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This report is not intended to provide the basis for 
any evaluation of the financial instruments 
discussed herein. The information was obtained 
from various sources; we do not guarantee its 
accuracy or completeness. In particular, information 
provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There 
is no representation that any transaction can 
execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended 
to constitute legal, tax or accounting advice in 
relation to entering into any transaction and does 
not have regard to the particular needs of any 
specific person who may receive this report. Clients 
should consult their own financial advisors regarding 
the appropriateness of investing in any investment 
strategies discussed or recommended in this report 
and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all 
information this presentation has been produced or 
compiled from sources believed to be reliable, the 
Bank makes no representation as to its accuracy or 
completeness. 
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การปรบัอตัราค่าจ้างขั้นต่าซ่ึงได้รบัการอนุมัติจากคณะรฐัมนตรีใน
การประชุมวันท่ี 13 กันยายน 2022 และจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2022 น้ี ถือเป็นการปรบัค่าแรงขั้นต่าท่ัวประเทศเป็นครั้งแรก
ในรอบกวา่ 2 ปีหลังจากประกาศครัง้ล่าสุดท่ีมีผลเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 
2020 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19

ตลอดช่วงกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ามีส่วนช่วย
ลดสัดส่วนแรงงานยากจนลดลงจาก 12.2% เมื่อปี 2011 ลงสู่ระดับ
ต่ากวา่ 10% แม้ผลจากการระบาดจะกดดันให้สัดส่วนแรงงานยากจน
ล่าสุดในปี 2020 แตะระดับ 5.8% แต่โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับต่า
กวา่เลขสองหลัก คาดวา่ การปรบัขึ้นค่าแรงขั้นต่าในช่วงประมาณ 
4.5-6.6% % ครัง้น้ี จะส่งผลให้ค่าจา้งท่ีเป็นตัวเงินเพ่ิมขึ้นประมาณ 
0.36-0.53% และอาจกระตุ้นการบรโิภคภาคครัวเรือนได้ 0.27-0.39% 
ในปี 2022 น้ี 

บทความน้ีเผยแพรใ่นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัท่ี 19-21 กันยายน 2565

การขึ้นค่าแรงขั้นต่า
กับการปรบัโครงสรา้งตลาดแรงงานและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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อย่างไรก็ตาม รายจ่ายค่าจ้างท่ีเพ่ิมขึ้นอาจกระทบด้านต้นทุนการผลิต ประกอบกับแรงกดดัน

ด้านอุปสงค์ท่ีเพ่ิมอาจดึงเงินเฟ้อ ส าหรบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการนั้น 

คาดวา่สาขาการผลิตท่ีพ่ึงพาแรงงานค่าจ้างต่าและมีภาระรายจ่ายค่าแรงต่อต้นทุนใน

สัดส่วนท่ีสูงจะได้รบัผลกระทบมากกวา่กลุ่มอื่น โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ก่อสรา้ง 

โรงแรม สันทนาการ และค้าปลีก ในด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีหลายสาขาท่ีเน้นการใช้ปัจจัย

แรงงานอย่างเข้มข้นและมีสัดส่วนรายจ่ายค่าจ้างต่อต้นทุนสูง จะต้องเผชิญกับก าไร

ต่อหน่วยท่ีบางลง ขณะท่ียังต้องแบกรับภาระต้นทุนหลายด้านท่ีแพงขึ้น โดยเฉพาะ

ราคาวตัถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ค่าขนส่ง รวมถึงการปรบัขึ้นค่าไฟฟ้า และการปรบัขึ้น

ค่าธรรมเนียม FIDF ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีจะส่งผ่านไปยังอตัราดอกเบี้ยเงินกู้

ให้สูงขึ้นภายใต้การปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบาย จากการประเมินสัดส่วนค่าจ้างต่อต้นทุน

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดพบวา่ มหีลายสาขาอตุสาหกรรมท่ีเน้นการใช้แรงงานในการผลิต ซึ่ง

มภีาระค่าตอบแทนแรงงานต่อต้นทุนท้ังหมดสูงกวา่ 10-20% เช่น ยาสูบ เฟอรนิ์เจอร ์

รองเท้า เซรามกิ และการพิมพ์ จะต้องแบกรบัต้นทุนเพ่ิมขึน้จากการปรบัค่าจา้งขัน้ต่า 

ซ่ึงเป็นการเพ่ิมอปุสรรคให้แก่ผู้ประกอบการเหล่านี้มากย่ิงขึ้น

ในภาพกวา้ง Krungthai COMPASS คาดวา่การปรบัขึน้ค่าจ้างขั้นต่าประมาณ 8-22 บาท 

ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ โดยปรบัจากเดิมท่ีอยู่ในช่วง 313-328 

บาทต่อวนั เป็น 336-354 บาทต่อวนั หรอืเพ่ิมขึ้นในช่วงประมาณ 4.5-6.6% จะส่งผลให้

ดัชนีราคาผู้ผลิตเพ่ิมขึ้น 0.17-0.25% และกระทบต่อเงินเฟ้อประมาณ 0.03-0.04% 

ในปี 2022 น้ี ส่วนในปีหน้าคาดว่าดัชนีราคาผู้ผลิตจะปรับตัวขึ้น 0.69-1.01% ซึ่งจะ

ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น 0.13-0.20% ท้ังนี้ อาจส่งผลกระทบจีดีพีไม่มากนัก 

เนื่องจากปัจจัยลบจะถูกชดเชยด้วยปัจจัยบวกจากผลทางรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น แม้กระนั้นก็

ตาม การเพ่ิมค่าจา้งอาจหนุนการปรบัโครงสรา้งในตลาดแรงงาน โดยจะช่วยลดความ

เหล่ือมล้าระหวา่งกลุ่มแรงงานท่ีขาดทักษะกับกลุ่มแรงงานมฝีีมอืและแรงงานวชิาชีพ

ในระยะยาว และสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนได้รับผลพวงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างท่ัวถึงมากย่ิงขึน้

ส าหรบัผู้ประกอบการท่ีจะต้องเผชิญกับภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น Krungthai COMPASS 

มขีอ้เสนอแนะให้ใช้โอกาสน้ีในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ท้ังการยกระดับทักษะให้ดี

ขึน้กวา่เดิม (Upskill) และการสรา้งทักษะใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน (Reskill) ซึ่ง

จะเอื้อต่อสภาพการแขง่ขนัทางธรุกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควร

ปรบัระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น 

ปรับลดขั้นตอนในการท างานและใช้ระบบการผลิตท่ีกระชับ (Streamline) รวมถึง

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้

ผู้ประกอบการมีก าลังแรงงานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
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