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ABSTRACT

This thesis aims to study the determination of wage and minimum rate of wage under
Thai law with its purpose to determine the appropriate wage in the industry sector accordingly.
At present, there have not yet been legislations which provide specific principles and for the
employment in the industry sector, employee.  Consequently, this entitles employers to lawfully
pay the wages at the minimum rate to the employees and the employees in the industry sector
receive the inappropriate wages with the level of the capacity and labour skill.

This study in documentary research.  It includes the determination of wage and the
minimum rate of wage under Japanese law and employs the flexible wage system of Singapore as
the guideline in the analysis and comparison.

From the study, it is found that nowadays the Labour Protection Act, B.E. 2541
(1998) provides the protection of wage only with regard to the minimum rate for the unskillful
labour on the commencing period of employment, but there has not yet been the protection of
appropriate wage to match the employees’ capability and labour skill.  It is suggested that the
provisions of the Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998) be amended by specifically providing
the wage in the industry sector to avoid the unlawful compliance with the minimum rate of wage
and to assist employees to receive the appropriate wage with the level of their ability and labour
skill by adding Section 5 Definition; the definition of “The wage rate in the industry sector”
should be provided, and Section 87 bis; the consideration and determination of the wage in the
industry sector should be specifically provided and should be directly enforceable with the
employment in the industry sector.  Moreover, the wage committee in the industry sector should
be appointed to study and determine the said wage rate in the industry sector.
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บทที่  1
บทนํ า

1.1 ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
ประเทศไทยไดเร่ิมตนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอยางจริงจังในป  พ.ศ.  2503  

เมือ่มีการประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2503  โดยให
สิทธปิระโยชนแกผูที่ทํ าการลงทุนในอุตสาหกรรม   รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน   เพือ่ท ําหนาที่สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยเอกชน  และตอมาในป  พ.ศ.  2504  
มกีารประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่  1  โดยมีเปาหมายสํ าคัญคือ   การ
สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุนในกิจการประเภทตางๆ  โดยรัฐบาลไมเขาไป 
แทรกแซง แตจะใหการสนับสนุนโดยการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จํ าเปนสํ าหรับการประกอบ
การในภาคอุตสาหกรรม

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2504-2509)  และ
ฉบบัที่  2 (พ.ศ.  2510-2514) รัฐบาลมุงเนนการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทํ าการผลิต 
เพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศหรือการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขาและตั้งแตแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2515-2519) เปนตนมา  การพัฒนาอุตสาหกรรม
จึงไดเปล่ียนแปลงมาเปนผลิตเพื่อการสงออก และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบบัที่  4  (พ.ศ.  2520-2524) และฉบับที่  5 (พ.ศ.  2525-2529) รัฐบาลยังคงใหความสํ าคัญตอการ
พฒันาอตุสาหกรรมเพื่อการสงออกและการกระจายการลงทุนไปสูภูมิภาค  โดยในชวงเวลาดังกลาว
เร่ิมมีการกลาวถึงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและโครงสรางการผลิตเพื่อสนับสนุนและ 
สงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก   เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ า  สถาบัน 
การเงนิขาดเสถียรภาพและขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง   ตลอดจนไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้น
ของราคานํ้ ามันในตลาดโลก

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่  6  (พ.ศ.  2530-2534) มุงเนนการ 
แกไขปญหาการขาดดุลการคา โดยการสงเสริมอุตสาหกรรมสงออก   อุตสาหกรรมเกษตร การ
พฒันาฝมอืแรงงานและการกระจายการลงทุนไปสูภูมิภาค    โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ   ฉบับที่  7  (พ.ศ. 2535-2539) มีการมุงเนนการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคและการ
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พฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค  การพัฒนาผูประกอบการและการรับจางผลิตเหมาชวง
เพือ่เพิ่มการจางงานและการกระจายรายได

การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงเวลา 
ดงักลาว (พ.ศ.  2503-2538) สามารถกอใหเกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง   ซ่ึงเห็น
ไดอยางชัดเจนจากสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
จากรอยละ  12  ในป  พ.ศ. 2503   เปนรอยละ  32  ในป  พ.ศ.  25381   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ   ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540-2544)  เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กํ าหนดไวคือ
การเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก   การกระจายความเจริญสูชนบท   การพัฒนา
ความรูและทักษะในการบริหารจัดการใหแกผูประกอบการ  และการมีสวนรวมของประชาชนใน
การใชประโยชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจุบันประเทศไทยกํ าลัง
ด ําเนนินโยบายทางเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9 (พ.ศ.  2545-
2549)

วกิฤตเิศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป  พ.ศ.  2540  ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราจากระบบอัตราคงที่มาเปนอัตราลอยตัว (Managed  Float) และปญหาเศรษฐกิจที่ไมไดรับ
การแกไขอยางเหมาะสม   กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ    
โดยมโีรงงานจํ านวนมากตองปดกิจการและอีกจํ านวนมากตองลดการผลิตลง  อันเนื่องมาจากตลาด
ขาดกํ าลังซ้ือและปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน   และการผลิตที่ลดลงนั้น   สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน  ซ่ึงเปนผลมาจากคาจางแรงงานที่เพิ่มขึ้น  การ 
ขาดแคลนแรงงานฝมือ   การขาดการพัฒนาการผลิตอยางตอเนื่องและการพึ่งพาวัตถุดิบจากตาง
ประเทศในอัตราสูง   เปนตน

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนจํ าเปน
ตองอาศัยปจจัยหลายประการ  ผูใชแรงงานนับเปนทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาทอยางมากในฐานะ
ปจจยัสํ าคัญที่ทํ าใหกระบวนการผลิตขับเคลื่อนไปได  และในระบบเศรษฐกิจที่ตองมีการผลิตสินคา
และบริการเพื่อตอบสนองความตองการในดานอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในสังคมรวมถึงการ 
สงออกนัน้  ผูใชแรงงานยอมสวมหมวกสองใบ   กลาวคือ   อยูในฐานะปจจัยในกระบวนการผลิต
และอยูในฐานะผูบริโภคสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นผานอํ านาจซื้อ (Purchasing  Power ) ที่ไดรับ
ตอบแทนจากการทํ างานในรูปคาจางนั่นเอง

                                                                
1 สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.ขอมูลในปสุดทายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-7.
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เมื่อพูดถึงคาจางยอมเขาใจกันวาหมายถึงเงินคาแรงที่ลูกจางไดรับจากการทํ างานเปน
รายช่ัวโมง   รายวัน    รายเดือนหรือตามผลงานเปนหนวย    ตามรูปแบบของวิธีการจายคาจาง   เชน    
การจายคาจางตามระยะเวลาของการทํ างาน  (Time  rate)   และการจายคาจางตามผลงานที่ลูกจางได
ทํ า ( Piece  rate )2   แตเนือ่งจากสภาพในสังคมปจจุบันมีการพัฒนาเปนแบบสังคมอุตสาหกรรม    
คาจางแรงงานจึงเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ทั้งดานที่เปน
รายไดของลูกจางผูใชแรงงานและดานที่เปนทุนในการประกอบกิจการของนายจาง

สืบเนือ่งมาจากการที่คาจางเปนหัวใจสํ าคัญในการทํ างานของลูกจาง   การบริหารคาจาง
จงึมคีวามจ ําเปนสํ าหรับการจางงานทุกประเภทรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมดวย  และเพื่อสรางความ
สัมพนัธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง   คาจางที่ลูกจางไดรับตอบแทนการทํ างานนั้น  ควรมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการทํ างาน

ในอดตีประเทศไทยไมมีการกํ าหนดนโยบายคาจาง  จนกระทั่ง  ป  พ.ศ.  2515   ไดมี
การกํ าหนดนโยบายคาจางขั้นตํ่ าขึ้น โดยรัฐบาลไทยไดออกกฎหมายคุมครองแรงงานคือประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2515 ใหอํ านาจกระทรวงมหาดไทยกํ าหนด
การคุมครองแรงงาน    รวมทั้งการคุมครองในเรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่ า เพื่อเปนหลักประกันเบื้องตน
แกประชากรวัยทํ างานหรือแรงงานไรฝมือเมื่อแรกเขาสูตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดึง
ระดับคาจางในขณะนั้นซ่ึงตํ่ ามากใหมาอยูในระดับเฉลี่ยทั่วไป อีกทั้งมุงหมายใหคาจางขั้นตํ่ าชวย
ขจัดความเหลื่อมล้ํ าระหวางนายจางที่จายคาจางเปนธรรมกับไมเปนธรรมใหสามารถแขงขันกันได
อยางเปนธรรมมากขึ้น  โดยใชกฎหมายคาจางขั้นตํ่ าเปนเครื่องมือและมีการประกาศใชบังคับเปน
คร้ังแรกตัง้แต  วันที่  17  เมษายน  2516 เปนตนมา  จนกระทั่งปจจุบันกฎหมายที่รับรองการกํ าหนด
คาจางขั้นตํ่ า  คือ  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541

นับจากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด   
แตในปจจุบันยังไมมีการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับคาจางในภาคอุตสาหกรรมแตอยางใด จึงทํ าให
การกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมเปนการตกลงโดยอิสระระหวางนายจางกับลูกจาง โดย 
สวนใหญลูกจางจะอยูในฐานะลูกจางรายวัน ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  นายจางมีสิทธิจายคาจาง 
ใหแกลูกจางในอัตราคาจางขั้นตํ่ าโดยไมผิดกฎหมาย    ทั้งที่ความเปนจริงนายจางควรจายคาจางให
คุมคากับการทํ างานของลูกจาง เพราะการทํ างานในภาคอุตสาหกรรมมักมีการกํ าหนดมาตรฐาน 

                                                                
2 เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2524).  ประมวลคํ าพิพากษาฎีกา  คดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและขอสังเกต

ในการนํ าแนวคํ าวินิจฉัยมาถือปฏิบัติ   อางถึงใน  ธีระ   หงสเจริญ. คาจางตามกฎหมายแรงงาน.   หนา  39.
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ตางๆ  มาควบคุมการผลิต3   ท ําใหลูกจางตองใชทักษะความสามารถ  และเทคนิคเฉพาะทางความ
ชํ านาญงาน เพื่อสรางผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  เพราะฉะนั้นลูกจางจึงควรไดรับ
คาจางทีเ่หมาะสมตามที่ตนไดใชทักษะ  ความสามารถไปกับการทํ างาน  และจากการที่ประเทศไทย
ยังไมมีการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับคาจางสํ าหรับการทํ างานในภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลเสีย 
ดังตอไปนี้  คือ

(1) ทํ าใหนายจางนํ าอัตราคาจางขั้นตํ่ ามาใชบังคับกับการทํ างานในภาคอุตสาหกรรม   
ซ่ึงท ําใหลูกจางไดรับคาจางในอัตราที่ไมเหมาะสม    เนือ่งจากการจายคาจางตามอัตราคาจางขั้นตํ่ า
ดังกลาวไมไดคํ านึงถึงทักษะฝมือ   ความสามารถ และสภาพการทํ างานที่แตกตางกันไปในอุต
สาหกรรมแตละประเภท และอัตราคาจางดังกลาวไมสะทอนถึงประสบการณหรืออายุงานที่เพิ่มขึ้น
ของลูกจางทํ าใหความสามารถทักษะฝมือแรงงานประสบการณหรืออายุงานที่เพิ่มขึ้นไมไดรับคา
ตอบแทนตามสมควร

(2) การบังคับใชคาจางขั้นตํ่ ามีลักษณะครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยไมมี
การจ ําแนกประเภทของอุตสาหกรรมซึ่งมีสถานภาพในการแขงขัน การทํ ากํ าไรและการเจริญเติบโต
ที่แตกตางกันแตอุตสาหกรรมทุกประเภทจายในอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่เทากันในทุกอุตสาหกรรม     
ซ่ึงการจ ายคาจ างในลักษณะนี้ไม มีการคํ านึงถึงความสามารถในการจ ายของธุรกิจทํ าให 
อุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งมีลักษณะที่ปราศจากความมั่นคงในการทํ างานอันเปนผลสืบเนื่องมา
จากสาเหตุดานเศรษฐกิจ  เมื่อใดก็ตามที่เกิดภาวะผันผวนทางการตลาดยอมสงผลกระทบตอการ
ผลิตท ําใหการผลิตหยุดชะงักในบางครั้ง    นอกจากนี้การผลิตในบางประเภทก็มีลักษณะพิเศษ  เชน   
เสื้อผาสํ าเร็จรูปที่การผลิตตองผันแปรไปตามแฟชั่นในแตละฤดู หรืออุตสาหกรรมการอาหารที่ 
การผลิตผันแปรไปตามฤดูการเกษตร  อีกทั้งผลกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก     
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตราคาจางแรงงาน จึงทํ าใหผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมเหลานี้
มคีวามเสี่ยงตอการวางงานตลอดเวลา

(3) การเรียกรองใหมีการปรับคาจางในปจจุบันมักสรางความราวฉานใหกับนายจาง
และลูกจาง เนือ่งจากทั้งสองฝายมุงเนนแตเพียงผลประโยชนของฝายตน ดังนั้น เพื่อลดความขัดแยง
ทีเ่กดิขึน้   นายจางและลูกจางจึงควรรวมมือกันเพื่อหาหลักเกณฑที่สามารถเทียบคาจางเขากับสภาพ
การท ํางาน  ทักษะ  ความเสี่ยงภัย  หนาที่และความรับผิดชอบมาเปนเกณฑในการกํ าหนดคาจางจะ
                                                                

3 การทํ างานในภาคอุตสาหกรรม  มักมีระบบมาตรฐาน  ISO เปนตัวควบคุมคุณภาพสินคาใหไดระดับ
มาตรฐานสากล  เชน  ISO 9000 เปนระบบที่ชวยในการประกันคุณภาพของสินคาและบริการโดยมุงเนน
ที่กระบวนการและขั้นตอนการทํ างานที่เปนมาตรฐาน ,  ISO 14000 เปนระบบที่ชวยในการจัดการกับระบบ
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบองคกร  เปนตน.
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ชวยสรางประสิทธิภาพในการผลิตและสรางความเปนธรรมตอทุกฝาย   กลาวคือ   ฝายนายจางหรือ
สถานประกอบการ ผูลงทุนจากในประเทศและตางประเทศสามารถไดแรงงานที่มีฝมือตรงกับความ
ตองการทีแ่ทจริง  มีหลักเกณฑที่แนนอนในการกํ าหนดคาจางและลดความขัดแยงที่จะเกิดกับฝาย
ลูกจางได  สวนฝายลูกจางจะตระหนักวาความกาวหนาในอาชีพขึ้นอยูกับฝมือของตนเอง  ทํ าใหเกิด
ความกระตือรือรนในการยกระดับฝมือแรงงานใหเปนที่ตองการของนายจาง  และสรางโอกาสให
ผูใชแรงงานที่มีฝมือไดรับคาจางที่แนนอนตามความสามารถหรือทักษะฝมือของแตละบุคคล ซ่ึงนับ
วาเปนการสรางระบบความมั่นคงหรือสวัสดิการทางสังคมนอกรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่ง

จากการศึกษาพบวาปจจุบันมีผูที่อยูในกํ าลังแรงงานถึง  35.88  ลานคน   และเปนผูที่มี
งานทํ าถึง  35.05  ลานคน    คิดเปนรอยละ  97.68  ของก ําลังแรงงานทั้งหมด   ซ่ึงในจํ านวนดังกลาว
เปนแรงงานจากภาคการเกษตรจํ านวน  13.37  ลานคน   และนอกภาคการเกษตรจํ านวน  21.68  
ลานคน  สํ าหรับการจางงานในภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่  2  ของป พ.ศ.  2548   มีจํ านวน   5.6  
ลานคนหรือคิดเปนรอยละ  15.97   ของผูมีงานทํ าทั้งหมด4 และจากปญหาดังที่ไดกลาวมาขางตน     
โดยวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูเขียนมีความมุงหมายที่จะหาแนวทางเพื่อมากํ าหนดเปนมาตรการแกไข
ปญหาดังกลาว  และแสวงหาแนวทางในการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมสํ าหรับการทํ างานในภาค 
อุตสาหกรรมของประเทศไทยตอไป

1.2 วตัถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปนมาของการกํ าหนดคาจางและการกํ าหนดคาจาง 

ขัน้ตํ ่าตามกฎหมายในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาวิธีการกํ าหนดคาจางและคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน   

และรูปแบบการกํ าหนดคาจางที่ยืดหยุนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยตอไป

1.3 สมมติฐานการศึกษา
ปจจุบันยังไมมีการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํ าหนดอัตราคาจางสํ าหรับภาค 

อุตสาหกรรมเปนกฎหมาย   และในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มีบัญญัติเฉพาะ
ในเรือ่งการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ซ่ึงในทางปฏิบัตินายจางมักนํ าเอาอัตราคาจางขั้นตํ่ าดังกลาว
มาใชบังคับกับลูกจางในภาคอุตสาหกรรมดวย   ซ่ึงทํ าใหลูกจางไดรับคาจางที่ไมสอดคลอง 
                                                                

4 สํ านักงานสถิติแหงชาติ , เดือนมิถุนายน  2548.
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เหมาะสมกับทักษะ  ความสามารถที่ตองใชในการทํ างานภาคอุตสาหกรรม   อีกทั้งยังเปนการขัดกับ
เจตนารมณของกฎหมายที่มีความมุงหมายจะใชบังคับกฎหมายคาจางขั้นตํ่ ากับลูกจางซึ่งมีอายุงาน
ไมเกนิหนึ่งป  ดังนั้น  จึงควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541 ใหมี
การก ําหนดอัตราคาจางสํ าหรับภาคอุตสาหกรรม  เพื่อใหลูกจางไดรับคาจางที่เหมาะสมตอไป

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้จะทํ าการศึกษาการกํ าหนดคาจางและการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตาม 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541    และการกํ าหนดคาจางและคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุน โดยจะทํ าการศึกษาเฉพาะในสวนขององคกรและสถาบันที่ทํ าหนาที่กํ าหนด 
คาจางขัน้ตํ่ า รวมถึงการกํ าหนดคาจางที่ยืดหยุนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร  โดยศึกษาเฉพาะ
องคกรคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  Wage  Council: NWC) เพือ่วิเคราะหระบบการ
ก ําหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมสํ าหรับใชบังคับในประเทศไทยตอไปเทานั้น

1.5 วิธีการศึกษา
การศกึษาวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary  Research ) ศกึษาคนควาจาก

หนงัสอื  วารสาร  เอกสารวิจัย  สถิติ  วิทยานิพนธ  และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ  อีกทั้งเปนการ
รวบรวมขอเท็จจริงตางๆ   เกี่ยวกับการกํ าหนดคาจางและคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทย 
เพื่อใหไดมาซึ่งบทสรุปและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก ําหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ท ําใหทราบถึงวิวัฒนาการ ความเปนมาของการกํ าหนดคาจางและการกํ าหนดคาจาง

ขัน้ตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทย
2. ทํ าใหทราบถึงวิธีการกํ าหนดคาจางและคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน    

และรูปแบบการกํ าหนดคาจางที่ยืดหยุนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
3. ทํ าใหทราบแนวทางในการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย
4. เปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541 ใหมี

การก ําหนดในเรื่องคาจางสํ าหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขึ้น เพื่อเปนประโยชนแกนายจางและ
ลูกจางในภาคอุตสาหกรรมตอไป
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บทที่    2
ประวัติความเปนมาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดคาจาง

และการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า

การศกึษาประวัติความเปนมาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของนี้   จะมุงเนนศึกษาถึงกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของ  แนวคิด ทฤษฎี ในประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการกํ าหนดคาจางโดยทั่วไปและการกํ าหนด 
คาจางขั้นตํ่ า  ทั้งนี้เพื่อทํ าความเขาใจถึงลักษณะ เหตุผลและความเปนมาของการกํ าหนดดังกลาว    
โดยกฎหมาย  แนวคิด ทฤษฎีที่ไดทํ าการศึกษาและนํ ามาเสนอในที่นี้ประกอบดวยกฎหมายที่สํ าคัญ
เกีย่วกบัผูใชแรงงาน  แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการกํ าหนดอัตราคาจางทั่วไป  และแนวคิดในเรื่อง
การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ดังจะกลาวเปนลํ าดับตอไปนี้

2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการแรงงานที่สํ าคัญ
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายสังคมนิติบัญญัติ ( Social  Legislation )5  กลาวคือ    

กฎหมายแรงงานมีลักษณะเปนทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน6 ที่วาดวยสิทธิและหนาที่
ระหวางนายจางกับลูกจาง  โดยเปลี่ยนจากหลักความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนาและเสรีภาพใน
การท ําสัญญามาอยูภายใตหลักประโยชนสวนรวมของสังคม7   ซ่ึงรฐัเปนผูวางกํ าหนดกฎเกณฑเพื่อ
ความเปนธรรมในสังคมและมีโทษทางอาญาหากไมปฏิบัติตาม8    ดงันั้น นายจางและลูกจางจึง
ไมอาจตกลงกันใหขัดตอส่ิงที่กฎหมายแรงงานบัญญัติไว

                                                                
5 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2515).  คูมือกฎหมายแรงงาน . หนา  ก.
6 นิคม  จันทรวิทุร.  (2517).  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน  (พิมพครั้งที่  2).  หนา  6.
7 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล.  (2523).  คํ าอธิบายกฎหมายแรงงาน.  หนา  3.
8 เจริญ  ศิริพันธ .  (2519).  กฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา  150.
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กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทยมีอยูมากมายหลายฉบับ ซ่ึงแตละฉบับก็มี 
เนือ้หาแตกตางกันออกไป มีทั้งที่เปนกฎหมายเอกชนในสวนทางแพงและที่เปนกฎหมายมหาชนใน
ลักษณะของสังคมนิติบัญญัติ ( Social  Legislation ) ตลอดจนรูปแบบของกฎหมายก็มีจํ านวนมาก    
ไมวาจะเปนในรูปของประมวลกฎหมาย  พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ  ส่ิงเหลานี้ยอมเปนปญหาแกบุคคลทั่วไป   นายจาง   ลูกจางหรือแมแตผูที่ศึกษากฎหมาย 
แรงงานจะรบัรูไดทั้งหมด  ดังนั้น การแบงประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวกับผูใชแรงงานในที่นี้จึงเปน
เพยีงการแบงอยางกวางๆ โดยถือเอาความสํ าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการแรงงานบางฉบับที่มีความ
สํ าคัญตอการจางแรงงานหรือการทํ างาน  ดังนี้

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  3  ลักษณะ  6  วาดวยการ

จางแรงงาน  ตั้งแตมาตรา 575 ถึงมาตรา 586 ซ่ึงแนวความคิดในทางกฎหมายถือวาเปนหัวใจในการ
ท ําสัญญาจางแรงงาน กลาวคือ เปนกฎหมายที่วางหลักในการจางแรงงาน การจายคาจาง การเลิกจาง   
ตลอดจนสทิธิหนาที่ของนายจางและลูกจางบางประการที่ถือวาเปนหลักเกณฑพื้นฐาน

2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  เปนกฎหมายที่กํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ า        

(Minimum Standards) ในการใชแรงงานลูกจาง โดยมีจุดมุงหมายที่จะคุมครองลูกจางมิใหถูก 
นายจางใชแรงงานจนเกินสมควร  ซ่ึงมีบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑการใหความคุมครองลูกจาง 
ในเรือ่งการใชแรงงานทั่วไป  การใชแรงงานหญิง  การใชแรงงานเด็ก  การจายคาจาง  คาลวงเวลา   
คาท ํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  อัตราคาจางขั้นตํ่ า  หนาที่ของนายจางในกรณีที่มีการ
เลิกจาง  ความรับผิดชอบของนายจางในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือถึงแก 
ความตายอันเนื่องมาจากการทํ างานสวัสดิการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสภาพ 
แวดลอมในการทํ างานของลูกจาง

3. กฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธ  เปนกฎหมายที่กํ าหนดวิธีการในเรื่องความ

สัมพนัธในการทํ างานระหวางนายจางกับลูกจาง  ใหมีความเขาใจอันดีตอกัน  สามารถตกลงกันถึง
สิทธิหนาที่และผลประโยชนในการทํ างานรวมกันได  กฎหมายเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธที่
สํ าคญัและยังใชบังคับอยูในปจจุบัน  ไดแก  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.  2518   และ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีวัตถุ
ประสงคในการสงเสริมความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง   เพื่อใหเกิดความสงบและสันติสุข
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ในสังคมอุตสาหกรรม9 โดยการกํ าหนดความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางในการทํ างาน 
รวมกัน การเจรจาตอรอง และวิธีการระงับขอพิพาทแรงงาน เพื่อใหขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น 
ยตุลิงโดยคูกรณีทั้งสองฝายไมเกิดความรูสึกเปนปฏิปกษตอกันอันเปนการประสานรอยราว  เพื่อให
คูกรณีทั้งสองฝายสามารถกลับเขาทํ างานรวมกันไดโดยสันติตอไป

2.2 แนวคิด   ทฤษฎี    และความหมายของคาจาง
เมื่อพูดถึงคาจางยอมเขาใจกันวาหมายถึงเงินคาแรงที่ลูกจางไดรับจากการทํ างานเปน

รายช่ัวโมง  รายวัน  รายเดือนหรือตามผลงานเปนหนวยตามรูปแบบของวิธีการจายคาจาง  เชน    
การจายคาจางตามระยะเวลาของการทํ างาน (Time rate) และการจายคาจางตามผลงานที่ลูกจาง 
ไดทํ า (Piece  rate)10   แตเนือ่งจากสภาพในสังคมปจจุบันมีการพัฒนาเปนแบบสังคมอุตสาหกรรม    
คาจางแรงงานจึงเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งดานที่เปน
รายไดของลูกจางผูใชแรงงานและดานที่เปนทุนในการประกอบกิจการของนายจาง ทํ าใหมีการ
กํ าหนดนิยามและใหความหมายคาจางแรงงานแตกตางกันไปตามความคิด จุดมุงหมายและผล
ประโยชนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาความสํ าคัญของคาจางแรงงาน

2.2.1 แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับคาจาง
“คาจาง”11 ( Wages )   โดยทัว่ไป  หมายถึง  เงินที่ลูกจางไดรับจากนายจางเปนการ

ตอบแทนในการทํ างาน  ทั้งนี้อาจไดรับเปนรายชั่วโมง  รายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน  หรือตาม
ผลงานที่ทํ าก็ได

สํ าหรับผูใชแรงงานคาจางเปนรายไดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดในการเลี้ยงชีพของตนและ
ครอบครัว สํ าหรับวงการอุตสาหกรรม คาจางเปนสวนประกอบอันสํ าคัญของบรรดาตนทุนในการ
ผลิตของนายจาง

เราอาจมองคาจางไดหลายความหมาย  คือ   มองในแงของคาจางที่เปนตัวเงิน  (Money  
Wage)  คาจางที่แทจริง  (Real  Wage)    และตนทุนแรงงาน  (Labour  Cots)    กลาวคือ

คาจางเปนตัวเงิน  (Money  Wage) ไดแก จํ านวนเงินที่คนงานไดรับจากการทํ างาน    
แตคนงานยอมไมสนใจแตเพียงจํ านวนเงินที่เขาไดรับเทานั้น  หากจะสนใจตอไปอีกวาดวยคาจาง
                                                                

9 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  (2518, 26 กุมภาพันธ).  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ.
เลมที่  92,  ตอนที่  47.

10 เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2524).  ประมวลคํ าพิพากษาฎีกา  คดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและขอสังเกต
ในการนํ าแนวคํ าวินิจฉัยมาถือปฏิบัติ   อางถึงใน  ธีระ   หงสเจริญ.  คาจางตามกฎหมายแรงงาน.  หนา  39.

11 กรมแรงงาน   กระทรวงมหาดไทย.  (2509).  คาจาง.
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จ ํานวนนี ้  เขาจะซื้อสินคาและบริการตางๆ ไดมากนอยเพียงใด นั่นก็คือ “คาจางที่แทจริง”  (Real  
Wage)  นั่นเอง  เพราะหากคาจางเปนตัวเงินเพิ่มขึ้น  แตราคาของสินคาและบริการตางๆ ที่จํ าเปนตอ
การครองชีพกลับเพิ่มขึ้นยิ่งกวาแลว คาจางที่แทจริงหรืออํ านาจในการซื้อของคนงานก็จะลดลง    
ในบางแหงทีม่กีารจายคาจางที่เปนเงินสวนหนึ่งและเปนสิ่งของอีกสวนหนึ่ง  เชน  นายจางอาจจาย
ขาวสารหรือจัดที่พักให  เปนตน คาจางเปนตัวเงินจึงตองคํ านวณโดยประมาณราคาสิ่งของที่นายจาง
จัดใหนั้นเปนเงินตามราคาตลาดแลวนํ ามารวมกับคาจางเปนตัวเงิน คาจางเปนตัวเงินที่นายจาง
ใหกบัคนงานนี้ เมื่อรวมกับรายจายอ่ืน  ๆ   ที่นายจางตองจายไปในการจางคนงานมาทํ างานถือเปน   
“ตนทุนแรงงาน”  (Labour  Cost)  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการผลิตทั้งหมด  แตปจจุบันการ
จายคาจางนายจางตองจายเปนเงินเทานั้นไมสามารถจายเปนเงินสวนหนึ่งและสิ่งของสวนหนึ่งได     
ทัง้นีเ้ปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  กํ าหนดไว12

2.2.2 ทฤษฎีคาจาง
เนื่องจากคาจางมีความสํ าคัญทั้งในฐานะที่เปนแหลงรายไดที่สํ าคัญ เปนอํ านาจซื้อของ

บุคคลในระบบเศรษฐกิจ และในฐานะที่เปนตนทุนสวนหนึ่งของการผลิตสินคาตางๆ การ
เปลีย่นแปลงของระดับคาจางยอมมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจมวลรวม  นักเศรษฐศาสตรจึงได
ศกึษาถงึปจจัยตางๆ ที่มีตอการกํ าหนดคาจาง  และไดสรุปเปนทฤษฎีคาจาง  ซ่ึงกลาวถึงปจจัยตางๆ  
ทีม่อิีทธพิลตอการกํ าหนดคาจาง  โดยทฤษฎีเกี่ยวกับคาจางที่มีความสํ าคัญพอจะประมวลไดดังนี้ 13

1. ทฤษฎีคาจางยุติธรรม  (Just  Wage  Theory)
เปนทฤษฎีเกาแกซ่ึงมีอิทธิพลมาจากศาสนาและศีลธรรม  Thomas Aquinas ซ่ึงเปน

นกับวช ตองการใหคาจางเปนไปอยางยุติธรรม  (Just  Price) เพราะคาจางและราคาสินคามีลักษณะ
คลายคลึงกันอยูบาง  คาจางยุติธรรมควรเปนคาจางที่ทั้งคนงานไดรับและนายจางยินยอมใหเปน
จํ านวนพอที่จะทํ าใหเขาดํ ารงอยูไดตามฐานะในชุมชนตามมาตรฐานที่เปนอยูและความเคยชิน    
ฉะนั้น  การกํ าหนดคาจางขึ้นโดยรัฐ ประเพณีนิยม หรือตามที่ผูเกี่ยวของเห็นสมควรก็นับวา
ยุติธรรม

                                                                
12 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   พ.ศ.  2541,  มาตรา  5  ในพระราชบัญญัตินี้
“ คาจาง ”   หมายความวา   เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํ างานตาม

สัญญาจางสํ าหรับระยะเวลาการทํ างานปกติเปนรายชั่วโมง   รายวัน   รายสัปดาห   รายเดือนหรือระยะเวลาอื่น   
หรือจายใหโดยคํ านวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน   และใหหมายความรวมถึงเงิน
ที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํ างาน     แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้

13 กรมแรงงาน    กระทรวงมหาดไทย.  คาจาง.  หนา  3-7.
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สํ าหรับหลักเกณฑที่ใชเปนเครื่องชี้วัดความยุติธรรมนี้ ไดมีการยึดถือเปน 2 
แนวทางดวยกัน  คือ

(1) ความยุติธรรมในแงของประโยชนตางตอบแทนกัน (Commutative  Justice) 
หมายถงึ  การถือตามประโยชนของนายจางและลูกจางที่แลกเปลี่ยนกันเปนหลัก วิธีนี้ถือวาแรงงาน
เปนปจจัยในการผลิตอยางหนึ่งที่เขามาชวยในการผลิต และมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือมีราคาอยู
ในตัว ดังนั้น  การเขามาทํ างานจึงควรตองมีการใหผลตอบแทนกลับเปนการแลกเปลี่ยนกัน  
หลักการกํ าหนดคาจางที่เปนธรรมในแงนี้จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา หลักของการแลกเปลี่ยนที่
เปนธรรม  (Exchange  Justice)

(2) ความยุติธรรมในทางสังคม (Social  Justice) ทฤษฎีนี้มองความเปนธรรม
ในวงกวาง   กลาวคือ  ถือวาเมื่อสังคมไดรับประโยชนจากลูกจางในการผลิต   ดังนั้น  สังคมจึงตอง
ตอบแทนใหลูกจางสามารถดํ ารงชีพอยูได  ทั้งนี้โดยยึดถือวาคาจางที่จะชวยใหดํ ารงชีพอยูได  
ควรตองเปนคาจางที่ทํ าใหครอบครัวของลูกจางซึ่งมีบุตร  2  คน  สามารถมีมาตรฐานการครองชีพ
ขัน้ตํ ่าจํ านวนหนึ่งที่เพียงพอ14

2. ทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพ  (Subsistance   Wage  Theory)
นกัเศรษฐศาสตรชาวฝร่ังเศส  กลุมฟซิโอแครทส (Physiocrats)  คือ Turgot และ  

Quesney เปนผูวางรากฐานขึ้นในตนศตวรรษที่  18  ทฤษฎีนี้กลาววา  คาจางของแรงงานในสังคม
อุตสาหกรรมจะมีแนวโนมอยูในระดับที่พอประทังชีพเสมอ  นักเศรษฐศาสตรที่ริเริ่มแนวคิดนี้
เชื่อวาแรงงานมีแนวโนมจะไดรับคาจางเพียงจํ านวนเทาที่จํ าเปนจะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
 ถาคาจางสูงขึ้นเกินกวาระดับพอประทังชีพ  แรงงานจะเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น  ทํ าใหการเสนอ
ขายแรงงานที่มากขึ้นคอยๆ ดึงเอาคาจางลงมาสูระดับพอประทังชีพเชนเดิม ในทํ านองเดียวกัน     
หากคาจางตํ่ ากวาระดับพอประทังชีพ  ปริมาณการเสนอขายแรงงานจะลดลงดวยปญหาโรคภัย 
ไขเจ็บ การขาดอาหารและอัตราการเกิดตํ่ า ในที่สุดอัตราคาจางจะคอยๆ  สูงขึ้นมาถึงระดับพอ
ประทังชีพอีก

แนวคดิทฤษฎีดังกลาวมีความขัดแยงกับปจจุบัน ในสมัยที่สรางทฤษฎีขึ้นนั้น คนใน 
ยุคนั้นคิดวา  เมื่อคาจางสูงขึ้นขนาดครอบครัวจะขยายใหญทํ าใหแรงงานมีมากเกินไป แตใน
ปจจบุนักลับปรากฏวา  เมื่อคนงานไดรับคาจางสูงขึ้น  นอกจากจะแสวงหาความสุขทางวัตถุใหแก
ตนและครอบครัวแลวก็ยังพยายามที่จะรักษาขนาดของครอบครัวใหพอเหมาะดวย   ทํ าใหประชากร

                                                                
14 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  (2538).  โครงการศึกษาเปรียบเทียบคาจางในภาคราชการ  ภาคเอกชนและ

รัฐวิสาหกิจ  (รายงานวิจัย).  หนา  4.
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ไมเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว  เนื่องจากมีการพัฒนาทางเกษตร ความที่เคยกลัววาจํ านวนแรงงานจะเพิ่ม
เรว็กวาปริมาณอาหารนั้นจึงไมเปนความจริง

3. ทฤษฎีกองทุนคาจาง  (Wage  Fund  Theory)
นกัเศรษฐศาสตรที่มีบทบาทในการเสนอทฤษฎีนี้คือ  John   Stuart  Mill   ซ่ึงเปน

นกัเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษโดยใหความเห็นวา เงินทุนสํ าหรับคาจางนั้นมีจํ านวนจํ ากัด เพราะเปน
สวนหนึ่งของเงินทุนทั้งหมด (Capital)  ซ่ึงจะตองใชเปนทุนสํ าหรับคาเครื่องจักรและคาเครื่องใชใน
การผลติอ่ืนๆ  เงินทุนสํ าหรับคาจางจึงตองถูกแบงปนกันในบรรดาคนงาน   ดังนั้น  หากคนงานใน
อุตสาหกรรมไดคาจางเพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราเฉลี่ย ไมวาจะโดยการตอรองหรือโดยสภาวะการณ
เศรษฐกจิอํ านวยใหก็ตาม  อัตราที่เพิ่มขึ้นนั้นยอมจะตองมาจากคาจางของคนงานอื่นที่ไดตกลงกัน    
ระดบัคาจางโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นไดก็ตอเมื่อมีเงินทุนเพิ่มขึ้นหรือจํ านวนคนงานลดลงเทานั้น

อยางไรก็ตาม มีขอที่จะคานทฤษฎีไดในแงที่วา    สวนแบงของคาจางคนงานในราย
ไดประชาชาตนิั้นยอมเปลี่ยนแปลงไดบาง    นอกจากนั้นแมวาสวนแบงจากจํ านวนรายไดประชา
ชาตจิะไมไดเพิ่มขึ้น     คาจางที่แทจริงก็อาจเพิ่มขึ้นไดในกรณีที่ทุนของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราสูง
กวาอตัราเพิ่มของประชากร    และไดนํ าไปใชในทางที่จะเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น

4. ทฤษฎีคาจางตามผลผลิต       (  Productivity   Theory )15

ทฤษฎีนี้วางหลักเกณฑการกํ าหนดคาจางจะตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง
คาจาง  ผลผลิต และการจางงานเปนสํ าคัญ โดยเนนไปที่ประสิทธิภาพ  ผลผลิตแรงงาน 
( Productivity  of  Lobour )  เปนหลัก โดยการจะจายคาจางมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสัมพันธ
กนัระหวางประสิทธิภาพและผลผลิตแรงงาน  ซ่ึงทฤษฎีนี้แบงออกเปน  2  ทฤษฎียอย  คือ

1.) ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทาย (Marginal  Productivity  Theory)
เปนทฤษฎีที่สืบเนื่องมาจากการแขงขันโดยเสรีและการที่อุปสงคและอุปทาน

แรงงานเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดคาจาง  ทฤษฎีนี้กลาววานายจางจะยังจางคนงานเพิ่มขึ้นจน
กระทั่งถึงขีดสุดทายคือมูลคาของผลผลิตที่ไดจากคนงานคนสุดทายนั้นมีคาไลเล่ียกับคาจางคนงาน
คนนั้นเอง และเมื่อถึงจุดนี้ถานายจางยังคงจางตอไป อัตราคาจางคนงานก็ตองมากกวามูลคาของ
ผลิตผลที่คนงานผลิต   อนึ่ง เมื่อเกิดการวางงานขึ้น อัตราคาจางก็จะลดลงจนกระทั่งคนงานทั้งหมด
สามารถหางานได

                                                                
15 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. (2545). กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. คาจาง รายได

และชั่วโมงการทํ างาน  พ.ศ. 2543.  หนา 5.
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ตามทฤษฎีนี้คาจางที่จายใหลูกจางจะเทากับมูลคาของผลผลิตที่เพิ่มเติมขึ้นมา
จากผลผลิตรวมตามปกติที่ทํ าได  ทั้งนี้โดยถือวาผลผลิตจากปจจัยอ่ืนๆ ลวนคงที่ และมูลคาของ 
ผลผลิตทีค่นงานทํ าไดนั้น  การพิจารณาจะทํ าโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่นายจางไดรับอันเนื่อง
มาจากผลผลิตของคนงานที่สูงขึ้น  สภาพการจางงานในที่นี้จะเปนไปดังนี้คือ  การจางลูกจาง 
เขามาแตละคนนั้นจะทํ าใหผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ผลไดจะลดตํ่ าลง ซ่ึง ณ จุด 
ดังกลาวนี้ผลผลิตตอคนงานจะเริ่มลดลง  ตามสภาพเชนนี้นายจางจะยังคงสามารถจางคนงานได
เรือ่ยๆ ตราบใดที่คาจางที่จายยังคงนอยกวารายไดที่ไดรับจากการขายผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้น  อยางไร
กต็ามนายจางจะยังคงจางเชนนี้เร่ือยไปจนถึงจุดที่คาจางที่จายเทากับผลผลิตที่ไดพอดี  ซ่ึงลูกจางที่
จางนี้จะเปนคนสุดทายและผลผลิตก็จะเปนผลผลิตสุดทาย

กลาวโดยสรุป คาจางตามทฤษฎีนี้จะเทากับมูลคาผลผลิตที่เขาทํ าได และคาจาง
ของลกูจางคนหนึ่งก็จะเปนการกํ าหนดคาจางของลูกจางทั้งหมด    ทั้งนี้เพราะทุกคนตางทํ างานที่
เหมอืนกนัจึงเทากับตางมีประสิทธิภาพการทํ างานเทากันดวย

ทฤษฎีนี้ยากจะนํ ามาใชได  เพราะในทางปฏิบัติไมมีการแขงขันที่สมบูรณ 
 ยิ่งกวานั้นยังเปนการยากที่จะวัดมูลคาของผลิตผลของคนงานคนหนึ่งๆ ไดในกระบวนการผลิต 
อันซับซอน

2.) ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต  (Productive  Efficiency Theory)
ทฤษฎนีี้นับเปนการปรุงแตงจากทฤษฎีแรก  กลาวคือ การยอมเปดโอกาสให 

ลูกจางแตละคนแสดงความสามารถเพิ่ม  (หรือลด)  คาจางของตนตามประสิทธิภาพผลผลิตที่ตน 
ทํ าได  ทฤษฎีนี้มีขอสมมติฐานวาเมื่อใดที่คนงานไดรับโอกาสใหทํ าการเพิ่มผลผลิตใหสูงกวา 
ผลงานมาตรฐานที่ตั้งไวแลว รายไดของตนนั้นสูงเพิ่มตามไปดวย ในทางกลับกันถาผลงานที่ทํ าไดมี
ระดับมาตรฐานตํ่ ากวามาตรฐานแลวรายไดของคนคนนั้นจะคงระดับเดิมหรือลดตํ่ ากวาระดับ 
ถัวเฉลี่ย

กลาวไดวาทฤษฎีคาจางตามผลผลิตนี้มุ งพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ
ระหวางคาจางใหเปนไปตามผลผลิตที่ทํ าไดเปนสํ าคัญ

DPU



14

5. ทฤษฎีวาดวยการตอรอง  (Bargaining  Theory)16

ทฤษฎนีีใ้ชในทางปฏิบัติอยูทั่วไปในยุโรป  และสหรัฐอเมริกา  อยางไรก็ดี ในการ
ตอรองกบัพืน้อัตราสูงสุดที่นายจางจะกํ าหนดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการคือ ความมั่นคง
ของสถานประกอบการ  อํ านาจในการแขงขันและการเสี่ยงที่จะเสียตลาด สวนอัตราตํ่ าสุดก็ขึ้นอยู
กับความเขมแข็งในการตอตานของคนงานและจํ านวนเงินทุนที่จะใชจายในกรณีที่เกิดการนัด 
หยุดงาน

ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการกํ าหนดคาจางโดยกระบวนการตอรองระหวาง
นายจางกับลูกจางในตลาดแรงงาน  ในทศวรรษ  1920  A.C.  Pigou  ไดกลาววา  ถาฝายนายจางและ
ลูกจางมกีารแขงขันโดยเสรีแลวอัตราคาจางจะถูกกํ าหนดไดแนนอนที่จุดใดจุดหนึ่ง  กลาวคือ ถา 
ลูกจางคนใดเรียกรองมากกวาอัตราคาจางที่กํ าหนดนั้น นายจางจะไมจางและรับคนอื่นมาทํ างาน
แทน  และนายจางคนใดจายคาจางนอยกวาอัตราที่กํ าหนดดังกลาว  ลูกจางก็จะไมทํ างานดวยและ
ไปหานายจางอื่นแทน  อยางไรก็ตาม  ถาอัตราคาจางไมไดถูกกํ าหนดขึ้นโดยการแขงขันอยางเสรี    
แตถูกกํ าหนดโดยการตอรองระหวางสมาคมนายจางและลูกจาง  อัตราคาจางจึงไมอาจที่จะถูก
ก ําหนดใหแนนอนที่อัตราใดอัตราเดียว  เพราะ ณ อัตราคาจางใดๆ นั้น  ฝายลูกจางตองการไดอัตรา
ทีสู่งกวานั้น ในขณะที่ฝายนายจางตองการจายในอัตราที่ตํ่ ากวา  นักเศรษฐศาสตรผูมีบทบาทสํ าคัญ
ในการสรางทฤษฎีนี้ไดแก  Sidney  และ Betrice Webbs  ซ่ึงเปนชาวอังกฤษ  และนักเศรษฐศาสตร
ชาวอเมริกันชื่อ  John  Bates  Clark

6. ทฤษฎีวาดวยอํ านาจในการซื้อ    ( Purchasing  Power  Theory )17

ใหความเห็นวาผลผลิตสวนใหญของอุตสาหกรรมนั้นคนงานและครอบครัวนั้นเอง
เปนผูบริโภค  ถาคาจางคนงานสูงก็ยอมมีความตองการซื้อสินคามาก  แตถาคาจางหรืออํ านาจ 
การซือ้ของคนงานตํ่ า  สินคาก็จะขายไดไมหมด  ตองลดการผลิตลงและเปนผลใหเกิดการวางงาน    
ดังนั้นการลดคาจางในระหวางที่ภาวะตลาดตกตํ่ าจะทํ าใหความตองการซื้อสินคาลดลงและทํ าให
ภาวะการคาตกตํ่ ายิ่งขึ้น  ฉะนั้น ในภาวะเชนนี้จึงควรตรึงอัตราคาจางไว เพิ่มประโยชนทดแทน
สํ าหรับการประกันสังคมใหมากขึ้นเปนการชั่วคราวและลดภาษีลง เพื่อเรงใหมีอํ านาจในการซื้อ
มากขึ้น

ทฤษฎนีีไ้มอาจใชไดในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟอเพราะเสียตลาดในตางประเทศ  ซ่ึง
เนือ่งมาจากตนทุนในการผลิตและราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผูผลิตอ่ืนๆ
                                                                

16 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2542).  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.   รายงานผล
การสํ ารวจคาจาง   สวัสดิการและชั่วโมงการทํ างาน  พ.ศ.  2540.  หนา  11.

