากลด้ วย
ทังนี
้ ้ รัฐบาลสามารถลดการชดเชยลงตามการปรับตัวของค่าแรงตามมติคณะกรรมการไตรภาคี”
หากรัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายการขึ ้นค่าแรง 300 บาท โดยไม่มีมาตรการตามที่ 12 สมาคมนําเสนอ เชื่อว่า
จะส่งผลกระทบอย่างรุ นแรง และคาดว่าจะมีผ้ ปู ระกอบในสมาชิกจํานวนกว่า 1,000 ราย ที่ต้องปิ ดดําเนินการ
นัน่ หมายถึงจํานวนของผู้ตกงานก็จะเพิม่ ขึ ้นเช่นกัน

ตารางมูลค่ าผลผลิตโดยรวม, มูลค่ าการส่ งออก และอัตราจ้ างงานแยกตามแต่ ละสมาคม
ชื่อสมาคม

มูลค่ าผลผลิตรวม (ต่ อปี )

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย

มูลค่ าส่ งออก (ต่ อปี )

อัตราจ้ างงาน

74,202 ล้ านบาท

37,000 ล้ านบาท

300,000 คน

1,000 ล้ านบาท

-

1,500 คน

สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้ สาํ นักงานไทย

30,000 ล้ านบาท

6,000ล้ านบาท

100,000 คน

สมาคมสินค้ าของตกแต่งบ้ าน

35,000 ล้ านบาท

12,532 ล้ านบาท

350,000 คน

50 ล้ านบาท

-

500 คน

สมาคมการค้ าเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนไทย

66,000 ล้ านบาท

22,200 ล้ านบาท

50,000 คน

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

14,000 ล้ านบาท

7,195 ล้ านบาท

50,000 คน

สมาคมธุรกิจไม้

16,800 ล้ านบาท

5,700 ล้ านบาท

20,000 คน

สมาคมอุตสาหกรรมไม้ ยางพาราภาคตะวันออก

35,000 ล้ านบาท

17,053 ล้ านบาท

100,000 คน

272,052 ล้ านบาท

107,680 ล้ านบาท

972,000 คน

กลุม่ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ,สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
สมาคมโรงเลือ่ ยจักร

สมาคมของขวัญของชําร่ วยไทยและของตกแต่ง
บ้ าน
สมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่ าเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมไม้

รวม

ค่ าแรงเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่ งในอุตสาหกรรม
Rate Per Month
ประเทศ
Highest(USD) Lowest(USD) Highest(Baht) Lowest(Baht)

Last update

จีน

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

ยังไม่ รวม
Benefit & OT

อ้างอิงจาก : www.wageindicator.org