17 กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย   คาจาง.   หนา 3-7.
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7. ทฤษฎีคาจางอื่นๆ 18

ทฤษฎีคาจางไดมีการพัฒนามาเปนระยะ และมักจะเปนพื้นฐานที่ฝายนายจางและ
ลูกจางมักนํ ามาตอรองกัน    ทฤษฎีคาจางอื่น  ๆ   มีช่ือเรียกแตกตางกันไป  คือ

1). ทฤษฎีคาจางตามแบบการอุปโภค  ( Consumption  Theory  of  Wages )
2). ทฤษฎีคาจางตามกฎอุปสงคและอุปทาน  ( Law  of  Supply  and  Demand )
3). ทฤษฎีคาจางตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร  ( Behavioral  Sciences  Theory  of  

Wages )
ทฤษฎีเหลานี้จะพิจารณาระดับคาจางของกิจการ มีการกํ าหนดโครงสรางคาจาง     

การพจิารณาคาจางเฉพาะบุคคลและการกํ าหนดคาจางใหเปนเครื่องมือจูงใจดวย
จากทฤษฎีที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาไมมีทฤษฎีใดที่จะอธิบายไดวาควรจะ

ก ําหนดคาจางอยางไร  และเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป  การกํ าหนดคาจางควรเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร  เพราะปจจัยที่กระทบตอคาจางมีมากมายและซับซอน และอาจกลาวไดวาปญหาเรื่องคาจาง
มีสวนเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับระบบเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ  ทฤษฎีที่ 
เหมาะสมกับชุมชนหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง  อาจใชไมไดกับอีกชุมชนหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งก็ 
เปนได  ดังนั้น จึงมีการสรุปกันวาการกํ าหนดคาจางที่ถูกตองนั้นจะตองคํ านึงถึงหลักการจายคาจาง
เทากันในการทํ างานที่เทากัน  “อันถือเปนหลักที่ยอมรับกันทั่วไปในการกํ าหนดคาจางใหเปน
ธรรม”  อยางไรก็ดี อัตราคาจางที่กํ าหนดขึ้นตามหลักนี้ยอมจะถูกกระทบกระเทือนเมื่อเกิดความ
เปลีย่นแปลงในอุปสงคและอุปทานแรงงาน  โดยเฉพาะที่ซ่ึงมีการแขงขันโดยเสรี Adam  Smith  
นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษไดใหความเห็นไวเมื่อสมัยปฏิวัติทางอุตสาหกรรมวาถากํ าหนดคาจาง
ตามอปุสงคและอุปทานแลว  หากที่ใดมีความตองการแรงงานมากก็จะกํ าหนดอัตราคาจางสูง เพื่อ
ดึงดูดใหคนงานเคลื่อนยายมาจากที่ซ่ึงมีคนงานเหลือเฟอจนเปนผลใหอัตราคาจางลดลงในเวลา 
ตอมา  แตถึงกระนั้นการปรับตัวเองของคาจางตามอุปสงคและอุปทานแรงงานก็อาจจะตองผันแปร
ผันแปรไปบาง  ในกรณีที่เกิดปญหาทางสังคมเขาแทรก เชน คนงานไมเต็มใจจะยายจากถิ่นที่อยู 
เพื่อไปทํ างานในที่อ่ืนแมจะไดคาจางสูงกวา  นอกจากนั้น รัฐอาจเขามามีสวนโดยการกํ าหนด 
ขอบงัคบัเกี่ยวกับคาจาง  เชน  การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  เปนตน  เพราะรัฐยอมมีความรับผิดชอบ 
ทีจ่ะด ําเนินการใหการกํ าหนดคาจางเปนไปตามหลักความเปนธรรมมากที่สุด

                                                                
18 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม.  (2547).  การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ าและคาจางของงานที่จางไมเต็มเวลา.

หนา 15.
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อยางไรก็ตามในแงของนักกฎหมายการพยายามหาทฤษฎีคาจางที่เหมาะสมและ
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เพื่อนํ ามากํ าหนดเปนกฎหมายสํ าหรับการกํ าหนดอัตราคาจาง
ของประเทศนั้น  เปนสิ่งที่นักกฎหมายแสวงหาและตองการมากที่สุด เพื่อสรางความเปนธรรมตอ
นายจางและลูกจาง

2.2.3 ความหมายของคาจาง
(1) ความหมายของคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน อันเปนกฎหมายที่
บงัคบัใชแตเดิมไดกํ าหนดนิยามศัพทคํ าวา  “คาจาง หมายความวา  เงนิหรือเงินและสิ่งของที่นายจาง
จายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างานในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน   หรือจายใหโดย
ค ํานวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าได  และมีความหมายรวมไปถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจางจาย
ใหในวนัหยดุ  ซ่ึงลูกจางไมไดทํ างานและในวันลาดวย    ทั้งนี้ไมวาจะกํ าหนดคํ านวณหรือจายเปน
การตอบแทนในวิธีอยางไรและไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ”19

คาจางจึงถือเปนสิ่งสํ าคัญในการที่ลูกจางทํ างานใหแกนายจาง  และนายจางก็ตอง
จายคาจางหรือสินจางเปนผลตอบแทนการทํ างานของลูกจางเสมอ  โดยประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา 576 บัญญัติวา “…ถามไิดมีการตกลงสินจางกันไวโดยชัดแจงยอมถือเอาโดยปริยาย
วามีคํ ามั่นจะใหสินจาง”20   ซ่ึงหมายความวาถากํ าหนดโดยชัดแจงวาจะจายสินจางไว   ก็จายสินจาง
กนัตามทีต่กลง  และแมไมไดกํ าหนดไวโดยชัดแจง  กฎหมายก็ยังถือเอาโดยปริยายวามีคํ ามั่นวาจะ
ใหสินจาง  ทั้งนี้ก็เพื่อใหลูกจางไดรับผลตอบแทนการทํ างาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541   ไดกํ าหนดความหมายของคาจาง
ไววา   “คาจาง  หมายความวา   เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํ างาน
ตามสญัญาจางสํ าหรับระยะเวลาการทํ างานปกติเปนรายชั่วโมง  รายวัน   รายสัปดาห  รายเดือนหรือ
ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํ านวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน   
และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํ างานแต
ลูกจางมีสิทธิ์ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ ”21

จะเห็นวาความหมายของคาจางมีความแตกตางกัน  โดยความหมายตามพระราช
บญัญตัคิุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  กํ าหนดใหคาจางหมายถึงเงินเพียงอยางเดียว  ฉะนั้นจะนํ าเอา
ส่ิงของมาตีราคารวมเปนคาจางดังเชนประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานไมได    
                                                                

19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การคุมครองแรงงาน  ลงวันที่  16  เมษายน  2515 ขอ  2.
20 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  576.
21 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  5.
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นอกจากนี ้  ยงัจะตองเปนเงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหเปนคาจาง สวนเงินที่ไมไดตกลงกัน
วาใหเปนคาจางก็จะไมเปนคาจาง และเปนเงินที่นายจางนั้นจะตองจายเพื่อเปนการตอบแทนการ
ทํ างานของลูกจางเฉพาะในชวงเวลาที่กํ าหนดไววาเปนเวลาทํ างานปกติของลูกจางในวันทํ างานของ
ลูกจาง  ซ่ึงเปนการตีความคํ าวา  “เปนการตอบแทนการทํ างานของลูกจาง”  อันเปนการแสดงให
เห็นถึงวัตถุประสงคของกฎหมายที่ยอมรับเฉพาะคาจางที่เกิดจากการทํ างานโดยตรงเทานั้น  การ
สงเคราะหชวยเหลือและจูงใจลูกจางที่ทํ าใหไดรับประโยชนจากการทํ างานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก 
คาจางที่ไดรับจึงไมเปนคาจาง  สวนที่บัญญัติวา  “ทีลู่กจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน”  
เปนเพยีงการบญัญตัิเพื่อแยกคาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดไวตางหาก22

นอกจากนี้คาจางยังมีความหมายรวมไปถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุด
และวนัลาทีลู่กจางไมไดมาทํ างานดวย  หมายความวาในวันหยุดและวันลาที่กฎหมายกํ าหนดไวให
เปนสิทธิที่ลูกจางจะหยุดและลาไดโดยไดรับคาจาง  แมลูกจางจะไมตองมาทํ างาน นายจางก็ยังมี
หนาทีจ่ายเงนิใหตามที่ไดตกลงกันเอาไว  โดยเงินที่ลูกจางไดรับในวันหยุดและวันลาที่ไมมาทํ างาน
นัน้กเ็รยีกวาคาจาง  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกํ าหนดใหนายจางมี 
หนาที่ตองจายคาจางในวันทํ างานสํ าหรับวันหยุดประจํ าสัปดาห เวนแตลูกจางที่ไดรับคาจางเปน 
รายวนั  รายช่ัวโมง หรือตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย และวันหยุดตามประเพณี รวมทั้งวันหยุด
พกัผอนประจํ าปใหแกลูกจาง23   สวนการลาที่ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามที่กํ าหนดไวในพระราช
บญัญตัคิุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 คือ การลาปวย ลาเพื่อทํ าหมันและเนื่องจากการทํ าหมัน   ลา
เพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความ 
พร่ังพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ลาเพื่อคลอดบุตร  แตจะไดรับคาจางจํ านวนกี่
วนันัน้    กฎหมายกํ าหนดไวแตกตางกันในแตละประเภทการลา  เชน   ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่
ปวยจรงิ   โดยใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํ างานตลอด
ระยะเวลาที่ลา   แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํ างาน24  เปนตน

ส่ิงที่ควรสังเกตก็คือคาจางนั้นตองมีลักษณะที่เปนการจายใหเปนประจํ าและลูกจาง
ไดรับเหมือนกันหมด   ถาเปนการจายเพียงบางครั้งบางคราวและเฉพาะลูกจางบางกลุมก็ไมเปน 
คาจาง25   เร่ืองนีม้ีคํ าพิพากษาฎีกาหลายฉบับ  เชน   คํ าพิพากษาฎีกาที่  2335/2523  วินิจฉัยวาเงินคา
เบี้ยเล้ียงเดินทางซึ่งนายจางจายใหในกรณีลูกจางออกไปทํ างานตางจังหวัดเปนบางครั้งคราวไมเปน
                                                                

22 ธีระ  หงสเจริญ.  (2542).  คาจางตามกฎหมายแรงงาน.  หนา  51.
23 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  56.
24 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  32  และมาตรา  57  วรรคหนึ่ง
25 นิคม  จันทรวิทุร.  (2530).  กฎหมายแรงงานแนวคิดและปญหา.  หนา  81.
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คาจาง   ถึงแมวาคํ าพิพากษาฎีกาฉบับนี้จะเปนคํ าพิพากษาฎีกาตั้งแตป  พ.ศ. 2523  แตหลักการยัง
สามารถใชไดในปจจุบัน

สํ าหรับหลักการอีกประการหนึ่งที่สํ าคัญของคาจางตามที่บัญญัติไวในพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็คือ คาจางเทากัน โดยถือวางานที่มีลักษณะและคุณภาพ 
อยางเดยีวกนัและปริมาณเทากัน   ใหนายจางกํ าหนดคาจางใหแกลูกจางเทาเทียมกันไมวาลูกจางนั้น
จะเปนชายหรือหญิง   หลักการเรื่องคาจางเทากันนี้เปนหลักการที่ยึดถือติดตอกันมาตลอด   ซ่ึงเหตุ
ผลใหญกเ็พื่อตัดปญหาดานสังคมลง   ตลอดจนเปนการประกันความเสมอภาคทางดานแรงงานนั่น
เอง26

2. ความหมายของคาจางตามกฎหมายแรงงานของตางประเทศ
โดยทั่วไปกฎหมายแรงงานในตางประเทศจะกํ าหนดนิยามคํ าวาคาจางไว   เพื่อ

ความมุงหมายที่แตกตางกัน  3  ประการ  คือ
ประการที่  1  คาจางตามสัญญาจางแรงงาน  คาจางในความหมายนี้  กฎหมาย

กํ าหนดไวเพื่อการบังคับตามสัญญาจางแรงงาน  โดยกํ าหนดไวในลักษณะที่ครอบคลุมถึงเงิน   
ส่ิงของและผลประโยชนอ่ืนๆ ที่เปนการจายตามสัญญาจางแรงงาน  หรือเนื่องจากการงานที่ทํ า

ประการที่  2  คาจางทีจ่ายตามปกติ  คาจางในความหมายนี้  กฎหมายกํ าหนดไวเพื่อ
ใชเปนฐานในการคํ านวณเงินประเภทอื่นๆ  เชน คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด  คาจางในวันหยุด
และคาจางในวันลา  เปนตน  กฎหมายแรงงานในบางประเทศ  เชน  ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร   
จะก ําหนดไวใหมีความหมายเฉพาะคาจางสวนที่เปนเงินเทานั้น

ประการที่  3  คาจางสํ าหรับการคํ านวณเงินทดแทน  คาจางในความหมายนี้อาจจะ
เปนเงิน ส่ิงของและผลประโยชนอยางอื่นที่มีความสํ าคัญตอการดํ ารงชีวิตของลูกจางและครอบครัว    
ซ่ึงกฎหมายก ําหนดโดยคํ านึงถึงรายไดที่ลูกจางไดรับจากการทํ างานจริงๆ  และจะคํ านวณเปนอัตรา
คาจางรายเดือนโดยเฉลี่ย    เพื่อการคํ านวณคาทดแทน

                                                                
26 แหลงเดิม.
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1. ประเทศญี่ปุน
- คาจางตามสัญญาจางแรงงาน

คาจาง (Wage)  หมายถงึ  คาจาง  เงินเดือน  เงินชวยเหลือ  เงินรางวัลพิเศษ   
และทกุๆ ส่ิงที่จายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างาน   ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร27

- คาจางที่จายตามปกติ
คาจางปกติ (Normal  wage)  ไมรวมถึงเงินชวยเหลือครอบครัว  เงินคา

พาหนะเดินทางระหวางบานกับสํ านักงาน (Commutation  allowance)  หรือคาจางอื่นที่ประกาศ
ก ําหนดโดยกฎหมายฉบับยอย ( Ordinance )28  ไดแก

(1) เงินชวยเหลือที่ต องอยู แยกกันระหวางสามีภริยา (seperation  
allowance )

(2) เงินชวยคาเลาเรียนบุตร
(3) คาจางพิเศษ ( extraordinary  wages )
(4) คาจางที่จายตามระยะเวลาเกินกวา  1  เดือน29

ในการคํ านวณจายคาลวงเวลา  คาทํ างานในวันหยุด คาทํ างานชวงดึก 
(ระหวางเวลา  22.00-05.00  น. )  ตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนจะคํ านวณจากคาจางปกติ

- คาจางสํ าหรับการคํ านวณคาทดแทน
คาจางโดยเฉลี่ย ( Average  wage )  ไมรวมถึงคาจางพิเศษ (extraordinary  

wages) คาจางทีจ่ายดวยส่ิงของอื่นนอกจากเงินสด ( ยกเวนคาจางที่จายเปนสิ่งของที่มีการกํ าหนด
ค ํานวณราคาโดยกฎหมายฉบับยอย )   คาจางที่จายเกินกวาระยะเวลา  3  เดือน30

ในการคํ านวณจายคาทดแทนและคาจางในวันหยุดพักผอนประจํ าป  
(Annaul  Holidays)  ตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนจะคํ านวณจากจํ านวนคาจางโดยเฉลี่ย  
(amount  of  the  average  wage) และในการค ํานวณหาคาจางโดยเฉลี่ยจะไมรวมจํ านวนวันและ 
คาจางในระยะเวลาตอไปนี้

(1) วนัลาเพื่อการรักษาพยาบาล   การเจ็บปวย
(2) วนัลากอนและหลังคลอด

                                                                
27 Ministry  of   Labour.  Labour  Laws  of  Japan  1980.  <Tokyo : Ministry  of  Labour, 1980>. p.  

69.
28  Ministry  of   Labour.  Labour  Laws  of  Japan  1980.  p.  79.
29 Ibid.  p. 80.
30 Ibid.  p.  70.
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(3) วนัหยดุเพื่อประโยชนของนายจาง
(4) วนัพักงาน ( probation  period )

2. ประเทศสิงคโปร
- คาจางตามสัญญาจางแรงงาน

คาจาง (Wages , Salary) หมายถึง คาตอบแทนในการทํ างานทั้งหมดที่ 
ลูกจางไดรับจากการทํ างานใหแกนายจางภายใตสัญญาจางแรงงานแตไมรวมถึง

(1) คาของความสะดวกสบายที่ลูกจางไดรับ  ไดแก  ที่พัก  นํ้ า  ไฟฟา   
การรกัษาพยาบาล  ความสะดวกสบายอยางอื่นหรือบริการที่ลูกจางไดรับ  ทั้งนี้ไมรวมถึงคาของ
ความสะดวกสบายหรือบริการที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด

(2) เงินชวยเหลือของนายจางที่ใหเปนสวนสมทบในกองทุนบํ าเหน็จ
บ ํานาญหรือกองทุนเงินสะสม (pension  fund  or  provident  fund)

(3) เงนิคาพาหนะเดินทางหรือการจัดพาหนะรับสง
(4) เงินที่จายใหแกลูกจางเปนการใชในสวนที่ลูกจางไดเสียคาใชจายใน

การท ํางานใหแกนายจางไปกอน  หรือ
(5) เงินบํ าเหน็จรางวัล  (gratuity)  ทีจ่ายใหเมื่อลูกจางออกจากงานหรือถูก

เลิกจาง31

- คาจางที่จายตามปกติ
อัตราคาจาง (Rate  of  pay)  หมายถึงผลรวมของจํ านวนเงินทั้งหมด รวมทั้ง

คาตอบแทนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับภายใตสัญญาจางแรงงานสํ าหรับการทํ างานตามระยะเวลา   เชน   
รายช่ัวโมง  รายวัน (8  ช่ัวโมง)  รายสัปดาห  รายเดือน  หรือตามระยะเวลาอยางอื่นซึ่งอาจกํ าหนด
ไวโดยชัดแจงหรือโดยปริยายในสัญญาจางแรงงาน   หรือตามผลของงานหรือลักษณะของงานที่ทํ า   
ทั้งนี้ไมรวมถึง

(1) การจายในลักษณะที่เปนคาลวงเวลา  (way  of  overtime)
(2) การจายในลักษณะที่เปนเงินรางวัลพิเศษ  (way  of  bonus) หรือ
(3) การจายเปนคาพาหนะเดินทาง  คาอาหารหรือคาที่พักอาศัย32

                                                                
31 Alex   Josey. Industrial  Relations, Labour  Laws  in  a  Developing  Singapore <Singapore : 

Federal  Publications, 1976>,  pp. 60-61.
32 Ibid.  p.  60.
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ในการค ํานวณจายเงินประเภทอื่นๆ  เชน  คาลวงเวลา  คาทํ างานในวันหยุด    
คาจางในวนัหยุดตามประเพณี  คาจางในวันหยุดพักผอนประจํ าป  และคาจางในวันลาปวย ตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศสิงคโปรจะคํ านวณจากอัตราคาจางปกติ (ordinary  rate  of  pay)

- คาจางสํ าหรับการคํ านวณคาทดแทน
รายได (Earnings)  หมายถงึ  คาจางที่เปนเงินและประโยชนอ่ืนที่ไดรับ 

ซ่ึงสามารถคํ านวณเปนเงินได  รวมทั้งคาของการไดอาหารหรือที่พักอาศัย (food  or  quarters)  ที่
นายจางจัดใหแกลูกจางหากการประสบอันตรายนั้นเปนผลใหลูกจางไมไดรับอาหารและที่พักอาศัย
อีกตอไป  คาลวงเวลา  คาตอบแทนการทํ างานพิเศษไมวาจะเปนเงินรางวัลพิเศษ  (bonus)  เงิน 
ชวยเหลือ  (allowance)  หรืออ่ืนๆ  ซ่ึงลูกจางไดรับเปนปกติตามความจริง  เวนแต

(1) คาพาหนะเดินทาง
(2) มลูคาของการไดรับบริการจัดพาหนะรับสง
(3) เงินที่นายจางจายสมทบในกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญหรือกองทุนเงิน

สะสม
(4) เงินที่นายจางจายแกลูกจางเปนการใชในสวนที่ลูกจางไดเสียคาใชจาย

ในการทํ างานใหแกนายจางไปกอน33
รายไดของลูกจางนี้เปนฐานที่ใชในการคํ านวณหารายไดรายเดือนโดยเฉลี่ย   

เพือ่การคํ านวณจายคาทดแทน
2.2.4 นโยบายคาจาง     ( Wage   Policy )34

นโยบายคาจางและวัตถุประสงคของนโยบายคาจางมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดใน
แงเศรษฐกจิและสังคม    วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจไดแกการที่ลูกจางมีการกินอยูที่ดี  โดยการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดจะตองปฏิบัติดังนี้  คือ35

1. รายไดประชาชาติตองอยูในระดับที่สูง
2. ตองมกีารแจกแจงรายไดประชาติระหวางประชาชนทุกคนอยางยุติธรรม
3. รายไดประชาชาติตองมีเสถียรภาพคือไมมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงนัก

                                                                
33 Alex   Josey.  Industrial  Relations, Labour  Laws  in  a  Developing  Singapore.  p.  266.
34 วิภาวี  ศรีเพียร.  (2539).  การสรางปจจัยเพื่อใชกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ าที่เหมาะสมสํ าหรับประเทศ

ไทย.  หนา  22.
35 เมธี  ดุลยจินดา.  (2518).  ใครจะยอมอดตายหรือเร่ืองของคาจาง.  หนา  1-3.
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และเพือ่ใหมีการดํ าเนินการดังกลาวจํ าเปนตอง
1) ท ําใหประชากรมีงานทํ าอยางเต็มมือและมีการใชทรัพยากรของประเทศอยางเต็มที่
2) ทํ าใหเกิดความมีเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากความกาวหนาทางดาน

เศรษฐกิจจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางเต็มที่
3) ใหมกีารประกันมาตรฐานการครองชีพและรายไดของประชาชนในทุกระดับชั้น
เงือ่นไขดังกลาวขางตนเปนสวนประกอบสํ าคัญของนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ไมวา

นโยบายนัน้จะเปนนโยบายคาจางหรือนโยบายอื่น   ซ่ึงวัตถุประสงคของนโยบายดังกลาวปรากฏอยู
ในกฎบัตรแหงฟลาเดลเฟย (Declaration  of  Philadelphia) ดังนี้

- การมีงานทํ าเต็มที่และมีการยกระดับการครองชีพ
- การมีงานใหลูกจางโดยลูกจางพอใจทํ าอยางเต็มความสามารถและเพื่อใหลูกจาง 

ทกุคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
- การมีสวนในผลงานของตนเองอยางยุติธรรม  ในแงคาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ 

ในแงเวลาการทํ างานและภาวะการทํ างานอื่นๆ และมีการกํ าหนดคาจางอัตราตํ่ าสุดสํ าหรับลูกจาง
และสํ าหรับผูที่ตองการไดรับการคุมครอง

การก ําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว    จะตองปฏิบัติดังนี้
(1) การก ําหนดและการจายคาจาง   ไดแก   การพิจารณาผลดีและผลเสียของลักษณะ

และวธีิการจายคาจาง ซ่ึงรวมทั้งวิธีการจายคาจางตามเวลาทํ างานหรือการกํ าหนดคาจางตามผลงาน  
เปนตน  นอกจากนี้ยังตองศึกษาวิธีการกํ าหนดยอดคาจางหรือระดับของคาจางทั้งในแงการรวม
เจรจาตอรอง    การเจรจากันเองหรือตามที่กฎหมายกํ าหนด

(2) ระดบัของคาจางและโครงสรางของคาจาง ไดแก การพิจารณาระดับทั่วๆ ไป  และ
ระดบัตางๆ  ของคาจาง ความสัมพันธระหวางคาจางและการทํ างาน  คาจางและระดับราคาสินคา

(3) เสถียรภาพของคาจาง  ไดแก  การรับประกันคาจาง  เปนตน
อาจกลาวไดวาเทาที่ผานมาประเทศไทยไมเคยมีการกํ าหนดนโยบายคาจางที่แนนอน    

โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับอัตราคาจางของภาคเอกชน  สวนใหญเปนเรื่องของนายจางเปน 
ผูก ําหนดใหแกลูกจาง  จนกระทั่งตอมาในป  พ.ศ. 2515  จึงไดมีการกํ าหนดนโยบายคาจางเปน 
คร้ังแรก  ในเรื่องการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า36   ซ่ึงเปนนโยบายคาจางที่ชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติ

ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นคนงานมีการรวมตัวกันในรูปของสหภาพแรงงาน เปน
ผลใหคาจางมักไมเคล่ือนไหวโดยเสรีตามลักษณะของอุปสงคอุปทาน  กลาวคือ  ในยามที่เศรษฐกิจ

                                                                
36 ประกาศกระทรวงมหาดไทย.  เรื่อง  การกํ าหนดคาจางขั้นต่ํ า  ลงวันที่  16  เมษายน  2515.

DPU



23

เจรญิรุงเรอืง คาจางจะมีแนวโนวสูงขึ้นจนอาจกอใหเกิดสภาวะเงินเฟอข้ึนได  แตในชวงที่เศรษฐกิจ
ตกตํ ่า  แทนที่คาจางจะลดตํ่ าลง  กลับมีแนวโนมคงที่อยู  ณ  ระดับที่เปนอยู  ซ่ึงอาจกอใหเกิดการ
วางงานเปนจํ านวนมาก  ดังนั้น รัฐบาลจึงตองมีนโยบายที่จะหาทางใหคาจางเคลื่อนไหวอยูในระดับ
ทีจ่ ําเปนตอการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  เพื่อปองกันสภาวะเงินเฟอรวมถึงการวางงาน

เนื่องจากคาจางมิไดเปนเพียงสวนประกอบของตนทุนแตอยางเดียว  คาจางเปนแหลง
สํ าคัญของอํ านาจซื้อดวย  ถาคาจางสูงขึ้นในแงของนายจางถือวาตนทุนการผลิตสูงขึ้น  ซ่ึงเปน 
ผลเสียตอนายจาง แตในแงของลูกจางการที่คาจางสูงขึ้นยอมทํ าใหอํ านาจซื้อของลูกจางสูงขึ้นดวย    
ซ่ึงเปนผลดีตอผูผลิต  ในทางตรงกันขาม  ถาคาจางตํ่ าก็จะทํ าใหตนทุนการผลิตตํ่ า  แตขณะเดียวกัน
อํ านาจซื้อของคนงานก็ตํ่ า ซ่ึงเปนผลเสียตอผูผลิต  ดังนั้น นโยบายคาจางจึงอาจแตกตางกันไป  เชน   
สาเหตทุีท่ํ าใหเศรษฐกิจตกตํ่ า  คือ  การขาดแคลนอํ านาจซื้อของประชาชน  นโยบายที่เหมาะสมใน
ชวงที่เศรษฐกิจรุงเรืองก็คือการเพิ่มคาจางขึ้นเรื่อยๆ  ซ่ึงจะชวยใหความเจริญทางเศรษฐกิจดํ าเนิน 
ไปได  และพยายามรักษาระดับคาจางไวในยามที่เศรษฐกิจตกตํ่ า

ความส ําคัญของคาจางดังกลาวนี้  เปนเครื่องชี้ใหเห็นวาปญหาเรื่องคาจางเปนปญหาที่มี
ความสํ าคัญ  และขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นสวนใหญก็เปนการพิพาทกันในเรื่องคาจาง  ฉะนั้น   
นโยบายคาจางจึงมิใชการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าแตเพียงอยางเดียว  แตรัฐบาลจะกํ าหนดนโยบาย 
คาจางอยางไรนั้น  ก็ขึ้นอยูกับปญหาในเรื่องคาจางที่เปนปญหาทั้งในทางเศรษฐกิจและทางกฎหมาย
ดวย

2.3 ววิฒันาการการกํ าหนดคาจางในประเทศไทย37

การกํ าหนดคาจางในประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการโดยลํ าดับเริ่มจากในยุคที่การจาง 
แรงงานยงัไมมีความสํ าคัญ อันเนื่องมาจากเปนการเกณฑแรงงาน  จนกระทั่งถึงยุคที่การจางแรงงาน
โดยการจายคาจางมีความสํ าคัญ  ซ่ึงแยกพิจารณาเปนยุคตางๆ  ได  ดังนี้

1. ยคุกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประเทศไทยในอดีตจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตลาด 

แรงงานถกูพันธนาการโดยระบบไพร  กลาวคือ  ผูชายไทยอายุระหวาง 18-60  ปบริบูรณ จะตองรับ
ใชมลูนายและกษัตริยในรูปไพรสมบาง  ไพรหลวงบาง  แรงงานเกณฑบาง  ซ่ึงสภาพดังกลาว 
ท ําใหคาจางเปนเรื่องที่แทบจะไมมีบทบาทใด  ๆ

                                                                
37 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม.  เลมเดิม.  หนา  16 – 19.
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การใชแรงงานโดยการจายคาจางเริ่มมีความสํ าคัญในสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกลาเจาอยูหัว  มีการจางแรงงานทํ าการขุดคลอง  แตปรากฏวาชาวไทยในสมัยนั้นไมได 
มารบัจางโดยการใชแรงงาน  อันเนื่องมาจากตองรับใชมูลนายและกษัตริย  จนเกิดการขาดแคลน
แรงงานเสรี  หรืออาจเปนเพราะการถือวางานรับจางเชนนั้นเปนงานชั้นตํ่ า  จึงผลักดันใหแรงงาน
ชาวจนีทีอ่พยพมาอยูในประเทศไทยเขามารับจางในครั้งนั้นเปนสวนใหญ

2. ยคุใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในระยะกอนที่จะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมนานระบบการจาง

แรงงานเริ่มมีบทบาทและมีความสํ าคัญมากขึ้น แตแรงงานสวนใหญก็ยังเปนแรงงานตางชาติ 
โดยเฉพาะชาวจีน แตคํ าวาแรงงานไดปรากฏและบัญญัติเปนกฎหมายขึ้นในประเทศไทยเปน 
คร้ังแรก38   เมือ่มกีารประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2472    
โดยมาตราที่บัญญัติถึงเรื่องการจางแรงงานไวเปนพื้นฐานคือ มาตรา 575 “อันวาสัญญาจางแรงงาน
นั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง  ตกลงทํ างานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง     
และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํ างานให” บทบัญญัติมาตรานี้ไดกลาวถึงสินจางซึ่งก็คือ
คาจางเปนคาตอบแทนการทํ างานซึ่งกันและกัน  แตกฎเกณฑการควบคุมการกํ าหนดคาจางนั้นใช
หลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา39  คือข้ึนอยูกับความพอใจของทั้งสองฝายที่จะตกลงตอรองกันโดย
เสรี

3. ยคุใชกฎหมายแรงงาน
การกํ าหนดคาจางนั้นยังไมมีการกํ าหนดกฎเกณฑการควบคุมทางกฎหมาย การ

กํ าหนดคาจางทั่วไปจึงเปนการปลอยใหนายจางกับลูกจางตกลงหรือตอรองคาจางกันเองโดยลํ าพัง    
ลูกจางจงึอยูในฐานะเสียเปรียบเสียเปนสวนใหญ  จนกระทั่งถึง  พ.ศ.  2499  จึงมีการออกกฎหมาย
แรงงานฉบับแรกของประเทศไทยคือ   พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ.  2499  เปนกฎหมายแรงงานที่
บัญญัติเรื่องการคุมครองแรงงานและมาตรการดานแรงงานสัมพันธไวดวย  ซ่ึงมีบทบาทในการ 
ควบคมุการกํ าหนดอัตราคาจางใหเปนธรรมขึ้น  โดยยอมใหฝายลูกจางรวมตัวตอรองกับนายจางได    
ตอมาในป  พ.ศ. 2501  มีการปฏิวัติเกิดขึ้นภายใตการนํ าของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  พระราช
บญัญตัฉิบบันี้จึงถูกยกเลิกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19  ซ่ึงการปฏิวัติดังกลาวกอใหเกิด
การหยดุชะงักของวิวัฒนาการแรงงาน  และเกิดผลกระทบตอการแรงงานหลายประการ

                                                                
38 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล.   เลมเดิม.  หนา  7.
39 สุนทร  ศรชัย.  (2539).  ผลกระทบของการปรับอัตราคาจางตามกฎหมาย.  หนา  19.  อางถึงใน   

จีรพงษ  ตรงวานิชนาม.
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จนกระทั่งไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหมในป  พ.ศ. 2507  โดยการนํ าของ 
จอมพลถนอม  กิตติขจร  ไดมีความพยายามในการปรับปรุงนโยบายทางดานแรงงาน  เนื่องจาก
ปญหาแรงงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ผูใชแรงงานตองประสบกับปญหาเอารัด 
เอาเปรยีบในเรื่องคาจาง  เปนผลใหไดรับคาตอบแทนในการทํ างานในอัตราที่ตํ่ าเกินไป  ลูกจางจึง
รวมตัวกันเพื่อเรียกรองคาจาง  ซ่ึงไมเปนผลดีตอเสถียรภาพของประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ    
สังคม  และการเมือง  ประกอบกับรัฐบาลไทยถูกโจมตีจากองคกรแรงงานตางประเทศในที่ประชุม
องคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO)  วามกีารเอาเปรียบลูกจาง40

ดงันัน้ในป  พ.ศ. 2515  จึงไดมีการรางกฎหมายแรงงานขึ้นมาอีกครั้ง  และได
ประกาศใชในปนั้น  ซ่ึงก็คือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103  เมื่อวันที่  14  มีนาคม พ.ศ. 2515    
และไดมกีฎหมายทีอ่อกตามความในขอ  2  และขอ 14  แหงประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว  คือ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการคุมครองแรงงาน  ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.  2515  และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515  
และไดมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกมาแกไขเพิ่มเติมในเรื่องการคุมครองแรงงาน
และการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าอีกหลายฉบับเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูใชแรงงานทั่วไป

ตอมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.  2541  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  
2541  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยมีผลใชบางคับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541   
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับนี้ไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 อันมีผลทํ าให
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการคุมครองแรงงาน  และการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าถูก 
ยกเลิกไปโดยปริยาย  การที่มีการใชกฎหมายเพื่อคุมครองผูใชแรงงานทํ าใหบทบาทของคาจางมี
มากขึ้นและซับซอนขึ้น  แตสวนหนึ่งอํ านาจตอรองของลูกจางไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมมากขึ้น     
ลูกจางมีสวนเขารวมในการกํ าหนดโครงสรางคาจางใหกับตนเองมากขึ้น  รวมทั้งมีสิทธิเขารวม
เจรจาตอรองกับนายจางได

2.4 การคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศญี่ปุน

คาจางเปนเงินพื้นฐานสํ าคัญของการจางแรงงาน  เนื่องจากการที่ลูกจางทํ างานยอม 
หวงัผลตอบแทนในรูปคาจาง  เพื่อนํ าคาจางที่ไดรับตอบแทนจากการทํ างานมาใชในการดํ ารงชีวิต
ของตนและครอบครัว ประเทศตางๆ จึงบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองการจายคาจางไว  โดยใน 

                                                                
40 วิภาวี    ศรีเพียร.  เลมเดิม.  หนา 3.
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วิทยานิพนธฉบับนี้จะนํ าการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ นมา
เปรยีบเทยีบกับการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย  ดังตอไปนี้

2.4.1 การจายคาจางโดยเสมอภาคระหวางลูกจางชายและหญิง (Equal  Wages  for  Men  
and  Women)

(1) ประเทศไทย
กฎหมายของประเทศไทยไมไดกํ าหนดไวแนนอนวางานอะไรตองจายคาตอบแทน

เทาไร  และไมไดกํ าหนดแยกจายตามประเภทของงาน  ดังนั้น  การจะจายคาตอบแทนในรูปคาจาง
ในอัตราเทาใดขึ้นอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญาจางแรงงานที่ไดกระทํ า
ตอกนั  โดยอัตรายอมจะแตกตางกันไปตามประเภทและชนิดของงาน    แตทั้งนี้ตองอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ที่ไดกํ าหนดไววางานที่มีลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกันและปริมาณเทากัน  นายจางจะตองกํ าหนดอัตราคาจางไวโดยเทาเทียมกันไมวา
ลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง41    เปนการสืบเนื่องมาจากหลักหามเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศ
(Sex  discrimination) 42 ซ่ึงการจายคาจางใหไมวาลูกจางเปนชายหรือหญิง  ถาไดทํ างานที่มีลักษณะ
คณุภาพและปรมิาณอยางเดียวกัน  ลูกจางก็ควรไดรับคาจางเทากันเปนการจายในลักษณะ  “Equal  
Pay  for  Equal  Work”43

(2) ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนไดกํ าหนดหลักการในเรื่องการจายคาจางโดยเสมอภาคไวในกฎหมาย

มาตรฐานแรงงาน( The  Labour  Standards  Law )  ซ่ึงเปนการวางหลักการในเรื่องการจายคาจางที่
เทาเทยีมกนัระหวางลูกจางชายและหญิงไวเปนการเฉพาะ   โดยกํ าหนดวานายจางจะไมเลือกปฏิบัติ
ตอลูกจางหญิงโดยเปรียบเทียบกับลูกจางชายในเรื่องคาจางอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ลูกจางนั้นเปน
หญิง44  กลาวคอื   นายจางตองจายคาจางใหลูกจางชายและหญิงเทาเทียมกัน   หากงานนั้นมีลักษณะ
และสภาพการทํ างาน    ตลอดจนปริมาณงานที่เทากัน

                                                                
41 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  53.
42 พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2545).  คํ าอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา  

208.
43 แหลงเดิม.
44 Labour  Standards  Law  of  Japan, Article  4.

DPU



27

2.4.2 หลักการจายคาจางดวยเงินสด  (  Payment-in-Cash  Principle)
(1) ประเทศไทย

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ไดนิยามคํ าศัพย  “คาจาง หมายความ
วาเงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํ างานตามสัญญาจาง”45  ดังนั้น  
นายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจางเปนเงินเทานั้นและเงินที่จายดังกลาวตองเปนเงินตราไทย 
จะจายคาจางโดยใชส่ิงของแทนเงินไมได  นอกจากนี้หากจายเปนตั๋วเงิน เชน เช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน
หรือจายเปนเงินตราตางประเทศ  จะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอนจึงจะจายได46  ความ
ยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทํ าเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือไวในการใหความยินยอม
หรือมขีอตกลงกันใหไวชัดแจงเปนการเฉพาะ47

(2) ประเทศญี่ปุน
สํ าหรับประเทศญี่ปุนคาจางตองจายเปนเงินสด  ซ่ึงเรื่องนี้ไดถูกกํ าหนดไวในกฎที่

ออกตามกฎหมายโรงงาน (The Factory Law’s Enforcement Ordinances) โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพือ่หามมใิหจายคาจางเปนสิ่งของเนื่องจากเกิดความยุงยากในการตีราคาสิ่งของนั้น  รวมทั้งความ
ไมสะดวกในการเปลี่ยนส่ิงของนั้นเปนเงินดวย

ความหมายของคํ าวา  “เงินสด”  ในหลกัการนีไ้ดถูกนิยามเอาไวในกฎหมายวาดวย
เรื่องสกุลเงินและการลอยตัวของเงิน  ( The Law Concerning Currency Units and The Flotation of 
Money ) ทัง้นี ้  เนือ่งจากเมื่อมีการพูดถึงเงินจึงตองเปนที่ยอมรับในประเทศญี่ปุน  ดังนั้น จึงไมได
รวมสกลุเงนิตราของตางประเทศเอาไวดวย  แมกระทั่งการชํ าระเงินดวยเช็ค ก็ยังไมสามารถกลาว
ไดวาเปนการชํ าระเงินสด  เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงและทั้งๆ ที่เช็คนั้นจะเปนเช็คที่ออกโดย
ธนาคารซึ่งเปรียบเสมือนเงินสดในโลกธุรกิจ  ก็เกิดความไมสะดวกบางอยางสํ าหรับลูกจางที่ไดรับ
เช็คดังกลาว48

ขอยกเวนในหลักเรื่องการจายคาจางเปนเงินสดของประเทศญี่ปุนก็คือ
(1) เวนแตจะไดกํ าหนดไวเปนอยางอื่นในกฎหมายหรือกฤษฎีกา
(2) เวนแตจะไดกํ าหนดไวเปนอยางอื่นในขอตกลงรวมกัน

                                                                
45 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  5.
46 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  54.
47 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  77.
48 Kazuo  Sugeno.<Translated  by  L  Kanowitz>.  (1995).  Japanese  Labour  Law  (2 nd ed.).  p. 

181.
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(3) ในกรณีที่ไดมีการกํ าหนดวิธีการจายคาจางที่เปนที่ยอมรับเอาไวในประการ
หรือคํ าส่ัง

2.4.3 หลักการจายใหโดยตรง  ( The  Direct-Payment  Principle )
(1) ประเทศไทย

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ไมไดบัญญติคุมครองหลักการจายให
โดยตรงนีไ้วในหมวดเกี่ยวกับการจางงานทั่วไป    แตไดมีบัญญัติการคุมครองไวในหมวด  4  การ
ใชแรงงานเด็ก  โดยหามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น  ในกรณีที่ 
นายจาง  ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนใด ๆ  เปนการลวงหนากอนมีการจาง  ขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจาย 
คาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กในแตละคราว  มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสํ าหรับลูกจางซึ่ง
เปนเด็กนั้น  และหามมิใหนายจางนํ าเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตอง
จายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกํ าหนดเวลา49

ดงันัน้หากมีการจางลูกจางที่มิใชแรงงานเด็ก   ลูกจางอาจตกลงกับนายจางวา    ให
นายจางจายคาจางของลูกจางใหแกภริยาของลูกจางได   โดยไมถือวาเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย   
สํ าหรับสถานที่จายคาจางนั้นไดมีการบัญญัติไวในกรณีการจายคาจางโดยปกติจะตองจาย  ณ  สถาน
ทีท่ ํางานของลูกจาง   ถาจายใหแกลูกจาง  ณ  สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืน  เชน   การโอนเขาบัญชี
ธนาคารแลวใหลูกจางไปเบิกจากธนาคารเอง  เปนตน    ตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง50   ความ
ยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทํ าเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือไวในการใหความยินยอม
หรือมขีอตกลงกันใหไวชัดเจนเปนการเฉพาะ51  ซ่ึงการกํ าหนดใหจายคาจาง ณ สถานที่ทํ างานของ
ลูกจางดังกลาวจึงไมอาจกลาวไดวาเปนการคุมครองตามหลักการจายใหโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจาก 
นายจางยงัอาจจายคาจางใหกับคนที่ลูกจางตกลงใหมารับแทนไดโดยไมผิดกฎหมาย

(2) ประเทศญี่ปุน
กํ าหนดหลักวาคาจางตองจายใหแกลูกจางโดยตรงไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

(The Labour Standards Law) โดยวัตถุประสงคของหลักการนี้ก็เพื่อกํ าจัดการเอารัดเอาเปรียบ 
ลูกจางในแบบเดิมๆ  เชน การตกัตวงผลประโยชนของคนที่เปนหัวหนางาน  โดยวางตัวเปนตัวแทน
ในการรบัคาจาง  รวมทั้งการที่บิดามารดาเปนผูรับคาจางแทนลูกจางที่เปนผูเยาวดวย สวนสถานที่
ในการจายคาจางใหแกลูกจางนั้น  ไมไดบังคับเปนกฎหมายวานายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจาง
                                                                

49 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  51.
50 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  55.
51 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  77.
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โดยตรง ณ สถานที่ใด  ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในเรื่องสถานที่จาย
คาจาง  และนอกจากหลักการจายใหโดยตรงแลวยังมีการขยายการคุมครองไปในกรณีตอไปนี้ 
ดวยคือ

1. การจายคาจางใหแกผูแทน  (Pay to a Representative )  การจายคาจางใหแก 
ผูปกครองหรือผูแทนตามกฎหมายอื่นหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งโดยความสมัครใจของลูกจาง    
เปนการฝาฝนหลักการในเรื่องนี้ไมสามารถบังคับได  สัญญาซึ่งลูกจางไดมอบหมายหรือมอบสิทธิ
ในการรบัคาจางของตนใหแกบุคคลที่สามนั้นเปนโมฆะ กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุน (The  
Labour  Standards  Law ) ไดบญัญตัไิวอยางชัดเจนถึงหลักการจายคาจางโดยตรงใหแกลูกจางที่เปน
ผูเยาว   โดยกํ าหนดใหผูเยาวสามารถเรียกรับคาจางไดดวยตัวเอง   โดยบิดามารดาหรือผูปกครองไม
สามารถรับคาจางที่ลูกจางซึ่งเปนผูเยาวไดรับแทนลูกจางนั้นได

2. การจายคาจางใหแกผูรับมอบอํ านาจ  (Payment to an Envoy)  การจายคาจางให
แกผูรับมอบอํ านาจ  เชน การสงเลขานุการใหเปนผูรับคาจางแทนลูกจาง  หรือการใหภริยาหรือสามี
เปนผูไปรบัคาจางแทนลูกจาง    ในขณะที่ลูกจางกํ าลังนอนปวยอยูเปนเรื่องที่กระทํ าไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย

3. การโอนสิทธิเรียกรองในคาจาง  (Assignment of Wage Claims) ถึงแมวาจะมี
การโอนสิทธิเรียกรองในคาจางไปแลว การจายใหผูรับโอนก็ถือวาเปนการฝาฝนตอหลักการในเรื่อง
การจายใหโดยตรง (The Direct Pay-ment Principle) เชน  ลูกจางไปทํ ารายคนอื่นขณะเมาสุราและ
ไดยนิยอมโอนสิทธิเรียกรองในคาจางของตนใหแกบุคคลดังกลาวเปนการชดใช   แมวาลูกจางจะได
แจงเจตนารมณใหแกนายจางไดทราบแลว นายจางก็ไมสามารถจายคาจางดังกลาวใหแกบุคคลที่
สามได  แตจะตองจายใหแกลูกจางเทานั้น ในทํ านองเดียวกันแมวาลูกจางจะไดรองขอเปนการ 
สวนตัวตอนายจางของตนใหทํ าการชดใชหนี้แกบุคคลที่สามโดยใหจายจากเงินคาจางของลูกจาง    
การที่นายจางชํ าระเงินใหแกบุคคลที่สามก็ถือวาเปนการฝาฝนตอหลักการในเรื่องการจายใหโดย
ตรง อยางไรก็ดี การจายเงินคาจางใหแกบุคคลที่สามบนพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกรองและเปน
การโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนการชดใชหนี้อาจเปนเรื่องที่ถูกกฎหมายได หากวาการหักเงิน 
บางสวนจากคาจางนั้นมีการกํ าหนดไวอยางชัดเจนในขอตกลงที่ทํ าไวกับสหภาพแรงงานที่เกิดขึ้น
จากการรวมตัวกันของลูกจางสวนใหญหรือกับผูที่เปนตัวแทนของลูกจางสวนใหญ

4. ภาระที่ติดมากับสิทธิเรียกรองในคาจาง  (Attachment of  Wage Claims)  โดยที่
คาจางจะมีภาระตามกฎหมายของญี่ปุนในเรื่องภาษีตามกฎหมายการชํ าระภาษี (The National Tax 
Collection Law) ซ่ึงหากนายจางไดหักภาษีที่ตองนํ าสงออกจากคาจางไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดเก็บภาษีแลว    กไ็มถือวานายจางไดฝาฝนตอหลักการในเรื่องการจายใหโดยตรง (The Direct 
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Payment Principle) เชนเดยีวกับภาระตามกฎหมายการบังคับในทางแพง (The Civil Enforcement 
Law)  แตภาระทีต่ดิมากับสิทธิเรียกรองในคาจางนั้น   กฎหมายทั้งสองดังกลาวไดจํ ากัดจํ านวน 
คาจางแตละงวดที่สามารถหักเพื่อชํ าระไวดวย52

2.4.4 หลักการจายเต็มจํ านวน ( The  Payment-in-Full  Principle )
(1) ประเทศไทย

มีการกํ าหนดการคุมครองการจายคาจางตามหลักการจายเต็มจํ านวนไวโดยกํ าหนด
หามมิใหนํ าหนี้สินอื่นใดมาหักออกจากการจายคาจางที่นายจางตองจายใหแกลูกจาง ซ่ึงความ 
มุงหมายที่กฎหมายกํ าหนดไวก็เพื่อที่จะคุ มครองลูกจางใหไดรับเงินเต็มจํ านวนไมตองถูกหัก 
มากมายจนเหลือเงินเปนจํ านวนนอยอันมีผลกอใหเกิดความเดือดรอนแกการดํ ารงชีพของลูกจางได
แตการเรยีกเก็บเงินจากคาจางของลูกจางเพื่อชํ าระภาษีเงินไดนั้น ถือวาเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน
ทีจ่ะตองเสยีภาษีอยูแลว หรือเงินตามกฎหมายอื่นที่ลูกจางมีหนาที่ตองชํ าระตามกฎหมาย  เชน  เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมหรือเงินตามโครงการสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชนตอตัวลูกจาง
เพียงฝายเดียวและลูกจางสมัครใจที่จะเขารวมโครงการนั้นๆ ก็นาที่จะหักไดเพราะเปนประโยชน
และหนาที่ที่ลูกจางจะตองปฏิบัติ เจตนารมณของกฎหมายที่หามมิใหนายจางหักคาจางของลูกจาง
นั้นมุงคุมครองลูกจางมิใหนายจางหักเงินของลูกจางเพื่อประโยชนแกนายจางหรือบุคคลอื่นซ่ึงจะ
ท ําใหลูกจางไดรับความเดือดรอน  แตถาเปนการกระทํ าไปเพื่อประโยชนของลูกจางหรือเปนหนาที่
ของลูกจางก็สมควรที่จะกระทํ าได53

เงินคาจางของลูกจางที่กฎหมายอนุญาตใหนายจางหักไดเพื่อการชํ าระหนี้ภาษีเงิน
ไดหรือชํ าระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว  เชน  เงินประกันสังคม  คาบํ ารุงสหภาพแรงงาน   
หนี้สหกรณออมทรัพยหรือสหกรณ  หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อประโยชนแกลูกจางฝายเดียวที่ลูกจาง 
ยินยอมลวงหนาใหหักเงินประกัน  เงินชดใชคาเสียหาย  เงินสะสมกองทุนเงินสะสม แตทั้งนี้ 
นายจางจะหักไดไมเกินรอยละสิบหาสํ าหรับแตละกรณี  ยกเวนภาษีเงินไดหรือเงินอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติไวใหเปนหนาที่ที่ลูกจางจะตองชํ าระจะตองหักไวตามจํ านวนที่ลูกจางตองจาย    
และถาจะหกัเงนิตางๆ  หลายรายการตามที่กฎหมายกํ าหนดใหหักไดรวมเขาดวยกัน นายจางมีสิทธิ
หกัไดทัง้หมดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกํ าหนดเวลาการจาย54   แตถาจะหัก
มากกวานีจ้ะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอน   ซ่ึงความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทํ า

                                                                
52 Kazuo  Sugeno.Ibid.  pp. 182-183.
53 สุดาศิริ  วศวงศ.  (2545).  คํ าอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน.   หนา  149.
54 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  76.
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เปนหนงัสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือไวในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไวชัดเจนเปน
การเฉพาะ55

(2) ประเทศญี่ปุน
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานไดบัญญัติรับรองวา คาจางตองจายเต็มจํ านวน อยาง

ไรกด็ีการหักเงินคาจางบางสวน อาจทํ าได “ในกรณทีีม่กีฎหมายหรือคํ าส่ังกํ าหนดไวเปนอยางอื่น”
หรือในกรณีที่มีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับสหภาพแรงงาน ซ่ึงมีสมาชิกสวนใหญเปนลูกจาง
ของสถานประกอบการนั้น หรือที่ทํ าไวกับผูที่เปนตัวแทนลูกจางสวนใหญ ในกรณีที่สถาน
ประกอบการนั้นไมมีสหภาพแรงงาน

ในประโยค “ในกรณีที่มีกฎหมายหรือคํ าสั่งไวเปนอยางอื่น” ทีไ่ดกลาวไวขางตน 
หมายถงึ การหักเงินคาภาษีเงินได การหักเงินคาประกันสังคม การหักสะสมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ไว และการหักอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน ซ่ึงการหักคาจางที่เปนเรื่องตองหามตามหลักการจายเต็ม
จ ํานวนของประเทศญี่ปุน หมายถึง การหักเงินคาจางแลวไมทํ าการจายในสวนที่หักไวใหลูกจางเมื่อ
ถึงก ําหนดช ําระ ตัวอยางที่เห็นชัดเจนของการหักเงินคาจางซึ่งเปนกรณีตองหาม คือ การที่นายจาง
เกบ็คาจางรายเดือนในแตละงวดไวในนามเงินกองทุนสะสม หรือเงินออมสํ าหรับลูกจาง (เปนกรณี
ทีน่ายจางเก็บเองโดยไมมีกฎหมายกํ าหนดไว)

ขอยกเวนของหลักการจายใหเต็มจํ านวนของประเทศญี่ปุน อาจทํ าขึ้นในรูปขอ 
ตกลงกับสหภาพแรงงานซึ่งเกิดจากการรวมตัวของลูกจางสวนใหญในสถานประกอบการที่มี 
สหภาพแรงงานนั้น หรือที่ทํ าไวักับผูที่เปนตัวแทนของลูกจางสวนใหญในกรณีที่สถานประกอบ
การนัน้ไมมีสหภาพแรงงาน ผลของขอยกเวนที่ทํ าขึ้นในรูปขอตกลงดังกลาว  จะมีผลครอบคลุม 
ลูกจางทุกคนในสถานประกอบการนั้นหรือไม ขึ้นอยูกับลักษณะของขอตกลง กลาวคือ ขอตกลงที่
ทํ าขึ้นโดยสหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของลูกจางสวนใหญ โดยหลักแลวจะแตกตาง
จากขอตกลงที่เกิดจากการเจรจารวมกัน (Collective Agreement) แตหากขอตกลงของสหภาพนั้นได
กระทํ าขึ้นโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดของขอตกลงที่เกิดจากการเจรจารวมกัน ขอตกลงนั้น
จะมีผลบังคับกับลูกจางทุกคนในสถานประกอบการนั้น นอกจากนี้หลักการจายเต็มจํ านวนของ
ประเทศญี่ปุนยังขยายคุมครองไปในกรณีตอไปนี้ดวย คือ

1. การหักกลบลบหนี้ (Offsets) คํ าถามคือ  การหกักลบลบหนี้นั้น ถือเปนประเภท
หนึง่ของการหักเงินคาจางซึ่งตองหามโดยหลักการจายใหเต็มจํ านวนหรือไม มีคํ าพิพากษาศาลฎีกา
ประเทศญี่ปุนสองเรื่อง  ที่ถือเปนคํ าตอบยืนยันในเรื่องนี้ ในคดีแรก นายจางไดทํ าการหักกลบลบ

                                                                
55 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  77.

DPU



32

หนี้คาเสียหายที่ฝายนายจางเปนผูเรียกรอง สาเหตุเนื่องจากลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานไดตามขอ
ตกลงโดยขาดการเอาใจใสในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงนายจางไดหักออกจากเงินคาจางที่ลูกจางเรียกรอง
ใหชํ าระโดยที่การหักกลบลบหนี้นั้น  นายจางไดกระทํ าโดยลํ าพังแตฝายเดียว  สวนในคดีตอมา 
นายจางไดทํ าการหักกลบลบหนี้คาเสียหายที่ฝายนายจางเปนผูเรียกรองเอาจากฝายลูกจาง   เนื่องจาก
ฝายลูกจางไดกระทํ าโดยประมาท  ออกจากเงินคาจางของลูกจาง   ซ่ึงการหักกลบลบหนี้ดังกลาวนั้น    
กระท ําแตฝายเดียวโดยนายจางเพียงลํ าพัง  ในกรณีทั้งสองคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาวา  เนื่องจากวัตถุ
ประสงคของหลักการจายใหเต็มจํ านวนก็เพื่อใหแนใจวาลูกจางจะไดรับคาจางเพื่อใชในการยังชีพ   
หลักดงักลาวจึงรวมเอาเจตนารมณในการหามไมใหมีการหักกลบลบหนี้เขาไวดวย

โดยมุมมองที่วา หลักการจายใหเต็มจํ านวน หมายรวมถึงการหามไมใหมีการ 
หกักลบลบหนีด้วยนั้น  ไดกลายเปนแนวคิดที่เปนที่ยอมรับกันแพรหลายของผูบรรยายกฎหมายใน
ปจจบุนั  อยางไรก็ตาม ก็ยังคงถกเถียงกันวาหลักการจายใหเต็มจํ านวนเปนเพียงแตหามเรื่องการหัก
เงินคาจางเทานั้น  โดยหลักการไมไดหามถึงการหักกลบลบหนี้ดวย เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมาย 
มาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไดกํ าหนดหามเรื่องการหักกลบลบหนี้กับเงินคาจางไวเฉพาะ
กรณขีองเงนิทดลองจายเทานั้น  ซ่ึงก็เปนขอสนับสนุนความคิดดังกลาวเชนกัน  โดยแสดงใหเห็น
เปนนัยวาการหักกลบลบหนี้อ่ืนๆ ถูกควบคุมในขอจํ ากัดในเรื่องภาระที่ติดมาภายใตประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (The  Code  of  Civil  Procedure)  ดงันัน้  หากลูกจางไดลาออก 
ภายหลังจากไดท ําการยกัยอกทรัพยไปแลว  ซ่ึงหากยึดถือตามหลักแนวคิดที่เปนที่ยอมรับการอยาง
แพรหลายและประเด็นทางกฎหมายที่ไมอนุญาตใหนายจางหักเงินตามจํ านวนที่ลูกจางไดยักยอก 
ไปออกจากเงินเกษียณอายุ (ซ่ึงกฎหมายของประเทศญี่ปุนถือวาเปนคาจางอยางหนึ่ง) ก็ยอมเปน
เรื่องที่ปราศจากเหตุผลอยางยิ่ง

อยางไรก็ตามในมุมมองอีกดานหนึ่ง หากมองวาการหามหักกลบลบหนี้ไมถือวา
เปนสวนหนึง่ของหลักการจายใหเต็มจํ านวนแลว  ผูเปนนายจางยอมทํ าการหักกลบลบหนี้ออกจาก
คาจางของลูกจางไดแตเพียงฝายเดียว   เหตุเพราะนายจางเชื่อวาลูกจางจะตองเปนผูรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดแกนายจาง (สวนลูกจางตองไปฟองรองเพื่อเรียกเงินจํ านวนที่ถูกหักกลบลบหนี้ 
ออกจากคาจางคืน) แมวาลูกจางจะไดยืนยันแลววาตนไมตองรับผิดชอบก็ตาม  จากเหตุผลดังกลาว
จึงมีคนสวนใหญ รวมทั้งผูพิพากษาที่เห็นดวยกับการหามหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางตามหลัก
การจายคาจางเต็มจํ านวน  และบุคคลเหลานี้ยังมองวาเจตนารมณของมาตรา  24  แหงกฎหมาย 
มาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนที่หามหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางในกรณีของเงินทดลองจาย
เปนการเสริมความแข็งแรงใหกับเรื่องการคุมครองในกรณีหักกลบลบหนี้ออกจากคาจาง จากที่เคย
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เปนเพยีงขอจํ ากัดบางประการไปสูการหามอยางเด็ดขาด  และบทบัญญัติตามมาตราดังกลาวก็ถือวา
เปนกฎเกณฑพิเศษในเรื่องการหามหักกลบลบหนี้ซ่ึงเปนผลมาจากหลักการจายเต็มจํ านวน

2. การหักกลบลบหนี้เพื่อการแกไข  (Corrective Offsets) แมวาในหลักการทั่วไป
ของประเทศญี่ปุนจะหามการหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางก็ตาม การหักกลบลบหนี้เพื่อแกไขใน
กรณกีารจายคาจางเกิน   ไดรับอนุญาตใหสามารถทํ าไดในขอบเขตจํ ากัด เนื่องจากคํ าพิพากษาศาล
ฎกีาของประเทศญี่ปุนสองกรณีขางตนไดกอใหเกิดขอยกเวนนี้ขึ้น ในคํ าพิพากษาดังกลาวไดยืนยัน
ในเรื่องขอยกเวนในการหามการหักกลบลบหนี้ซ่ึงเปนผลจากหลักการจายใหเต็มจํ านวน  โดยขอ 
ยกเวนดังกลาว  การหักคาจางในงวดการจายคาจางของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมสามารถทํ าได 
เพื่อเปนการแกไขในกรณีที่ไดจายคาจางเกินไปในงวดการชํ าระกอนหนานี้  โดยที่กํ าหนดเวลา   
วธีิการ  จ ํานวน ฯลฯ ของยอดหนี้ที่หักออกไมกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในชีวิตของลูกจาง  โดยศาลถือวาหากการกระทํ าของฝายนายจางนั้นเปนไปเพื่อการปรับปรุงและ 
แกไขในการจายคาจางเกินอยางมีเหตุผลอันควรในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถ 
เชื่อมโยงกับมูลเหตุเดิมในการจายคาจางเกินได  โดยไดแจงใหลูกจางทราบลวงหนา  และโดย
จํ านวนเงินไมสูงนักหรือกลาวสั้นๆ คือ หากไมกอใหเกิดความเสี่ยงใดๆ ตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิในชีวิตของลูกจางแลว   การหักกลบลบหนี้เพื่อแกไขยอมสามารถกระทํ าได

3. การหกักลบลบหนี้โดยความยินยอมของลูกจาง  (Offsets  Consented  to  by  
the  Employees)  ในแนวค ําพิพากษาของศาลในประเทศญี่ปุนพอสรุปไดวา   การหักกลบลบหนี้ซ่ึง
เปนไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางผูเกี่ยวของ  แตกตางจากการหักกลบลบหนี้ซ่ึงทํ าโดยลํ าพัง
นายจางแตเพียงฝายเดียวและไมถือวาเปนการฝาฝนตอหลักการจายคาจางเต็มจํ านวน  หากความ 
ยินยอมนั้นเกิดจากความสมัครใจของลูกจางอยางแทจริงและโดยนายจางมิไดเขาไปแทรกแซง    
เชน  การจายคืนเงินกูซ้ือบาน  เปนตน

4. การไมใชสิทธิเรียกรอง  (Abandonment  of  Wage  Claims) การที่นายจาง 
ไมไดจายคาจางในสวนที่ลูกจางไมไดใชสิทธิเรียกรองนั้น ไมถือวาเปนการฝาฝนตอหลักการจาย
เตม็จ ํานวนแตอยางใด  ตามคํ าพิพากษาศาลฎีกาในประเทศญี่ปุนในคดีหนึ่ง  ลูกจางที่เกษียณอายุได
เรียกรองใหมีการชดใชเงินเกษียณอายุ (ซ่ึงตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนถือเปนคาจาง
อยางหนึ่ง) โดยอางเหตุวาเปนการกระทํ าโดยไมชอบที่ไมจายเงินใหจากการที่ลูกจางไมไดใชสิทธิ
เรียกรองในระหวางที่ไดรับการจางงานอยูอันเนื่องมาจากการที่ไมไดใชสิทธินั้น  ไมมีผลตอหลัก 
ในเรื่องการจายคาจางเต็มจํ านวน  แตในคดีนี้ศาลถือวาการที่นายจางไมไดจายคาจางในสวนที่ 
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ลูกจางไมไดใชสิทธิเรียกรองเปนเพราะฝายลูกจางสมัครใจไมใชสิทธิเอง  ซ่ึงไมเปนการขัดตอ 
หลักการดงักลาวจึงพิพากษายืน   เหตุเพราะเกิดจากความสมัครใจของฝายลูกจางเอง56

2.4.5 หลกัการจายคาจางมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งตามวันท่ีกํ าหนด (The  Principle  of  
Paying  Wage  More  than  Once  a  Month  on  Specified  Dates)

(1) ประเทศไทย
โดยปกติจะกํ าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการจายคาจางตามระยะเวลาที่ใชในการ

ค ํานวณคาจาง  เชน คํ านวณคาจางเปนเดือนก็จะจายคาจางเดือนละครั้ง หรือในกรณีคํ านวณคาจาง
เปนรายวนั รายช่ัวโมง รายสัปดาหหรือจายทุกสิบหาวัน  ก็จะคํ านวณระยะเวลาจายคาจางสั้นลงอีก   
เชน  จายทกุวัน  ทุกสัปดาห  ทุกสิบหาวัน  แตอยางไรก็ตามสวนใหญจะตกลงกันจายไมนอยกวา
เดอืนละครัง้  โดยหลักเกณฑดังกลาวในเรื่องนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการคุมครอง
แรงงานซึ่งเปนกฎหมายฉบับเดิม   และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ที่บังคับใชอยู
ในปจจบุนัไดกํ าหนดไวใกลเคียงกัน   กลาวคือ

1. ในกรณทีีม่กีารคํ านวณคาจางเปนรายเดือน  รายวัน   รายช่ัวโมงหรือระยะเวลา
อ่ืนทีไ่มเกนิหนึง่เดือน    หรือตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย    ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาเดือน
ละหนึง่ครัง้   เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง

2. ในกรณทีีม่กีารคํ านวณคาจาง  นอกจากขอ  1.  ใหจายตามกํ าหนดเวลาที่นาย
จางและลูกจางตกลงกัน57

ในกรณทีีม่กีารเลิกจาง  นายจางจะตองจายคาจางที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจาง
ภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง58

ในกรณีที่สัญญาจางสิ้นสุดเนื่องจากลูกจางลาออก กฎหมายไมไดกํ าหนดเวลาการ
จายคาจางหรือเงินอื่นๆ  ไวเปนการเฉพาะ  ดังนั้น กํ าหนดการจายสํ าหรับกรณีลาออกตองเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนสํ าคัญ59

                                                                
56 Kazuo  Sugeno.Ibid.  pp. 186-187.
57 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน  ขอ 29 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  2541,  มาตรา  70.
58 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  70  วรรคสอง
59 พงษรัตน  เครือกลิ่น.   เลมเดิม.  หนา  210.
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(2) ประเทศญี่ปุน
กํ าหนดวาการจายคาจางที่มีมากวาเดือนละหนึ่งครั้งจะตองทํ าการกํ าหนดวันจาย 

ไวดวย สํ าหรับกรณีที่เปนการจายคาจางพิเศษ  โบนัสหรือเงินอื่นๆ ซ่ึงมีการกํ าหนดวันจายตาม
ประกาศหรือคํ าส่ังแลวก็ไมตองเปนไปตามขอจํ ากัดนี้อีก

หลักการนี้มีวุตถุประสงคเพื่อปองกันความไมมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจาง  ซ่ึงเปน
ผลจากชวงเวลาในการจายคาจางแตละครั้งที่ยาวนานเกินไปหรือไมไดมีการกํ าหนดวันจายคาจางไว    
ในเรือ่งนีถื้อวาการกํ าหนดวันจาย เชน  วันอาทิตยที่สองของเดือนไมใชเปนวันที่กํ าหนดในการจาย
คาจางตามหลักการนี้  เนื่องจากในชวงหนึ่งป วันดังกลาวอาจขยับขึ้นหรือลงไดไมมีความแนนอน    
แตการกํ าหนดวันจายคาจางในลักษณะที่ไมไดกํ าหนดเปนวันที่แนนอนดังกลาวนี้ เปนเรื่องที่ถูก
กฎหมายเมื่อนํ าไปใชกับการจายคาจางใหลูกจางที่ทํ างานไมเต็มเวลา (Part-Time  Workers)  ซ่ึง
ทํ างานในวันที่กํ าหนดไวแนนอนในแตละสัปดาหเทานั้น ทั้งยังเปนที่ยอมรับกันโดยกฎหมายวา
หลักการในเรื่องการจายคาจางในวันที่กํ าหนดแนนอน (Specified  Dates)  นอกจากไมบังคับใชกับ
การจายคาจางที่เปนคาจางพิเศษและเงินโบนัสแลว  ยังไมครอบคลุมไปถึงเรื่องเงินชวยเหลือที่จาย
ใหเปนปกตแิละตอเนื่อง  รวมทั้งเงินรางวัลจูงใจตางๆ ที่มีการจายใหในบางเดือน  เชน  เบี้ยขยัน

สํ าหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือส้ินสุดสภาพการจาง ในกรณีไดรับการ
รองขอจากบุคคลที่มีสิทธิไดรับคาจาง  นายจางตองจายคาจางหรือเงินประกัน  เงินสะสม  หรือเงิน
อ่ืนๆ  ตามทีก่ฎหมายกํ าหนดใหแกบุคคลดังกลาวภายใน  7  วัน  นับแตวันที่ไดรับการรองขอ60

2.4.6 การจายคาจางในกรณีฉุกเฉิน  (Emergency  Payment)
(1) ประเทศไทย

หลักการนี้ไมไดกํ าหนดไวเปนกฎหมายเพื่อใชบังคับนายจางและเปนแนวทางให
ลูกจางปฏิบัติตาม ดังนั้น หากเปนกรณีที่ลูกจางตองการคาจางในงานที่ทํ าไปแลวกอนถึงกํ าหนด
เวลาจายคาจาง  อันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินใดๆ  ก็ตามลูกจางตองรองขอนายจางเอง  การที่นายจาง
จะทํ าตามที่รองขอหรือไมก็ขึ้นอยูกับความพอใจของนายจาง หรือขึ้นอยูกับขอตกลงระหวาง 
นายจางและลูกจาง  ดังนั้น การไมบัญญัติกฎหมายรองรับในเรื่องดังกลาวนี้อาจทํ าใหลูกจางไดรับ
ความเดอืดรอนในกรณีที่ตนเองหรือครอบครัวมีเหตุฉุกเฉินจํ าเปนตองใชเงินได

                                                                
60 Labour  Standards  Law  of   Japan, Article  23.
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(2) ประเทศญี่ปุน
ในเรือ่งนี ้หากลูกจางไดรองขอใหมีการจายคาจางในกรณีฉุกเฉินเรงดวยประเภทคา

ท ําคลอด  คารักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวยหรือเมื่อมีอุบัติเหตุ  หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ  ซ่ึงไดกํ าหนด
ไวในค ําสัง่  นายจางตองจายคาจางในสวนดังกลาวใหกอนถึงกํ าหนดวันจายคาจางตามปกติ

“กรณีฉุกเฉินเรงดวน”  หมายถึง   สถานการณที่ลูกจางหรือบุคคลในอุปการะของ
ลูกจาง

1. ใหกํ าเนิดทารก   เกดิการเจ็บปวย   หรือประสบอุบัติเหตุ
2. แตงงานหรือเสียชีวิต
3. มีความจํ าเปนตองเดินทางกลับไปยังภูมิลํ าเนาซึ่งอยูในสถานที่หางไกลเปน

เวลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งที่อยูนอกเหนือการบังคับควบคุมของลูกจางได61

2.4.7 เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดกิจการชั่วคราว (Allowance  for  Suspension Business)
(1) ประเทศไทย

หลักการในเรื่องการชวยเหลือในกรณีหยุดกิจการชั่วคราวไดบัญญัติรองรับไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541 วา  “ในกรณทีีน่ายจางมีความจํ าเปนตองหยุดกิจการ 
ทัง้หมดหรอืบางสวนเปนการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแก
ลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจาง  ในวันทํ างานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ
ตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํ างาน

ใหนายจางจะตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวัน
เริม่หยุดกิจการ”62

วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ก็เพื่อใหโอกาสนายจางที่จะหยุดกิจการทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวโดยไมตองเลิกจางลูกจาง  ในกรณีที่มีความจํ าเปนจากเหตุหนึ่งเหตุใด 
อันเกดิจากตวันายจางเองไมใชเหตุสุดวิสัย  เชน  การขาดแคลนวัตถุดิบ  เครื่องจักรเกิดความเสียหาย
หรือเกดิการขาดสภาพคลองทางการเงิน เปนตน ขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองลูกจางไมไหไดรับ
ความเดือดรอนเกินควรในขณะที่นายจางหยุดกิจการ  โดยกํ าหนดใหนายจางจายเงินใหแกลูกจาง 
ไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํ างานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะ
เวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํ างาน  ซ่ึงการหยุดชั่วคราวตามมาตรานี้  หากครบเงื่อนไขตามที่
บัญญัติไวแลวถือวาเปนสิทธิของนายจางที่จะหยุดชั่วคราวได

                                                                
61 Kazuo  Sugeno.Ibid.  pp. 186.
62 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  75.
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(2) ประเทศญี่ปุน
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานบัญญัติวา “กรณีที่เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจขึ้น   

โดยมสีาเหตมุาจากตัวนายจางเอง   นายจางมีหนาที่ตองจายเงินชวยเหลือจํ านวนหนึ่งใหแกลูกจาง 
ทีเ่กีย่วของไมนอยกวารอยละหกสิบของคาจางโดยเฉลี่ยของลูกจางแตละคน   ในระหวางที่ธุรกิจ
เกดิการหยุดชะงัก”63   โดยเงินดังกลาวนี้เรียกวา “เงนิชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ”
(Allowance  for  Business  Interruption)  จากบทบัญญัติดังกลาวมีขอพิจารณา  ดังนี้

1. วตัถุประสงค    จากแนวคิดเพื่อใหเกิดความมั่นคงในเรื่องรายไดขั้นตํ่ าสํ าหรับ
การยงัชพีของลูกจาง  วัตถุประสงคเบื้องตนมีขึ้นเพื่อสรางหลักประกันในการไดรับเงินชวยเหลือใน
กรณเีกดิการหยดุชะงักทางธุรกิจ  โดยสภาวะการหยุดชะงักทางธุรกิจนั้นมิไดมีสาเหตุมาจากลูกจาง    
วัตถุประสงคประการตอมาเพื่อเปนการปองกันขอบเขตในเรื่องภาระความรับผิดของนายจางใน
สถานการณซ่ึงอยูนอกเหนือการบังคับควบคุมของนายจางไมใหเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นการออก
กฎหมายในเรือ่งนี้จึงจํ ากัดใหนายจางรับผิดในกรณีที่การหยุดชะงักของธุรกิจนั้น   มีสาเหตุมาจาก
ตวันายจางเองเทานั้น

2. การหยุดชะงักของธุรกิจ (Business  Interruptions)  หมายถึง  การที่ลูกจางไม
สามารถปฏิงานตามสัญญาจางแรงงานที่ยังมีผลบังคับได  ซ่ึงงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดนั้นจะเปน
งานของทั้งกลุมหรือเปนของลูกจางคนหนึ่งคนใดก็ได  และไมวาจะเปนการหยุดงานตลอดทั้งวัน
หรือหยดุงานในบางชวงของการทํ างานที่ไดกํ าหนดชั่วโมงการทํ างานไว

3. เหตุผลของแนวคิด  (Reasons  Attributable) ตามประมวลกฎหมายแพงของ
ประเทศญี่ปุน (The Civil Code)  ไดบญัญตัวิา  เมื่อหนี้ไมวาจะเปนหนี้ในเรื่องใด  เชน เร่ืองการ 
จดัการงาน ซ่ึงหนี้นั้นไมไดรับการปฏิบัติการชํ าระหนี้ใหลุลวงโดยมีสาเหตุมาจากเจาหนี้ตามสัญญา   
เชน  ตัวนายจาง   ลูกหนี้ตามสัญญาก็ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการชํ าระหนี้  เชน  มีสิทธิไดรับคาจาง    
ตามการมองทัว่ไปและการพิจารณาโดยหลักกฎหมายแลว  พื้นฐานแนวความคิดในเรื่องการประกัน
ในการไดรับเงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ  จะมีขอบเขตกวางมากกวาพื้นฐาน 
แนวความคดิตามประมวลกฎหมายแพง   ทั้งนี้   เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพงถูกตีความวา 
เจาหนีต้องรับผิด  ถาเจาหนี้ประพฤติปฏิบัติโดยเจตนาหรือเปนการละเลยไมเอาใจใส  หรือเปนการ
กระทํ าในลักษณะที่คลายคลึงกัน   ซ่ึงเปนการพิจารณาโดยยึดมั่นตามสัญญา แตพื้นฐานแนว 
ความคิดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labour  Standards  Law) จะมคีวามหมายเหมาะสม
กวาโดยจะรวมเอาสถานการณตางๆ  ที่ทํ าใหเกิดความเสียหายกับธุรกิจที่ไมไดเปน “ผลสืบเนื่อง

                                                                
63 Labour  Standards  Law  of   Japan, Article  26.
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จากตัวนายจาง” ตามประมวลกฎหมายแพงเทานั้น เวนแตสถานการณนั้นจะเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือ
การบังคับควบคุมของนายจาง

ดังนั้นจึงกลาวไดวา  เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ  เกิดจาก
นโยบายในการประกันรายไดขั้นตํ่ าเพื่อการยังชีพของลูกจางในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ   
ซ่ึงไมไดเปนผลมาจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมไดนั้น   มีผลสองประการดวยกัน  คือ

ประการแรก  เพื่อเปนการประกันวาเงินชวยเหลือจํ านวนรอยละหกสิบ ภายใต
บงัคบัตามประมวลกฎหมายแพงและไดกํ าหนดโทษทางอาญาดวย

ประการที่สอง   เพื่อขยายขอบเขตของคํ าวา “ผลที่สืบเนื่องจากผูเปนนายจาง”
ดงันัน้ถึงแมวา  ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอการดํ าเนินธุรกิจจะสอดคลองกับเงื่อนไข

ทัง้สองประการตามประมวลกฎหมายแพง ที่วามี “ตนก ําเนิดมาจากภายนอก” และเปน “ส่ิงที่ไมอาจ
ปองกันได”  กต็าม แตหากพบวามูลเหตุที่แทจริงนั้น  เกิดจากสิ่งที่อยูในขอบเขตที่นายจางบังคับ
ควบคุมไดแลว บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายมาตรฐานแรงงานไดใหการประกันวานายจาง 
มีภาระหนาที่ตองจายคาชดเชยในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจในอัตรารอยละหกสิบของจํ านวน 
คาจางโดยเฉลี่ยของลูกจาง

ในบรรดาสาเหตุตางๆ  ที่อาจกอใหเกิดภาระในการที่นายจางตองจายเงินชวยเหลือ
ในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ ซ่ึงโดยทั่วไปไดแก กรณีการตรวจสภาพเครื่องจักร-อุปกรณ    
อุปสรรคในการไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการจัดสรรทรัพยากรเหลานั้น
ภายในระบบงานของนายจางเอง การหยุดดํ าเนินงานตามคํ าแนะนํ าของหนวยงานของรัฐ  และ
อุปสรรคในการไดรับเงินทุนและทรัพยากรตางๆ อันเปนผลมาจากการบริหารจัดการของบริษัท 
แม64

2.4.8 การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง (Subcontract  Business)
(1) ประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไดบัญญัติคุมครองลูกจางในกรณี
ทีน่ายจางเปนผูรับเหมาชวง โดยกํ าหนดใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมา
ช้ันตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจางในคาจาง   คาลวงเวลา  คาทํ างานในวันหยุด   คา
ลวงเวลาในวันหยุด  คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  เงินสะสม เงินสมทบ  หรือเงินเพิ่ม65 ซ่ึงเปนการ

                                                                
64 Kazuo  Sugeno. Ibid.  pp. 186-187.
65 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  12.
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กํ าหนดใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงที่เปนนายจาง
ทกุกรณีในสวนของเงินที่ลูกจางจะไดรับ

ในกรณีที่ผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปไดจายเงินตามกฎหมายที่ลูก
จางมสิีทธไิดรับใหแกลูกจางแลว    ผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงนั้นมีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจาย
ไปแลวจากผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจาง

(2) ประเทศญี่ปุน
กรณีการจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวงดังกลาวประเทศญี่ปุ นไมไดบัญญัติ

กฎหมายคุมครองในเรื่องนี้ไว
2.4.9 หลักการจายคาจางขั้นตํ่ า

(1) ประเทศไทย
การคุมครองการจายคาจางขั้นตํ่ าในประเทศไทย  เพื่อไมใหนายจางจายคาจางใหแก

ลูกจางในอัตราใดก็ไดขึ้นอยูกับความพอใจหรือความตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง   ทั้งนี้
เนื่องจากกฎหมายเห็นวาการที่จะปลอยใหอัตราคาจางขึ้นอยูกับความพอใจของนายจางหรือความ
ตกลงกนันัน้  พืน้ฐานของการไมเทาเทียมกันระหวางนายจางกับลูกจาง    ยอมทํ าใหลูกจางซึ่งอยูใน
ฐานะที่ดอยกวาเสยีเปรียบอยูตลอดเวลา   กฎหมายจึงกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าขึ้นมาเพื่อใหนายจาง
ปฏิบตัติาม ในปจจุบันการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าจะใชในรูปประกาศกระทรวงแรงงาน  ซ่ึงอาศัย
อํ านาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไมมีกฎหมายในการกํ าหนดอัตราคาจาง
ขัน้ตํ่ าเปนการเฉพาะ

(2) ประเทศญี่ปุน
กฎหมายของประเทศญี่ปุนวางหลักการในเรื่องการจายคาจางขั้นตํ่ าไวในกฎหมาย

คาจางขั้นตํ่ า (The Minimum Wage Law) ทัง้นีก้เ็พื่อคุมครองลูกจางใหไดรับความเปนธรรมในเรื่อง
คาจาง  โดยการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าขึ้นมาบังคับใชและนายจางจะกํ าหนดคาจางใหตํ่ ากวาที่
กฎหมายกํ าหนดไมได

2.4.10 การประกันการจายคาจางตามชิ้นงาน (Guaranteed Payment of Piece-Work  
Wages)

การคุมครองการจายคาจางโดยการประกันการจายคาจางตามชิ้นงาน ประเทศไทยไมได
ก ําหนดหลกัเกณฑในเรื่องนี้ไวเปนกฎหมาย  สํ าหรับประเทศญี่ปุนไดบัญญัติรับรองไวในกฎหมาย
มาตรฐานแรงงานวาลูกจางที่ไดรับการวาจางในระบบการจายคาจางตามชิ้นงาน  หรือในระบบการ
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รับเหมางานประเภทอื่น  นายจางตองใหการประกันรายไดในจํ านวนที่แนนอนตามสัดสวนของ 
ช่ัวโมงทํ างานที่ลูกจางไดทํ างานจริง66

บทบญัญตัใินเรื่องดังกลาวนี้   มีจุดมุงหมายที่จะชวยปองกันการลดลงของระดับรายได
ทีแ่ทจริงของลูกจาง ซ่ึงเปนผลมาจากการที่มีลูกคาลดลง โดยมีสาเหตุที่ไมไดเกิดจากตัวของลูกจาง
หรือเปนเพราะวัตถุดิบที่ดอยคุณภาพหรือประการอื่นๆ  ในทํ านองเดียวกัน ดังนั้นการประกันคาจาง
ตามทีบ่ญัญตัไิวจะกํ าหนดใหมีจํ านวนเทากับที่ลูกจางเคยไดรับในยามปกติ  และในทางตรงกันขาม    
กไ็มจ ําเปนตองจายคาจางที่มีการประกันไวใหแกลูกจางที่ไมไดทํ างานดวยเชนกัน

2.4.11 ความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม
การคุ มครองการจายคาจางโดยกํ าหนดความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม    

ประเทศญี่ปุนไมไดกํ าหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวเปนกฎหมาย  สํ าหรับประเทศไทยไดบัญญัติ 
รับรองไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วาเมื่อไดตกลงกันวาจะจายคาจางใหแก 
ลูกจางเมื่อใด  นายจางตองจายคาจางใหตามที่ไดกํ าหนดไวนั้น มิฉะนั้นจะถือวานายจางผิดนัด 
ในการจายคาจางและตองจายใหครบถวนตามที่ไดตกลงกันไวไมวาจะเกิดจากการลืมจาย  เกิดความ
เขาใจผดิหรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ตาม   ตามกฎหมายถือวานายจางผิดนัดตองจายดอกเบี้ยใหแกลูกจาง
ในอัตรารอยละสิบหาตอปของยอดเงินที่คางชํ าระอยู  แตถาเปนกรณีผิดนัดจายคาจางหรือจายให 
ไมครบจ ํานวนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  เชน  นายจางนํ าเงินไปเลนการพนันหมดหรือนํ าเงิน
ไปลงทนุอยางอื่น  จึงไมมีเงินจายคาจางใหแกลูกจาง  เชนนี้ถือวาเปนการจงใจผิดนัด นายจางมี 
หนาทีต่องจายเงินเพิ่มใหแกลูกจางในอัตรารอยละสิบหาของยอดเงินที่คางชํ าระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน

การที่กฎหมายกํ าหนดไวดังกลาวก็เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางซึ่งสวนใหญมีฐานะ
ยากจนใหไดรับคาตอบแทนการทํ างานตรงตามเวลาที่กํ าหนด  มิฉะนั้นแลวลูกจางอาจไดรับความ
เดือดรอนเพราะไมไดรับคาตอบแทนตามกํ าหนดหรือไดรับไมครบถวน  แตในขณะเดียวกันก็ให
ความคุมครองแกนายจางไวดวยวา  ถานายจางพรอมที่จะจายเงินดังกลาว  แตไมพบลูกจางหรือ 
ลูกจางไมยอมรับ ถวงเวลาเพื่อที่จะรับดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม เพื่อแกปญหาดังกลาวกฎหมาย 
จึงกํ าหนดใหนายจางนํ าเงินนั้นไปมอบไวแกอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมายได  ซ่ึงจะทํ าใหการจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม 
ยตุลิงนับแตวันที่นํ าเงินไปวางไว67

                                                                
66 Labour  Standards  Law  of   Japan, Article  27.
67 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  9.
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2.4.12 อายุความ  (Prescription  of  Wage)
(1) ประเทศไทย

ก ําหนดไววา กรณีลูกจางใชสิทธิเรียกรองเรียกเอาคาจาง  กฎหมายกํ าหนดอายุความ
ไวสองป  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  193/34 (9) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

(2) ประเทศญี่ปุน
สิทธเิรียกรองในคาจางตลอดจนสิทธิเรียกรองในเรื่องอื่นๆ ตามกฎหมายมาตราฐาน

แรงงานกํ าหนดวา ถาไมไดบังคับภายในกํ าหนดสองป  สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ    
และในเรือ่งคาจาง  ไดมีบทบัญญัติพิเศษแกไขใหระยะเวลาในเรื่องอายุความสั้นลงเหลือเพียงหนึ่งป  
ทั้งนี้ ตามที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง สวนเรื่องอายุความในสิทธิเรียกรองเรื่องเงิน
เกษยีณอายไุดมีการแกไขกฎหมายในป  ค.ศ. 1987 กํ าหนดใหมีอายุความหาป

กลาวโดยสรุป  จากการศึกษาในเรื่องการคุมครองการจายคาจางของประเทศญี่ปุน
เปรียบเทียบกับประเทศไทย  พบวาทั้งสองประเทศใหความสํ าคัญในการคุมครองการจายคาจาง    
โดยมีการกํ าหนดหลักเกณฑตางๆ  เกี่ยวกับคาจางไว เชน ในเรื่องการจายคาจางตองจายโดย 
เสมอภาคกันระหวางลูกจางชายและลูกจางหญิง  การจายคาจางใหเต็มจํ านวนคาจางตองจายเปน 
เงนิสด  เปนตน  จะมีเพียงบางเรื่องที่ทั้งสองประเทศใหความคุมครองตางกันออกไป  เชน  เร่ืองการ
ประกันการจายคาจางตามชิ้นงานที่ประเทศญี่ปุนมีบัญญัติใหความคุมครองแตประเทศไทยไมมี
กฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้  หรือเร่ืองความรับผิดในดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่ประเทศไทยใหความ 
คุมครองแตประเทศญี่ปุนไมมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องดังกลาว  แตโดยหลักการแลวจะเห็นไดวา 
ทั้งสองประเทศตางเห็นความจํ าเปนที่ตองกํ าหนดมาตราการเพื่อคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจาง    
ซ่ึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาประเทศเหลานี้ตางใหความสํ าคัญกับคาจางในฐานะที่เปนเงินพื้นฐาน
ที่อาจกลาวไดวาเปนหัวใจของการจางแรงงาน  ทั้งยังเปนสวนสํ าคัญในการดํ ารงชีวิตของลูกจาง
และครอบครัว

2.5 ประวตัคิวามเปนมาของการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า
กฎเกณฑเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นตํ่ าถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายสังคม68  ประเทศ 

แรกๆ  ที่มีการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าคือ  ประเทศนิวซีแลนด  (พ.ศ. 2437)  และออสเตรเลีย  
 (พ.ศ. 2443-2444 )  ทั้งสองประเทศนี้ไดประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นตํ่ ามาในระยะ

                                                                
68 วิภาวี    ศรีเพียร.  (2539).  การสรางปจจัยเพื่อใชกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ าที่เหมาะสมสํ าหรับประเทศ

ไทย.  หนา  1.
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สิบปกอนส้ินศตวรรษที่  19  มาแลว  วัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวก็คือ  เพื่อเปนการคุมครอง
คนงานและเพื่อเปนปจจัยที่จะใหเกิดสันติทางสังคม ซ่ึงตอมาสหราชอาณาจักรไดประกาศใช
กฎหมายวาดวยอัตราคาจางขั้นตํ่ าในป  พ.ศ. 2452  และบางรัฐในสหรัฐอเมริกาไดประกาศใช
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหวางป   พ.ศ.  2455 – 2456

พ.ศ.  2461 – 2463  กฎหมายอัตราคาจางขั้นตํ่ าไดกาวหนาตอไปอีก  นั่นคือประเทศ 
สหราชอาณาจักรไดประกาศใชกฎหมายวาดวยคณะที่ปรึกษาอุตสาหกรรม  (Trade  Boards  Acts)
และขยายขอบเขตใหครอบคลุมอุตสาหกรรมมากประเภทขึ้น  ในประเทศนอรเวย  ออสเตรีย  
เชคโกสโลวาเกีย  โรมาเนีย  ก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยคาจางขั้นตํ่ า  รวมทั้งประเทศใน
ทวปีอเมรกิาใตและอาฟริกาใตก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายประเภทนี้

ขอบเขตและวิธีการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของแตละประเทศอาจแตกตางกันใน
ประเทศนิวซีแลนดและออสเตรเลียมีการกํ าหนดอัตราขั้นตํ่ าในเกือบทุกอาชีพ บางประเทศอาจ
ก ําหนดเฉพาะอาชีพบางอาชีพเทานั้น  บางประเทศอาจกํ าหนดเฉพาะอาชีพพิเศษบางอาชีพ และบาง
ประเทศอาจกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าสํ าหรับคนงานบางกลุมโดยเฉพาะ  เชน  กลุมคนงานหญิงและ 
ลูกจางที่ทํ างานในครัวเรือน  เปนตน

สํ าหรับองคการแรงงานระหวางประเทศ  (International   Labour  Organization : ILO)   
ซ่ึงเปนองคการชํ านาญพิเศษขององคการสหประชาชาติ  มีเปาหมายสํ าคัญที่จะยกระดับสภาพความ
เปนอยูของผูใชแรงงานทั่วโลกใหดีขึ้น  โดยกํ าหนดมาตรฐานแรงงานตางๆ  ในรูปของอนุสัญญา
และขอแนะ  เพื่อใหประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันไดยึดถือปฏิบัติ ซ่ึง ILO ไดกํ าหนดมาตรฐาน 
เกีย่วกับการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  อนสัุญญาที่กลาวถึงการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  คือ

(1) อนุสัญญาฉบับท่ี 26 วาดวยการจัดตั้งกลไกในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า (The   
Minimum   Wage  Fixing  Machinery  Convention  No. 26)  มีผลใชบังคับเมื่อ  พ.ศ.  2471  ซ่ึงมี
สาระสํ าคัญคือ

- ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันตองกํ าหนดกลไกในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า
สํ าหรับลูกจางที่ทํ างานในอาชีพบางประเภท  หรือบางสวนของอาชีพดังกลาว  (โดยเฉพาะอาชีพที่
ประกอบการภายในบาน )  ซ่ึงมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับระเบียบ  ขอบังคับดานคาจาง   ไมวาจะกระทํ า
โดยการตกลงรวมหรือโดยทางอื่นกํ าหนดไว

- แตละประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ยอมมีเสรีที่จะกํ าหนด
ลักษณะและรูปแบบของกลไกที่ใชในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า และวิธีการที่ใชในการดํ าเนินการ
โดยกํ าหนดวา
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1) กอนทีจ่ะนํ ากลไกมาใชในอาชีพหรือบางสวนของอาชีพ ผูแทนนายจางและ 
คนงานทีเ่กีย่วของ   หรือตัวแทนขององคการดังกลาวจะตองไดรับการปรึกษาหารือดวย  นอกจากนี้
อาจปรึกษากับบุคคลอื่นๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษตามอาชีพหรือหนาที่การงานของเขา และเปนบุคคล
ซ่ึงเจาหนาที่ผูทรงอํ านาจเห็นวาสมควรจะปรึกษา

2) นายจางและคนงานที่เกี่ยวของยอมมีสวนรวมในการดํ าเนินการของกลไก
โดยวิธีการและขอบเขตซึ่งอาจกํ าหนดไวโดยกฎหมายของประเทศหรือระเบียบขอบังคับ แตใน 
ทกุกรณจีะตองมีจํ านวนสมาชิกเทากันและอยูในวาระเทากัน

3) อัตราคาจางขั้นตํ่ าที่กํ าหนดขึ้นนั้น จะตองผูกมัดทั้งนายจางและคนงานที่ 
เกี่ยวของ โดยไมมีการยกเวนดวยขอตกลงของขอตกลงแตละฝายหรือขอตกลงรวม เวนแตคํ าสั่ง
โดยทั่วไป หรือคํ าส่ังเฉพาะของเจาหนาที่ผูทรงอํ านาจของประเทศ

- จะตองกํ าหนดมาตรการการตรวจตราและการลงโทษ เพื่อประกันวานายจาง
และคนงานที่เกี่ยวของไดรับการแจงใหทราบถึงอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่ใชบังคับ   และคาจางที่จายให
แกลูกจางนั้น   จะตองจายใหไมตํ่ ากวาอัตราขั้นตํ่ านี้    ในกรณีที่มีการประกาศใชอัตราคาจางขั้นตํ่ า

- คนงานที่อยูภายใตการบังคับของอัตราคาจางขั้นตํ่ า  และเปนผูซ่ึงไดรับคาจาง
คาจางตํ่ ากวาอัตราขั้นตํ่ านี้ ยอมมีสิทธิจะไดรับจํ านวนคาจางคืนโดยวิธีการทางศาลหรือทาง
กฎหมาย    ทั้งนี้ภายใตกํ าหนดเวลาซึ่งกฎหมายของประเทศหรือระเบียบขอบังคับกํ าหนด

(2) อนสุญัญาฉบับท่ี  131  วาดวยการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า (Minimum  Wage  Fixing  
Convention  No. 131)  เปนอนุสัญญาที่กํ าหนดขึ้นสํ าหรับประเทศที่กํ าลังพัฒนา  มีผลบังคับใชเมื่อ  
พ.ศ.  2513    ซ่ึงมีสาระสํ าคัญคือ

- ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  จะตองจัดตั้งระบบคาจางขั้นตํ่ า
ขึน้บังคับใชสํ าหรับผูรับจางกลุมตาง  ๆ  ตามที่เห็นสมควร

- ในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า    ปจจัยที่ควรนํ ามาพิจารณาคือ
1) ความตองการของลูกจางและครอบครัว  โดยคํ านึงถึงระดับคาจางทั่วไปใน

ประเทศ  คาครองชีพ ผลประโยชนที่พึงไดรับจากการประกันสังคม มาตรฐานการครองชีพของกลุม
อ่ืนๆ  ในสังคม

2) องคประกอบทางเศรษฐกิจรวมถึงความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดบัของผลผลิต  และความปรารถนาที่จะบรรลุและรักษาไวซ่ึงการจางงานระดับสูง  โดยคาจาง
ขั้นตํ่ าที่จะกํ าหนดนั้น ใหเปนไปตามสภาพและความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของ 
แตละประเทศ  ซ่ึงคาจางขั้นตํ่ าของกลุมผูรับจางสามารถไดรับการกํ าหนดและปรับปรุงเปนระยะๆ 
ไป
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- กลไกในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า จะตองกํ าหนดมาตรการเพื่อใหบุคคลตอไปนี้    
เขาไปมีสวนรวมโดยตรงในการดํ าเนินงาน

1) ตัวแทนองคการของฝายนายจางและฝายลูกจาง หรือผูแทนนายจางและ 
ลูกจางในกรณีไมมีองคการดังกลาวอยางมีความเสมอภาค

2) บุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับวามีความสามารถในการรักษาผลประโยชนของ
ประเทศ  และไดรับการแตงตั้งภายหลังจากการปรึกษาหารืออยางเต็มที่ขององคการตัวแทนนายจาง
และลูกจางที่เกี่ยวของเทาที่มีองคการดังกลาวอยู  และการปรึกษาหารือดังกลาวยอมเปนไปตาม
กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของประเทศ

- จดัใหมกีลไกในการตรวจสอบอยางเพียงพอ  เพื่อใหมีการบังคับใชคาจางขั้นตํ่ า
อยางไดผล  ตลอดจนมีมาตราการสนับสนุนอื่น  ๆ  ที่จํ าเปน

ประเทศตางๆ ที่รับเอาแนวคิดเรื่องคาจางขั้นตํ่ าขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) ไปใชอาจมีการปรับปรุงขอกํ าหนดขั้นตํ่ าใหแตกตางกันไป เชน ประเทศคอสตาริกา   
คาจางขั้นตํ่ ามีเพื่อเสริมการกินดีอยูดีของลูกจาง  ในบางประเทศพูดถึงความจํ าเปนขั้นพื้นฐาน  
(basic  needs)  ของลกูจางในบางประเทศคาจางขั้นตํ่ าครอบคลุมลูกจางเพียงคนเดียว แตอัตราคาจาง
กค็รอบคลุมเรื่องอาหาร  ที่พัก การศึกษา เครื่องนุงหม ยารักษาโรค คาพาหนะ การพักผอน  วันหยุด  
และการประกันภัยของลูกจางเอาไวดวย   นอกจากนี้ความตองการทางสังคมและวัฒนธรรมยังถูก
น ํามาเปนสวนหนึ่งของอัตราคาจางขั้นตํ่ าดวย  เชน  การพักผอน  การกีฬา  การศึกษา  คาใชจายเพื่อ
การศึกษาของบุตรหลาน69

อนุสัญญาดังกลาว  ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศสมาชิกยังไมไดใหสัตยาบัน     
เนือ่งจากกลไกการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าของประเทศไทยยังไมเปนไปตามมาตรฐานที่   ILO  กํ าหนด     
หากใหสัตยาบันจะเกิดภาระผูกพันที่ตองดํ าเนินการตามที่  ILO  ก ําหนด เมื่อหลีกเลี่ยงจะถูกลงโทษ    
ตลอดทั้งถูกประเทศสมาชิกอื่นตั้งขอกีดกันตางๆ  ได

                                                                
69 วิภาวี  ศรีเพียร.  เลมเดิม.  หนา  27.
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2.6 แนวคิดเก่ียวกับคาจางขั้นตํ่ า
2.6.1 แนวคิด  และหลักการ70

เมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนาขึ้น ความตองการใชแรงงานก็มี 
มากขึ้น  ปญหาเรื่องลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางในเรื่องตางๆ  เชน เร่ืองเวลาทํ างาน  
วันหยุด  ตลอดจนการจายคาจางในอัตราที่ตํ่ าเกินควรก็มีมากตามสภาวะความตองการแรงงานที่ 
เพิม่ขึน้  ซ่ึงปญหาเรื่องการจายคาจางในอัตราที่ตํ่ าเกินควรนี้  รัฐเห็นวาเปนปญหาที่มีผลกระทบตอ
สังคมในระดับกวาง รัฐจึงมีความจํ าเปนตองเขามาแทรกแซงโดยการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า 
เพือ่ใหลูกจางมีรายไดพอแกการครองชีพ  ตลอดจนเปนหลักประกันเบื้องตนที่จะใหความคุมครอง
ลูกจางที่ขาดอํ านาจตอรองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือกดคาแรงจนตํ่ าเกินไป

จากความเปนมาดังกลาวขางตน  จึงเกิดแนวคิดในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าขึ้น โดย 
ทัว่ไปแลวมักจะกํ าหนดในประเทศที่กํ าลังพัฒนา  ซ่ึงไดแกประเทศที่มีลักษณะดังนี้

(1) เปนประเทศที่มีประชากรมาก  (Labour intensive)  การเสนอขายแรงงานจึงมีมาก
เกินความตองการของตลาดแรงงาน

(2) ประชากรสวนใหญเปนผู ใชกํ าลังแรงกายทํ างานและเปนแรงงานไรฝ มือ  
(Sweating of labour and unskilled)

(3) ภาวะการจางงานที่ลูกจางตกอยูในฐานะเสียเปรียบ นอกจากจะถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในเรื่องคาจางแลว สภาพการทํ างานและสิ่งแวดลอมก็ไมสูดีนัก (Bad condition employment  
generally)

(4) ลูกจางสวนใหญขาดหลักประกันและความมั่นคงในการทํ างานและสวนใหญยัง 
มไิดมกีารรวมตัวกันเพื่อสรางฐานอํ านาจในการเจรจาตอรองรวม (Bargaining Power)

สํ าหรับประเทศที่เจริญแลว  สวนใหญลูกจางจะมีอํ านาจในการเจรจาตอรองรวม  การ
กํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าจะเกิดขึ้นโดยการเจรจาตอรองรวมกันระหวางองคกรของนายจางและลูกจางใน

                                                                
70 สรุปความจาก (1)  เจริญ  ศิริพันธ.   (2532).  “แนวความคิดและหลักการที่แทจริงในการกํ าหนด 

คาจาง”  ในระบบคาจางที่เหมาะสมสํ าหรับประเทศไทย , รายงานการประชุมนายจางระดับชาติครั้งที่  1  
(กรุงเทพฯ : สภาองคการนายจางแหงประเทศไทยและองคการแรงงานระหวางประเทศ),2526,หนา  126 – 135.  
(2)  สํ านักงานคณะกรรมการคาจาง, รายงานเรื่องการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ าซึ่งเปนที่มาของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  อัตราคาจางขั้นต่ํ า.  หนา 3.
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กลุมประเภทกิจการเดียวกัน  รัฐจะเขาไปแทรกแซงโดยการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าเสียเองเพื่อคุมครอง
ลูกจางเฉพาะในกิจการที่ลูกจางไมมีฐานอํ านาจในการเจรจาตอรองรวมเทานั้น71

ในสวนเรือ่งหลักการแลว  ประเทศที่ไดกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าขึ้นนั้น  เพื่อเปนหลัก
ประกันเบื้องตนแกประชากรวัยทํ างาน  หรือคนงานไรฝมือท่ีเร่ิมแรกเขาสูตลาดแรงงานใหไดรับ 
คาจางไมตํ่ ากวาคาจางขั้นตํ่ าที่กฎหมายกํ าหนด อันเปนการคุมครองบุคคลเหลานั้นมิใหถูกเอารัด 
เอาเปรยีบหรือถูกกดราคาคาแรงจนตํ่ าเกินควร  แตขณะเดียวกันรัฐตองคํ านึงถึงขีดความสามารถใน
การจายของนายจางดวย ซ่ึงการกํ าหนดหลักการในเรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่ าดังกลาวก็เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้

(1) เพือ่ปองกันมิใหนายจางเอารัดเอาเปรียบคาแรงงานของลูกจางจนเกินไป
(2) เพื่อยกระดับรายไดของลูกจางใหมีรายไดเพียงพอตอการดํ ารงชีพอยางมีมาตรฐาน

ที่ดีขึ้น
(3) เพือ่ขจัดปญหาอัตราคาจางนอย    แตช่ัวโมงการทํ างานมาก  ( Sweating  System )
(4) เพือ่เปนปจจัยกระตุนตอคาจางระดับอื่น
(5) เพื่อปองกันการแขงขันใหมีการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผู ประกอบกิจการ 

ดวยกนั เมื่อตนทุนทางดานแรงงานไมแตกตางกันมากนัก
(6) เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหมีการกระจายรายไดที่ 

เหมาะสม72

จากวตัถุประสงคของการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าขางตนนั้น วัตถุประสงคขอ (1) ที่จะ
ปองกันมิใหนายจางเอารัดเอาเปรียบเรื่องคาจางแรงงานของลูกจางจนเกินไปเปนวัตถุประสงคที่
สํ าคญัทีสุ่ดทั้งนี้เพื่อขจัดการใชแรงงานที่ไมเปนธรรม  การที่รัฐเขามาเกี่ยวของในการกํ าหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่ าก็ดวยเหตุจํ าเปนเพื่อคุมครองการใชแรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจางที่มีอํ านาจตอรอง
ตํ ่า และในกรณีที่ลูกจางมิไดรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน  ซ่ึงวัตถุประสงคดังกลาวนี้นับวาเปน
แนวความคดิ เมื่อแรกเริ่มมีการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของบางประเทศ   ดังปรากฏอยูในกฎหมาย
ของประเทศนิวซีแลนด  เมื่อป  ค.ศ.  1894  การจัดตั้งคณะกรรมการคาจางของประเทศออสเตรเลีย
ในป  ค.ศ. 1896  และการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการคาแหง 

                                                                
71 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2529).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน  หนวยท่ี  1-6

(พิมพครั้งที่ 2).  หนา 137.
72 ธีระ  หงสเจริญ.  เลมเดิม.  หนา 149.
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สหราชอาณาจักร  ค.ศ. 1909  (British Trade Boards Act of 1909)  ของอังกฤษก็มีวัตถุประสงคเชน
วานี้73

ในแงปรัชญาของคาจางขั้นตํ่ า  David  Peetz  ผูเชีย่วชาญจากกระทรวงแรงงานออสเตร
เลียไดใหความเห็นไวในงานวิจัยโครงสรางคาจางขั้นตํ่ า  ซ่ึงไดดํ าเนินการวิจัยรวมกับคณะนักวิชา
การไทยในเดือนพฤษภาคม 2538 วาปรัชญาของคาจางขั้นตํ่ ามีอยูสองประการ (Paradigm)  คือ    
ประการแรก   เพื่อเปนหลักประกันของรายไดขั้นตํ่ าของแรงงานแตละคน  (safety  net  paradigm)    
ประการที่สอง  เพื่อใหแรงงานไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรม   (fair wages paradigm)74 โดยวัตถุ
ประสงคของการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าควรกํ าหนดเปน  2  ระดับ75  คือ

1. เพือ่สนองตอบความจํ าเปนในการครองชีพ   ซ่ึงเนนในเรื่องพื้นฐานการคุมครอง
ทางสังคม

2. เพือ่ใหมกีารแบงปนผลประโยชนจากอุตสาหกรรมแตละประเภท  เปนการเพิ่มการ
แบงปนผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจซ่ึงเปนคาจางขั้นตํ่ าในแตละอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผล
พวงของการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.6.2 ความหมาย  วธีิการ  และระบบการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า
1. ความหมายของคาจางขั้นตํ่ า

“คาจางขั้นตํ่ า ”  ( Minimum  Wage)  ตามความหมายสากลที่องคการแรงงาน
ระหวางประเทศยอมรับนั้น  หมายถึง  คาจางที่พอจะชวยใหแรงงานไรฝมือพอยังชีพอยูไดตาม 
อัตภาพกับภรรยาและบุตรอีกสองคน76

การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าในประเทศไทยนั้น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในเรื่องการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  ซ่ึงไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 89 ตอนที่ 61  

                                                                
73 สะอาด   โกมลบุณย.  (2532).  "คาจางขั้นต่ํ า."  วารสารศาลแรงงาน,  8, 4.  หนา  97.
74 กลุมงานวิจัยสํ านักนโยบายและยุทธศาสตร  สํ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. รายงานการศึกษาฉบับ

สมบูรณโครงการศึกษาเพื่อกํ าหนดหลักเกณฑมาตรฐานในการคํ านวณหาอัตราคาจางขั้นตํ่ าและคาจางพื้นฐาน,
กุมภาพันธ  2548, หนา  1-3.

75 สํ านักงานคณะกรรมการคาจาง  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. รายงานการศึกษาเบื้องตน  
เรื่อง  โครงสรางคาจางแหงชาติ ,เมษายน  2540, หนา  18.

76 อัญชลี   คอคงคา.  (2528).  เศรษฐศาสตรแรงงานและแรงงานสัมพันธ.  หนวยท่ี  1-8.  หนา  343-359.
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ลงวนัที ่16  เมษายน 2515  ไดใหความหมายของอัตราคาจางขั้นตํ่ าไววา77  “คาจางขั้นตํ่ า  หมายถึง
อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนด  และเสนอใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 78      
ซ่ึงในประกาศฉบับเดียวกัน  ขอ  6  ไดมีการขยายความวา  “เปนอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่ลูกจางคนเดียว
ควรจะไดรับและสามารถดํ ารงชีพอยูได”  นอกจากนัน้ยังไดระบุไวใน ขอ 13  วาใหคณะกรรมการ
คาจางวางขอกํ าหนดในการศึกษาและพิจารณาแนวทางที่จะกํ าหนดไวในขอ 6 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรการเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และปจจัยอันจํ าเปนอื่น

สุภชัย    มนัสไพบูลย    ไดใหความหมายของอัตราคาจางขั้นตํ่ าวา  “อัตราคาจาง 
ขั้นตํ่ าก็คืออัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนดขึ้นเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย  ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  การประกอบการใดๆ  ซ่ึงกํ าหนดใหอัตราคาจางขั้นตํ่ า
มผีลบงัคบัใช  นายจางจะจายคาแรงตํ่ ากวาคาจางขั้นตํ่ าที่กํ าหนดขึ้นไวไมได” 79

ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร แรงงานและแรงงานสัมพันธของ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชไดใหคํ านิยามที่คลายคลึงกันกับ  สุภชัย  มนัสไพบูลย  แตไดขยาย
ความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่ าดังนี้  “คาจางขั้นตํ่ า หมายถึง คาจางตํ่ าที่สุด   
(Minimum Wage) ที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนดขึ้น ประกาศใชโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหนายจางจายใหแกคนงาน  ถือเปนมาตรฐานการครองชีพ 
ขัน้ตํ ่าของคนงาน  นายจางจะจายตํ่ ากวานี้ไมได”80

สํ านกังานคณะกรรมการคาจางไดนิยามวา  “คาจางขั้นตํ่ า  หมายถึง คาจางที่เปน 
เงนิสด  และเปนรายวันตามที่กํ าหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  อัตราคาจางขั้นตํ่ า…”81

วชัิย  โถสุวรรณจินดา  ใหความหมายของอัตราคาจางขั้นตํ่ าวา คือ “อัตราคาจางที่
กฎหมายคุมครองแรงงานบังคับใหนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางไมตํ่ ากวาอัตราที่กํ าหนดไว    
โดยมีคณะกรรมการคาจางเปนผูกํ าหนด ”82

                                                                
77 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการกํ าหนดคาจางขั้นต่ํ า , 16  เมษายน  2515 ,อางใน  รายงานผล

การศึกษาโครงการศึกษากลุมทองที่บังคับใชอัตราคาจางขั้นต่ํ า กรุงเทพฯ : สํ านักงานคณะกรรมการคาจาง  
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,  2539. หนา  72.

78 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541 , มาตรา  5
79 สุภชัย  มนัสไพบูลย.  (2515).  “คาแรงขั้นต่ํ า : ปญหาในทางปฏิบัติ.”  บทความประกอบการอภิปราย

เรื่อง   คาจางและแรงงานสัมพันธในอุตสาหกรรมไทย.  หนา 1.
80 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2527).  เศรษฐศาสตรแรงงานและแรงงานสัมพันธ.  หนา  180.
81 สํ านักงานคณะกรรมการคาจาง.  (2533).  ผลกระทบการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํ าป  2533.  หนา  6.
82 วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  (2544).  คํ าอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541.  หนา  85.
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รองศาสตราจารย  สุดาศิริ    วศวงศ  ไดใหความหมายของอัตราคาจางขั้นตํ่ าไววา
“อัตราคาจางขั้นตํ่ า  หมายถงึ  อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนด  และเสนอ

ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหนายจางยึดถือเอาอัตราขั้นตํ่ าที่กํ าหนดไวนั้น  
เปนเกณฑในการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจาง โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหการคุมครองแกคนงาน 
เมื่อแรกเขาทํ าและแรงงานไรฝมือใหไดรับคาตอบแทนในการทํ างานอยางเปนธรรม เพื่อที่จะ
สามารถดํ ารงชีพอยูไดในภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น  ๆ  ” 83

ตอมาเมื่อประเทศไทยไดมีแนวคิดในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานโดยเปน
อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจางกลางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  
L.R.Heron   ผูเชีย่วชาญอาวุโสขององคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความหมายไววา   “อัตรา
คาจางขั้นตํ่ า  หมายถงึ อัตราคาจางขั้นตํ่ าที่จะกํ าหนดใหมีอัตราไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน    
ในกรณีที่ไมมีการประกาศกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าใหถือวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานเปนอัตราคา
จางขั้นตํ่ าของจังหวัดดวย” 84  ซ่ึงในที่ไดนี้ใหความหมายของ  “อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน”  วา  
หมายถึงอัตราคาจางขั้นตํ่ าสุดซึ่งกํ าหนดโดยคณะกรรมการคาจาง อัตราคาจางที่จายตํ่ ากวาอัตรานี้
ถือวาผิดกฎหมาย85

โดยสรุปอาจกลาวไดวา  “อัตราคาจางขั้นตํ่ า”  ทีใ่ชอยูในประเทศไทยในปจจุบัน   
หมายถงึ  อัตราคาจางเปนตัวเงินตอวันขั้นตํ่ าสุดที่กฎหมายกํ าหนดขึ้น  ใหนายจางจายเปนคาตอบ
แทนการทํ างานแกลูกจางที่ไมมีฝมือเมื่อแรกเขาทํ างาน โดยท่ีระดับคาจางดังกลาวเปนคาจางที่ 
ลูกจางคนเดียวควรไดรับ   และสามารถดํ ารงชีพอยูได86

                                                                
83 สุดาศิริ  วศวงศ.  (2545).  คํ าบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา  136.
84 L.R.Heron .  (2542).  “คํ าถาม-คํ าตอบ : ขอมูลที่เกี่ยวกับการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ า.”  แปลและ

เรียบเรียงโดย  วรรณพร  ชูอํ านาจ.  ใน  ประมวลขอมูลเร่ืองการกํ าหนดคาจางขั้นต่ํ าในประเทศไทย.  หนา  10.
85 L.R.Heron.  เลมเดิม.  หนา  10.
86 ตามแนวคิดองคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO) เปนคาจางที่สามารถใหคนงานและสมาชิก 

ครอบครัวอีกสองคนสามารถดํ ารงชีพอยูได   ในประกาศของกระทรวงมหาดไทยฉบับแรก ๆ ก็ใชตามหลักเกณฑ
นี้   แตไดเปลี่ยนแปลงมาจํ ากัดเฉพาะลูกจางเพียงคนเดียว   นับตั้งแต  พ.ศ.  2519  เปนตนมา
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2. วธีิการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า
การก ําหนดคาจางขั้นตํ่ า  โดยหลักปฏิบัติสากลนิยมใชวิธีการพิจารณากํ าหนด 5 วิธี  

คือ
(1) ใหนายจางเปนฝายกํ าหนดขึ้น

การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าโดยวิธีนี้  เปนการกํ าหนดโดยนายจางแตเพียง 
ฝายเดยีว  ซ่ึงประเทศที่ใชวิธีนี้มักเปนประเทศดอยพัฒนาและนายจางเปนผูมีอิทธิพลทางการเมือง     
รวมทั้งองคกรลูกจางไมเขมแข็ง  ลูกจางอยูในภาวะเสียเปรียบ  ขาดอํ านาจตอรองกับนายจาง    
ตลอดจนคาจางที่นายจางกํ าหนดขึ้นจะอยูในอัตราที่ตํ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการทํ างาน

(2) ก ําหนดโดยการตกลงตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจางเปนรายๆ  ไป
เปนการกํ าหนดโดยการเจรจาตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจางเปน 

รายๆ  ไป    โดยไมมีองคกรของนายจางและลูกจางเขามามีสวนรวม  และอัตราคาจางที่เกิดจากผล
การตอรองกันเองนี้ มีผลเฉพาะตัวลูกจางที่เจรจาตอรองเทานั้น  ดังนั้นถาลูกจางคนใดตองการอัตรา
คาจางขั้นตํ่ าเทาใดก็ตองเรียกรองเอง  และการที่จะไดตามที่เรียกรองหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความ
สํ าคัญของตัวลูกจางแตละคนเปนหลัก  ซ่ึงการกํ าหนดคาจางดวยวิธีนี้ปจจุบันไมเปนที่นิยมใช    
เนื่องจากเกิดความไมเปนธรรมกับลูกจาง  และไมมีบรรทัดฐานในการกํ าหนดคาจางที่แนนอน    
รวมทัง้กอใหเกิดความยุงยากกับนายจางที่จะตองทํ าความตกลงกับลูกจางเปนรายๆ  ไป

(3) กํ าหนดโดยการตกลงตอรองโดยผานตัวแทนฝายนายจางและตัวแทนฝาย 
ลูกจางเพียงสองฝาย  ( ทวิภาคี )

การก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าวิธีนี้    เปนการกํ าหนดโดยที่องคกรนายจางและองคกร
ลูกจางอยูในฐานะคูกรณีกัน  จะรวมทํ าหนาที่เปนผูกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าเพียง 2 ฝายหรือทวิ
ภาค ี โดยไมมีฝายรัฐบาลเขารวมเจรจาดวย  ซ่ึงทั้งสองฝายจะตั้งตัวแทนของตนเขารวมเจรจาตอรอง             
(Collective  Bargaining)  เพือ่ก ําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่จะจายใหลูกจางในสถานประกอบการนั้น     
หรือในสถานประกอบการที่มีกิจการประเภทเดียวกัน  หรือในงานอาชีพเดียวกัน

การกํ าหนดคาจางโดยวิธีการเจรจาตอรองรวมระหวางนายจางและลูกจางนี้    
เปนวธีิที่ใชในประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรม  ซ่ึงองคกรลูกจางมีความเขมแข็งพอ  เชน  ใน
ประเทศสวเีดน  อังกฤษ  แตในประเทศที่ใชการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าโดยวิธีนี้จะมีปญหาในเรื่อง
ความยตุธิรรมในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  เพราะขึ้นอยูกับอํ านาจการตอรองของลูกจาง  หากองคกร
ลูกจางมคีวามเขมแข็งยอมเจรจาตอรองคาจางขั้นตํ่ าไดมากกวา  และปญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดกับ
ลูกจางซึ่งมีจํ านวนมากที่ไมไดรวมกันเปนองคกรลูกจาง  หรือสหภาพแรงงาน  หรือสหภาพแรงงาน
ไมมคีวามเขมแข็งพอ  ตองรับภาระในคาสินคาที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสหภาพที่เขมแข็งสามารถ
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เจรจาตอรองคาจางไดสูงขึ้น  โดยนายจางไดผลักภาระในเรื่องตนทุนคาจางนี้ไปยังผูบริโภค  ทั้งๆ ที่
ลูกจางจํ านวนดังกลาวยังคงไดรับคาจางเทาเดิม87

(4) กํ าหนดโดยมีคณะกรรมการพิจารณากํ าหนดระดับอัตราคาจาง  ซ่ึงประกอบ
ดวยตัวแทน  3  ฝาย  (ไตรภาคี)

เปนการกํ าหนดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทน 3 ฝาย คือ ฝาย 
รัฐบาล  ฝายนายจาง และฝายลูกจาง  ซ่ึงมีลักษณะเปนไตรภาคี  เปนผูพิจารณากํ าหนดอัตราคาจาง   
การกํ าหนดโดยวิธีนี้แตกตางจากการกํ าหนดแบบการเจรจาตอรองสองฝายหรือทวิภาคีตรงที่จะมี
ฝายรัฐบาลเขามารวมในการเจรจาตอรอง  และฝายรัฐบาลที่เขารวมเปนคณะกรรมการจะมีสิทธิ 
ออกเสียงในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าเทากับฝายนายจางและฝายลูกจาง การกํ าหนดโดยวิธีนี้ 
จะใชมากในประเทศกํ าลังพัฒนาที่องคกรลูกจางยังไมเขมแข็งพอที่จะตอรองใหมีการกํ าหนดคาจาง
อยางเหมาะสม

(5) ก ําหนดเปนกฎหมายบังคับระดับชาติ
เปนการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าโดยรัฐ  คือองคกรของรัฐเปนผูกํ าหนดอัตราคาจาง

ขัน้ตํ ่า  โดยอาจกระทํ าดวยวิธีกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าไวในกฎหมายโดยตรง  หรืออาจกระทํ าโดย
วธีิก ําหนดหลักการที่ตองปฏิบัติในการกํ าหนดอัตราคาจางไวในตัวบทกฎหมาย  และใหองคกรที่ได
รับมอบหมายทํ าหนาที่เปนผูกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าตามหลักการที่ไดวางไว  เมื่อประกาศเปน
กฎหมายแลวยอมมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป

สํ าหรับการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของประเทศตางๆ  จะใชวิธีการกํ าหนดวิธี
ใดวธีิหนึง่หรือหลายวิธีผสานกัน  ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ วิธีการที่
เหมาะสมส ําหรับประเทศหนึ่งอาจไมเหมาะสมกับประเทศอื่นเปนได  สํ าหรับประเทศไทยในอดีต
จะใชวธีิที ่ 1  คือนายจางจะเปนฝายกํ าหนดคาจางขึ้นเอง  จะมีบางที่ใชวิธีที่  2  ในการกํ าหนดสวน
ใหญจะเปนลูกจางในตํ าแหนงที่มีความสํ าคัญและขาดแคลนลูกจางในตํ าแหนงงานนั้น  สํ าหรับ
ปจจบุนัจะใชวิธีที่  4  และวิธีที่ 5 รวมกันกลาวคือ  มีคณะกรรมการคาจางที่มีลักษณะเปนแบบ 
ไตรภาค ี  เปนผูกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าแลวเสนอใหรัฐบาลประกาศบังคับใชเปนกฎหมายเชนเดียวกับ
กฎหมายอื่นๆ  ตอไป88

                                                                
87 ธีระ    หงสเจริญ.   เลมเดิม.  หนา  152.
88 กองบรรณาธิการ.  (2534, มกราคม).  "ปญหาคาแรงขั้นต่ํ า : รัฐบาลตองมีมาตรการที่เหมาะสม."  วาร

สารเอกสารภาษีอากร, 10,112.  หนา  132.
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(3) ระบบและรูปแบบของการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า
- ระบบการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าที่สากลใชกันอยูทั่วไป  มีอยู  2  ระบบ89  คือ

1. ระบบการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าโดยทั่วไปอัตราเดียว
การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามระบบนี้ ไมนํ าเอาความแตกตางในดานระดับ 

ฝมือและผลิตผลตอคนที่แตกตางกันระหวางสาขาเศรษฐกิจมาพิจารณา แตคาจางขั้นตํ่ าอาจมีความ
แตกตางกนัตามสภาพภูมิศาสตร  เนื่องจากความแตกตางในเรื่องคาครองชีพ  ภาวะตลาดแรงงาน    
ภาวะความเปนอยูโดยทั่วไป  และปจจัยอ่ืนๆ  ประเทศที่ใชระบบนี้  ไดแก  สหรัฐอเมริกา   
ฟลิปปนส   เปนตน

2. ระบบการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าหลายอัตรา
ในระบบนี้จะมีการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าแตกตางกันในแตละสาขาเศรษฐกิจ    

หรือการก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าแตกตางกันตามระดับฝมือ  ประเทศที่ใชระบบนี้ ไดแก อินเดีย ศรีลังกา    
เปนตน

- รูปแบบของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า     จะมีลักษณะการกํ าหนดที่ปฏิบัติกันเปน
สวนมากอยู   3   รูปแบบ  คือ

1. กํ าหนดตามลักษณะของทองถ่ิน เปนการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าให
แตกตางกันไปตามภาวะเศรษฐกิจและมาตราฐานการครองชีพของแตละทองถ่ิน   เพือ่ใหลูกจางได
รับคาจางที่แทจริง (Real  Wages) และมีมาตรฐานการดํ ารงชีพอยูในระดับเดียวกัน

2. การกํ าหนดตามประเภทของกิจการ เปนการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าให
แตกตางกันไปตามประเภทของกิจการตางๆ เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเหมืองแร  การกอสราง การขนสง หรือการบริการในกิจการโรงแรมและ
รานอาหาร  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหอัตราคาจางขั้นตํ่ านั้นมีความเหมาะสมกับสภาพของการทํ างานใน
แตละกิจการ

3. การกํ าหนดตามประเภทของแรงงาน   เปนการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า 
เพือ่ใหเหมาะสมกับความสามารถและฝมือของลูกจางในแตละระดับ ไดแก การกํ าหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่ าสํ าหรับผูใชแรงงานไรฝมือ (Unskilled)  ผูใชแรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled)  และผูใชแรงงาน
ฝมือ (Skilled)

                                                                
89 สํ านักงานคณะกรรมการคาจาง  กองวิชาการและวางแผน  กรมแรงงาน.  (2532, มกราคม). การ

พิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ า  (รายงาน).  หนา  5.
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อยางไรก็ตาม  ในแตละประเทศก็มีระบบการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าที่สลับ 
ซับซอนตางกันออกไปในบางประเทศ  เชน  ญี่ปุน  มีทั้งกํ าหนดตามประเภทอุตสาหกรรม    
ประเภทอาชีพและทองถ่ิน    และในการกํ าหนดนั้นมีทั้งที่กระทํ าโดยเฉพาะกรรมการคาจาง และ
โดยขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง    เปนตน

2.7 ประวัติความเปนมาของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทยและในตาง
ประเทศ
2.7.1 ประวตัคิวามเปนมาของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทย

คาจางขั้นตํ่ าเปนปจจัยสํ าคัญตอสวัสดิการของแรงงานไรฝมือ โดยมีวัตถุประสงค 
เบือ้งตน คือ การสรางหลักประกันใหแรงงานไรฝมือมีรายไดเพียงพอตอการครองชีพและไดรับผล
ตอบแทนอยางเปนธรรม ซ่ึงเปนการที่รัฐบาลเขามาคุมครองมิใหผูใชแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายจางและชวยขจัดความยากจนของแรงงานไรฝมือแรกเขาทํ างาน  ซ่ึงระบบคาจางขั้นตํ่ าใน
ประเทศไทยตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักเกณฑสํ าคัญ  3  ประการ  คือ

(1) คาจางขั้นตํ่ าเปนปจจัยสํ าคัญในระบบการคุมครองแรงงานของประเทศ
(2) การก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าจะตองกํ าหนดโดยองคกรไตรภาคี  และ
(3) ใหมกีารกระจายอํ านาจการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าไปยังแตละจังหวัด
ดวยหลักการดังกลาวประเทศไทยเริ่มใชกฎหมายเรื่องการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าในป  

พ.ศ.  2499 โดยอนุญาตใหมีการกอตั้งสหภาพแรงงานซึ่งสามารถตอรองกับนายจางได  แตก็มิได 
มกีารก ําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าอยางเปนทางการ  จนกระทั่งรัฐบาลไดริเร่ิมการกํ าหนดอัตราคาจาง
ขัน้ตํ ่า  ในป  พ.ศ. 2515  โดยไดใหอํ านาจกระทรวงมหาดไทยในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าการจาย 
คาจาง  คาลวงเวลาคาทํ างานในวันหยุด  คาจาง  วันลา  และกํ าหนดใหมีคณะกรรมการคาจางซึ่ง 
แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐบาลไทยจึงออกกฎหมายคุมครองแรงงานในรูป
ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.  2515  โดยใหอํ านาจกระทรวง
มหาดไทยกํ าหนดการคุมครองแรงงาน  รวมทั้งการคุมครองในเรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่ า  โดยมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ลงวันที่ 16 เมษายน  พ.ศ. 2515    
เพือ่ใชเปนแนวทางในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าของประเทศไทย  และเพื่อเปนหลักประกันเบื้องตน
แกประชากรวัยทํ างานหรือแรงงานไรฝมือเมื่อแรกเขาสูตลาดแรงงาน

รัฐบาลโดยอาศัยอํ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม  
พ.ศ.  2515  ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ขึ้นเปนฉบับแรก
เมือ่วนัที ่ 16  เมษายน  พ.ศ.  2515  โดยกํ าหนดใหมีคณะกรรมการคาจางอยูในตํ าแหนงคราวละ  2  
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ป  ท ําหนาที่พิจารณากํ าหนด  คาจางขั้นตํ่ าซ่ึงลูกจางควรไดรับโดยคํ านึงถึงขอเท็จจริงตางๆ   ทั้งนี้  
เพื่อใหลูกจางสามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคนใหดํ ารงชีพอยูไดตามปกติ
วสัิยเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  แตตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2519  ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํ านาจ
ก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าซ่ึงลูกจางคนเดียวควรจะไดรับและสามารถดํ ารงชีพอยูได

คณะกรรมการคาจางดังกลาวมีหนาที่เสนอความเห็นเพื่อใหรัฐบาลกํ าหนดเปนนโยบาย
คาจางของประเทศ  และมีอํ านาจหนาที่กํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าซ่ึงในครั้งนั้นใชคํ าวา  “คาจาง 
ขั้นตํ่ าซึ่งลูกจางคนเดียวควรจะไดรับและสามารถดํ ารงชีพอยูได” และ “ในการพิจารณากํ าหนด
อัตราคาจางขั้นตํ่ า  คณะกรรมการตองศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางซึ่งลูกจางได
รับอยูเปรยีบเทียบกับคาจางของลูกจางอื่นที่ทํ างานอยูในลักษณะและสภาพเดียวกัน ประกอบกับคา
ครองชีพมาตรฐานการครองชีพ  ตนทุนการผลิต  ราคาสินคา  ความสามารถของธุรกิจและ 
สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมของแตละทองถ่ินในขณะนั้น”  คณะกรรมการคาจางไดเร่ิมปฏิบัติหนาที่
โดยก ําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าครั้งแรกในวันที่  14  เมษายน  พ.ศ.  2516  โดยมีผลใชบังคับเปน 
คร้ังแรกตั้งแต  วันที่  17  เมษายน   2516   คือ  12  บาทและไดกํ าหนดพื้นที่ที่มีผลบังคับใชเพียง  4  
จงัหวดั  ซ่ึงเปนจังหวัดอุตสาหกรรมไดแก  กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  ซ่ึง
คาจางเฉลี่ยขณะนั้นในกิจการอุตสาหกรรมประมาณวันละ  8  บาท  ทั้งนี้ในระยะแรกของการ
ก ําหนดอตัราคาจางขั้นตํ่ าใน  พ.ศ.  2516    ไดมีการศึกษาถึงความจํ าเปนในการดํ ารงชีพกอนที่จะมี
การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า

โดยกฎหมายคณะกรรมการคาจางซึ่งเปนคณะกรรมการไตรภาคี  ประกอบดวยผูแทน
ฝายนายจาง  ฝายลูกจาง  และฝายรัฐบาลมีหนาที่พิจารณากํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามหลักเกณฑที่ระบุ
ไวในกฎหมาย  พิจารณากํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามงานอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก
ประเภททั่วราชอาณาจักรได  หรือเฉพาะงานอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรือทุก
ประเภทในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ไดเชนกัน  แตในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยมีการกํ าหนดคา
จางขั้นตํ่ าเปนอัตราเดียว  (Single  Wage  Rate)  จะแตกตางบางเฉพาะในเรื่องทองที่บังคับใชเทานั้น

ตอมาไดมีการขยายการบังคับใชออกไปทั่วราชอาณาจักรในป  พ.ศ.  2517  โดยมีการ
ก ําหนดอตัราคาจางขั้นตํ่ าไว  3 อัตรา คือ วันละ  16 บาทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
วนัละ  18  บาทในจังหวัดอุดรธานี  นครราชสีมา  ขอนแกน  อุบลราชธานี  ภาคกลางและภาคใต    
สวนจงัหวดัที่เหลือรวมทั้งกรุงเทพฯ  มีอัตราคาจางขั้นตํ่ าวันละ  20  บาท   หลังจากนั้นไดมีการปรับ
อัตราคาจางขั้นตํ่ าตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงภาวการณจางงานที่เปลี่ยนแปลงไปอีก 
หลายครัง้นับจนถึงป  พ.ศ.  2541   มีประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของจํ านวน  28  ฉบับ  เปนประกาศ
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะเจากระทรวงของกรมแรงงานจํ านวน 22 ฉบับ  และประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมจํ านวน 6 ฉบับ  โดยในประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   
ฉบบัที ่  6  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2541  มีการปรับปรุงขอกํ าหนดใหคณะ
กรรมการคาจางปฏิบัติหนาที่กํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานและอัตราคาจางขั้นตํ่ า โดยคณะ
กรรมการคาจางอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ก ําหนดอัตราคาจางรายจังหวัด  อัตราคาจางขั้นตํ่ าในป  พ.ศ.  2541  คือ  วันละ 162 บาท  ในทองที่
กรุงเทพฯ  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร  สมุทรปราการและภูเก็ต  วันละ 140 บาท 
ในจงัหวดัชลบุรี  เชียงใหม  นครราชสีมา  พังงา  ระนองและสระบุรี  และวันละ  130  บาทสํ าหรับ
จงัหวัดที่เหลืออีก  63  จังหวัด

ในชวง  พ.ศ.  2516 – 2536  การประกาศอัตราคาจางขั้นตํ่ าจะอยูในรูปของกระทรวง
มหาดไทย   ภายหลังการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตั้งแต  พ.ศ. 2536 เปนตนมา    
การประกาศอัตราคาจางขั้นตํ่ าจะอยูในรูปของประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

จากขอความขางตนเห็นไดวา กฎหมายเกี่ยวกับคาจางขั้นตํ่ าเปนกฎหมายที่มีความ
สํ าคญัฉบับหนึ่ง  ซ่ึงนับจากอดีตถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ ไดแก  การเพิ่มทองที่
บังคับใชจากเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนการบังคับใชทั่วราชอาณาจักรโดย 
แบงเปนเขตบังคับใช  และลาสุดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีนโยบายในการกระจาย
อํ านาจในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าไปยังระดับจังหวัด  โดยมีคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ า
จังหวัดเปนผูทํ าหนาที่ในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของจังหวัดนั้น  โดยนัยนี้เทากับเปนการ
เปลีย่นแปลงเขตการบังคับใชจากรายภาคหรือรายกลุมจังหวัดไปเปนรายจังหวัด  โดยแตละจังหวัด
อาจมีอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่แตกตางกันได

2.7.2 ประวตัคิวามเปนมาของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนมีกฎหมายอัตราคาจางขั้นตํ่ าตั้งแตป  ค.ศ. 1959  และมีวิวัฒนาการมาเปน

ลํ าดับ  ระบบการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของประเทศญี่ปุนมีส่ิงที่นาสนใจหลายประการที่สํ าคัญ
คือ  ระบบขอมูลและกลไกในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่มีความเชื่อมโยงระหวางสวนกลาง
และสวนภูมิภาคอยางกลมกลืน  ซ่ึงมีประวัติความเปนมาคือ 90  ภายใตระบบคาจางขั้นตํ่ า  รัฐบาล
ของประเทศที่ใชระบบนี้จะตองกํ าหนดเปนกฎหมายเรื่องคาจางขั้นตํ่ าขึ้นมา  เพื่อบังคับใชกับ 
นายจางใหปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ดังนั้น อัตราคาจางจึงตองถูกกํ าหนดใหเหมาะสมตาม 

                                                                
90 Kazuo  Sugeno.<Translated  by  L  Kanowitz>.  (1995).  Japanese  Labour  Law  (2 nd ed.). 

p. 191.
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สถานการณของทั้งนายจางและลูกจาง  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจางหากปลอยใหทั้งคูตกลงกันเองภายใตสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจในขณะนั้น    
นายจางยอมมีอํ านาจเหนือกวาในการกํ าหนดคาจาง  อันจะนํ ามาซึ่งการกํ าหนดคาจางที่ตํ่ าเกินไป
และไมเปนธรรมกับลูกจาง  ดวยเหตุดังกลาวรัฐจึงจํ าเปนตองแทรกแซงในการเจรจาตอรองระหวาง
นายจางกบัลูกจางในการกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้น

ตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The Labor  Standards  Law)  ซ่ึงตราขึ้น
คร้ังแรกในป ค.ศ. 1947  ใหอํ านาจฝายบริหารกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าสํ าหรับการประกอบกิจการ
หรืออาชีพซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาคาจางขั้นตํ่ า  (Minimum Wages Council) (ทั้งใน 
สวนกลางและทองถ่ิน)  โดยรัฐมนตรีแรงงานจะเปนผูกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  แตแมคาจางขั้นตํ่ า
จะถูกก ําหนดขึ้นก็ปราศจากการรองรับโดยกฎหมาย  จนกระทั่งป ค.ศ. 1959  กฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  
(The  Minimum  Wages  Law)  จงึถูกตราขึ้น ถึงกระนั้นฝายบริหาร (รัฐมนตรีแรงงาน)  กย็งัไมเคย
ก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าขึ้นเลย

ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  หัวหนาสํ านักงานบริหารของสํ านักงาน
มาตรฐานแรงงาน  (Shizuoka  Labor  Standards  office)  พยายามสนับสนุนระบบคาจางขั้นตํ่ า   
โดยเริม่จากป ค.ศ. 1956  สนับสนุนใหอุตสาหกรรมภายใตการดูแลของเขาใหมีอัตราคาจางขั้นตํ่ า    
ภายใตอํ านาจในการตัดสินใจอันเปนอิสระในการตกลงที่จะกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า เริ่มจาก 
อุตสาหกรรมบรรจุกระปอง และไดกระจายไปสูกิจการอื่นๆ  จากความสํ าเร็จที่เกิดขึ้นทํ าใหรัฐบาล
เขามาจัดการใหเกิดระบบคาจางขั้นตํ่ าที่สมบูรณแบบโดยมีการตรากฎหมายคาจางขั้นตํ่ าขึ้น ซ่ึงมี 
พืน้ฐานอยูบนความตกลงในกลุมกิจการที่เกี่ยวของ ในขณะนั้นหลักเกณฑสํ าหรับการกํ าหนดคาจาง
ขั้นตํ่ า  คือ

1. คาจางขั้นตํ่ าขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางกิจการ
2. คาจางขั้นตํ่ าภูมิภาค  ( regional ) ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางกิจการ
3. คาจางขั้นตํ่ าขึ้นอยูกับการเจรจาตอรอง
4. คาจางขั้นตํ่ าขึ้นอยูกับการศึกษาและการพิจารณาอยางรอบครอบของสภาคาจาง

ขั้นตํ่ า
กฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  (The  Minimum  Wages  Law)  ทีบ่งัคบัใชในปจจุบัน  ไดมีการ

แกไขเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม  ค.ศ. 1967  ตามการเสนอของสภาคาจางกลาง  (Central  Minimum  
Wages Council)  ในการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการตกลงในกลุมกิจการตามขอ 1.และขอ  2. 
ขางตนไดถูกยกเลิก  เหลือเพียงขอ 3 และขอ 4.  แตเนื่องจากขอ 3.ไมสามารถนํ ามาใชไดเพราะ
ไมเคยมขีอตกลงดังกลาวในบริษัทของญี่ปุนมากอน  จึงเหลือแตเพียงขอ  4.  เทานั้นโดยวัตถุ
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ประสงคของกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  (Minimum  Wages  Law)  คือ 91   การชวยใหลูกจางที่ทํ างาน
แลวไดคาจางตํ่ ามีรายไดที่ดีขึ้น โดยการประกันรายไดขั้นตํ่ าใหแกผูใชแรงงานตามประเภทของ
อุตสาหกรรม (industries)  อาชีพ (occupations)  หรือทองถ่ิน  (regions)  ในขณะเดียวกันกฎหมาย
ก็สงเสริมใหเกิดความมั่นคงในการดํ ารงชีพของผูใชแรงงานเพิ่มคุณภาพของแรงงาน ประกันการ
แขงขันอยางยุติธรรมระหวางกิจการ  และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ดีทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ

2.7.3 ประวตัคิวามเปนมาของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมยของประเทศสิงคโปร
ในประเทศสิงคโปร  เปนประเทศที่มีรายไดประชาชาติในระดับสูง  ตลาดแรงงานมี

ผูใชแรงงานที่มีการศึกษาดีที่สามารถเลือกทํ างานที่ไดรับการคุมครองมิใหผูใชแรงงานตางชาติได
ท ํา  เชน   การทํ างานเปนบุคลากรทางการแพทย  นักกฎหมาย  นักการเงิน  และการธนาคาร  ซ่ึงจะ
ไดรับคาตอบแทนสูงและไมตองแขงขันกับชาวตางชาติ  และประเทศสิงคโปรยังเปนประเทศที่ยัง
มไิดมีการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า92  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวารัฐบาลเชื่อวาคาจางขั้นตํ่ าที่กํ าหนดไวนั้นจะ
ทํ าใหเกิดความไมยืดหยุน  ซ่ึงทํ าใหธุรกิจไมเกิดความคลองตัวและนํ าไปสูการวางงานที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากกลยุทธที่สํ าคัญของประเทศสิงคโปรคือการสนับสนุนใหมีการจางงานอยางเต็มที่ ขณะ
เดียวกันก็ทํ าใหเกิดความมั่นใจวาโครงสรางทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไปไดในระดับสูงขึ้น และ
ประเทศสิงคโปรยังคงมีความคลองตัวเมื่อตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนโยบาย
คาจางเปนหัวขอสํ าคัญตอกลยุทธทางเศรษฐกิจนี้  เพราะมันเปนการกํ าหนด “ราคา (price)” ของแรง
งาน ดังนั้นจึงเปนปจจัยสํ าคัญในการสนับสนุนอุปสงคที่เพียงพอของลูกจาง  โดยรัฐบาลของ
ประเทศสิงคโปรไดใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและบริการทางการแพทย สภาวะที่มีการจาง
งานตํ ่ากส็ามารถทํ าใหรัฐบาลตัดคาประกันการวางงานและสวัสดิการได  ซ่ึงทํ าใหเกิดแรงจูงใจตอ
จริยธรรมในการทํ างานและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาตอความชวยเหลือของรัฐบาล  โดยตั้งแตป 1977   
อัตราการวางงานอยูทีระดับนอยกวา 4 %  ยกเวนเฉพาะ  3 ป  ในกลางทศวรรษที่  1980  หรือ  10 ป 
กอนเกดิวิกฤตการณเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย  อัตราการวางงานจะขึ้นๆ  ลงๆ  แถวๆ 2 % และข้ึนไป
สูงสุดที่ 3.6 %  ในป  1999  หลังจากนั้นอัตราการวางงานยืนอยูที่ระดับ  2.4 %  ในไตรมาสแรกของ
ป  200193

                                                                
91 Kazuo  Sugeno.  Ibid.  p.192.
92 กระทรวงแรงงาน.  โครงการศึกษาวิเคราะหสภาพและวิธีการจางงานชนิดไมเต็มเวลา  (รายงานฉบับ

สมบูรณ).  หนา 2-43.
93 http://singapore.usembassy.gov/ep/2001/wages2001.html  ,วันที่  13  กันยายน  2548.
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แตอยางไรก็ตาม อัตราคาจางขั้นตํ่ าอาจจะกํ าหนดในกรณีที่ปรากฏจากการเสนอของ
คณะกรรมาการจนเปนที่พอใจของรัฐมนตรีวาเงินเดือนของลูกจางเด็กหรือผูเยาวที่ทํ างานในอุต
สาหกรรมบางประเภทหรือบางทองถ่ินไมเพียงพอตอการดํ ารงชีพ รัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศ
กํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าสํ าหรับเด็กและผูเยาวในอุตสาหกรรมนั้น  ตามประเภทของการจางงาน
หรือทองถ่ิน  โดยพิจารณาถึงลักษณะของงานและเงื่อนไขการจางงาน94

2.8 ความส ําคัญของการทํ างานและการจายคาจางในภาคอุตสาหกรรม
ในอดตีทีผ่านมาประเทศสวนใหญในทวีปเอเชีย  อาฟริกา  และอเมริกาใต  ลวนมีฐานะ

ยากจนและลาหลัง  สองในสามของประชากรโลกมีความเปนอยูอยางแรนแคน ทั้งนี้  เนื่องจาก
ประชากรสวนใหญในประเทศเหลานี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ใชเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม
และสวนใหญไมไดรับการศึกษาจึงทํ าใหผลิตภาพของผูใชแรงงานตํ่ า  นอกจากนี้  กลุมประเทศ
ดงักลาวยงัมีอัตราการขยายตัวของประชากรสูง สงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนเงินทุน  ทรัพยากรที่มี
อยูจงึไมไดถูกนํ ามาใชประโยชนอยางเต็มที่  ตรงขามกับประเทศที่พัฒนาแลวดังเชน  สหรัฐอเมริกา
และกลุมประเทศในยุโรปตอนเหนือ  ที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ  โดยใชเทคนิคการผลิตสมัยใหมทํ าใหผลิตภาพของผูใชแรงงานสูงกวาประเทศที่กํ าลัง
พฒันาทัง้หลาย  ตอมาเมื่อมีการสื่อสารและการคมนาคมกาวหนาขึ้น  ประชากรในประเทศที่ยากจน
เร่ิมตระหนักถึงความแตกตางในเรื่องนี้  จึงเกิดความตื่นตัวและพยายามที่จะยกระดับความเปนอยู
ของประชากรในประเทศใหดีขึ้น  และประเทศที่พัฒนาแลวไดยื่นมือเขามาชวยเหลือประเทศที่
ยากจนเหลานี้ ไมวาจะดวยเหตุผลที่ตองการครอบงํ าทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทางการเมืองที่
ตองการหามิตรประเทศหรือการชวยเหลือโดยไมหวังผลใดๆ เพื่อใหประชาชนในประเทศเหลานี้
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ตาม  การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจอยาง
กวางขวาง

ประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญดังกลาว  รัฐบาลจึงเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติฉบับที่ 1 ในป  พ.ศ. 2504  และปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบัตอๆ  มาจนกระทั่งถึงฉบับที่  9   โดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  1 
และฉบบัที ่  2 (ชวง  พ.ศ.  2504-2514)  รัฐบาลไดมุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากประเทศเกษตรกรรมมาใหความสํ าคัญกับอุตสาหกรรมมากขึ้น    
ดวยความเชื่อที่วาอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดการพัฒนาประเทศมากกวาเกษตรกรรม  จึงไดเริ่ม

                                                                
94 Alex   Josey.  Industrial  Relations, Labour  Laws  in  a  Developing  Singapore.  p.84.
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พฒันาอตุสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 กอน   
เพื่อปองกันการสูญเสียเงินตราตางประเทศ  และหันมาพัฒนอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  2  และในป  พ.ศ. 2505  ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
สงเสรมิการลงทุนขึ้น  อันเปนผลใหเกิดการลงทุนและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น   
ทํ าใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้นตามไปดวย ทํ าใหมีผูใชแรงงานยายจาก
ภาคเกษตรกรรมมาสูการทํ างานในภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมยอมมีประโยชนตอเศรษฐกิจของ
ประเทศหลายประการ  เชน   ชวยใหประชากรมีงานทํ าโดยมีรายไดประจํ า  ซ่ึงเทากับเปนการขจัด
ปญหาการวางงานของประชากรในประเทศ  นอกจากนี้  ยังเปนการสรางแหลงอาชีพสํ าหรับการ
รองรับจํ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน  อีกทั้งการอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มราคาใหกับผลิตภัณฑ
ขัน้ปฐมทีน่ ํามาใชเปนวัตถุดิบสํ าหรับโรงงานภายในประเทศ  และยังชวยใหมีการพัฒนาปรับปรุง
ผลผลิตทางเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  ตลอดจนสรางเสริม
พืน้ฐานทางดานเทคโนโลยีใหสูงขึ้นดวย  และเมื่อประชากรมีการทํ างานที่มั่นคง  มีรายไดดี  ก็ยอม
มีความกินดีอยูดี ชีวิตจิตใจและวัฒนธรรมก็ยอมอยูในระดับสูง และเมื่อประเทศมีรายไดจากการ
พฒันาอตุสาหกรรม  รัฐบาลยอมจัดใหมีสวัสดิการที่ดีในสังคม  ซ่ึงจะทํ าใหสังคมมีแตความสงบสุข

ปจจัยที่ผลักดันใหประเทศไทยเรงพัฒนาและปรับโครงสรางอุตสาหกรรมในประเทศ
ใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันกับตางประเทศไดตอไปในระยะยาวนั้น  เปนผลสืบเนื่อง
มาจากแนวโนมการแขงขันทางการคาตามกระแสโลกาภิวัตนและกติกาขององคกรการคาโลก 
(WTO) ประกอบกับในชวงที่ผานมาไดเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจกับประเทศไทยอยางรุนแรง
จึงเปนแรงกระตุ นที่สํ าคัญซึ่งทํ าใหรัฐบาลตองพิจารณากํ าหนดมาตรการปรับโครงสรางทาง
อุตสาหกรรมในดานตางๆ หลากหลายสาขา  โดยกระทรวง  ทบวง  กรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองชวยกนัระดมสมองรวมกันระหวางภาครัฐกับเอกชนเพื่อจัดทํ ากรอบนโยบาย  กลยุทธ แผนงาน
และโครงสรางตางๆ ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศใหมีศักยภาพและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันที่สูงยิ่งขึ้น  เนื่องจากสภาพทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ตองมีการแขงขันสูงทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ  การดํ าเนินการของอุตสาหกรรมแมวาจะตองการกํ าไรสูงสุดแตก็
ตองคํ านึงถึงความอยูรอดในระยะยาวดวย  การจายคาจางที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องหนึ่งที่มีความ
สํ าคัญในการดํ าเนินการของอุตสาหกรรมและจากการศึกษาพบวาควรสงเสริมใหมีการใชมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเปนกลไกสํ าคัญในการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจอยาง
จริงจงั  ควรหาแนวทางเชื่อมโยงระบบฝมือแรงงานกับคาจางเขาดวยกัน  การจายคาจางในระดับ
อุตสาหกรรมควรไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมขึ้น  โดยคาจางควรขึ้นอยูกับมาตรฐานฝมือ  
ความรู  ความสามารถของผูใชแรงงานและสภาพของการทํ างานในอุตสาหกรรมแตละประเภท    
ซ่ึงจะมีผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาพรวม
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โดยวิทยานิพนธ ฉบับนี้จะทํ  าการศึกษาการกํ  าหนดโครงสร างค าจ างในภาค
อุตสาหกรรมใหสอดคลองสัมพันธกับสภาพการทํ างาน ทักษะ ความเสี่ยงภัย (ในงานอันตราย)   
หนาที่และความรับผิดชอบ  ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวจะทํ าใหผูใชแรงงานมีความใสใจในการ
พฒันาฝมอืของตนเอง  เพราะคาจางจะคํ านวณจากระดับของการทํ างาน  ทักษะ  ความเสี่ยงภัย (ใน
งานอนัตราย)  หนาที่และความรับผิดชอบ  และจะทํ าใหนายจางสามารถวางแผนพัฒนากิจการได
งายเพราะทราบคาใชจายที่ชัดเจน  และเนื่องจากการประเมินคาของงานตางๆ วาการทํ างานแตละ
ประเภทกจิการนั้นมีสภาพการทํ างาน  ทักษะ  ความเสี่ยงภัย  หนาที่-ความรับผิดชอบ  และการใช
เทคนิคตางๆ  ในงานแตละประเภทมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใดนั้น เปนเรื่องที่มีความ 
ซับซอนและตองดํ าเนินการอยางละเอียดชัดเจน  ดังนั้น  จึงควรมีการทํ าการศึกษาและประเมินคา
ของงานกอนที่จะมีการกํ าหนดอัตราคาจางในภาคอุตสาหกรรมดังกลาว

2.9 การประเมินคาของงานเพื่อการกํ าหนดอัตราคาจาง
2.9.1 ความหมายและประโยชนของการประเมินคาของงาน

การประเมินคาของงาน (Job  Evaluation) หมายถงึ  กระบวนการพิจารณา  ตรวจสอบ   
เปรยีบเทยีบที่ทํ าขึ้นเพื่อเปรียบเทียบคาของงานตางๆ  ในองคกร  โดยมีจุดมุงหมายในการกํ าหนด
คาตอบแทนใหกับงานนั้น  กระบวนการที่ทํ าขึ้นนั้นจะตองใชขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหงาน
มาหาความสัมพันธของจํ านวนคาตอบแทนที่จะจายใหแกบุคลากรในองคกรกับประสิทธิภาพใน
การปฏบิตังิาน   ในการกํ าหนดวางานประเภทหนึ่งมีคามากกวางานอีกประเภทหนึ่งนั้น  มีงานเพียง
บางประเภทที่เห็นไดอยางชัดเจนวางานดังกลาวมีความสํ าคัญมากกวางานประเภทอื่น การประเมิน
คาของงานจึงตองหาปจจัยมาเปนตัวแทนคาของงาน  เชน  ความชํ านาญในการทํ างาน  ขอบเขต
ความรบัผิดชอบ  การใชความพยายามและใชทักษะในการทํ างาน  รวมถึงสภาพแวดลอมของการ
ทํ างาน95

ประโยชนของการประเมินคางาน  Lawshe และ  Satter ไดกลาววาการประเมินคาของ
งานมีประโยชน  ดังนี้96

1. เพือ่กํ าหนดเนื้อหาสาระของการฝกอบรมไดอยางถูกตอง
2. เพื่อการกํ าหนดคุณสมบัติของบุคลากร
3. เพื่อปรับปรุงใหงานมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อกํ าหนดโครงสรางของคาจาง

                                                                
95 แตงโดย Milton  L.Blum & James  C.Naylor แปลและเรียบเรียงโดย มนูญ   ตนะวัฒนา.  (2532, 

ตุลาคม).  การพัฒนาบุคคลในโลกธุรกิจอุตสาหกรรม.   หนา  53.
96 แหลงเดิม.  หนา  38.
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ดังนั้น  การประเมินคาของงานจึงเปนความพยายามที่จะพิจารณาและวัดปจจัยในการ
ผลิต (input)  ทีลู่กจางจํ าเปนตองมี  ไดแก  ทักษะ   ความมานะพยายาม  ความรับผิดชอบ ฯลฯ  เพื่อ
ใชในการทํ างานขั้นพื้นฐานแลวจึงแปรการวัดผลเชนนั้นไปสูการกํ าหนดคาตอบแทนการทํ างาน   
กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายในการประเมินคาของงานก็คือ  การทํ าใหเกิดความเหมาะสมในเรื่องของ
คาจางภายในองคกรนั่นเอง

2.9.2 ขัน้ตอนของการประเมินคาของงาน97

ขั้นแรก
ฝายบริหารจะตองแจงใหบุคลากรทราบ  โดยเฉพาะใหสหภาพแรงงานยอมรับเพราะ

การประเมินคาของงานเปนวิธีที่ยุงยาก  ดังนั้น ทุกคนจึงตองใหความรวมมือ  โดยการแสดง
ความเห็นเพื่อที่จะไดทํ าการเปรียบเทียบงานแตละงานดวยกันได  การแจงใหบุคลากรขององคกร
ทราบกเ็พือ่ใหทุกคนเกิดความเขาใจและสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันกอน

ขั้นท่ีสอง
ตั้งคณะกรรมการดํ าเนินงาน  บุคคลที่เปนคณะกรรมการควรมีความรูในเรื่องการ

วเิคราะหงานและควรประกอบดวยบุคคลจากหลาย ๆ ฝาย  เชน  ฝายบุคคล  ฝายผลิต  ฝายบริหาร   
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะตองนํ าขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงานมาทบทวนความถูกตองและความ
เปนไปไดของขอมูล   โดยปกติขอมูลดังกลาวมักจะแยกเปนประเภทของงานตาง ๆ  เชน   งาน
บริหาร   งานฝมือ   งานวิชาชีพ  และงานปฏิบัติการ  เปนตน

ขัน้สุดทาย
คอืการเลือกมาตรฐานที่จะนํ ามาใชในการประเมินคาของงาน   ปจจัยตางๆ  ที่นํ ามาใช

ไดกับการประเมินคาของงานอยางถูกตอง  นับวาเปนสิ่งสํ าคัญที่จะทํ าใหไดระบบการประเมิน
คาของงานที่ดี  โดยทั่วไปแลวปจจัยที่ใชเปนพื้นฐานในการประเมิน ไดแก การศึกษา  ประสบการณ  
ความรบัผิดชอบ  และสภาพการทํ างาน   ปจจัยเหลานี้จะตองไดรับการยอมรับจากทุกฝาย  มิฉะนั้น
จะทํ าใหเกิดปญหาในเวลาที่นํ ามากํ าหนดเปนองคประกอบของงานและองคประกอบของความ
สามารถ

                                                                
97 กระทรวงแรงงาน.  (2548). โครงการศึกษาวิเคราะหสภาพและวิธีการจางงานชนิดไมเต็มเวลา  

(รายงานฉบับสมบูรณ).  หนา 2-21.
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2.9.3 วธีิการประเมินคางาน98

(1) การจัดลํ าดับความสํ าคัญของงาน (Job  Ranking)
ระบบนี้มักนํ ามาใชกับงานขององคกรขนาดยอมและองคกรที่มีโครงสรางอยาง 

งายๆ  สาระสํ าคัญของวิธีนี้จะนํ าเอางานทั้งหมดที่มีอยูในกิจการ  มาจัดลํ าดับความสํ าคัญจากงานที่
งายที่สุดไปยังงานที่ยากที่สุด  การวิเคราะหก็เพียงเปรียบเทียบงานแลวทํ าการตัดสินใจวางานใด 
มคีวามสํ าคัญหรือยากกวา   วิธีการมักจะใชการเปรียบเทียบงานทีละคู (Paired-comparison) โดย
งานจะถูกนํ ามาเปรียบเทียบทีละคู   การก ําหนดความสํ าคัญของงานตองอาศัยขอมูลจากการบรรยาย
ลักษณะงาน (Job  Description) และการระบุคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน (Job  specification)
ซ่ึงจะแสดงวางานใดสํ าคัญกวากัน   แลวจึงแยกความสํ าคัญตามลํ าดับ  เชน  เสมียน  เลขานุการ  ผู
จดัการ  เปนตน

(2) การจัดลํ าดับงาน (Job  Grading)
วิธีนี้เปนการจัดงานรวมเปนกลุม  คือ รวมงานที่มีลักษณะของความยากงาย 

เหมอืนกนัใหอยูในกลุมเดียวกัน  ปจจัยที่มักจะใชกํ าหนดความยากงาย ไดแก การศึกษา  ความ
ชํ านาญงาน  ความรับผิดชอบ  และสภาพการทํ างาน  หากปจจัยเหลานี้อยูในระดับเดียวกัน  ก็จะจัด
งานเหลานั้นอยูในกลุมเดียวกัน  ดังตัวอยางตอไปนี้

ระดบัที ่ 1  ไดแก  งานที่จะตองมีการควบคุมโดยตรงและผูปฏิบัติงานอาจไมตองใช
การตดัสินใจ  เชน  งานที่ทํ าซ้ํ าๆ  เปนประจํ าทุกวันกับงานที่ใชฝมือและความรูอยางงาย ๆ

ระดบัที ่  2  ไดแกงานที่ผูปฏิบัติไดรับการควบคุมบางและมีการตัดสินใจเองบาง
และเปนงานที่ทํ าเปนประจํ า  เชน งานประจํ าสํ านักงาน งานธุรการ โดยผูปฏิบัติงานมีพื้นฐาน 
ความรูเฉพาะซึ่งไดรับการอบรมในเบื้องตนมาแลว

(3) การเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ (Factor  Comparison  Method)
เป นวิธีที่ได  รับความนิยมเนื่องจากนํ าขอดีของวิธี Ranking และวิ ธี Job  

classification มารวมกัน แตโครงสรางและวิธีการจัดทํ าจะมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ งาน 
ทกุประเภทจะตองมีการนํ าไปเปรียบเทียบและประเมินตามปจจัยสํ าคัญ (critical  factors) ที่ใชวัด  
เชน ความชํ านาญ( Skill) ความรับผิดชอบ ( Responsibility) ความสามรถทางรางกาย (Physical  
effort) การใชความคิด(Mental  effort  ) สภาพการทํ างาน (Working conditions) เปนตน  แตเดิมการ
ประเมินผลตามวิธีนี้ไดกระทํ าจนถึงการกํ าหนดคาจางดวย  แตในปจจุบันมิไดนํ ามากํ าหนดเปน 
คาจางเลยในทันที  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมักจะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ  จึงมักจะมีการใหนํ้ าหนัก 

                                                                
98 กระทรวงแรงงาน.  แหลงเดิม.  หนา 2-22  และ  2-26.
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แตเพยีงเปน หนวยหรือคะแนน  และการกํ าหนดคาจางก็จะแยกกระทํ าตางหาก ตามปกติการทํ าการ
ประเมินคาของงานตามวิธีการเปรียบเทียบปจจัยนี้  มักจะทํ าโดยการวิเคราะหจากงานเปนหลัก 
(Key  jobs) จ ํานวนหนึง่  งานหลักหมายถึงงานที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง  และยึดถือเปนบรรทัด
ฐานไดเสมอ  เนื่องจากเปนงานที่มักจะมีอยูในเกือบทุกกิจการ

ขัน้ตอนวิธีการประเมินตามวิธีการเปรียบเทียบองคประกอบของงาน
ก.) ท ําการเลือกงานหลัก ประมาณ 10-20 งาน  เพื่อเปนตัวอยางของงานทั้งหลายที่

จะทํ าการประเมิน งานเหลานี้ควรมีงานระดับตํ่ าสุดจนถึงระดับสูงสุดและเปนที่เห็นชอบของคณะ
กรรมการประเมินทั้งฝายปฏิบัติงานและฝายจัดการ

ข.) การวิเคราะหงานและเปรียบเทียบปจจัยตางๆ งานหลักตางๆ  ควรจะมีการ
วเิคราะหงานโดยละเอียดเสียกอน  การสัมภาษณผูปฏิบัติงานเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมเปนสิ่งที่จํ าเปน   
เมือ่วเิคราะหงานเสร็จแลว คณะกรรมการประเมินควรศึกษาเกี่ยวกับคํ าจํ ากัดความขององคประกอบ
ของงานเสียกอนวาแตละคํ าจะใหความหมายวาอยางไร

ค.) จัดลํ าดับงานหลักที่ไดเลือกมาแลว  โดยจัดความสํ าคัญตามปจจัยทีละปจจัย   
ดวยการจัดลํ าดับเปนตัวเลข

ง.) กํ าหนดคาเปนเงินตอปจจัยตาง ๆ เหลานั้น  หลังจากที่คณะกรรมการไดกํ าหนด
อัตราคาจางพื้นฐานสํ าหรับงานหลักที่ไดจัดลํ าดับไวแลว  มูลคาที่คิดเปนเงินของงานหลักแตละงาน
จะไดรับการกระจายออกไปตามปจจัยตางๆ ตามลํ าดับความสํ าคัญของปจจัยแตละตัว

จ.) เปรียบเทียบงานหลกัทีไ่ดจัดลํ าดับแลวกับตารางคาจาง   เมื่อคณะกรรมการเห็น
ชอบเกี่ยวกับอัตราคาจางพื้นฐานที่จัดใหสํ าหรับลํ าดับและปจจัยที่ประเมินคาของงานแตละงาน   
จากนั้นจะทํ าการจัดลํ าดับงานทั้งหมดเพื่อเปนตารางอางอิง  งานหลักจะเรียงตามชื่อตํ าแหนงจาก
ระดบัสงูลงมาหาระดับตํ่ า   และตารางการใชสํ าหรับอางอิงนี้ (Master  table) จะเปนตารางที่ใช
เปรยีบเทียบกับงานอื่นเพื่อกํ าหนดคาตอบแทนขั้นตํ่ า   จึงจํ าเปนตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ

ฉ.) ประเมนิงานอื่นๆ  ภายหลังที่ไดจัดทํ าตารางมาตรฐานจากการจัดลํ าดับงานและ
ประเมนิปจจัยตางๆ ของงานเปนมูลคาเงินแลว คณะกรรมการก็จะทํ าการประเมินงานอื่นๆ ดวยการ
เปรียบเทียบกับงานหลัก  โดยการดํ าเนินการแบบเดียวกัน ซ่ึงการประเมินคาของงานออกเปน
จ ํานวนเงินจะสามารถใชตารางที่จัดทํ าไวแลวนั้นเปรียบเทียบไดทันที

ในการประเมินควรทํ าสํ าหรับงานแตละประเภท  โดยแยกปจจัยออกพิจารณาจัด
ลํ าดบัและใหมูลคาเปนเงินสํ าหรับปจจัยแตละปจจัย  จากนั้นก็รวบรวมมูลคาทั้งหมดเขาเปนอัตรา
คาจางพื้นฐาน (Wage-baserate) สํ าหรับงานนั้นๆ
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- ขอดีของการเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ
1. แตละหนวยงานจะสามารถจัดทํ าแผนการประเมินงานของตนขึ้นเองได
2. เมือ่ไดมีการกํ าหนดการประเมินคาของงานหลักแลว   ยอมสะดวกและงาย

สํ าหรับการประเมินงานอื่น ๆ
3. เปนวธีิการที่ไดเปรียบเทียบระหวางงานตางๆ  โดยแทจริง  เพราะไดมีการ

เปรียบเทียบซองงานปจจัยตาง ๆ โดยตรง
- ขอเสียของการเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ

1. มกัเกดิปญหาเมื่อมีงานหลักจํ านวนมากไปหรือนอยเกินไป
2. เมื่องานหลักเปลี่ยนแปลงไป   มักจะมีผลทํ าใหตารางใชสํ าหรับวัดหรือ

ประเมินคา (Rating  scale) ใชไมได
3. เปนวิธีที่ซับซอนและตองใชเวลามากในการประเมินคาของงาน เปนวิธีที่

นยิมใชสํ าหรับองคกรขนาดใหญมากกวาองคกรขนาดเล็ก
(4) การใหคาคะแนน (The  point  method)

เปนวธีิทีเ่ขาใจงายและนิยมใชมากที่สุดในปจจุบัน  แนวคิดของวิธีนี้ คือ ในบรรดา
งานตางๆ  ที่จะตองทํ าการประเมินนั้น  จะมีปจจัยตางๆ ที่ใชในการประเมินจํ านวนหนึ่งครอบคลุม
อยูในงานเหลานั้น ดังนั้น หากสามารถแยกแยะและกํ าหนดปจจัยตางๆ ที่ใชในการประเมินและเปน
ปจจยัทีไ่ดรับการยอมรับเปนการทั่วไปแลว  ปจจัยแตละอยางก็สามารถกํ าหนดคาดวยวิธีการใหเปน
คะแนนได  จากนั้นใหแยกปจจัยแตละอยางออกเปนเกรด  สํ าหรับใชเปนเครื่องวัดในการดํ าเนิน
การประเมิน งานแตละอยางก็จะถูกนํ ามาวัดกับเครื่องวัดหลายๆ อันที่จัดทํ าขึ้น โดยแยกเปน 
เครือ่งวดัของปจจัยแตละประเภท เชน เครื่องวัดที่แยกปจจัยเปนประเภทความชํ านาญ  การใชความ
พยายาม  ความรับผิดชอบและสภาพของงาน  เปนตน

นอกจากนี ้  ในแตละปจจัยตองแยกรายละเอียดแตละชนิดอีกดวย  เชน  ปจจัย 
เกีย่วกบัความชํ านาญ  อาจแยกรายละเอียดได  ดังนี้

1) ความรูเกี่ยวกับงานที่ทํ า  2)  ประสบการณและการฝกอบรม  3)  ความคิดริเร่ิม
การวัดโดยการใหคะแนนแกงานแตละอยางตามปจจัย เมื่อดํ าเนินไปจนครบทุก

ปจจยัแลว ผลรวมของคะแนนทั้งหมดก็จะเปนคาของงานแตละงานที่ไดทํ าการประเมิน
วิธีการใหคะแนน (Point method) จะเหมือนกับวิธีเปรียบเทียบปจจัย (Factor  

comparison)  ในแงทีว่า  งานทุกงานควรประเมินดวยปจจัยสํ าคัญตางๆ คือ  ความชํ านาญ  การใช
ความพยายาม  ความรับผิดชอบและสภาพของงาน  แตมีรายละเอียดที่ถูกตองมากกวาที่เนนใหมีการ
กระจายปจจยัตางๆ  ใหละเอียดออกไปมากกวานั้นอีก  และนอกจากนั้น  ดวยการแบงปจจัยที่แยก
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ยอยเหลานัน้  ใชการใหคาคะแนนแบงออกเปนเกรดตางๆ อีกครั้งหนึ่ง  การกระทํ าดังกลาวยอมชวย
ใหเครื่องวัดมีการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ  และวิธีการใหคาคะแนนมักจะมี
การใหนํ ้าหนกัตอปจจัยที่แตกตางกันตามความเหมาะสมของงานที่แตกตางกัน  ซ่ึงยอมดีกวาวิธีการ
เปรยีบเทียบอยางกวางๆ ในวิธีการเปรียบเทียบปจจัย

ขอสํ าคัญก็คือวิธีการใหคาคะแนนจะไมผูกพันกับอัตราคาจางในตลาดที่เปนอยูใน
ขณะท ําการประเมิน   ซ่ึงตางกับวิธีการเปรียบเทียบปจจัยที่ตองมีการอาศัยคาจางพื้นฐานเปนเกณฑ
สํ าหรับการประเมินงานหลักตาง ๆ ทุกครั้ง

ลํ าดบัขั้นของการประเมินคางานตามวิธีการใหคะแนน
1) เตรียมปจจัยตางๆ ของงานใหพรอมและใหคํ าจํ ากัดความปจจัยแตละอยาง   

พรอมทัง้ใหนํ้ าหนักกับแตละปจจัย  ในขั้นนี้ผูทํ าการประเมินจะตองพิจารณาวา
- ปจจยัตางๆ  เหลานั้นมีความเหมาะสมและเปนปจจัยที่ใชไดสํ าหรับงาน
- ปจจยัตางๆ จะตองเปนปจจัยที่สํ าคัญ  สามารถวัดไดและเปนที่ยอมรับของ

ทกุฝายที่เกี่ยวของ
- ปจจัยตางๆ ไมควรมีนอยเกินไปเพราะจะทํ าใหประเมินไดไมกวางขวาง   

และไมควรมีมากเกนิไปเนื่องจากจะทํ าใหส้ินเปลืองเวลา
2) พจิารณาก ําหนดจํ านวนระดับสํ าหรับปจจัยแตละปจจัย  เพื่อใชเปนเครื่องวัดที่

สามารถชี้ความแตกตางของงานแตละงานได
3) ใหคะแนนดกีรีตางๆ ตามปจจัยที่ไดใหนํ้ าหนักไวเรียบรอยแลว  คะแนนจะมี

มากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับความสํ าคัญของปจจัยที่มีตองานและขึ้นอยูกับจํ านวนดีกรีที่มีการแบง
4) ทํ าการเลือกงานหลักตางๆ เพื่อใชสํ าหรับเปนแนวทางเปรียบเทียบงานที่แยก

เปนประเภทตางๆ งานหลักตางๆ เหลานี้จะแสดงในคูมือการประเมินคาของงาน  เพื่อเปนแนวทาง
สํ าหรับวิเคราะหและประเมินงานตางๆ เขาดวยกัน

5) ศกึษา  วิเคราะหงานตางๆ และเก็บขอมูลของงานนั้น
6) จัดทํ าคํ าบรรยายลักษณะงาน (Job description) ขอกํ าหนดคุณสมบัติของ 

ผูปฏิบัติงาน (Job specification) และแบบฟอรมการจัดลํ าดับ (Rating sheet)
7) จัดลํ าดับความสํ าคัญของงานใหแตกตางกันตามจํ านวนคะแนน  เพื่อกํ าหนด

ช้ันของงาน (Job  grades) หลังนัน้สามารถนํ าไปใชตีคาของงานออกเปนอัตราคาจางพื้นฐานแกงาน
ตางๆ

จากการประเมินคาของงานดังกลาวขางตน  ผูเขียนมีความเห็นวาสมควรนํ าการ
ประเมินคาของงานมาใชในการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการที่สามารถเทียบ 
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คาจางเขากับสภาพการทํ างาน  ทักษะ  ความเสี่ยงภัย  หนาที่และความรับผิดชอบมาเปนเกณฑใน
การกํ าหนดคาจางจะชวยสรางประสิทธิภาพในการผลิตและสรางความเปนธรรมตอทุกฝาย 
 กลาวคือ ฝายนายจางหรือสถานประกอบการ ผูลงทุนจากในประเทศและตางประเทศสามารถได 
ผูใชแรงงานที่มีฝมือตรงกับความตองการที่แทจริง  มีหลักเกณฑที่แนนอนในการกํ าหนดคาจางและ
ลดความขดัแยงทีจ่ะเกิดกับฝายลูกจางได  สวนฝายลูกจางจะตระหนักวาความกาวหนาในอาชีพการ
งานยอมขึน้อยูกับฝมือของตนเอง  ทํ าใหเกิดความกระตือรือรนในการยกระดับฝมือแรงงานใหเปน
ที่ตองการของนายจาง และสรางโอกาสใหผูใชแรงงานที่มีฝมือไดรับคาจางที่แนนอนตามความ
สามารถหรือทักษะฝมือของแตละบุคคล  ซ่ึงนับวาเปนการสรางระบบความมั่นคงหรือสวัสดิการ
ทางสังคมนอกรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งDPU
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บทที่   3
การก ําหนดคาจางและคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ

ระบบคาจางประกอบดวยกฎระเบียบและวิธีการคํ านวณหาคาตอบแทนซึ่งเปนคาจาง
และผลประโยชนแกผูเปนลูกจาง วิธีการตางๆ  เหลานี้มักจะวางหลักเกณฑและเขียนไวเปนระเบียบ
ปฏิบัติขอตกลงรวมหรือเปนเพียงกฎภายในของสถานประกอบการ  ซ่ึงสถานประกอบการ  
(อุตสาหกรรมตางๆ ) ที่มีขนาดเล็กมักจะมีระเบียบพิธีการที่นอยกวา  เนื่องจากการตัดสินใจเรื่อง 
คาจางมกัจะทํ ากันในลักษณะเฉพาะกิจ  แตถึงกระนั้นก็ตาม สถานประกอบการขนาดเล็กเหลานี้ก็ยัง
มแีรงขบัเคลื่อนในทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน  สภาพการณตลาดแรงงาน  ซ่ึงสรางขอจํ ากัดบาง
ประการใหกบัวธีิการกํ าหนดคาจางของนายจาง  โดยทั่วไปแลวกฎระเบียบและวิธีการไมวาจะเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม  เปนผลมาจากการตัดสินใจที่ตอเนื่องกันมาชานาน ตัวอยาง  เชน  
เมื่อลูกจางไดรับโบนัสเมื่อถึงส้ินปติดตอกันมานานหลายป  ก็จะกลายเปนธรรมเนียมประเพณีที่
ปฏิบตัติอกนัระหวางนายจางกับลูกจาง  ดังนั้น  ระบบคาจางจึงเต็มไปดวยกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ทีต่ัง้มัน่สัง่สมกันมา  หรืออีกแงหนึ่งระบบคาจางโดยทั่วไปก็คือมรดกตกทอดของการตัดสินใจจาก
อดตีสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบันนั่นเอง

3.1 การก ําหนดคาจางและคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทย
3.1.1 การก ําหนดคาจางตามกฎหมายของประเทศไทย

ประเทศไทยมีคาจางที่สํ าคัญ 3 ระดับ  คือ  อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน  อัตราคาจางขั้นตํ่ า
จังหวัด และคาจางที่สถานประกอบการจายเอง ซ่ึงมักเปนอัตราคาจางที่จายใหสูงกวาอัตราคาจาง 
ขั้นตํ่ า

โดยปกตทิัว่ไปการกํ าหนดอัตราคาจางนายจางจะเปนผูกํ าหนด   แตกฎหมายไดพยายาม
เปดโอกาสใหลูกจางหามาตรการมาชวยในการกํ าหนดอัตราคาจางของตนเองไดมากขึ้น   ซ่ึงถือเปน
วธีิการทางกฎหมายในการใหความคุมครอง เพื่อใหลูกจางไดรับคาจางในอัตราที่เหมาะสม เพียงพอ
ตอการดํ ารงชีวิตและไมถูกนายจางเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป  วิธีการกํ าหนดคาจางในปจจุบันมี 
ดังตอไปนี้
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3.1.1.1 การกํ าหนดคาจางโดยคูกรณี
การก ําหนดคาจางโดยคูกรณี เปนวิธีการกํ าหนดคาจางตามธรรมชาติ โดยปลอย

ใหเปนการตกลงโดยอิสระของคูกรณีทั้งสองฝาย  ตามหลักของการเสนอและการสนอง  โดยมาตรา
ที่บัญญัติถึงเรื่องการจางแรงงานไวเปนพื้นฐานคือ มาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  “อันวาสัญญาจางแรงงานนั้นคือ   สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง  ตกลงทํ างานใหแก
บคุคลอกีคนหนึ่งเรียกวานายจาง   และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํ างานให”   บท
บัญญัติมาตรานี้ไดกลาวถึงสินจางซึ่งก็คือคาจางเปนคาตอบแทนการทํ างานซึ่งกันและกัน แต 
กฎเกณฑการควบคุมการกํ าหนดคาจางนั้นใชหลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา99  คือขึ้นอยูกับความ
พอใจของทั้งสองฝายที่จะตกลงตอรองกันโดยเสรีและเปนไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม     
การก ําหนดคาจางโดยวิธีนี้มีกลไกสํ าคัญที่เปนตัวกํ าหนดคือ

1. กรณีนายจางกับลูกจางรายบุคคล
การกํ าหนดคาจางโดยการเจรจาตกลงระหวางนายจางกับลูกจางเปนราย

บคุคล  โดยปกตินายจางจะเปนผูกํ าหนดเสนอใหแกลูกจาง  สวนลูกจางมีเพียงโอกาสเลือกวาจะรับ
ท ํางานในอัตราคาจางดังกลาวหรือไม  ทั้งนี้เนื่องจากนายจางเปนผูลงทุน  เปนผูรับผิดชอบในเรื่อง
ของก ําไรและขาดทุนและรูตนทุนการผลิตเปนอยางดี  โดยเฉพาะประเทศกํ าลังพัฒนาอยางประเทศ
ไทยซึง่มอัีตราการวางงานสูง  นายจางยอมมีอํ านาจเต็มที่ในการกํ าหนดอัตราคาจางไดตามความ
พอใจ  สวนลูกจางก็ไมอาจเรียกรองกํ าหนดอัตราคาจางของตนเอง  แมจะไมไดพอใจในอัตราคาจาง
ทีน่ายจางกํ าหนด

2. กรณนีายจางกับลูกจางหลายคน
การรวมตัวกันของลูกจางเปนมาตรการอยางหนึ่งที่ชวยใหลูกจางสามารถมี

สวนรวมในการกํ าหนดคาจางของตนเอง โดยการเจรจาตอรองกับนายจางที่เรียกวาการเจรจาตอรอง
รวม (collective  bargaining)  การรวมตวัของลูกจางแรงงานในประเทศไทยเชื่อกันวาตั้งขึ้นครั้งแรก
ในป  พ.ศ.  2440  คือสมาคมคนงานรถราง   ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อการบริการและใหความชวยเหลือ
แกสมาชิกมากกวาที่จะเปนตัวแทนในการตอรองกับนายจางเพื่อรักษาผลประโยชนของลูกจาง100   
จนกระทั่งตอมาไดมีกฎหมายรองรับสถานภาพการรวมตัวของลูกจางและในปจจุบันพระราช
บญัญตัแิรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2518 ไดบัญญัติรองรับวิธีการรวมตัวของลูกจาง  กํ าหนดขั้นตอนและ
วธีิการในการเจรจาตอรอง  เพื่อคงไวซ่ึงความสัมพันธอันดีระหวางคูกรณีทั้งสองฝาย
                                                                

99 สุนทร  ศรชัย.  เลมเดิม.  หนา  19.
100 สุมาลี  ปตยานนท.  (2522, เมษายน-กันยายน).  “วิเคราะหสหภาพแรงงานไทย."  วารสารสังคม

ศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  3, หนา  52.
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การเจรจาตอรองรวมเปนวิธีการที่ชวยใหลูกจางไดมีสวนในการกํ าหนดอัตรา
คาจางตลอดจนสภาพการทํ างานของตน   วิธีนี้เปนที่นิยมแพรหลายในประเทศที่พัฒนาทาง 
อุตสาหกรรม    ซ่ึงมีการรวมตัวของลูกจางหรือสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง  ฝายนายจางและสหภาพ
แรงงานหรอืตัวแทนลูกจางจะเปนผูทํ าการเจรจาตอรองกันวา   คาจางแรงงานของลูกจางควรจะเปน
เทาใด  โดยตางฝายตางแสดงเหตุผลและความจํ าเปนเพื่อใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม

3.1.1.2 การกํ าหนดคาจางโดยรัฐ
การกํ าหนดคาจางโดยรัฐเปนการที่รัฐเขาไปแทรกแซงและมีสวนในการ

ก ําหนดอัตราคาจางดวยวิธีตาง ๆ  ดังนี้
1. การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า

เนือ่งจากความเสียเปรียบของลูกจางและการรวมตัวของลูกจางยังไมเขมแข็ง
พอ ทํ าใหฝายลูกจางขาดอํ านาจในการเจรจาตอรองและขาดหลักประกันที่จะชวยใหลูกจางไดรับ 
คาจางในอัตราที่เพียงพอสํ าหรับการดํ ารงชีพ  ลูกจางจึงจํ าตองยอมรับไมวาอัตราคาจางในตลาด 
แรงงานจะตํ ่าเพียงใดก็ตาม  รัฐจึงตองชวยเหลือใหหลักประกันแกลูกจาง  โดยการกํ าหนดอัตรา 
คาจางขั้นตํ่ าที่เพียงพอสํ าหรับการดํ ารงชีพ  ในประเทศไทยการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าเริ่มมีขึ้น
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  103  ลงวันที่  16  มีนาคม   2515

2. การระงับขอพิพาทแรงงาน
การระงับขอพิพาทแรงงาน  ไดช่ือวาเปนการกํ าหนดอัตราคาจางโดยรัฐ    

ในกรณทีี่มีการเรียกรองเกี่ยวกับคาจาง101  กลาวคือ  ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.  2518   
กรณีของกิจการบางประเภทที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภคหรือขอพิพาทแรงงานบางเรื่องที่มีผล
กระทบตอเศรษฐกิจและความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือในกรณีที่มีการประกาศใชกฎ
อัยการศกึ  ขอพิพาทแรงงานที่นายจางกับลูกจางหรือสหภาพแรงงานตกลงกันไมได จะตองไดรับ
การพิจารณาวินิจฉัยจากรัฐ  โดยคณะบุคคลหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่รัฐมนตรีเปน 
ผูแตงตั้ง  คํ าวินิจฉัยช้ีขาดนี้เปนที่สุดนายจางและลูกจางตองปฏิบัติตาม102

                                                                
101 ธีระ  หงสเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  136.
102 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.  2518,  มาตรา  23,  มาตรา  24,  มาตรา  25.  (2518, 26 

กุมภาพันธ).   ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ.  เลมที่  92,  ตอนที่  47.
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กฎหมายและระเบียบ เชน  คาจางขั้นตํ่ าหรือนโยบายคาจางและรายได 
เปนตัวกํ าหนดขอบเขตการทํ างานของสถานประกอบการบางประเภท เชน เมื่อมีการเพิ่มอัตรา 
คาจางขั้นตํ่ า คาจางชนิดอ่ืนก็มีแนวโนวปรับขึ้นตามเพื่อรักษาคาจางสัมพันธใหคงที่ ในทํ านอง 
เดียวกันเมื่อนโยบายคาจางตามกฎหมายหรือแนวนโยบายคาจางถูกกํ าหนดไวในระดับชาติ    
บรรดาสถานประกอบการตาง ๆ อาจถือวาเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม  การกํ าหนดอัตราคาจาง 
ขั้นตํ่ าจึงนับเปนมาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศนํ ามาใชเพื่อ 
คุมครองลูกจางใหไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม  สํ าหรับประเทศไทยจุดมุงหมายของการกํ าหนด
คาจางขั้นตํ่ า  คือ เพื่อใหลูกจางสามารถดํ ารงชีพอยูไดเหนือระดับความยากจน103  และในป พ.ศ.  
2548 พบวามีผูที่อยูในกํ าลังแรงงานถึง  35.88 ลานคน  เปนผูที่มีงานทํ าถึง  35.05  ลานคน  คิดเปน
รอยละ 97.68  ของก ําลังแรงงานทั้งหมด  ซ่ึงในจํ านวนดังกลาวเปนแรงงานจากภาคการเกษตร
จ ํานวน  13.37  ลานคน  และนอกภาคการเกษตรจํ านวน  21.68  ลานคน  สํ าหรับการจางงานในภาค
อุตสาหกรรมในไตรมาสที่  2  ของป พ.ศ.  2548    มีจํ านวน   5.6  ลานคนหรือคิดเปนรอยละ  15.97   
ของผูมีงานทํ าทั้งหมด104  และแรงงานนอกภาคการเกษตรดังกลาวกวารอยละ 70 มีระดับการศึกษา
ขั้นสูงเพียงระดับประถมศึกษาซึ่งจัดเปนแรงงานไรฝมือและไมมีอํ านาจตอรองกับนายจาง ผูใช 
แรงงานดังกลาวจึงอยูภายใตการคุมครองของคาจางขั้นตํ่ า

3.1.2 การก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทย
การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทยมีองคกรที่เกี่ยวของและมี 

หลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้  คือ
3.1.2.1 องคกรทีเ่กี่ยวของและกฎหมายที่ใหอํ านาจในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า

คาจางขั้นตํ่ าของประเทศไทย  ที่บังคับเปนกฎหมายโดยประกาศกระทรวง    
ขึ้นอยูกับวากฎหมายเรื่องการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าในขณะนั้นจะกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงใด ซ่ึงไดแก  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หรือกระทรวงแรงงาน  โดยนับตั้งแตป  พ.ศ. 2516  เปนตนมาจนถึงปจจุบันการกํ าหนดอัตราคาจาง
ขัน้ตํ ่าจะก ําหนดเปนรายวัน  และใชกับลูกจางทุกประเภทที่กํ าหนดชั่วโมงการจางตามกฎหมายไว
ไมเกนิวนัละ 8 ช่ัวโมง  สัปดาหละไมเกิน  48  ช่ัวโมง   สํ าหรับงานทั่วไป หรืองานอันตรายไมเกิน
วนัละ  7  ช่ัวโมง  สัปดาหละไมเกิน  42  ช่ัวโมง  ซ่ึงการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ านั้น  จะมีอัตรา 
คาจางขัน้ตํ ่าที่แตกตางกันในแตละจังหวัดตามปจจัยที่ใชเปนเกณฑในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า
                                                                

103 L.R. Heron, “คํ าถาม-คํ าตอบ : ขอมูลเกี่ยวกับการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ า” แปลและเรียบเรียงโดย  
วรรณพร   ชูอํ านาจ.  (2542).  ใน  ประมวลขอมูลเร่ืองการกํ าหนดคาจางขั้นต่ํ าในประเทศไทย.  หนา  9

104 สํ านักงานสถิติแหงชาติ,  มิถุนายน,  2548.
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กฎหมายทีใ่หอํ านาจในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541

อัตราคาจางขั้นตํ่ า  หมายถึง  อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนด105

ตามกฎหมายคณะกรรมการคาจางเปนองคกรไตรภาคีประกอบดวยประธาน
และกรรมการอื่นรวมกันไมนอยกวา 9 คน และไมเกิน 15  คน โดยรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งคณะ
กรรมการนีต้องแตงตั้งจากฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละ 3 คน คณะกรรมการคาจาง
อยูในต ําแหนงคราวละ 2 ป  โดยมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐบาลเพื่อกํ าหนดเปนนโยบาย
คาจางของประเทศและมีหนาที่กํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  โดยลูกจางคนเดียวควรไดรับและสามารถ 
ดํ ารงชีพอยูได  ซ่ึงการพิจารณาดังกลาวคณะกรรมการจะริเร่ิมเองตามมติของที่ประชุมเมื่อปรากฏ
ขอเทจ็จริงหรือความจํ าเปนที่จะตองพิจารณา  หรือเมื่อไดรับการรองเรียนจากฝายนายจางหรือฝาย
ลูกจาง

3.1.2.2 หลักเกณฑหรือปจจัยที่ใชในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  คณะกรรมการคาจางซึ่งมี

อํ านาจหนาที่ในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าและอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานจะตองศึกษาและ
พจิารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปจจัยในดานตางๆ  9  ประการ  คือ  (1)   ดัชนีคาครองชีพ  (2)  อัตรา 
เงนิเฟอ  (3)  ราคาของสินคา  (4)  มาตรฐานการครองชีพ  (5)  ตนทุนการผลิต  (6)  ความสามารถ
ของธรุกจิ  (7)  ผลิตภาพแรงงาน  (8)  ผลิตภัณฑมวลรวม  และ (9) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม106       
ซ่ึงปจจยัตามกฎหมายทั้ง  9  ประการ  ดังกลาวสํ านักงานคณะกรรมการคาจางไดใหคํ าอธิบาย 
ความหมายไวดังนี้107

(1) ดัชนีคาครองชีพ
ดัชนีราคาผู บริโภคเปนดัชนีที่แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของคา 

ครองชพี   โดยเปนการวัดคาทางสถิติที่แสดงความเปลี่ยนแปลงในราคาของกลุมสินคาในระยะเวลา
หนึ่ง

                                                                
105 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541,  มาตรา 5.
106 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541,  มาตรา 87.
107 สํ านักงานคณะกรรมการคาจาง.  (2543).  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  ประมวลขอมูล  

เร่ือง  การกํ าหนดคาจางขั้นต่ํ าในประเทศไทย.
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(2) อัตราเงินเฟอ
อัตราเงินเฟอ หมายความวา ราคาของสินคาและบริการโดยทั่วไปกํ าลัง

ปรับตัวสูงขึ้น  การวัดมูลคาจะใชดัชนีราคาผูบริโภค สินคาบางชนิดอาจมีราคาตํ่ าลงหรือบางชนิด
ราคาไมเปลี่ยนแปลง  แตโดยทั่วไปราคาของสินคามักจะเพิ่มสูงขึ้น

(3) ราคาของสินคา
ราคาของสินคาในความหมายของผูบริโภค  หมายถึงราคาซื้อที่ผูบริโภค

จายสํ าหรับสินคาหรือบริการนั้น  แตสํ าหรับผูผลิต  ราคาสินคา  หมายถึง  มูลคาที่ครอบคลุมตนทุน
และผลกํ าไร

(4) มาตรฐานการครองชีพ
มาตรฐานการครองชีพ  หมายถึง  ความเปนอยูที่ดีของสังคมโดยรวมและ

มกัจะวัดโดยใชรายไดตอหัว (per  capita  income) คาจางเฉลี่ย  หรือตัววัดอื่นๆ  ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ถึงอ ํานาจซื้อ การวัดมาตรฐานการครองชีพจะวัดเปนคาเฉลี่ย ดังนั้น จึงไมไดช้ีวัดความแตกตางของ
มาตรฐานการครองชีพจํ าแนกตามทองที่ ประเภทกิจการ  อาชีพ  หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ

(5) ตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิต  ประกอบดวย  ราคาของวัตถุดิบ  ราคาของสาธารณูปโภค 

(คานํ ้า คาไฟฟา คาเชา คาขยะ)  คาดอกเบี้ย  (กรณีเงินกู)  คาจางแรงงาน  (รวมถึงเงินและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่น)

(6) ความสามารถในการจายของธุรกิจ
ความสามารถในการจายของธุรกิจ  หมายถึง  การที่สถานประกอบการ 

แตละแหงสามารถจายคาจางตามอัตราที่ปรับเพิ่มของคาจางโดยไมกระทบตอความอยูรอดหรือผล
ก ําไรของกิจการ  ถาปรับคาจางแลว  ปรากฏวาสถานประกอบการนั้นตองปดกิจการก็หมายความวา
ไมมคีวามสามารถในการจาย  หรือหากการปรับคาจางทํ าใหสถานประกอบการขาดทุนจํ านวนมาก
จนอาจจะตองปดกิจการในอนาคต  หมายความวา สถานประกอบการนั้นขาดความสามารถในการ
จาย ซ่ึงการประเมินคาความสามารถในการจายของสถานประกอบการแตละแหงตองอาศัยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชีเอกสารเกี่ยวกับการเงินประกอบกับการพิจารณาสถานการณใน
ปจจบุนัเชื่อมโยงไปถึงการประกอบกิจการในระยะยาวดวย

(7) ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพแรงงาน  หมายถึง  ปริมาณผลงานของลูกจางที่คํ านวณเปนราย 

ช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน ผลิตภาพแรงงานจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
จ ํานวนผลิตภัณฑ  (ผลผลิต)  กับกํ าลังแรงงานซึ่งเปนผูผลิต
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(8) ผลิตภัณฑมวลรวม
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  

หมายถงึ  มูลคาทั้งหมดของสินคาและบริการที่ผลิตภายในประเทศภายในระยะเวลาหนึ่งป
(9) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  หมายถึง  เกณฑของปจจัยที่ใชช้ีวัดฐานะ
ความเปนอยูของประเทศโดยรวม  ซ่ึงอาจนํ าตัวช้ีวัดดังตอไปนี้มาเปนเกณฑในการประเมิน

- จ ํานวนการลงทุนใหม
- ระดับของการวางงาน
- ดุลการชํ าระเงิน
- ระดับเงินทุนสํ ารองระหวางประเทศ
- ระดับการอานออกเขียนได
- จ ํานวนประชากรที่อยูเหนือระดับความยากจน
ดงันัน้  โดยสรุปอาจกลาวไดวาปจจัยที่เกี่ยวของตอการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า

ทีถู่กนํ ามาพิจารณาเปนการศึกษาพิจารณาปจจัยกลุมหลัก ๆ  3  กลุม  คือ
กลุมท่ี  1.  หลักเกณฑดานความจํ าเปนในการครองชีพของลูกจาง  ซ่ึงมี 5   

หลักเกณฑ  ไดแก
(1) ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู
(2) ดัชนีคาครองชีพ
(3) อัตราเงินเฟอ
(4) ราคาของสินคา
(5) มาตรฐานการครองชีพ
กลุมท่ี 2. หลักเกณฑดานความสามารถในการจายของนายจาง มี 3  

หลักเกณฑ  ไดแก
(1) ตนทุนการผลิต
(2) ความสามารถของธุรกิจ
(3) ผลิตภาพแรงงาน
กลุมท่ี  3.  หลักเกณฑดานเศรษฐกิจและสังคม  มี  2  หลักเกณฑ  ไดแก
(1) ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
(2) สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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3.1.2.3 การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าและการใชบังคับ
กระบวนการในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดและอัตราคาจางขั้นตํ่ า 

พื้นฐาน  คือ
คณะกรรมการคาจางจะกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานของประเทศและ

อัตราคาจางขั้นตํ่ าของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดจะพิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นตํ่ า

ในจงัหวดัของตน โดยจะตองกํ าหนดไมตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน ซ่ึงคณะอนุกรรมการอัตรา
คาจางขั้นตํ่ าจังหวัดจะเสนอใหคณะกรรมการคาจางพิจารณากลั่นกรองกอนนํ าเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับตอไป

หลังจากไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
แลว  ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับคาจางขั้นตํ่ าไดมีการนํ ามาบัญญัติไว ในหมวด 6 คณะกรรมการ
คาจาง  ดังนั้นการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  กับกิจการใด  หรือไมบังคับ
ใชกับกิจการใดทั้งหมดหรือบางสวน  ยอมมีผลถึงการบังคับใชคาจางขั้นตํ่ าดวยโดยตรง108  ซ่ึง 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ใชบังคับกับการจางแรงงานทุกประเภท  นายจางและ
ลูกจางไมวาจะเชื้อชาติ  สัญชาติหรือเพศใด  และใชบังคับกับอุตสาหกรรมทุกประเภท  ทุกขนาด 
ทั่วราชอาณาจักร109  ดังนั้น  แมสถานประกอบการหรือการประกอบกิจการใดมีลูกจางแมเพียง 
คนเดยีวกอ็ยูในขายบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับนี้แลว  และในสวนของกิจการที่ไดรับ
การยกเวน  ไดมีการบัญญัติหลักการในเรื่องการไมใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกหนวยงานตางๆ  
ดังนี้110

(1) ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  และราชการสวนทองถ่ิน
(2) รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ยังใหอํ านาจรัฐมนตรี

วาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
ทัง้หมดหรอืแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได  สํ าหรับกิจการที่ไดรับการยกเวน
ไมใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  ไดแก  นายจางซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตาม
                                                                

108 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม.  (2547).  การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ าและคาจางของงานที่จางไมเต็มเวลา.  
หนา  73.

109 สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร  สํ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.  (2547, เมษายน).  ความจํ าเปนใน
การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นต่ํ า  (รายงานวิจัย).  หนา  2-3.

110 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  4
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กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับครูใหญและครู111  มิใหใชบทบัญญัติ
บางมาตราซึ่งรวมถึงหมวด 6 คณะกรรมการคาจางดวย  นายจางซึ่งลูกจางทํ างานเกี่ยวกับงานบาน
อันมไิดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย112  มใิหใชบทบัญญัติบางมาตราซึ่งรวมถึงหมวด 6 คณะ
กรรมการคาจางดวย  ทั้งยังไดกํ าหนดมิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541  บังคับแก
นายจางซึ่งจางลูกจางทํ างานที่มิไดแสวงหากํ าไรในทางเศรษฐกิจ113  ทั้งยังไดกํ าหนดมิใหใช 
พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํ างานในงาน 
เกษตรกรรม  งานที่รับไปทํ าที่บาน114

เมือ่ประกาศกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ ามีผลใชบังคับแลว    นายจางมีหนาที่ดังนี้  
คือ

(1) นายจางตองจายคาจางแกลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า115  ซ่ึงคาจาง
ที่เปนอัตราคาจางขั้นตํ่ านี้  หมายเฉพาะคาจางที่เปนตัวเงินซึ่งเปนผลตอบแทนในการทํ างานของ 
ลูกจางเทานั้น116  ไมรวมถึงส่ิงของหรือสวัสดิการ  หากนายจางจายคาจางใหแกลูกจางตํ่ ากวาอัตรา
คาจางขั้นตํ่ า  นายจางมีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน  6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000  บาท    
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ117

(2) นายจางที่อยูในขายบังคับของประกาศกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ตองปด
ประกาศคาจางขั้นตํ่ าไวในที่เปดเผย  เพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํ างานของลูกจางตลอดระยะ
เวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับอยู118  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน  10,000  บาท119

กรอบเวลาในการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ประเทศไทยยังไมมีกํ าหนดเวลาที่
แนนอนระบุไวในกฎหมาย  ซ่ึงในทางปฏิบัติจะมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่ าเมื่อมีขอเรียกรองจาก 
                                                                

111 กฎกระทรวง  ฉบับที่  1(พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  
(1)

112 กฎกระทรวง  ฉบับที่  1(พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  
(2)

113 กฎกระทรวง  ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 
(3)

114 กฎกระทรวง  ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
115 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  90  วรรค  1.
116 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  5.
117 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  144.
118 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  90  วรรค  2.
119 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  149.
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ผูใชแรงงานหรือคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดหรือเมื่อมี 
ค ําส่ังจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี120

สํ าหรับประเทศไทย  นโยบายคาจางขั้นตํ่ าซ่ึงเริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2515 นั้น    
แมวาจะเปนส่ิงที่ถูกตองในยุคที่ระบบการแรงงานสัมพันธยังลาหลังและความไดเปรียบในเชิง 
การแขงขันระหวางประเทศของประเทศไทยยังดีอยู  แตในปจจุบันทั้งระบบและกลไกดานการ 
แรงงานสัมพันธไดมีการพัฒนาไปมากแลวและการแขงขันระหวางประเทศก็ทวีความรุนแรง 
มากขึน้  อีกทั้งนโยบายคาจางขั้นตํ่ าดังกลาวก็มีความมุงหมายใชบังคับกับลูกจางไรฝมือเมื่อแรกเริ่ม
เขาท ํางานเปนหลัก  โดยวัตถุประสงคดังกลาวไมไดมุงเนนไปที่ทักษะฝมือของผูใชแรงงาน  แตมี
ความมุงหมายใหผูใชแรงงานสามารถดํ ารงชีพอยูไดตามสมควรแกอัตภาพ  ซ่ึงจุดนี้เปนความ 
แตกตางกับการทํ างานในระดับอุตสาหกรรมที่มักจะมีการจายคาจางแตกตางกันไปตามลักษณะของ
งานและความรับผิดชอบของผูใชแรงงานในการทํ างานแตละประเภท  โดยเครื่องชี้วัดความสามารถ
ในการทํ างานอาจจํ าแนกไดตามความมีประสบการณในการทํ างานใดงานหนึ่งหรือหลายงาน  
ความรูทางเทคนิคโดยมีประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองหรือผานการทดสอบวัดผลตามที่สถาน
ประกอบการกํ าหนด  เปนตน แตนโยบายคาจางในระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังไมมีการ
กํ าหนดขึ้นแตประการใด  และสืบเนื่องมาจากการที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 86 บัญญัติวา “รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ า คุมครอง 
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ  การประกันสังคม  รวม
ทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม” ผูเขียนมีความเห็นวาสมควรมองหามาตรการใหมที่ทั้งเปด
โอกาสใหผูใชแรงงานไดรับคาจางที่เปนธรรมและเหมาะสม  ขณะเดียวกันก็มีหลักประกันให 
ผูประกอบการสามารถตัดสินใจขึ้นคาจางไดเต็มที่  ขณะที่สถานประกอบการมีตลาดที่ดี  ผลกํ าไร
สูงและหรือประสิทธิภาพในการผลิตสูง  โดยไมเปนขอจํ ากัดวาหากจายคาจางสูงขึ้นในปที่ฐานะ
โดยรวมของสถานประกอบการดีแลวจะเปนภาระวาตองจายเชนนั้นในปที่สถานประกอบการเผชิญ
กบัมรสมุทางเศรษฐกิจในอนาคต  นอกจากนั้นผูประกอบการยังตองการใชคาจางเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงและสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการใหผูใชแรงงานที่มีผลงานดี มี
พฒันาการและมีความภักดีตอสถานประกอบการไดรับคาจางเพิ่มสูงขึ้นกวาลูกจางคนอื่นๆ

                                                                
120 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541,  มาตรา  79  ขอ  8  กํ าหนดอํ านาจหนาที่ของคณะ

กรรมการคาจางใหปฏิบติัตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
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การศึกษาวิจัยโดยวิทยานิพนธฉบับนี้จะทํ าการศึกษาระบบการกํ าหนดคาจางตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปร  เนื่องจากเปนระบบที่มีการกํ าหนดคาจางที่ยืดหยุน  และระบบการ
กํ าหนดคาจางกับทั้งการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน  เนื่องจากทั้งสอง
ประเทศเปนประเทศในแถบทวีปเอเชียเชนเดียวกับประเทศไทย  อีกทั้งทั้งสองประเทศไดประสบ
ความส ําเรจ็ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนอยางมาก  ในฐานะที่ประเทศไทยกํ าลังมีการพัฒนา
ดานอุตสาหกรรม  และปญหาเรื่องคาจางก็เปนปญหาที่มีความสํ าคัญซ่ึงภาครัฐ องคกรนายจาง     
สหภาพแรงงาน  ตัวนายจางและตัวลูกจางเองก็ตระหนักถึงปญหาในเรื่องนี้มาโดยตลอด  จึงสมควร
ศกึษาแนวทางของประเทศที่ประสบความสํ าเร็จทางดานอุตสาหกรรมเปนอยางดีแลว เพื่อนํ ามาเปน
แนวทางในปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยตอไป

3.2 การก ําหนดคาจางตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรไมมีระบบคาจางขั้นตํ่ า  เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปรตองการดํ าเนิน

นโยบายใหกลไกการตลาดเปนตัวกํ าหนดระดับคาจาง  นโยบายของทางการถือวาการไมกํ าหนด 
คาจางขั้นตํ่ าจะมีผลในการลดอัตราการวางงานลงและยินยอมใหคาจางปรับตัวขึ้นลงตามระบบของ
ธุรกิจ

ประเทศสิงคโปรมีระบบคาจางแบบยืดหยุน (flexible wage system) โดยมีคณะ
กรรมการคาจางแหงชาติ  (National  Wage  Council : NWC) เปนองคกรที่มีบทบาทสํ าคัญในการ
กํ าหนดนโยบายคาจางและใหคํ าแนะนํ าการปรับอัตราเพิ่มของรายไดหรือคาจางเปนรายป คํ า 
แนะนํ าดังกลาวนี้ถือเปนแนวทางการปฏิบัติโดยไมมีพันธะผูกพัน  คณะกรรมการคาจางแหงชาติ 
(NWC) กอตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2515 เปนคณะกรรมการไตรภาคี โดยมีองคประกอบของคณะ
กรรมการ 30 คน  ซ่ึงมาจากแกนนํ าของสหภาพแรงงาน 10 คน  แกนนํ าของฝายนายจาง 10 คน   
และอีก 10 คน จากเจาหนาที่ทางดานแรงงานของรัฐบาล ทํ าหนาที่เสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่อง 
ตอไปนี้  ปละหนึ่งครั้ง

(1) ชวยเสนอแนะแนวทางกวาง ๆ ในเรื่องนโยบายคาจาง
(2) เสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางคาจางตามที่ควรจะดํ าเนินการ  โดยมุงเนนที่การ

ประสานการพัฒนาระบบคาจางอยางตอเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว
(3) ใหค ําแนะนํ าระบบการจูงใจลูกจางที่เหมาะสม   เพื่อสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการผลิตของสถานประกอบการตางๆ
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (NWC) ไมเปนกฎหมายและไมถือเปน
พันธะที่ตองปฏิบัติเพียงแตเปนแนวปฏิบัติที่ใหคํ าแนะนํ าในการปรับอัตราคาจางมากกวา แต 
อยางไรก็ตามสถานประกอบการตางๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานมักจะ
ปฏิบัติตาม  เนือ่งจากคณะกรรมการคาจางแหงชาติสวนหนึ่งมีองคประกอบมาจากผูนํ าของสหภาพ
แรงงานดวย  ดังนั้นจึงทํ าใหสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานยอมรับขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการคาจางแหงชาติ121

3.2.1 พฒันาการของระบบคาจางในสิงคโปร
พฒันาการของระบบคาจางในสิงคโปรแบงไดเปน  4  ระยะ  คือ122

1. ชวงป พ.ศ. 2515-2521  เปนระยะที่อัตราคาจางเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ปจจัย
ภายนอกในชวงนี้ คือ ภาวะเงินเฟอที่ทั่วโลกเผชิญอยู อัตราการเจริญเติบโตของรายไดที่แทจริงอยูที่
ประมาณปละ 7.2%  มกีารขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในสิงคโปรอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ลงทนุของตางชาติกอนหนานั้นสามถึงส่ีป  ทํ าใหมีความตองการแรงงานเพิ่มมากขึ้น  อัตราคาจางที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของชวงนี้  คือ 9.6%  ซ่ึงเมือ่เทยีบกับอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจแลว จัดวาอยูใน
ระดับปานกลาง

2. ชวงป พ.ศ. 2522-2527  เปนระยะที่อัตราคาจางเพิ่มขึ้นในระดับสูง  มีชาวตางชาติ
เขามาลงทนุจํ านวนมากและมีภาวะการวางงานตํ่ า  รัฐบาลนายลี กวน ยู  เปลี่ยนนโยบายการลงทุน   
โดยใหนักลงทุนตางชาติและผูผลิตในสิงคโปรเองใหนํ าระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรกลมาใชใน
การผลิตมากขึ้น  โดยมีแนวความคิดที่วาหากประเทศยกระดับคาจางใหอยูในอัตราที่สูงมากที่สุด
เทาทีจ่ะท ําได  ก็จะผลักดันใหนักลงทุนซื้อเครื่องจักรเขามาทดแทนคนงานในการผลิต  แตผลที่ 
ตามมาก็คือ   คาจางในสิงคโปรสูงมากและเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน

3. ชวงป พ.ศ. 2528-2530  เปนระยะที่อัตราคาจางเพิ่มขึ้นในระดับหดตัว  ในป  พ.ศ.  
2528  สิงคโปรกลายเปนประเทศที่มีตนทุนในการผลิตเกือบจะสูงที่สุดในเอเชีย  โดยรองจาก
ประเทศญีปุ่นเพียงประเทศเดียว  ซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดของการดํ าเนินนโยบายคาจาง  อันเปน
ผลใหไมเกิดการลงทุนใหมๆ และผลที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลใน
การผลติก็ไมเปนไปตามการคาดการณ  เนื่องจากผูประกอบการตองเผชิญกับปญหาหลายประการ   
เชน ปญหาเรื่องการระดมทุน ปญหาระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมลูกจางใหสามารถใชเครื่องจักร
กลได
                                                                

121 http://singapore.usembassy.gov/ep/2001/wages2001.html  ,วันที่  13  กันยายน  2548.
122 แปลโดย  ธัญญา  ผลอนันต.  (2538, มิถุนายน).  คาจางและสวัสดิการยืดหยุน.   หนา  46-47.
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4. ชวงป พ.ศ.  2531 ถึงปจจุบัน  เปนยุคการปฏิรูปคาจาง  โดยการนํ าระบบคาจาง 
ยดืหยุนมาใช  เพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจฟนตัวและตั้งเปาใหเศรษฐกิจของประเทศสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกได

3.2.2 ท่ีมาของระบบคาจางยืดหยุน123

เมือ่เกิดวิกฤติการณอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจติดลบ  รัฐบาลสิงคโปรไดรีบเรงแตง
ตั้งผูทรงคุณวุฒิกลุมหนึ่งเปนคณะกรรมการเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีอํ านาจเสนอแผนการฟนฟูเศรษฐกิจ      
คณะกรรมการชุดนี้นํ าโดย นายพลจัตวา  Lee  Hsien  Loong  และนกัวิชาการ  ตัวแทนนายจาง  
ตวัแทนสหภาพแรงงานและสมาคมการคาตาง ๆ รวมกันศึกษา   โดยผลการศึกษาสรุปไวดังนี้  คือ

คณะกรรมการเศรษฐกิจไดพบวา  คาใชจายดานคาจางที่สูง  (โดยไมมีความสัมพันธกับ
การเจริญเติบโตของประสิทธิผลในการผลิตหรือผลิตภาพ -productivity) และความไมยืดหยุนของ
ระบบคาจางเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหสิงคโปรสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติ    
และท ําใหเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจในป  พ.ศ. 2528  คณะกรรมการเศรษฐกิจมีความเห็นวาการ
ปฏิรูปพื้นฐานในระบบคาจางเปนสิ่งจํ าเปนเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหสิงคโปร    
นอกจากนี ้ ระบบคาจางควรจะมีความยืดหยุนมากขึ้นเพื่อใหสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงผันผวน
ทางเศรษฐกจิ  คณะกรรมการเศรษฐกิจไดเนนความไมยืดหยุน  4  ประการในระบบคาจาง  ไดแก

1. หนวยระยะเวลาที่ลาดชัดและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2. คาจางตายตัวซ่ึงไมสัมพันธกับผลงานของบริษัท
3. โครงสรางของการเจรจาตอรองรวม   และ
4. วธีิการของขอเสนอจากคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  Wage  Council : 

NWC) ในเรื่องคาจาง
รายงานของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  Wage  Council : NWC)  ไดระบุ

ปญหาไว  4  ประการ  ซ่ึงมีความแตกตางจากของคณะกรรมการเศรษฐกิจเล็กนอย  คือ
1. ระยะเวลาการเพิ่มคาจางประจํ าปสูง  ซ่ึงถูกกํ าหนดโดยการเจรจาตอรองรวมเปน

เวลา  2-3  ป
2. การน ําคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  Wage  Council : 

NWC)  มาใชโดยไมคํ านึงถึงผลงานของสถานประกอบการและลูกจางแตละคนอยางเพียงพอ

                                                                
123 แปลโดย  ธัญญา  ผลอนันต.  เลมเดิม.  หนา  49-50.
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3. การเพิ่มคาจางประจํ าป  การปรับคาจางของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  
Wage  Council : NWC)  และการเพิม่คาจางดวยความดีความชอบ  เมื่อไดจายใหแลวก็จะรวมเขาไป
อยูในโครงสรางเงินเดือนอยางถาวร  และ

4. ตามปกติแลวเงินเพิ่มคาจางประจํ าป (Annual  Wage  Supplement :AWS) จะ 
ปรับตวัไมได และการจายจะใชจํ านวนที่กฎหมายกํ าหนดไวเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2515 เปนฐาน

ดังนั้น  เพื่อเปนการขานรับขอเสนอดังกลาวของคณะกรรมการเศรษฐกิจ  ในเดือน
เมษายน  2529  คณะกรรมการคาจางแหงชาติ  (NWC)  จงึไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปคาจาง 
(Sub-Committee on Wage Reform)  ขึน้มาเพื่อหาขอบกพรองของระบบคาจางเดิมและใหขอ 
เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงที่จํ าเปน

คณะอนุกรรมการปฏิรูปคาจางเสนอแนะวา  การนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชควรมี
หลักการพื้นฐานควบคุมที่สํ าคัญ คือ  ระบบนี้มุงที่จะผูกโยงรางวัลตอบแทนที่ลูกจางไดรับไวกับ 
ผลการประกอบการของสถานประกอบการและผลงานของลูกจางแตละคน  โดยการจายคาจางแบบ
ผันแปรได  นอกจากนี้ยังเนนยํ้ าดวยวาการปรับขึ้นคาจางควรจะผูกพันอยางใกลชิดกับการเพิ่มขึ้น
ของประสิทธิผลในการผลิต (หรือผลิตภาพ -productivity)  ทัง้นี้  เพื่อใหสิงคโปรสามารถรักษาขีด
ความสามารถในการแขงขันไวไดและใหระบบคาจางมีความยืดหยุนพอที่จะใหรางวัลตอบแทน 
แกลูกจางไดในปที่เศรษฐกิจดีและสามารถรับมือกับสภาพธุรกิจที่ผกผันในยามที่เศรษฐกิจไมดี  
โดยไมตองปลดผูใชแรงงานออก

เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงนี้  เปนการเปลี่ยนแปลงที่ลงลึกไปถึงขั้นพื้นฐาน  จึงมีการ
ก ําหนดระยะเวลาเปลี่ยนระบบไว 5 ป  เพื่อใหสถานประกอบการตางๆ  มีเวลาพัฒนาและนํ าระบบ
คาจางยืดหยุนมาใชใหอยูในกรอบที่เสนอแนะ

3.2.3 ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการปฏิรูปคาจาง124

ในป พ.ศ. 2529  คณะอนุกรรมการปฏิรูปคาจางไดวางหลักการที่ตองกระทํ าตามระบบ
คาจางที่ยืดหยุนในชั้นตนไวดังนี้

1. คาจางควรสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของงาน   โดยมีชวงเงินเดือนไมกวางเกินไปนัก
2. การปรับขึ้นคาจางควรเดินตามหลังอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลในการผลิต 

(หรือผลิตภาพ -productivity)
3. การปรับขึ้นคาจางควรพิจารณาผลกํ าไรของสถานประกอบการประกอบกับผลงาน

ของลูกจางแตละคน

                                                                
124 แปลโดย  ธัญญา  ผลอนันต.  เลมเดิม.  หนา  50-52.
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4. การปรับขึ้นคาจางตามผลการดํ าเนินงานของสถานประกอบการและของลูกจางแต
ละคน โดยไมจํ าเปนตองใหเปนการคงที่ตายตัวหรือไมควรกํ าหนดใหเปนการถาวร   และ

5. ควรมีมาตรการรักษาเสถียรภาพรายไดของลูกจาง
นอกจากนี ้ คณะอนุกรรมการปฏิรูปคาจางยังเสนอใหระบบคาจางยืดหยุนตองประกอบ

ไปดวยส่ิงตอไปนี้  คือ
1. มีการกํ าหนดคาจางพื้นฐาน  เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของงานและเพื่อสราง

มาตรฐานเสถียรภาพใหกับรายไดของลูกจาง
2. ใหมกีารปรับขึ้นคาจางรอยละ 2  ของคาจางพื้นฐาน  เพื่อเปนการตอบแทนลูกจาง 

ทีม่คีวามจงรักภักดี  เปนคาประสบการณหรือเปนการตอบแทนระยะเวลาการทํ างาน
3. อัตราสวนของคาจางขั้นสูงสุดและขั้นตํ่ าสุดของงานประเภทเดียวกันควรจะอยูที่ 

ตวัเลขประมาณ  1.5  เทา
4. มกีารจายคาจางเสริมประจํ าป (Annual  Wage  Supplement : AWS คลายกับการ

จายเงนิโบนัสในประเทศไทย) เปนจํ านวนเทากับคาจาง 1 เดือน  ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได 
ภายใตสถานการณพิเศษ

5. ใหมีตัวประกอบคาจางแปรผันได ( Variable  Wage  Component :VWC) โดยใชผล
การดํ าเนินงานของสถานประกอบการและผลงานของลูกจางแตละคนเปนจํ านวนประมาณคาจาง
พืน้ฐาน 2  เดือนเปนฐาน  ซ่ึงอาจจายปละครั้งหรือสองครั้งก็ได

6. มกีารเจรจาตอรองคาจางประจํ าป  โดยตั้งอยูบนหลักการที่วา  คาจางที่เพิ่มขึ้นทั้ง
หมดใหเดินตามหลังอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลในการผลิต (หรือผลิตภาพ -productivity)

7. ใหมกีารทบทวนคาจางเปนระยะ  โดยไมเกิน 1  คร้ังในชวง 3  ป  และควรจัดใหมี
ขึน้พรอมกับการเจรจาตอรองคาจางประจํ าป

8. เมือ่รวมคาจางเสริมประจํ าป (Annual  Wage  Supplement : AWS)  กับคาจางแปร
ผันได (Variable  Wage  Component :VWC)  เขาดวยกันแลวควรจะเปนประมาณรอยละ  20  ของ
คาจางพื้นฐาน

คณะอนกุรรมการปฏิรูปคาจาง  ไดเสนอรูปแบบระบบคาจางที่ยืดหยุนขึ้นมา 2  รูปแบบ   
โดยรูปแบบแรกใชการแบงผลกํ าไรเปนฐานในคํ านวณคาจาง  รูปแบบที่  2  จะใชการจายที่สัมพันธ
กับการเพิ่มผลผลิตเปนฐานในการคํ านวณคาจาง  นอกจากนี้ยังมีขอเสนออื่นๆ  ของคณะ
อนุกรรมการปฏิรูปคาจางอันไดแก

- สํ าหรับสถานประกอบการที่เคยจายคาจางเสริมประจํ าป (Annual  Wage  
Supplement :AWS) เกนิกวาคาจาง 1 เดือนมากอนแลว  สวนที่เกินสามารถนํ าเขาไปรวมไวกับ 
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คาจางพื้นฐานของลูกจาง  เพื่อใหลูกจางทุกคนไดรับคาจางเสริมประจํ าปเปนจํ านวนคงที่เพียง 
เทากับคาจาง  1  เดือนเทานั้น

- ใหใชระยะเวลา 5  ป  เพื่อใหสถานประกอบการนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชและ
เลือกรปูแบบใหเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานประกอบการ  เมื่อระยะเวลาที่เร่ิมนํ ามาใชผาน
ไป 5 ปแลว  ถาผลประกอบการหรือภาวะทางเศรษฐกิจเอื้ออํ านวย  สถานประกอบการควรจะจาย
คาจางแปรผันได (Variable  Wage  Component : VWC) เปนจ ํานวนเทากับคาจาง 2  เดือน   
นอกจากนี ้  สถานประกอบการควรกํ าหนดสูตรการคํ านวณคาจางที่ผันแปรได  โดยยึดผลประกอบ
การของสถานประกอบการเปนเกณฑ

- เพื่อใหการนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชอยางราบรื่น ฝายจัดการหรือสหภาพ 
แรงงานควร

(1) สรางระบบที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(2) จดัใหมีการแบงกํ าไรหรือจายตามประสิทธิผลในการผลิตอยางจริงจัง
(3) ประยุกตใชการปฏิรูปคาจางกับลูกจางทุกคนในสถานประกอบการอยาง 

เทาเทียมกัน
(4) จัดใหมีการประเมินผลการทํ างานอยางเปนธรรม เพื่อใหรางวัลแกลูกจางที่มี 

ผลงานดี
3.2.4 ขอเสนอแนะในการทบทวนระบบคาจางยืดหยุนหลังจากการนํ ามาใชแลว  5  ป125

3.2.4.1 การปรับขึ้นคาจางกับอัตราการเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
คณะกรรมการคาจางแหงชาติ  (National  Wage  Council :NWC) มองวาการ

ปรับขึน้คาจางสวนที่ไมยืดหยุนทั้งหมดควรจะนอยกวาอัตราการเพิ่มของผลิตภาพ  เพื่อใหประเทศ
รักษาความสามารถในการแขงขันไวไมใหลดลงเนื่องจากการปรับขึ้นคาจาง  สวนการที่จะกํ าหนด
ลงไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไมนั้น  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานประกอบการกับ 
สหภาพแรงงานตกลงกันเอง  หากสถานประกอบการตองการใหมีการเจรจาตอรองเร่ืองการปรับขึ้น
คาจางทุกป  สถานประกอบการตองคํ านึงถึงผลประกอบการของสถานประกอบการและขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการคาจางแหงชาติและปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ  ดวย

3.2.4.2 อัตราสวนของคาจางขั้นตํ่ าสุดและขั้นสูงสุดของงานประเภทเดียวกัน
จากหลักการที่วาคาจางควรสูงกวาคาของงาน  อัตราสวนที่สมเหตุสมผล

ระหวางคาจางสํ าหรับลูกจางที่เพิ่งเขาทํ างานใหมๆ  กับคาจางสูงสุดที่จายใหกับลูกจางผูทํ างานอยาง

                                                                
125 แปลโดย  ธัญญา  ผลอนันต.  เลมเดิม.  หนา  60-62.
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เดยีวกนั  ควรจะอยูระหวาง 1.5-2  เทา  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับงานประเภทดังกลาวนั้น ประสบการณมีความ
สํ าคัญมากนอยเพียงใด  โอกาสของความกาวหนาในอาชีพมีมากนอยเพียงใดหรืองานดังกลาว
ตองการสั่งสมประสบการณมากนอยเพียงใด  หากไมมีเหตุผลที่หนักแนนเพียงพอแลว  คณะ
กรรมการคาจางแหงชาติยืนยันใหอัตราสวน  1.5-2  เทานี้ใชครอบคลุมลูกจางทุกคน

3.2.4.3 ขนาดของคาจางที่ผันแปรได
เปาหมายที่คณะกรรมการคาจางแหงชาติตั้งไวเมื่อป พ.ศ. 2529  ในสวนที่ 

เกีย่วกับคาจางผันแปรได (ตัวประกอบที่ผันแปรได – VWC รวมกับคาจางเสริมประจํ าป - AWS) 
ควรจะตองไดรอยละ 20  แตอยางไรก็ตาม  สถานประกอบการแตละแหงอาจเบี่ยงเบนจากตัวเลขนี้
ไดตามสภาพการณที่เอื้ออํ านวย

3.2.4.4 เพดานตัวประกอบคาจางที่ผันแปรได
สวนของตัวประกอบที่ผันแปรไดของคาจางไมจํ าเปนตองจํ ากัดไวที่จํ านวน 

เทากบัคาจางพื้นฐาน 2 เดือนเสมอไป  เร่ืองการจํ ากัดเพดานของตัวประกอบคาจางที่แปรผันไดนี้ 
จะปลอยใหเปนเรื่องของสถานประกอบการกับสหภาพแรงงานตกลงกัน

3.2.4.5 ความถี่ของการจายตัวประกอบคาจางที่ผันแปรได
สถานประกอบการไมจํ าเปนตองยึดถือการจายตัวประกอบคาจางที่ผันแปรได 

ปละ 1  คร้ัง เปนการถาวร แตสามารถกระจายการจายออกไปเปนทุกครึ่งป ทุก 3 เดือนหรือทุกเดือน
กไ็ด   ตามความเหมาะสม

3.2.4.6 คาจางเสริมประจํ าป (AWS) ทีเ่กนิหนึ่งเดือน
สถานประกอบการอาจทํ าความตกลงกับสหภาพแรงงานที่จะนํ าคาจางเสริม

ประจํ าป (AWS) ทีเ่กนิ 1 เดือนเขาไปรวมกับคาจางพื้นฐาน  โดยหลังจากที่ไดรวมเขาไวแลว   
สถานประกอบการสามารถจัดตัวประกอบคาจางยืดหยุนใหผูกโยงไวกับผลการดํ าเนินงานของ
สถานประกอบการได

3.2.4.7 การโยงกับผลการปฏิบัติงานของลูกจางแตละคนและการทํ างานเปนทีม
สถานประกอบการที่นํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชในแงของการผูกโยงไวกับผล

การปฏบิตัิงานของลูกจางแตละคนรวมถึงการทํ างานเปนทีม  ควรมีการจายเงินโบนัสเปนรางวัลแก
ลูกจางดวย  เพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกจางทํ างานใหดีที่สุด  ดังนั้น  สถานประกอบการควรพัฒนาและ
น ําระบบการประเมินผลงานของลูกจางมาใชเพื่อสรางความเหมาะสม

3.2.4.8 การแบงปนขอมูล
คณะกรรมการคาจางแหงชาติมีความเห็นวา  สถานประกอบการควรจะแบงปน

ขอมลูกบัสหภาพแรงงานและลูกจาง  โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลที่บงชี้ถึงผลการทํ างาน  เนื่องจาก
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จะชวยใหการเจรจาตอรองในเรื่องคาจางกระทํ าไดงายขึ้น   อีกทั้งชวยใหระบบดังกลาวมีความนา
เชื่อถือมากขึ้นตามไปดวย

3.2.5 ความยดืหยุนของคาจางในระดับชาติ
ในประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศนโยบายกํ าหนดคาจางไดถูกนํ ามาใชเปนครั้งคราว    

โดยมเีจตนาจะสรางคาจางที่เปนกลางๆ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคบางประการในทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม  เชน  การทํ าใหทุกคนมีงานทํ า  การสรางเสถียรภาพทางดานราคา  หรือการแขงขันในระดับ
ชาต ิ   การเจรจาตอรองรวมจึงถูกจัดขึ้นที่ระดับอุตสาหกรรมในแตละประเภท  เพื่อใหการตกลง
เรือ่งคาจางสามารถนํ าความแตกตางในเรื่องผลงานของแตละอุตสาหกรรมมารวมพิจารณาได

ในประเทศสิงคโปร  นโยบายคาจางแหงชาติซ่ึงอยูในขอเสนอของคณะกรรมการคาจาง
แหงชาติ (National  Wage  Council : NWC) ไดประสบความสํ าเร็จอยางสูงในฐานะที่เปนเครื่องมือ
สํ าหรับนโยบายทางเศรษฐกิจโดยสวนรวม  โดยสวนมากสถานประกอบการตางๆ  ในการปรับขึ้น
คาจางตามคํ าแนะนํ ามักจะถูกนํ ามาใชกับการทํ างานทุกชนิด  ซ่ึงทํ าใหฝายจัดการและสหภาพ 
แรงงานไดมีประสบการณและความไวใจซึ่งกันและกันมากขึ้น  ซ่ึงนาจะเปนการดีกวาปลอยให 
ทัง้สองฝายตกลงในเรื่องคาจางกันเอง

นบัตัง้แตป พ.ศ. 2515  คํ าแนะนํ าของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  Wage  
Council : NWC)  ไดก ําหนดอัตราเฉพาะของการปรับขึ้นคาจางของสถานประกอบการ และสหภาพ
แรงงานไดใชวิธีประเพณีปฏิบัติโดยการรอคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  
Wage  Council : NWC) กอนการตัดสินใจในการปรับขึ้นคาจางประจํ าป

3.2.5 ผลของการนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชในสิงคโปร
กรณีศึกษาการนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชในประเทศสิงคโปรขางตน  สะทอนให 

เหน็วาการปรับระบบคาจางที่เหมาะสมสามารถชวยกอบกูฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ  ชวยให
สถานประกอบการตางๆ  ฟนตัวไดและชวยใหลูกจางมีงานทํ า  แมในยามที่เศรษฐกิจอยูในสภาวะ
ถดถอยอัตราการวางงานก็นอยลง  ระบบดังกลาวสรางจิตสํ านึกรวมกันระหวางนายจางและลูกจาง
วาเปนระบบที่ประกันความสามารถในการแขงขันกับคูแขงภายในประเทศและในตลาดโลกได 
แมวาจะอยูในสถานการณที่เลวราย  ผลที่ตามมาก็คือลูกจางมีความมั่นคงในรายไดและการทํ างาน   
สถานประกอบการก็ไดรับผลการดํ าเนินงานอยางเต็มที่  ระบบดังดังกลาวจึงเปนผลดีตอท้ังนายจาง
และลูกจาง  รวมทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
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3.3 การก ําหนดคาจางและการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน
3.3.1 การก ําหนดคาจางตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน

นบัตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา  ระบบคาจางของธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในประเทศญี่ปุนสวนใหญยึดถือแนวการจายคาตอบแทนใหกับลูกจางในแงมุมของตัวบุคคลมาก
กวาปจจัยอ่ืนๆ  เชน  ลักษณะของงาน  ผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพ  และหลักการอีกหลัก
การหนึ่งที่ยึดถือกันอยางกวางขวางคือ  การจายคาจางตองมีความสมดุลกับลูกจางอื่นๆ ในสถาน
ประกอบการเดียวกัน  ดังนั้น  ระบบการจายคาจางที่นํ ามาใชจึงตองเปนระบบที่สามารถนํ ามาปฏิบัติ
ไดกับลูกจางทุกคนและตองสอดประสานกับแนวทางในเรื่องการจางงานระยะยาว  ตอมาบริษัท 
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมกระดาษ  2  แหง  ในประเทศญี่ปุน  คือ  นิปปอง  สตีล   และ  
จโูจ  เปเปอร  ไดริเร่ิมนํ าระบบที่เรียกวา “shokumu-kyu” หรือ “การจายตามลักษณะงาน”  มาใชเพื่อ
จดัการระบบคาจางใหทันสมัยขึ้น   โดยใชวิธีการจายคาจางและการปรับคาจางทั้งหมดเปนรายป
เพือ่ใหทนักบัภาวะเงินเฟอ  และมีการปรับเปลี่ยนระบบคาจางใหอยูในแนวทางที่วา   การจายคาจาง
ควรเปนไปตามลักษณะงานที่ลูกจางทํ ามากกวาจายตามลักษณะสวนตัวหรือครอบครัวของลูกจาง
กบัอายงุาน  โดยการจายตามลักษณะงานที่ลูกจางทํ าจะทํ าใหลูกจางมีความภูมิใจในงาน  เปนการ
ปรับปรงุประสิทธิภาพ  เเละเปนการขจัดความเหลื่อมล้ํ าของลูกจางในวัยหนุมสาวที่มักจะมีปญหา
กับลูกจางอาวุโสที่ทํ างานอยางเดียวกันแตไดรับคาจางในอัตราที่มากกวาเปนอยางมาก126  โดย 
รูปแบบทีป่รับใหมนี้เรียกวาการจายตามลักษณะงานและความสามารถ

ในปจจบุัน  ทั้งสถานประกอบและลูกจางตางใหความสํ าคัญกับความเปนธรรมในการ
บริหารคาจางเปนอยางมาก  และวิธีกํ าหนดคาจางของประเทศญี่ปุนนั้นมีบัญญัติไวในกกฎหมาย 
สูงสดุดวย กลาวคือ มาตรา 28  แหงรัฐธรรมนูญกํ าหนดใหผูใชแรงงานมีสิทธิที่จะรวมกลุมกัน
เปนสหภาพแรงงาน  เจรจาตอรองและทํ าขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  โดยหลักการแลวคาจางจะ
ถูกกํ าหนดโดยการเจรจาตอรองระหวางสหภาพแรงงานกับฝายนายจางหรือโดยขอตกลงรวมกัน    
ตามรฐัธรรมนูญ  กฎหมายจัดตั้งสหภาพแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธในบริษัทมหาชนและ
วสิาหกิจแหงชาติ  (Public  Corporation  and  National  Enterprise  Labour  Relations  Law)
กํ าหนดรับรองใหมีสิทธิที่จะหาขอสรุปดานแรงงานในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งหมาย
ความรวมถึงคาจางดวย127

                                                                
126 แปลโดย  ธัญญา  ผลอนันต.  เลมเดิม.  หนา  19.
127 ขอมูลจาก  www.mofa.go.jp/policy/human/econo rep2/article7.html, วันที่  25  ตุลาคม  2548.
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ในประเทศญี่ปุนมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในระดับของสถานประกอบการ  ตัวอยาง
เชน  ลูกจางของบริษัทโตโยตา  โตชิบาหรือบริษัทฮิตาชิ  ไดรวมตัวกันตามลํ าดับเปนสหภาพ 
แรงงานโตโยตา  สหภาพแรงงานโตชิบา  สหภาพแรงงานฮิตาชิ  และการเจรจาตอรองในเรื่อง 
คาจางจะเกิดขึ้นที่ระดับนี้  สหภาพอุตสาหกรรมหรือสหพันธแหงชาติไมไดรวมเจรจาตอเร่ืองใน
เรื่องคาจางโดยตรง128  ดงันัน้  ระบบคาจางในประเทศญี่ปุนจึงมักถูกกํ าหนดโดยสถานประกอบการ
ตางๆ  ซ่ึงถือวาเปนความสัมพันธที่ดีในทางการแรงงานสัมพันธ

โดยประเพณีปฏิบัติแลว  ระบบคาจางของประเทศญี่ปุนจะใชระบบคาจางตามอาวุโส    
เนือ่งจากเปนการกํ าหนดคาจางตามสภาพการจางที่มองความสัมพันธระยะยาว  เพราะตลาดแรงงาน
ในประเทศญี่ปุนเปนการจางงานแบบตลอดชีพ (Lifetime  employment)129 โดยปกติลูกจางจะเขา
ท ํางานในสถานประกอบการใดสถานประกอบการเดียวเปนระยะเวลาประมาณ 30 ป  คาจางซึ่งเปน
ทัง้รายไดของลูกจางและรายจายของสถานประกอบการก็จะตองมองกันในระยะยาวดวย  เมื่อสถาน
ประกอบการรับลูกจางเขามาคนหนึ่ง  สถานประกอบการก็จะเตรียมตั้งรายจายไววาภายในระยะ
เวลาอยางนอย 30  ป  ตองเตรียมคาจางไวจายเปนเงินเทาใด  สวนลูกจางก็จะมองคาจางตั้งตนเปน
สวนหนึ่งของรายไดในระยะยาวเชนกัน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นความสัมพันธที่ดีและมั่นคงระหวาง 
นายจางและลูกจาง

3.3.2 การก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน
ในสวนของคาจางขั้นตํ่ านั้นมีการรองรับโดยกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  เพื่อเปนหลัก

ประกันใหแกลูกจางและเปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน  โดยมีวัตถุประสงคและ
หลักการดังตอไปนี้

3.3.2.1 หลักการพื้นฐานในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า130

วตัถุประสงคของกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  (Minimum  Wages Law)  คือ  การชวย
ใหลูกจางที่ทํ างานแลวไดคาจางตํ่ ามีรายไดที่ดีขึ้น  โดยการประกันรายไดขั้นตํ่ าใหแกผูใชแรงงาน
ตามประเภทของอุตสาหกรรม (industries)  อาชีพ (occupations)  หรือทองถ่ิน  (regions) ในขณะ
เดียวกันกฎหมายก็สงเสริมใหเกิดความมั่นคงในการดํ ารงชีพของผูใชแรงงาน  เพิ่มคุณภาพของ 
แรงงาน  ประกันการแขงขันอยางยุติธรรมระหวางกิจการ  และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ดีทาง
ดานเศรษฐกิจของประเทศ
                                                                

128 แปลโดย  ธัญญา  ผลอนันต.  เลมเดิม.  หนา  81.
129 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  เสนอตอกลุมงานวิจัยสํ านักนโยบายและยุทธศาสตร  

สํ านักปลัดกระทรวงแรงงาน.  เลมเดิม.  หนา  2-26.
130 Kazuo  Sugeno.  Ibid.  p.192.
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คาจางขั้นตํ่ าถูกกํ าหนดขึ้นโดยพิจารณาจากปจจัยทางดานคาใชจายในการดํ ารง
ชีพของลกูจาง  คาจางของลูกจางในกิจการประเภทเดียวกัน  และความสามารถในการจายคาจาง
ของนายจาง 131

อัตราคาจางขั้นตํ่ า (อัตราคาจางกํ าหนดในคาจางขั้นตํ่ า ; จนกระทั่งถึงลักษณะ
ใกลเคยีงกนั)  จะถูกกํ าหนดเปนรายชั่วโมง  รายวัน  รายสัปดาห  และรายเดือน132

3.3.2.2 วธีิการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า
หนวยงานที่ทํ าหนาที่ในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของประเทศญี่ปุน  คือ  

สภาคาจางขั้นตํ่ าซ่ึงมี  2  ระดับ  คือ  สภาคาจางขั้นตํ่ ากลาง  (Central  Minimum  Wages  Council)   
เปนสภาระดับชาติตั้งอยูในกระทรวงแรงงาน  และสภาคาจางขั้นตํ่ าทองถ่ิน (Local Minimum  
Wages Councils)  เปนสภาที่ตั้งอยูในสํ านักงานมาตรฐานแรงงานทองถ่ิน133  โดยสมาชิกสภาคาจาง
ขัน้ตํ ่าทัง้  2  สภา  คณะรัฐมนตรีจะเปนผูกํ าหนด  โดยจะมีองคประกอบที่เหมือนกัน  คือ  ตัวแทน
จากฝายลูกจาง  (สหภาพแรงงาน) กับตัวแทนฝายนายจาง และตัวแทนฝายรัฐบาล ฝายละเทาๆ กัน134

สํ าหรับการแตงตั้งสมาชิกเปนอํ านาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
แรงงาน  หรือหัวหนาสํ านักงานมาตรฐานแรงงานทองถ่ินแลวแตกรณี  โดยมีวาระการดํ ารง
ต ําแหนงคราวละ 1 ป  และสมาชิกที่พนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได135  ทัง้นี้  ในสวนของ 
ตัวแทนฝายลูกจาง  หรือตัวแทนฝายนายจางจะถูกแตงตั้งโดยการเสนอแนะของสหภาพแรงงาน
หรือองคกรนายจางที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ในสภาคาจางขั้นตํ่ าทั้ง 2 สภาอาจแตงตั้งสมาชิกพิเศษได    
แตสมาชิกพิเศษที่ไดรับการแตงตั้งไมมีสิทธิออกเสียง136

สภาคาจางขั้นตํ่ าทั้ง 2 สภา  มีหนาที่ในการปฏิบัติตามที่บัญญัติไวใหเปนอํ านาจ
หนาที่ของสภาคาจางขั้นตํ่ า ทํ าการสอบสวนและพิจารณาสวนที่เปนสาระสํ าคัญที่เกี่ยวของกับ 
คาจางตามความตองการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือหัวหนาสํ านักงานมาตรฐาน 
แรงงานทองถ่ิน  รวมทั้งเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือหัวหนาสํ านักงาน 
มาตรฐาน

                                                                
131 Minimum  Wage  Law  of  Japan, Article 3.
132 Minimum  Wages  Law  of  Japan,  Article  4.
133 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  26.
134 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  28.
135 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  29.
136 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  28 (2) , (3).
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แรงงานทองถ่ินในเรื่องที่สํ าคัญเกี่ยวกับคาจาง137  นอกจากนี้สภาคาจางขั้นตํ่ าแตละสภา  ถามีความ
จ ําเปนอาจแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ  (Expert  Committee)  ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนฝาย 
ลูกจาง  และฝายนายจางจากอุตสาหกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวของกับคาจางขั้นตํ่ า  โดยตัวแทนฝาย 
นายจางหรือฝายลูกจางในสภาคาจางขั้นตํ่ าดังกลาวนั้นอาจรองขอใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าได138

วธีิการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าของประเทศญี่ปุนมี  2  วิธี   ดังนี้139

                    1. กํ าหนดโดยสภาคาจางขั้นตํ่ า  (The  Minimum Wages Council  
Mechanism)

เมื่อสภาคาจ างขั้นตํ่ ามีความเห็นวาจํ าตองกํ าหนดคาจ างขั้นตํ่ า  
เนื่องจากตองการปรับปรุงสภาพการจางที่จายคาจางตํ่ าในอุตสาหกรรม  อาชีพ  หรือทองถ่ิน   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  (Labor  Minister) หรือหวัหนาสํ านักงานมาตรฐานแรงงาน 
ทองถ่ิน  (Chief  of  the  Prefectural  Labor  Standards)  จะก ําหนดคาจางขั้นตํ่ าโดยแสดงความ
ประสงคไปยังสภาคาจางขั้นตํ่ า  (Minimum  Wages  Council)  ภายหลังจากที่ไดรองขอสภาคาจาง
ขัน้ตํ ่าจะท ําการสอบสวนและพิจารณาในเนื้อหาและประเด็นที่ไดรับการรองขอ  คาจางขั้นตํ่ าที่ถูก
ก ําหนดโดยวิธีการนี้  แบงเปน  2  ระดับ  คือ

(1) คาจางขั้นตํ่ ากลางตามอุตสาหกรรมหรือคาจางขั้นตํ่ าตามอาชีพ 
(National – Industrial   or  Craft – Based  Minimum  Wages)  คาจางขั้นตํ่ ากลุมนี้จะถูกกํ าหนดโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานบนพื้นฐานของการพิจารณาอยางรอบครอบของสภาคาจางกลาง   
(Central  Minimum  Wages  Council)  ซ่ึงจะมีอยูไมกี่กรณี

(2) คาจางขั้นตํ่ าทองถ่ิน (Regional Minimum Wages)  ณ ปจจุบัน 
คาจางสวนใหญจะแบงเปนตามทองถ่ิน  โดยแบงเปนเขต  และในแตละเขตจะมีคาจางขั้นตํ่ าภายใน
เขตทีเ่ทากัน  ซ่ึงถูกกํ าหนดโดยหัวหนาสํ านักงานมาตรฐานแรงงาน (Chief of the Prefectural  
Labor Standards)  บนพืน้ฐานการพิจารณาของสภาคาจางขั้นตํ่ าทองถ่ิน  (Local Minimum Wages  
Councils)  ของทกุๆ  เขต  โดยเริ่มพิจารณาตั้งแตป ค.ศ. 1972  จนกระทั่งป ค.ศ. 1975  ไดมีการ
กํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าโดยวิธีการนี้ขึ้นทุกเขต  นอกจากการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าที่ใชในทองถ่ินแลว    
หวัหนาสํ านักงานมาตรฐานแรงงาน  (Chief of the Prefectural Labor Standards)  ไดใชวิธีการเดียว

                                                                
137 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  27.
138 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  31.
139 Kazuo  Sugeno.  Ibid.  pp.  192 – 194.
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กนันีใ้นการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  ทอผา  เครื่องจักรกล  โลหะ    
ธุรกิจคาสง  คาปลีก  และอื่นๆ

คาจางขั้นตํ่ าทั่วไปและคาจางขั้นตํ่ าในอุตสาหกรรมที่กํ าหนดในแตละ
ทองถ่ินจะไดรับการพิจารณาทุกปหลังจากไดรับรายงานประจํ าปของสภาคาจางขั้นตํ่ าทองถ่ิน ถา
มองจากความแตกตางของคาจางขั้นตํ่ าระหวางทองถ่ินที่มีการประกาศใชโดยคาจางขั้นตํ่ าสูงสุด
ของอตุสาหกรรมจะอยูในเขตโตเกียว–โยโกฮามา, โตเกยีว–ชิบา  เขตทะเลตะวันออก  และโอซากา 
–โกเบ  ตามดวยเขตรอบๆ  รัศมีเมืองหลวงและโอซากา–โตเกียว ตั้งแตป ค.ศ. 1978  สภาคาจาง 
ขัน้ตํ ่ากลางแบงเขตตางๆ  ออกเปน 4  กลุมและเสนอแนวทางการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าในแตละ
กลุม  ซ่ึงแนวทางดังกลาวนี้ออกโดยไมเกี่ยวของใดๆ  กับสภาคาจางขั้นตํ่ าทองถ่ิน  ดังนั้น  แนวทาง
ดังกลาวนี้จึงมีบทบาทมากตอการขึ้นคาจางขั้นตํ่ าตามทองถ่ินและรวมถึงการปรับคาจางที่มีผล
บงัคับใชทั่วประเทศ

2. คาจางขั้นตํ่ าทองถ่ินบนพื้นฐานของการเจรจาตอรอง  (Regional   
Minimum Wages Based on Collective Agreements)

ภายใตเงื่อนไขที่แนนอน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  (Labor  
Minister)  หรือหวัหนาสํ านักงานมาตรฐานแรงงานทองถ่ิน  (Chief of the Prefectural Labor  
Standards)  จะก ําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าใชกับลูกจางที่มีสภาพการจางเหมือนกันในสถานประกอบ
การของ ทองถ่ินหนึ่งๆ  รวมถึงนายจางดวย  ซ่ึงเงื่อนไขดังกลาวคือ140

(1) ลูกจางสวนใหญ  (โดยปกติไมนอยกวา  2 ใน 3)  ซ่ึงมีสภาพการ
ท ํางานที่เหมือนกันในองคกรของทองถ่ิน  และนายจางที่จางลูกจางตองอยูภายใตขอตกลงรวมกัน
เกีย่วกับการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  หรือ

(2) นายจางและลูกจางจะถูกบังคับใชโดยหนึ่งหรือสองหรือมากกวา
ของขอกํ าหนดในการเจรจาตอรอง  ซ่ึงมีเนื้อหาเปนใจความสํ าคัญเชนเดียวกับประเด็นของอัตรา 
คาจางขั้นตํ่ า

(3) คํ ารองไดถูกจัดทํ าขึ้นโดยความยินยอมรวมกันของทุกสหภาพ
หรือนายจาง  (รวมทั้งองคกรของนายจาง)  ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับการเจรจาตอรอง

(4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  หรือหัวหนาสํ านักงาน 
มาตรฐานแรงงานทองถ่ิน อาจพิจารณากํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าขึ้นใชกับลูกจางทั้งหมดในสถาน

                                                                
140 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  11.
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ประกอบการประเภทเดียวกันในทองถ่ินนั้นๆ รวมถึงนายจางดวย  ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของการกํ าหนด
ทีเ่กี่ยวของกับอัตราคาจางขั้นตํ่ า

มีกรณีที่อัตราคาจางขั้นตํ่ าทองถ่ินที่มีการกํ าหนดจากพื้นฐานของการเจรจา
ตอรองนอยมาก

จากวธีิการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าใน 2  วิธี  ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา 
กลไกการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าของญี่ปุน  จะมีองคกรที่เกี่ยวของหลักๆ  อยู 3  สถาบัน  คือ141

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาคาจางขั้นตํ่ ากลาง (Central Advisory   
Committee  on  Minimum  Wages : CACMW)

2. สภาคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด  (Prefectural  Minimum   Wage  Councils : 
PMWC)  และ

3. คณะกรรมการรายอุตสาหกรรม  (an  hoc  Industrial  Wage  
Committees)

คณะกรรมการที่ปรึกษาคาจางขั้นตํ่ ากลางประกอบดวยสมาชิกตัวแทน 
ภาครฐั  ตวัแทนแรงงาน  และตัวแทนนายจาง  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามขอเรียกรองของสหภาพแรงงานในป  
ค.ศ. 1961  เพื่อทํ าหนาที่รางขอเสนอการปฏิรูประบบอัตราคาจางขั้นตํ่ า  และเมื่อ ค.ศ. 1970        
คณะกรรมาการที่ปรึกษานี้ก็มีบทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  โดยทุกๆ ปคณะ
กรรมการฯ จะเปนผูใหแนวทางการเพิ่มอัตราคาจางขั้นตํ่ าใหแกสภาคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด

สภาคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดถูกกอตั้งพรอมๆ กับการประกาศใชกฎหมายอัตรา
คาจางขั้นตํ่ า  โดยในแตละ  Prefecture  หรือเขตหรือจังหวัดจะมีสภาคาจางขั้นตํ่ าทํ าหนาที่กํ าหนด
หรือปรับอัตราคาจางขั้นตํ่ าของจังหวัด  สมาชกิสภาคาจางขั้นตํ่ าไดรับการเสนอชื่อจากผูอํ านวยการ
สํ านกังานมาตรฐานแรงงานจังหวัดโดยมีวาระ 1  ป  และมีโอกาสเปนซํ้ าได  จํ านวนสมาชิกมี
ประมาณ 15–20  คนขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัด  สํ านักงานมาตรฐานแรงงานจังหวัดใหการ
สนบัสนุนดานเลขานุการที่ประชุมและทางดานวิชาการ

คณะกรรมการรายอุตสาหกรรม  ประกอบดวยสมาชิกสภาคาจางขั้นตํ่ า    
ตวัแทนแรงงานและตัวแทนนายจางจากอุตสาหกรรมที่กํ าหนด  มีหนาที่กํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า
รายอุตสาหกรรมภายในจังหวัด

                                                                
141 สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร  สํ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.  เลมเดิม.  หนา  2-23 และ  2-26.
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3.3.2.3 กลไกและขอบเขตของการบังคับใช
คาจางขั้นตํ่ าที่กํ าหนดขึ้นจะบังคับใชกับกิจการและสถานประกอบการที่

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The Labour Standards Law)  ใชบังคับ และใชบังคับกับนายจางและ
ลูกจางทกุคน  โดยความหมายของคํ าวา  นายจาง  ลูกจาง  และคาจาง จะมีความหมายเชนเดียวกับ
ความหมายที่บัญญัติไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  มาตรา  9  ถึง  มาตรา  11

1. กลไกการบังคับใชกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า142

เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือสํ านักงานมาตรฐานแรงงานทองถ่ิน    
ไดพจิารณากํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าแลว  จะตองตีพิมพเนื้อหาของการพิจารณานั้น  ซ่ึงคาจางขั้นตํ่ าที่ได
รับการพจิารณาแลวนี้  จะมีผลบังคับใชในวันที่ 31 นับแตวันที่ไดประกาศขอพิจารณานั้น  นายจาง
จะตองจายคาจางอยางนอยเทากับคาจางขั้นตํ่ าใหแกลูกจางซึ่งเขาเกณฑที่จะไดรับคาจางขั้นตํ่ า     
การฝาฝนจะมีโทษปรับไมเกิน  10,000  เยน  ขอกํ าหนดเกี่ยวกับคาจางในสัญญาจางซึ่งนอยกวา 
คาจางขัน้ตํ่ าใหถือเปนโมฆะและใหใชคาจางขั้นตํ่ าแทนสวนที่เปนโมฆะนั้น  คาจางที่กํ าหนดเปน
คาจางขั้นตํ่ าจะเปนคาจางที่จายเปนรายเดือนสํ าหรับจํ านวนชั่วโมงการทํ างานปกติ  สวนโบนัส    
และคาจางสํ าหรับงานที่ไมไดกํ าหนดไวจะไมอยูในเกณฑนี้

ภายใตกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า  นายจางจะตองแจงใหลูกจางที่เกี่ยวของ 
ทราบถงึอตัราคาจางขั้นตํ่ า โดยติดประกาศในสถานที่เห็นไดสะดุดตาในที่ทํ างานหรือโดยวิธีอ่ืนๆ143     
เพือ่เปนการควบคุมนายจาง  เจาหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานแรงงานอาจเขาตรวจสถานประกอบการ
หรือสํ านักงานของนายจาง  เพื่อตรวจสอบบันทึกเปนหลักฐาน  และส่ังการอื่นๆ  อีกทั้งสอบสวน
บคุคลที่เกี่ยวของได

ส่ิงแรกทีจ่ะเปนหลักประกันไดวา  คาจางขั้นตํ่ าจะไดรับการปฏิบัติอยางได
ผลก็โดยการจัดเตรียมแนวทางทางกฎหมายใหแกผูใชแรงงานและฝายจัดการ (โดยเฉพาะผูจัดการ)  
ตัง้แตป ค.ศ. 1978  กระทรวงแรงงานไดจัดใหมีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลประจํ าปเกี่ยวกับ
อัตราคาจางขั้นตํ่ า  ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน  (ซ่ึงเปนชวงเวลาแจงประกาศคาจางขั้นตํ่ า) ณ องคกร
ของนายจางและสถานประกอบการ

ปจจุบันในประเทศญี่ปุน  เมื่อมีการประกาศใชกฎหมายคาจางขั้นตํ่ าจะมี
ผลดังนี้  คือ144

                                                                
142 Kazuo  Sugeno.  Ibid.  p.  195.
143 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  19.
144 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  5.
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(1) นายจางจะจายคาจางเทากับหรือมากกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าใหแกลูกจาง
ใดๆ  ก็ตามซึ่งเขาหลักเกณฑซ่ึงสามารถใชคาจางขั้นตํ่ าได

(2) ในกรณีที่มีสัญญาจางระหวางนายจางและลูกจางซึ่งเขาหลักเกณฑใน
การจายคาจางขั้นตํ่ า  แตคาจางที่ไดรับตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า  สวนของสัญญานี้ถือวาเปนโมฆะ    
ในกรณนีีใ้หนํ าหลักเกณฑเกี่ยวกับคาจางขั้นตํ่ ามาปรับใชไดทันที

(3) คาจางดังตอไปนี้จะไมรวมอยูในคาจางทั้งสองขอกอนนี้  คือ
1.1 คาจางนอกเหนือจากการจายโดยคํ านวณระยะเวลานอยกวาหนึ่ง

เดอืน   ซ่ึงประกาศโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  (Ministry  of  Labour  Ordinance)
1.2 คาจางนอกเหนือจากคาจางที่จายใหช่ัวโมงการทํ างานปกติหรือ

วนัท ํางานปกติซ่ึงกํ าหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
1.3 คาจางที่ระบุไวชัดแจงวาไมรวมอยูในคาจางขั้นตํ่ าที่เกี่ยวของ

(4) ในกรณีที่ลูกจางสมัครใจที่จะไมไดรับคาจางขั้นตํ่ าตามจํ านวนชั่วโมง
การทํ างานที่ควรไดรับหรือตามจํ านวนวันทํ างานที่ควรไดรับ หรือในกรณีที่นายจางใหลูกจาง
ทํ างานโดยไมไดรับคาจางในอัตราคาจางขั้นตํ่ าตามจํ านวนชั่วโมงทํ างานที่ควรไดรับหรือตาม
จ ํานวนวนัท ํางานที่ควรไดรับ  ขอกํ าหนดตามขอ (1) และขอ (2)  ไมอาจทํ าใหนายจางหลุดพนจาก
การไมจายคาจางในสวนเกินตามชั่วโมงและวันที่ลูกจางไดทํ าไป

2. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายคาจางขั้นตํ่ า
คาจางขั้นตํ่ าที่กํ าหนดขึ้นจะบังคับใชกับกิจการและสถานประกอบการที่

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The  Labour  Standards  Law)  ใชบังคับ  และใชบังคับกับนายจางและ
ลูกจางทุกคน

ตามกฎหมายคาจางขั้นตํ่ าไดกํ าหนดขอยกเวนการใชคาจางขั้นตํ่ า  เมื่อ 
นายจางไดรับอนุญาตจากหัวหนาสํ านักงานมาตรฐานแรงงานทองถ่ิน  คาจางขั้นตํ่ าไมใชบังคับกับ
ลูกจาง ดังตอไปนี้

- ลูกจางที่มีความสามารถจํ ากัดในการทํ างาน  เนื่องจากมีความบกพรอง
ทางรางกายสมองหรือจิตใจ

- ลูกจางที่อยูระหวางทดลองงาน
- ลูกจางซึ่งไดรับการฝกอบรมอยู
- ลูกจางที่มีช่ัวโมงการทํ างานนอยมาก
- ลูกจางที่ทํ างานเบาๆ  และลูกจางที่ถูกจางใหมาทํ างานเปนชวงๆ
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ตวัอยางเชน  การยกเวนการบังคับใชบนพื้นฐานในกรณีที่ลูกจางมีช่ัวโมง
การท ํางานนอย (ลูกจางที่ทํ างานไมเต็มเวลา)  จะไดรับอนุญาตใหทํ างานในสถานที่ซ่ึงคาจางขั้นตํ่ า
ไดถูกก ําหนดเปนรายวัน  รายสัปดาห  หรือรายเดือน  (ไมไดถูกกํ าหนดเปนรายชั่วโมง)  และชั่วโมง
การท ํางานที่กํ าหนดของลูกจางนั้น  นอยกวา  2  ใน 3 ของชั่วโมงการทํ างานของลูกจางทั่วไปที่อยู
ภายใตการบังคับใชคาจางขั้นตํ่ า

ลูกจางซึ่งไมรวมอยูในขอกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าตาม Minimum  Wages  
Law   of  Japan  ไดบัญญัติไวในมาตรา  8  ซ่ึงบัญญัติวา145  หามมิใหนํ าบทบัญญัติในมาตรา  5  มา
ใชบังคับกับลูกจางดังตอไปนี้  เวนแตนายจางจะไดรับอนุญาตจากหัวหนาสํ านักงานมาตรฐาน 
แรงงานทองถ่ิน  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

(1) ลูกจางที่มีความสามารถจํ ากัดในการทํ างาน  อันเนื่องมาจากความ 
บกพรองทางรางกาย  สมอง  หรือจิตใจ

(2) ลูกจางที่อยูระหวางการทดลองงาน
(3) ลูกจางที่ไดรับการฝกฝนอาชีพ  ภายใตบทบัญญัติในมาตรา 24 วรรค  

1 แหงกฎหมายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human  Resources  Development  Promotion
Law)

(4) ลูกจางที่มีช่ัวโมงการทํ างานนอยมาก  ลูกจางที่ทํ างานเบา  (light   
work)  หรือลูกจางอื่นๆ  ตามที่กํ าหนดไวในคํ าส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

3.3.2.4 ระยะเวลาการบังคับใช
ระยะเวลาการบังคับใชของประเทศญี่ปุนไมไดกํ าหนดระยะเวลาการบังคับใช

ไวเปนกฎหมาย  ดังนั้น  จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงคาจางขั้นตํ่ าไดตลอดเวลา  เมื่อทํ าการตัดสินใจ 
ทีจ่ะก ําหนดเกีย่วกับคาจางขั้นตํ่ าแลว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือหัวหนาสํ านักงานมาตร
ฐานแรงงานทองถ่ินจะประกาศอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่ไดกํ าหนดขึ้น  และจะมีผลบังคับใชในวันที่ 31  
นบัแตวนัทีไ่ดประกาศ  และโดยปกติประเทศญี่ปุนจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่ า
ทุกป

                                                                
145 Minimum  Wages  Law  of  Japan, Article  8.

DPU



94

3.4 วิเคราะหความแตกตางของการกํ าหนดคาจางและการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ
3.4.1 ความแตกตางในดานความหมายและวิธีการกํ าหนดคาจางตามกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทยและตางประเทศ
ประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไดกํ าหนดความหมายของคาจางไววา   

“คาจาง หมายความวา  เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํ างานตาม
สัญญาจางสํ าหรับระยะเวลาการทํ างานปกติเปนรายชั่วโมง  รายวัน  รายสัปดาห  รายเดือนหรือ
ระยะเวลาอื่น  หรือจายใหโดยคํ านวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน   
และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํ างานแต
ลูกจางมีสิทธิ์ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ ”146

ประเทศญี่ปุน
คาจางตามสัญญาจางแรงงาน
คาจาง (Wage)  หมายถึง  คาจาง  เงินเดือน  เงินชวยเหลือ  เงินรางวัลพิเศษ  และทุกๆ 

ส่ิงทีจ่ายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างาน  ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร147

ประเทศสิงคโปร
คาจางตามสัญญาจางแรงงาน
คาจาง  (Wages, Salary)  หมายถงึ  คาตอบแทนในการทํ างานทั้งหมดที่ลูกจางไดรับจาก

การท ํางานใหแกนายจางภายใตสัญญาจางแรงงานแตไมรวมถึง
(1) คาของความสะดวกสบายที่ลูกจางไดรับ  ไดแก  ที่พัก  นํ้ า  ไฟฟา  การรักษา

พยาบาล  ความสะดวกสบายอยางอื่นหรือบริการที่ลูกจางไดรับ  ทั้งนี้ไมรวมถึงคาของความสะดวก
สบายหรือบริการที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด

(2) เงินชวยเหลือของนายจางที่ใหเปนสวนสมทบในกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญหรือ 
กองทุนเงินสะสม ( pension  fund  or  provident  fund )

(3) เงนิคาพาหนะเดินทางหรือการจัดพาหนะรับสง

                                                                
146 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  5.
147 Ministry  of   Labour.  “Labour  Laws  of  Japan  1980” <Tokyo : Ministry  of  Labour, 1980>, p.  

69.
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(4) เงินที่จายใหแกลูกจางเปนการใชในสวนที่ลูกจางไดเสียคาใชจายในการทํ างานให
แกนายจางไปกอน  หรือ

(5) เงินบํ าเหน็จรางวัล  ( gratuity )  ทีจ่ายใหเมื่อลูกจางออกจากงานหรือถูกเลิกจาง148

จากความหมายของคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย  ญี่ปุนและสิงคโปร 
ดงักลาวขางตนสรุปไดวา  คาจางถือเปนสิ่งสํ าคัญในการที่ลูกจางทํ างานใหแกนายจาง  และนายจาง
กต็องจายคาจางเปนผลตอบแทนการทํ างานของลูกจางเสมอ  สวนวิธีการกํ าหนดคาจางนั้น จะเปน
ไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ  กลาวคือ

ประเทศไทย
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา  86  บัญญัติวา 

“รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ า  คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและ 
แรงงานหญิง  จัดระบบแรงงานสัมพันธ  การประกันสังคม  รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปน
ธรรม”  ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 5 บัญญัติวา “คาจาง   
หมายความวา  เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํ างานตามสัญญาจาง
สํ าหรับระยะเวลาการทํ างานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือนหรือระยะเวลาอื่น   
หรือจายใหโดยคํ านวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน และให 
หมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํ างานแตลูกจาง
มีสิทธิ์ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ ”

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวพอสรุปไดวา  ประเทศไทยมีคาจางที่สํ าคัญ  3  
ระดบั  คือ  อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน  อัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด  และคาจางที่สถานประกอบการ
จายเอง  ซ่ึงมักเปนอัตราคาจางที่จายใหสูงกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า

อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานและอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด  เปนการกํ าหนดคาจางโดยคณะ
กรรมการคาจางซึ่งเปนองคกรไตรภาคี  กลาวคือ   กํ าหนดโดยตัวแทนจากฝายนายจาง  ฝายลูกจาง
และรัฐบาล  การกํ าหนดโดยวิธีนี้เปนการกํ าหนดคาจางโดยรัฐเขาไปแทรกแซง  เนื่องจากความ 
เสียเปรียบของลูกจางและการรวมตัวของลูกจางยังไมเขมแข็งพอ  ทํ าใหฝายลูกจางขาดอํ านาจใน
การเจรจาตอรองและขาดหลักประกันที่จะชวยใหลูกจางไดรับคาจางในอัตราที่เพียงพอสํ าหรับการ
ด ํารงชพี  ลูกจางจึงจํ าตองยอมรับไมวาอัตราคาจางในตลาดแรงงานจะตํ่ าเพียงใดก็ตาม  รัฐจึงตอง
ชวยเหลือใหหลักประกันแกลูกจาง  โดยการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่เพียงพอสํ าหรับการดํ ารงชีพ

                                                                
148 Alex   Josey.  Industrial  Relations, Labour  Laws  in  a  Developing  Singapore <Singapore : 

Federal  Publications, 1976>,  pp. 60-61.
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ตามอตัภาพ  ซ่ึงการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานและอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดนี้มีจุดมุงหมาย
ในการใชบังคับกับแรงงานไรฝมือเมื่อเเรกเขาสูตลาดแรงงาน

คาจางทีส่ถานประกอบการจายเอง เปนการกํ าหนดคาจางโดยคูกรณี เปนวิธีการกํ าหนด
คาจางตามธรรมชาติ  โดยปลอยใหเปนการตกลงโดยอิสระของคูกรณีทั้งสองฝาย  ตามหลักของการ
เสนอและการสนอง

ประเทศญี่ปุน
วิธีกํ าหนดคาจางของประเทศญี่ปุนนั้นมีบัญญัติไวในกฎหมายสูงสุด กลาวคือ มาตรา  

28 แหงรัฐธรรมนูญกํ าหนดใหผูใชแรงงานมีสิทธิที่จะรวมกลุมกันเปนสหภาพแรงงาน  เจรจา 
ตอรองและท ําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยหลักการแลวคาจางจะถูกกํ าหนดโดยการเจรจาตอ
รองระหวางสหภาพแรงงานกับฝายนายจางหรือโดยขอตกลงรวมกัน  ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย 
จดัตั้งสหภาพแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธในบริษัทมหาชนและวิสาหกิจแหงชาติ (Public  
Corporation  and  National  Enterprise  Labour  Relations  Law) ก ําหนดรับรองใหมีสิทธิที่จะหา
ขอสรปุดานแรงงานในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งหมายความรวมถึงคาจางดวย149

ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรมีระบบคาจางแบบยืดหยุน (flexible  wage  system) โดยมีคณะ

กรรมการคาจางแหงชาติ  (National  Wage  Council :NWC) เปนองคกรที่มีบทบาทสํ าคัญในการ
กํ าหนดนโยบายคาจางและใหคํ าแนะนํ าการปรับอัตราเพิ่มของรายไดหรือคาจางเปนรายป คํ า 
แนะนํ าดังกลาวนี้ถือเปนแนวทางการปฏิบัติโดยไมมีพันธะผูกพันและไมเปนกฎหมาย ดังนั้น  
นายจางและลูกจางสามารถตกลงกันในเรื่องคาจางไดโดยอิสระ  แตอยางไรก็ตามสถานประกอบ
การตางๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานมักจะปฏิบัติตาม  เนื่องจากคณะ
กรรมการคาจางแหงชาติสวนหนึ่งมีองคประกอบมาจากผูนํ าของสหภาพแรงงานดวย ดังนั้นจึงทํ า
ใหสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานยอมรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการคาจางแหงชาติ150

จากวิธีการกํ าหนดคาจางของประเทศไทย ญี่ปุ นและสิงคโปร พบวามีลักษณะที่
คลายคลึงกันกลาวคือ  กฎหมายภายในของแตละประเทศปลอยใหเปนการตกลงกันโดยอิสระ
ระหวางนายจางกับลูกจางหรือสหภาพแรงงานตามหลักของการเสนอและการสนอง  สวนกฎเกณฑ
การควบคุมการกํ าหนดคาจางนั้นใชหลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา  คือขึ้นอยูกับความพอใจของ 
ทั้งสองฝายที่จะตกลงตอรองกันโดยเสรีและเปนไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธี 

                                                                
149 ขอมูลจาก  www.mofa.go.jp/policy/human/econo_rep2/article7.html,วันที่  25  ตุลาคม  2548.
150 http://singapore.usembassy.gov/ep/2001/wages2001.html  ,วันที่  13  กันยายน  2548.
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ดังกลาวนี้ใหความสํ าคัญกับการเจรจาตอรองรวม เนื่องจากเปนวิธีการที่ชวยใหลูกจางไดมีสวนใน
การก ําหนดอัตราคาจางตลอดจนสภาพการทํ างานของตน  โดยวิธีนี้เปนที่นิยมแพรหลายในประเทศ
ทีพ่ฒันาทางอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีการรวมตัวของลูกจางหรือสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง  ฝายนายจาง
และสหภาพแรงงานหรือตัวแทนลูกจางจะเปนผูทํ าการเจรจาตอรองกันวา  คาจางแรงงานของ 
ลูกจางควรจะเปนเทาใด โดยตางฝายตางแสดงเหตุผลและความจํ าเปนเพื่อใหสอดคลองกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี ้ ภายใตอํ านาจการตอรองที่ไมเทาเทียมกันระหวางนายจางและลูกจางรัฐบาล
จงึจ ําเปนตองเขาแทรกแซงการเจรจาตอรองกันระหวางทั้งสองฝาย  ในการกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ า    
โดยมกีารก ําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าขึ้น   ซ่ึงลักษณะดังกลาวพบไดในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน   
ดังนี้

3.4.2 ความแตกตางในดานวิธีการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน

ตารางสรุปกระบวนการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุน

ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน
ก ฎ ห ม า ย  
รับรอง

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  
2541

- กฎหมายคาจ างขั้นตํ่ า  1959 
(Minimum  Wage  Law)

อ ง ค  ก ร
บริหารและ
หนาที่หลัก

- คณะกรรมการคาจาง : ก ําหนดอัตราคา
จางพื้นฐานของประเทศและอัตราคา
จ  า งขั้ นตํ่  าของกรุ ง เทพฯและบาง
จังหวัด

- คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ า
จงัหวัด : พจิารณาเสนออัตราคาจางขั้น
ตํ่ าในจังหวัดของตน  โดยเสนอให
คณะกรรมการคาจางพิจารณา

- คณะกรรมการที่ปรึกษาคาจางขั้น
ตํ่ ากลาง (CACMW) : ใหแนวทาง
การเพิ่มอัตราคาจางขั้นตํ่ าใหแก
สภาคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด

- สภาคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด (PWMC)
: ก ําหนดคาจางขั้นตํ่ ารายภูมิภาค

- คณะกรรมการรายอุตสาหกรรม
กํ าหนดคาจางขั้นตํ่ ารายอุตสาห
กรรม
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(- ตอ-)
ตารางสรปุกระบวนการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุน
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน

ตั ว แ ป ร ที่
พิจารณา

- ดัชนีคาครองชีพ
- อัตราเงินเฟอ
- มาตรฐานการครองชีพ
- ตนทุนการผลิต
- ราคาสินคา
- ความสามารถของธุรกิจ
- ผลิตภาพแรงงาน
- ผลิตภัณฑมวลรวม
- สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม

- คาครองชีพ
- ความสามารถในการจายของนาย

จาง
- คาจางของผูใชแรงงานที่มีอาชีพ

คลายกันในสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก

ประเภทค า
จางขั้นตํ่ า

- คาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน
- คาจางขั้นตํ่ าจังหวัด

อัตราคาจางขั้นตํ่ ามี  2  ประเภท
- จ ําแนกตามจังหวัด
- จํ  าแนกตามอุตสาหกรรมบาง

ประเภทในระดับจังหวัด
ก ร ะ บ ว น
การ

-  คณะกรรมการคาจางกํ าหนดอัตราคา
จางพื้นฐานของประเทศและอัตราคา
จางขั้นตํ่ าของกรุงเทพฯและจังหวัดอ่ืน
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

- คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ า
จังหวัดจะพิจารณาเสนออัตราคาจางขั้น
ตํ่ าในจังหวัดของตน  และจะตอง
กํ าหนดไมตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้น
ฐาน   โดยคณะอนุกรรมการอัตราคา
จ  างขั้นตํ่  าจังหวัดจะเสนอให คณะ
กรรมการคาจ างพิจารณากลั่นกรอง
กอนนํ าเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานลงนามและประกาศในราช
กจิจานุเบกษาใชบังคับตอไปห

- คณะกรรมการที่ปรึกษาคาจางขั้น
ตํ่ ากลางจะแนะนํ าใหปรับคาจาง
ขั้นตํ่ าระดับจังหวัดแกสภาคาจาง
ขัน้ตํ ่าจังหวัดเพื่อพิจารณา

- สภาคาจ างขั้นตํ่ าจังหวัดจะทํ า
ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาคา
จางขั้นตํ่ ากลางแนะนํ า  สวนคณะ
กรรมการรายอุตสาหกรรมจะ
กํ  า ห น ด ค  า จ  า ง ขั้ น ตํ่  า ร า ย  
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด

กํ าหนดเวลา
การปรับ

รายป รายป
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จากระบบการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน   
พบวา  มีความแตกตางกัน  ดังนี้

1. วัตถุประสงคในการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  ในประเทศไทยกํ าหนดขึ้นเพื่อคุมครอง
แรงงานไรฝมือเมื่อแรกเขาสูตลาดแรงงานมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง  และชวยใหลูกจาง
ไดรับคาจางที่เพียงพอตอการดํ ารงชีพ  การกํ าหนดดังกลาวไมไดคํ านึงถึงทักษะฝมือของผูใช 
แรงงาน  แตกํ าหนดโดยพิจารณาดานการครองชีพของผูใชแรงงานมากกวา  สํ าหรับประเทศญี่ปุน    
การกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ ามีวัตถุประสงค คือ เปนการประกันรายไดขั้นตํ่ าใหแกผูใชแรงงานตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม (industries)  อาชีพ (occupations) หรือทองถ่ิน (regions)  อีกทั้งสงเสริม
ใหเกิดความมั่นคงในการดํ ารงชีพของผูใชแรงงาน  เพิม่คณุภาพของแรงงานและประกันการแขงขัน
อยางยุติธรรมระหวางกิจการ

2. กระบวนการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าของประเทศไทยขางตน  มีสวนคลายคลึงกับ
ประเทศญี่ปุนที่คณะกรรมการกลางจะแนะนํ าเรื่องคาจางขั้นตํ่ า  กํ าหนดกรอบการพิจารณาคาจาง
ขัน้ตํ ่าตอสภาคาจางขั้นตํ่ า  แตประเด็นที่แตกตางกันคือ  ในประเทศญี่ปุนสภาคาจาง  (เปรียบเทียบ
กบัคณะอนกุรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด)  มีเพียง  4  กลุมภูมิภาคซึ่งเปนการผสมผสานกัน
ระหวางการรวมศูนยอํ านาจและการกระจายอํ านาจการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าในระดับ
ภมูภิาคมากกวากรณีของประเทศไทย  โดยประเทศญี่ปุนสถาบันจากสวนกลางมีบทบาทในการชี้นํ า
สวนภูมิภาคในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  แตสวนภูมิภาคหรือจังหวัดมีอํ านาจในการกํ าหนด
หรือตัดสินใจเองในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  ซ่ึงเทากับวาสภาคาจางสามารถกํ าหนดอัตรา 
คาจางขัน้ตํ่ าจังหวัดและคาจางรายอุตสาหกรรมของตนไดเอง  สวนกรณีของประเทศไทย  คณะ
อนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัดมีหนาที่เพียงพิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นตํ่ าในจังหวัดของ
ตนแลวเสนอใหคณะกรรมการคาจางพิจารณาตอไป

3. ประเทศไทยการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ ามีผลใชบังคับกับอุตสาหกรรมทุกประเภทใน
อัตราคาจางขั้นตํ่ าที่เทากันหากอุตสาหกรรมนั้นๆ อยูในจังหวัดเดียวกัน  ประเทศญี่ปุนมีคณะ
กรรมการรายอุตสาหกรรมกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ ารายอุตสาหกรรม  ดังนั้น  อัตราคาจางขั้นตํ่ าจึง 
แตกตางกันไดตามประเภทของอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเปนประเทศกํ าลังพัฒนา  ในอดีตมีความจํ าเปนที่ตองกํ าหนดอัตราคาจาง
ขัน้ตํ ่ากเ็พื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบจากฝายนายจาง  ใหลูกจางที่ไมมีอํ านาจตอรองหรือแรงงาน
ไรฝมือเมื่อแรกเขาสูตลาดแรงงานไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม  ซ่ึงประเทศไทยก็บรรลุวัตถุ
ประสงคดังกลาวมาโดยตลอด และผูเขียนก็เห็นดวยกับการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าดังกลาว แต 
เนื่องจากในปจจุบันมีปญหาในเรื่องการใชบังคับคาจางขั้นตํ่ าที่ผิดวัตถุประสงค กลาวคือ คาจาง 
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ขั้นตํ่ ามีความมุงหมายในการใชบังคับกับแรงงานไรฝมือเมื่อแรกเขาสูตลาดแรงงาน  การกํ าหนด 
ดังกลาวจึงไมไดคํ านึงถึงทักษะฝมือแรงงานแตเปนการคุมครองดานอํ านาจการเจรจาตอรองในเรื่อง
คาจางของลูกจาง  แตในทางปฏิบัติ  นายจางสวนใหญพยายามเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการ
ก ําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  โดยถือเอาอัตราคาจางขั้นตํ่ าเปนอัตราคาจางทั่วไป  และมีการใชบังคับ
กันอยางแพรหลายในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการทํ างานใน 
อุตสาหกรรมแลว  พบวาผูใชแรงงานมักมีประสบการณในการทํ างาน  มีทักษะฝมือการทํ างานที่ได
มาตรฐาน151  ดงันัน้  การนํ าอัตราคาจางขั้นตํ่ ามาใชกับผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจึงทํ าให
อัตราคาจางดังกลาวไมมีความเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะและสภาพ
การท ํางาน  ความเสี่ยงที่เกิดจากการทํ างาน  ความสามารถทางเทคนิค เปนตน   ซ่ึงลักษณะดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  ภาระทางการทํ างานที่เพิ่มขึ้นไมไดรับคา 
ตอบแทนตามสมควร

สืบเนื่องมาจากการทํ างานในภาคอุตสาหกรรมกํ าลังมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศใน
ทางสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ทํ าใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  แตในทางกลับกันการ
กํ าหนดคาตอบแทนจากการทํ างานในภาคอุตสาหกรรมยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร  โดยเห็นได
จากการที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มิไดมีการบัญญัติในเรื่องดังกลาวไวเปน 
การเฉพาะ มีเพียงการบัญญัติใหการคุมครองในเรื่องคาจางขั้นตํ่ า  ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาการนํ า 
คาจางขั้นตํ่ ามาใชบังคับในภาคอุตสาหกรรมจะทํ าใหลูกจางไดรับคาจางที่ไมเหมาะสมกับสภาพการ
ทํ างานดังเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ดังนั้น  จึงควรมีการกํ าหนดคาจางที่เหมาะในภาค 
อุตสาหกรรมขึน้เปนการเฉพาะ  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชบังคับ  เนื่องจากตัวบทกฎหมาย 
มีความจํ าเปนในฐานะที่เปนบรรทัดฐานของสังคม  และจากการศึกษาถึงระบบการจายคาจางตาม
กฎหมายของประเทศสิงคโปรซ่ึงเปนประเทศที่ประสบความสํ าเร็จดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแลว    
พบวาระบบดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะนํ ามาศึกษาและพิจารณาประกอบในการกํ าหนดคาจางที่
เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  โดยวิทยานิพนธฉบับนี้จะทํ าการวิเคราะหระบบ 
ดงักลาวในบทตอไป

                                                                
151 การทํ างานในภาคอุตสาหกรรม  มักมีระบบมาตรฐาน  ISO เปนตัวควบคุมคุณภาพสินคาใหไดระดับ

มาตรฐานสากล เชน ISO 9000 เปนระบบที่ชวยในการประกันคุณภาพของสินคาและบริการโดยมุงเนนที่กระบวน
การและขั้นตอนการทํ างานที่เปนมาตรฐาน,  ISO 14000 เปนระบบที่ชวยในการจัดการกับระบบสิ่งแวดลอม 
ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบองคกร  เปนตน.
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บทที่  4
วเิคราะหการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม

การศกึษาลกัษณะการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  วิทยานิพนธฉบับนี้
จะท ําการศึกษาลักษณะของกลุมอุตสาหกรรม 31 ประเภท  ซ่ึงจํ าแนกประเภทตามสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงลักษณะการจางงานที่แตกตางกันและความตองการ
แรงงานที่มีคุณสมบัติแตกตางกันของภาคอุตสาหกรรม

4.1 วเิคราะหลักษณะการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทยไดถูกแบงออกเปน 4  กลุมใหญๆ  ตามการแยก

ประเภทของสภาอุตสาหกรรม  คือ  กลุมผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป  กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน  กลุม
อุปโภคบริโภคและกลุมวัตถุดิบ  ซ่ึงแตละกลุมมีลักษณะการทํ างานที่แตกตางกัน   กลาวคือ

4.1.1 กลุมผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป152

กลุมอุตสาหกรรมประเภทนี้ประกอบดวย  9   กลุมอุตสาหกรรมยอย   คือ
1. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
2. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทํ าความเย็น
4. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
5. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
6. กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
7. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
8. กลุมอุตสาหกรรมรองเทา
9. กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

                                                                
152 สรุปความจาก  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  (2547).  โครงการศึกษาความสัมพันธ

ของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา  (รายงานวิจัย).  หนา  2-1 และ 2-22.
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กลุมผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมสินคาบริโภคที่ถึงมือผูบริโภค
โดยตรงมากที่สุด    และมักจะเปนอุตสาหกรรมปลายนํ้ า    ซ่ึงมีอุตสาหกรรมตนนํ้ าเปนจํ านวนมาก   
จงึจดัเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งตอผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

1. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
การจางงาน  ขอมูลดานกํ าลังคนจากสํ านักงานสถิติแหงชาติ  จากการสํ ารวจภาวะ

การมงีานทํ าของประชากรทั่วราชอาณาจักร  จํ านวนลูกจางในอุตสาหกรรมยานยนตในป  พ.ศ.  
2545 มจีํ านวน 39,057  คน  และในป  พ.ศ.  2546  มีจํ านวน 55,069  คน  โดยลักษณะความตองการ
แรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้  มีความตองการผูใชแรงงานที่มีทักษะทางเทคนิคตลอดจนความ
สามารถในดานการวิจัยช้ินสวนใดๆ เปนการเฉพาะ  สวนลักษณะของสถานประกอบการนั้นองคกร
ขนาดใหญมีโอกาสในการคัดเลือกลูกจางที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการไดมากกวาสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  เนื่องจากมีแรงจูงใจในเรื่องคาจางและสวัสดิการที่มากกวา

2. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
มูลคาที่แทจริงของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนี้เกิดจากการจางงาน    

เนื่องจากมีการจางแรงงานในปริมาณมากและคาจางที่ผูใชแรงงานไดรับก็อยูในอัตราที่สูง  ซ่ึง
ลักษณะสํ าคัญของการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการดํ าเนินการใน
ลักษณะที่ผูผลิตจะตองมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ  เพราะตองมีการ
พฒันาและปรับปรุงผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา  และในดานลักษณะของการจางงานในอุตสาหกรรมนี้    
ตัง้แตป พ.ศ. 2535  เปนตนมา สถานประกอบการมีแนวโนมตองการผูใชแรงงานที่มีทักษะระดับ
ปานกลางถึงระดับสูงเพิ่มมากขึ้น    เนื่องจากสถานประกอบการตองการผลิตภาพตอหนวยที่เพิ่มขึ้น   
จงึตองการผูใชแรงงานที่มีพื้นฐานความรูในการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสูง

3. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทํ าความเย็น
การจางงาน ในป พ.ศ. 2546  พบวามีจํ านวนคนงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้

ประมาณ 35,000 คน153  อยางไรก็ตามมีจํ านวนผูผลิตกวารอยรายเปนสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กจึงมักประสบปญหาในเรื่องการจัดการและเงินทุน  นอกจากนี้ยังพบวาเทคโนโลยี 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังนั้นนอกจากเงินทุนในการพัฒนาและเรียนรูแลวอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ตองการผูใชแรงงานที่มีความสามารถในการรับเทคโนโลยีใหมๆ  ดวย

                                                                
153 กรมสงเสริมการสงออก   กระทรวงพาณิชย  ที่มา : http://www.depthai.go.th/interdata/service  

product 01/แอร31%20APR.doc
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4. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
ลักษณะของการจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ  ตองการ 

แรงงานที่มีทักษะทางเทคนิคเพื่อเขามาทํ างานดานชางเทคนิค  นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ
ระดบัสงูเพื่อดูแลอุปกรณ  วิเคราะหขอมูลและดูแลทางดานการจัดการ

5. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
ลักษณะของการจางงานในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ตองการแรงงานที่มีทักษะระดับ

กลางในปริมาณคอนขางสูง   เนื่องจากมีความจํ าเปนตองใชผูใชแรงงานที่มีทักษะทางเทคนิคและมี
ความสามารถที่เพียงพอตอการทํ างานประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีการจางงานผูใชแรง
งานทีม่วีฒุกิารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ปวช.   และ  ปวส.

6. กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ลักษณะของการจางงานในการผลิตจะประกอบดวยแรงงานฝมือและแรงงานทั่วไป   

และอุตสาหกรรมนี้มีความตองการผูใชแรงงานที่มีทักษะทางการออกแบบผลิตภัณฑ  ตลอดจน
ความสามารถดานการผสมผสานวัสดุตางๆ  เชน การใชเหล็กกับไมมาผลิตเปนเครื่องเรือนที่มี 
รูปแบบ  เนือ่งจากตองการความหลากหลายในตัวสินคา  โดยทักษะสวนใหญจะเกิดจากการเรียนรู
ในสายงานหรือการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง

7. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
ลักษณะของการจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน

เขมขน มีความตองการผูใชแรงงานในหลายๆ สาขา  โดยเฉพาะแรงงานฝมือทางดานเทคนิคทาง
การออกแบบ ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งทอโดยตรง รวมไปถึงผูดูแลทางดานเครื่องจักรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงปจจุบันมีบทบาทในการผลิตมากขึ้น

8. กลุมอุตสาหกรรมรองเทา
ลักษณะของการจางงานตองการผูใชแรงงานที่มีฝมือดานหนังและชางเย็บที่มีความ

ชํ านาญงานพอสมควร อีกทั้งนักออกแบบและชางเทคนิคที่มีความรูความชํ านาญระดับสูงในการ
ควบคุมกระบวนการผลิต

9. กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง  จึงกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value  added)  ตัง้แตการทํ าเหมือง  การเจียระไน  การออกแบบ    
การทํ าและประกอบตัวเรือน  การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการเจียระไนพลอยและการทํ าวัสดุ 
หบีหอตางๆ เปนตน  ทํ าใหเกิดการจางงานหลากหลายทั้งในเมืองและชนบท  อีกทั้งเปนผลิตภัณฑ
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ทีต่องใชฝมือ  ทักษะ  ความชํ านาญ  และความประณีตละเอียดออนของผูใชแรงงานซึ่งเครื่องจักร
ไมสามารถทดแทนได  จึงทํ าใหในป  พ.ศ. 2546  มีผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ถึง  1.2  ลานคน

ลักษณะของการจางงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรม
ทีม่กีารใชแรงงานในการผลิตเปนจํ านวนมาก (Labor intensive industry)  เนือ่งจากเปนสินคาที่ตอง
ใชฝมือ ทักษะ  ความชํ านาญ  และความประณีตละเอียดออนของผูใชแรงงานเปนสํ าคัญซ่ึง 
เครื่องจักรไมสามารถทดแทนได

ผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแบงออกเปน  3  กลุม  คือ
- ชางเจียระไน  ซ่ึงมี  2  กลุม คือ 1) ชางเจียระไนพลอย ซ่ึงมีตั้งแตระดับ 

ครัวเรือนที่เปนเกษตรกรและชาวบานทั่วไปจนถึงชางเจียระไนที่อยูตามโรงงาน โดยชางเจียระไน
พลอยของประเทศไทยสามารถเจียระไนพลอยไดประมาณวันละ  20  เม็ดตอคน  โดยทํ างานวันละ  
8  ช่ัวโมงเปนมาตรฐาน  2)  ชางเจียระไนเพชร  จํ าเปนตองใชแรงงานที่มีฝมือและมีความชํ านาญ
งาน  เนือ่งจากตองใชเทคนิคในการเจียระไนชั้นสูง  โดยชางเจียระไนสวนใหญจะตองมีประสบ
การณไมนอยกวา  3  ป

- ชางประกอบตัวเรือน  เปนแรงงานในสวนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ    
ประกอบดวยการหลอและขึ้นรูป  การขัด  การขูด  การฝง  ซ่ึงผูใชแรงงานในสวนนี้จะตองใชความ
สามารถและความชํ านาญมากกวาชางเจียระไน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการฝงอัญมณี

- นักออกแบบเครื่องประดับ  ปจจุบันจัดเปนกลุมแรงงานที่มีความสํ าคัญมาก     
เนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยสวนใหญสงออกไปจํ าหนายในตางประเทศ   
ซ่ึงตองมกีารแขงขันกับประเทศอื่นๆ  ในขณะเดียวกันอัญมณีและเครื่องประดับก็เปนสินคาแฟชั่น
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูตลอดเวลา ผูใชแรงงานในสวนนี้จึงนับวามีความสํ าคัญไมนอยที
เดียว

4.1.2 กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน154

กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนประกอบไปดวย  15  อุตสาหกรรม   ไดแก
1. กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลรถยนต
2. กลุมอุตสาหกรรมเคมี
3. กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4. กลุมอุตสาหกรรมไมอัด   ไมวาง  และวัสดุแผน
5. กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

                                                                
154 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  เลมเดิม.   หนา  2-23 และ 2-64.
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6. กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก
7. กลุมอุตสาหกรรมหนัง
8. กลุมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
9. กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก
10. กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก

 11. กลุมอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ
  12. กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ ามันปโตรเลียม
  13. กลุมอุตสาหกรรมการพิมพ
  14. กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
  15. กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลรถยนต

ลักษณะของการจางงานในดานการวิจัยและพัฒนา ตองเปนบุคลากรที่สามารถรับ
การถายทอดเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีทักษะทางดานภาษาอยางเพียงพอ เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่ใชสวนใหญนํ าเขามาจากตางประเทศ  สวนการปฏิบัติงานนั้น ผูใชแรงงานตองมีทักษะ
ทางเทคนิค

2. กลุมอุตสาหกรรมเคมี
การจางงานของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ซ่ึงตองมีการพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิต

และเทคโนโลยีอยูตลอดเวลานั้น ผูใชแรงงานตองมีความสามารถทั้งในทางวิชาชีพ  เชน  ทางวิทยา
ศาสตรและวิศวกรรมทางเคมี  เภสัชศาสตร  รวมไปถึงทักษะอื่นๆ  เชน  คอมพิวเตอรและภาษา
อังกฤษ  นอกจากนี้ผูใชแรงงานในสายงานการผลิตตองมีทักษะทางเทคนิค  ซ่ึงในการทํ างานจะถูก
ควบคุมดวยระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรมตางๆ  เชน   ISO  และ  GMP

3. กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การจางงานอุตสาหกรรมสิ่งทอนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานสูงมาก โดยการ

สํ ารวจภาวะการมีงานทํ าของประชากรทั่วราชอาณาจักรของสํ านักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2546  
ไตรมาสที่  1  มีการจางงานถึง 561,920  คน  ลักษณะของผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมกลุมนี้  ผูใช
แรงงานตองมีฝมือทางเทคนิคดานการออกแบบ  และในสายงานการผลิตตองมีความรูทางดาน
เครื่องจักรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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4. กลุมอุตสาหกรรมไมอัด  ไมบางและวัสดุแผน
ลักษณะของการจางงานในอุตสาหกรรมกลุมนี้  ผูใชแรงงานจะตองมีทักษะเฉพาะ

ดาน  กลาวคือ  มีทักษะเกี่ยวกับการเลื่อย  ไซ  ซอยหรือตกแตงไมดวยวิธีตางๆ
5. กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

โครงสรางตนทุนการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ประกอบดวย   
วตัถุดิบเปนสัดสวนถึงรอยละ 49  ของตนทุนการผลิตทั้งหมด  รองลงมาคือ ตนทุนพลังงานรอยละ  
17   ตนทนุแรงงานรอยละ  15  และตนทุนที่เหลือเปนตนทุนคาใชจายในสํ านักงานและอื่นๆ

ในการผลิตผลิตภัณฑยางสวนใหญใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอน ยกเวนอุตสาหกรรม
ยางรถยนตซ่ึงตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอนทั้งเทคโนโลยีการออกแบบดอกยางและเทคโนโลยี 
เครื่องจักร

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางจัดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor  
Intensive)  เนือ่งจากบางขั้นตอนการผลิตไมสามารถใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานได

6. กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก
เปนอุตสาหกรรมปลายนํ้ าที่มีความสํ าคัญ โดยเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องมาจาก 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  ประกอบดวยอุตสาหกรรมยอยหลายชนิด  ดังนี้
(1) กลุมที่ใชในการบรรจุหีบหอ   ไดแก   ถุงพลาสติก  กระสอบและฟลม
(2) กลุมเครื่องใชภายในครัวเรือน   เชน  ภาชนะพลาสติก   ผลิตภัณฑเมลามีน
(3) กลุมที่ใชเปนชิ้นสวนในการผลิตสินคาอ่ืน  เชน  เครื่องใชไฟฟา  อะไหล 

รถยนต
(4) กลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร
(5) กลุมผลิตภัณฑของเลนและอุปกรณการกีฬา
(6) กลุมผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ

7. กลุมอุตสาหกรรมหนัง
อุตสาหกรรมเครื่องหนังจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor  

Intensive)  ซ่ึงอตุสาหกรรมนี้มักประสบปญหาอัตราการเขาและออกจากงานสูง  ทักษะที่สํ าคัญใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ คือ  ทักษะการเย็บจักรอุตสาหกรรม  ซ่ึงเปนทักษะที่เปนที่ตองการจาก 
อุตสาหกรรมอื่นๆ  อีกมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา   จึงทํ าใหมีการยายงานไปสูแหลง
ทีม่คีาจางสูงกวาอยูบอยครั้ง  การขาดแคลนแรงงานจึงเปนปญหาที่พบบอยในอุตสาหกรรมประเภท
นี้
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8. กลุมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
จัดเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีผลตอความเจริญทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ซ่ึงผลผลิตจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษสามารถทดแทนการนํ าเขาไดคอนขางมาก     
เปนการน ําเยื่อกระดาษมาผลิตเปนกระดาษประเภทตางๆ  โดยเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและ
เงินลงทุนสูง

การจางงานในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  โดยการสํ ารวจภาวะการมีงานทํ าของ
ประชากรทั่วราชอาณาจักรของสํ านักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2546  ไตรมาสที่ 1  มีการจางงาน
ถึง  62,895  คนทัง้นี ้  สัดสวนของการจางงานสวนใหญผูใชแรงงานจะมีการศึกษาในระดับประถม
ศึกษา

9. กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก
อุตสาหกรรมแกวและกระจก   ประกอบดวย
(1) กระจกแผน เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีเขมขน   

สวนภาวะตลาดขึ้นอยูกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
(2) เครือ่งแกวและบรรจุภัณฑแกว   เปนอุตสาหกรรมที่ใชทุนเขมขน ผลิตภัณฑ

ของอตุสาหกรรมประเภทนี้  คือ  เลนส  เครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร  ในครัวและในหองนํ้ า
(3) ผลิตภัณฑอ่ืนๆ  เชน  หลอดไฟ   ใยแกว  เปนตน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ตองการผูใชแรงงานที่มีความชํ านาญเฉพาะดานและมีความ

คิดที่เปนระบบ มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนและประยุกตใชเทคโนโลยี กอใหเกิดความคิด
สรางสรรคส่ิงใหมๆ (Creative  Ideal) เพือ่มาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

10. กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบและแรงงานในประเทศเปน

สวนใหญการผลิตเซรามิกเพื่อจํ าหนายภายในประเทศจะขึ้นอยู กับการขยายตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก ในสวนของการสงออกนั้นยังคงไดรับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจ
โลกและตองแขงขันอยางรุนแรงทั้งในดานคุณภาพและราคา  โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีลักษณะการ
รับจางผลิตตามรูปแบบเนื่องจากผูส่ังผลิตงานสามารถวาจางผูผลิตรายใดก็ได  ประเทศจีนถือเปนคู
แขงทีสํ่ าคัญ  เนื่องจากประเทศไทยมีคาจางขั้นตํ่ าในอัตราสูงขึ้นทุกปและมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคูแขง
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11. กลุมอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ
สัดสวนของการจางงานในอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ สวนใหญประมาณ

รอยละ  60   เปนผูใชแรงงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  สวนการจางงานในระดับมัธยม
ศกึษามีเพียงรอยละ  12-16  เทานั้น155

12. กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ ามันปโตรเลียม
ปจจบุนัประเทศไทยมีโรงกล่ันนํ้ ามัน 7  แหง  โดยโรงกลั่นที่มีกํ าลังการกลั่นนํ้ ามัน

มากทีสุ่ด คือ  ไทยออยล  ประเภทของนํ้ ามันสํ าเร็จรูปมีทั้งส้ิน 6 ประเภท  โดยนํ้ ามันดีเซลมีสัดสวน
การผลิตสูงสุด  รายไดของโรงกลั่นจะมาจากคาการกลั่นที่คิดจากผลตางระหวางราคา ณ โรงกล่ัน    
เฉลีย่ทุกผลิตภัณฑตามปริมาณการผลิตกับตนทุนราคานํ้ ามันดิบ

13. กลุมอุตสาหกรรมการพิมพ
อุตสาหกรรมการพิมพเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการเจริญเติบโตสอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมคือ 1)  ระดับ 
มาตรฐานคุณภาพทางสังคม  และระดับการศึกษาของประชากรในประเทศ  โดยสงผลโดยตรงตอ
การบริโภคและการเจริญเติบโตในตลาดสิ่งพิมพ  และ 2) สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ   
เนื่องจากกิจกรรมการคาทั้งในและตางประเทศมีความสัมพันธกับการโฆษณาประชาสัมพันธ     
โดยใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อส่ือสารกับผูบริโภค  ดังนั้น สภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงมีผลทางออมตอ
การบริโภคสื่อส่ิงพิมพและอุตสาหกรรมการพิมพ

การผลิตส่ิงพิมพแตละประเภทจะมีความแตกตางกันทั้งดานชนิดของงานพิมพ    
เทคโนโลยีการผลิต  ความละเอียดของงานและปริมาณงานที่ส่ังพิมพ  ซ่ึงลวนสงผลตอตนทุนการ
ผลิตทั้งส้ิน ตนทุนการผลิตสวนใหญในธุรกิจสิ่งพิมพจะขึ้นอยูกับราคาวัตถุดิบหลัก ซ่ึงไดแก   
กระดาษประมาณรอยละ  55-60  ของตนทุนการผลิตทั้งหมด  ทั้งนี้เนื่องจากเปนขอจํ ากัดทาง
ภมูศิาสตรที่ประเทศไทยไมสามารถผลิตเยื่อใยที่ยาวได

ดานการสงออก  เนื่องจากประเทศไทยมีตนทุนดานวัตถุดิบสูงกวาประเทศคูแขงขัน
อยางสิงคโปร ฮองกง  จึงตองมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดตนทุนซึ่งจะเปนหนทางที่ทํ าใหธุรกิจสิ่งพิมพของประเทศไทย 
แขงขันกับตางชาติได

                                                                
155 สํ านักงานสถิติแหงชาติ.การสํ ารวจภาวะการมีงานทํ าของประชากรทั่วราชอาณาจักร, ไตรมาสที่  1  ป  

พ.ศ. 2546.
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14. กลุมอุตสาหกรรมปริโตรเคมี
เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้จะนํ าเขาเครื่องจักรและเทคโนโลยีช้ันสูงจากตางประเทศ    

กระบวนการผลิตจึงมีขั้นตอนที่แนนอน  ซ่ึงจะตองใชบุคลากรจากตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
ควบคมุดแูล  ขณะเดียวกันก็ตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงและมีวุฒิ
การศกึษาขั้นตํ่ าระดับ  ปวส. ขึ้นไป  โดยสัดสวนรอยละ 80  จะเปนบุคลากรระดับปฏิบัติการที่จบ
การศกึษาระดับ  ปวส.   และสัดสวนที่เหลือจะเปนบุคลากรในระดับปริญญาตรี  ลักษณะของการ
จางงานจะตองการผูใชแรงงานที่มีทักษะเฉพาะดาน  เชน  ปโตรเคมีและวิศวกรรม  โดยผูใชแรง
งานทีม่ทีกัษะระดับสูงบางสวนยังตองนํ าเขาจากตางประเทศ  นอกจากนี้ ลักษณะการทํ างานจะมี
การหมนุเวียนการทํ างานเพื่อสรางใหมีความหลากหลายในทักษะ (multi skill)  แตจะอยูบนพื้นฐาน
ทกัษะที่แตละคนถนัด (core  skill) อีกดวย

15. กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช
ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจํ าแนกประเภทของอุตสาหกรรมการจัดการ

ของเสยีและวัสดุเหลือใชเปน  3  ประเภท  คือ โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม โรงงานคัดแยก
หรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมไดใชแลวและโรงงานนํ าผลิตภัณฑที่ไมไดใชหรือของเสียจาก
โรงงานนํ ามาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม  และในป พ.ศ. 2546  พบวา  มีจํ านวนโรงงาน 
ทัง้สิ้น  205  โรงงานและมีจํ านวนผูใชแรงงานทั้งส้ิน 3,093  คน  โดยผูใชแรงงานสวนใหญจะ
ท ํางานในโรงงานประเภทปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม156  ลักษณะของการจางงานในปจจุบันผูใช
แรงงานสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงรอยละ 59.83 และผูใชแรงงานในระดับมัธยม
ศกึษารอยละ  40.14157  สวนลักษณะของความตองการแรงงานในปจจุบันนั้น  ตองการบุคลากร
ระดับปริญาตรีหรือสูงกวาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหรือสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมที่มี
ประสบการณในการบริหารและจัดการ  เพื่อมาพัฒนาเทคโนโลยีในการกํ าจัดและนํ ากลับมาใชใหม
ใหมีประสิทธิภาพ

4.1.3 กลุมอุปโภคบริโภค158

ในกลุมอุปโภคและบริโภคประกอบดวย 2 อุตสาหกรรม   คือ  อุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมยา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
                                                                

156 ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม.กระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2546
157 สํ านักงานสถิติแหงชาติ. การสํ ารวจภาวะการมีงานทํ าของประชากรทั่วราชอาณาจักร (ในป  พ.ศ. 

2544และ 2545  เปนจํ านวนลูกจางเอกชนโดยเฉลี่ยจากการสํ ารวจรอบที่ 1-4)
158 สรุปความจาก  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. รายงานการวิจัย  โครงการศึกษาความ

สัมพันธของกํ าลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา.2547, หนา 2-65  และ  2-71.
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1. อุตสาหกรรมอาหาร
การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 

การผลิตบางขั้นตอนโรงงานสวนใหญยังตองอาศัยผูใชแรงงานจํ านวนมากและอาศัยความชํ านาญ
ของตวัผูใชแรงงานเปนหลัก  เชน  การควบคุมคุณภาพโดยการตรวจลักษณะทางกายภาพของวัตถุ
ดบิทีน่ ํามาใชในการผลิต  การควบคุมคุณภาพในแตละกระบวนการผลิต  เปนตน  อยางไรก็ตาม   
หากพิจารณาถึงลักษณะกํ าลังคนที่ใชในอุตสาหกรรมนี้  โดยอาศัยวุฒิการศึกษาเปนเกณฑในการ
จํ าแนกพบวา  การจางงานสวนใหญจะเปนการจางงานผูใชแรงงานในระดับลางหรือจบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา  อุตสาหกรรมที่มีการจางงานสูงสุด  คือ  อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป  ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  เทคโนโลยีที่ใชในระดับโรงงานยังคงเปน
ลักษณะของการใชแรงงานเขมขน (Labor-Intensive)  ดงันัน้  เทคโนโลยีไมไดเปนตัวแทนของผูใช
แรงงานหรือกํ าลังคนเทาใดนัก  เนื่องจากการใชแรงงานมีตนทุนถูกกวา

2. อุตสาหกรรมยา
การจางงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีความแตกตางจากหลายๆ อุตสาหกรรมที่

มักจะมีการจางงานผูใชแรงงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด แตในอุตสาหกรรมยา
พบวามกีารจางงานผูใชแรงงานที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  เนื่องจากอุตสาหกรรม
ยาและเคมีภัณฑจะมีการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาจึงมีความตองการ 
แรงงานที่มีความสามารถสูงทั้งทางดานวิชาชีพ เชน วิทยาศาสตร  วิศวกรรมทางเคมี เภสัชศาสตร   
รวมไปถึงทักษะอื่นๆ  เชน  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  สํ าหรับผูผลิตยาตองเปนบุคลากรโดย
เฉพาะเพื่อมาดูแลการผลิตตามเกณฑการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) นอกจากนี้ 
บุคลากรตองมีทักษะในการผลิตทั้งในระดับชางเทคนิคและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อมาดูแลและ
ควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิต

4.1.4 กลุมวัตถุดิบ
ในกลุมวตัถุดิบประกอบไปดวยอุตสาหกรรม  5  ประเภท  ไดแก  อุตสาหกรรมเหล็ก  

อุตสาหกรรมปูนซีเมนทต  อุตสาหกรรมอลูมิเนียม อุตสาหกรรมแกรนิตและหินออน อุตสาหกรรม
กาซ  ซ่ึงแตละอุตสาหกรรมมีลักษณะการจางงานพอสรุปไดดังตอไปนี้

1. อุตสาหกรรมเหล็ก
การจางงานในอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็กกลาของประเทศไทย    

สวนใหญเปนการจางงานในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการถลุง  การหลอม  การกลึงและการหลอเหล็ก
ประมาณรอยละ 57  ของการจางงานทั้งหมด  สวนที่เหลือประมาณรอยละ 43  เปนการจางงานใน
การด ําเนนิการเกี่ยวกับการหลอเหล็กเหนียม  การหมุนรีดแผนเหล็กกลา  การทํ าล่ิม  การทํ าลวด
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เหล็ก  การหลอเหล็กและการแปรรูปอื่นๆ  เชน  โรงงานทํ าลวดเหล็ก  โรงงานทํ าทอเหล็ก  เปนตน       
ในสายงานการผลิต  การบริหารและการตลาดสวนใหญใชเฉพาะแรงงานที่มีฝมือ (Skill  Labor)  
โดยเฉพาะสายงานการผลิตผูใชแรงงานจะตองมีทักษะและความสามารถในการใชเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีในเชิงปฏิบัติเปนอยางมาก

2. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความสํ าคัญตอการพัฒนาประเทศ    

ในฐานะที่เปนปจจัยหลักของอุตสาหกรรมกอสราง  บริการพื้นฐานรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศ  ซ่ึงมีผูผลิตจํ านวน  8  ราย  มีกํ าลังการผลิตรวมประมาณ  55  ลานตันตอป  โดยประกอบ
ดวยผูผลิตรายใหญ 5  ราย  คือ  บริษัท  ปูนซีเมนตไทย  จํ ากัด  บริษัท  ปูนซีเมนตนครหลวง จํ ากัด   
บริษทั ชลประทานซีเมนต  จํ ากัด  บริษัท ทีพีไอ  โพลีน  จํ ากัด  และ บริษัท  ปูนซีเมนตเอเชีย จํ ากัด   
และผูผลิตรายเล็กจํ านวน  3  ราย  คือ  บริษัท ไทยสถาปนา  จํ ากัด  บริษัท ซีเม็กซ(ประเทศไทย)  
จ ํากัด  และบริษัท  สามัคคีซีเมนต  จํ ากัด

ปจจบุนัมีการแขงขันกันในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตคอนขางมาก  การจางงานจึงมี
ความจํ าเปนตองจางแรงงานฝมือที่มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อมา
บริหารการผลิตใหมีคุณภาพ

3. อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
อะลูมเินียมเปนโลหะที่สํ าคัญ   เนื่องจากคุณสมบัติที่เดนหลายประการ  คือ  มีความ

หนาแนนนอย  นํ้ าหนักเบา  กํ าลังวัสดุตอนํ้ าหนักคอนขางสูงและมีความเหนียวมาก  สามารถขึ้นรูป
ดวยวธีิตางๆ  ไดงาย  จึงนิยมนํ าไปใชเปนวัตถุดิบสํ าหรับอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก  อุตสาหกรรม
รถยนต  อุตสาหกรรมกอสราง  อุตสาหกรรมไฟฟาและภาชนะบรรจุภัณฑ

อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมในประเทศไทยสามารถจัดแบงได 3 กลุมตามขั้นตอน 
การผลิต  คือ

(1) กลุมผูผลิตขั้นตน เปนกลุมโรงงานที่รับซื้อเศษโลหะและกากอะลูมิเนียมเปน
วตัถุดบิเพื่อนํ ามาหลอมใหม  เปนอะลูมิเนียมยังไมขึ้นรูปหรืออะลูมิเนียมขึ้นรูป

(2) กลุมผูผลิตขั้นกลาง  แบงเปน 2  กลุม คือ  กลุมโรงงานอัดขึ้นรูปและกลุม 
โรงงานอะลูมิเนียมแผน  ตัวอยางของผูผลิตในกลุมนี้  คือ  ผูผลิตอะลูมิเนียมแผนและฟอยล   ผูผลิต
อะลูมิเนียมเสนหนาตัด  ผูผลิตสายไฟฟา  เปนตน

(3) กลุมผูผลิตขั้นปลาย  เปนกลุมผูผลิตที่ซ้ืออะลูมิเนียมแผนไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตสินคาสํ าหรับผูบริโภค  ผูผลิตในกลุมนี้  คือ  ผูผลิตกระปองเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ  ผูผลิต
ภาชนะ  วัสดุตกแตง  อาคาร  ปายตางๆ  เปนตน
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4. อุตสาหกรรมแกรนิตและหินออน
หินแกรนิตในประเทศไทยมีแหลงผลิตที่สํ าคัญ ไดแก  จังหวัดเชียงราย   

ก ําแพงเพชร  ลํ าปาง  นครสวรรค  เพชรบูรณ  ตาก  อุทัยธานี   อุตรดิตถ  เลย   ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี   
กาญจนบุรี   ลพบุรี   ประจวบคีรีขันธ   ราชบุรี  สงขลาและยะลา

หนิออนมีแหลงผลิตที่สํ าคัญ ไดแก  จังหวัดสุโขทัย  ชัยนาท  สระบุรี   นครราชสีมา   
เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ  และยะลา

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหินแกรนิตและหินออนขึ้นอยูกับการขยายตัวของ
สภาวะการณทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปน
สํ าคัญ

5. อุตสาหกรรมกาซ
กระบวนการผลิตกาซธรรมชาติจะใชการทํ างานของเครื่องจักรและอุปกรณ

เทคโนโลยีในการแยกกาซมากกวาใชแรงงานคนในระดับลาง การจางงานสวนใหญจะเนนที่
บคุลากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน  วิศวกรรมและเคมี  ที่มีความสามารถใน
การควบคมุเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงได  โดยปจจุบันวิศวกรสวนใหญที่มีประสบการณและมี
ความสามารถในการใชเครื่องจักรมักจะเปนบุคลากรจากตางประเทศ

นอกจากนี้  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดทํ ายุทธศาสตรเพื่อการ
พฒันาการแขงขันของเศรษฐกิจในประเทศไทยภายใตสถานการณใหมของเศรษฐกิจโลก  ไดแบง
อุตสาหกรรมออกเปน  3  กลุม  ตามความสามารถในการแขงขันซึ่งประกอบดวย159

1. กลุมที่สามารถแขงขันไดในตลาดโลก (Global  Industry) เปนอุตสาหกรรมที่มี
ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศในระดับสูง  ประกอบดวยอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครือ่งนุงหม  อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดบั  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง

2. กลุมที่สามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค (Regional  and  Domestic  Industry) 
เปนอตุสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศในระดับปานกลาง  สวนใหญผลิต
เพือ่จ ําหนายภายในประเทศ  ประกอบดวย  อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ  อุตสาหกรรมเซรามิก
และแกว  อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน
                                                                

159 สํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม.รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการประเมิน
ผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน,มกราคม  2547, หนา  
1-2.
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3. กลุมอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน  เปนอุตสาหกรรมที่มี
ความจํ าเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  ประกอบดวย  อุตสาหกรรมปโตรเคมี   
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา   และอุตสาหกรรมเครื่องจักร
  จากการศกึษาลักษณะของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมดังกลาว  ทํ าใหทราบวา
การท ํางานในภาคอุตสาหกรรมนั้น  มีลักษณะของความตองการผูใชแรงงานที่หลากหลาย  กลาวคือ  
ในอุตสาหกรรมแตละประเภทมีความตองการผูใชแรงงานที่มีคุณสมบัติแตกตางกันตามความ
ตองการที่มีอยูในงาน  (Performance  Requirements) ซ่ึงความแตกตางดังกลาวพอสรุปเปนหัวขอ
ตางๆ ไดดังนี้

1. สภาพการทํ างาน (Job  conditions)  ไดแก  สภาพการทํ างานที่ใชเทคนิคระดับ
สูง  เชน  การควบคุมดูแลงานทางเครื่องยนตกลไก ,สภาพการทํ างานที่ตองอาศัยทักษะเฉพาะดาน  
เชน  ความสามารถทางภาษา   ตัวเลข   การคํ านวณ ,สภาพการทํ างานในสภาวะที่เสี่ยงตอภยันตราย   
กลาวคือ  มีโอกาสที่จะไดรับอันตรายในการปฏิบัติงานนั้นๆ  , สภาพการทํ างานทามกลางอากาศที่
รอนจัด  เชน  อุตสาหกรรมกอสราง ,สภาพการทํ างานที่มีความตองการลูกจางที่มีคุณสมบัติเฉพาะ  
เชน  เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา  สถานภาพโสดหรือสมรส   เปนตน

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ขอบเขตในการทํ างานที่ผูใชแรงงาน
หรือลูกจางมีหนาที่ผูกพันตามสัญญาจาง   และผูใชแรงงานหรือลูกจางตองยอมรับผลทั้งที่ดีและไม
ดใีนกจิการที่ตนไดทํ าลงไปหรือที่อยูในความดูแลของตน  เชน   สมุหบัญชีมีความรับผิดชอบเรื่อง
เกีย่วกับการเงิน

3. ความรูในการทํ างาน (Job  knowledge) ไดแก การพิจารณาถึงความรูที่มีอยู
กอนเขาทํ างานและในขณะทํ างาน เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ วิธีการทํ างาน เทคนิคและขบวนการ 
ตาง ๆ

4. การใชความสามารถทางสมอง (Mental  application) ไดแก  การพิจารณาใน
เรือ่งการใชความคิดริเร่ิม  การสรางสรรคงาน  การปรับตัว  การตัดสินใจอยางอิสระ  และปฏิภาณ
ไหวพริบของสมอง

5. ความชํ านาญและความแมนยํ า (Dexterity  and  accuracy) ไดแก  การ
พจิารณาทางดานความรวดเร็วในการทํ างาน  ระดับความประณีต  ความชํ านาญ  ความถูกตอง 
แมนย ํา   การประสานงาน  ความเชี่ยวชาญ  ความแคลวคลองวองไวในการทํ างานหรือการจัดขบวน
การทางดานวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช และเทคโนโลยี
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6. ทักษะ (skill) และระดับความยากงายของการทํ างาน  ไดแก  การพิจารณาถึง
องคประกอบโดยรวม  ดังนี้  คือ  ความรับผิดชอบ  ความรู  ความคิดริเร่ิม  วิจารณญาณ  ความ
ชํ านาญ  ความถูกตองแมนยํ า  ประสบการณและการศึกษาที่ส่ังสมมา

เมื่อทํ าการศึกษาและทราบถึงความตองการที่มีอยู ในงาน  (Performance  
Requirements) แลว ยอมทํ าใหเราสามารถวิเคราะหงาน (job analysis)160 ไดอยางชัดเจนขึ้น โดยการ
วิเคราะหงานเปนขบวนการศึกษาและรวบรวมขอเท็จจริงที่สัมพันธกับการดํ าเนินงานและความรับ
ผิดชอบของงานที่ทํ าการวิเคราะหนั้น  ผลที่ไดจากการวิเคราะหงานก็คือ ขอบขายของงาน (job  
descriptions) และลักษณะเฉพาะของงาน (job  specifications)161  และการศึกษาโลกของงาน  
(world  of  work) ใหไดอยางกระจางชัดนั้น จะตองตรวจสอบดูวางานตางๆ  ไดสรางขึ้นมาภายใต
ลักษณะดนิฟาอากาศ  ภูมิประเทศและสภาพแวดลอมที่ตางกัน  รวมทั้งตองศึกษาดูตัวแปรตางๆ ที่มี
อยูในงาน  ซ่ึงทั้งหมดนี้จะทํ าใหลักษณะของงานมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป162

การวเิคราะหงานจึงเปนขบวนการขั้นตนที่ทํ าใหทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานหรือ
ทํ าใหรูจักงานตางๆ ที่ตองดํ าเนินไปในอุตสาหกรรมแตละประเภทไดอยางละเอียด ซ่ึงจะสงผล
ท ําใหสามารถประเมินคาของงานไดอยางถูกตอง คือรูวางานใดมีความสํ าคัญมากนอยเพียงใด เพื่อที่
จะไดกํ าหนดอัตราคาจางไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

4.2 วเิคราะหการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมระบบคาจางที่เหมาะสมนั้นคาจางควรมีความยืดหยุนได  และมี

การน ําเอาความสามารถ ประสิทธิภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ ทักษะฝมือและความเสี่ยงภัยในงาน   
รวมถึงความสามารถในการจายของอุตสาหกรรมมาพิจารณาประกอบการกํ าหนดคาจางดวย จาก
การศกึษาในบทที่  3  พบวา  ประเทศสิงคโปรมีระบบคาจางแบบยืดหยุน (flexible wage system)
โดยมีคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (National  Wage  Council :NWC ) เปนองคกรที่มีบทบาท
สํ าคัญในการกํ าหนดนโยบายคาจางและใหคํ าแนะนํ าการปรับอัตราเพิ่มของรายไดหรือคาจางเปน

                                                                
160 การวิเคราะหงาน  คือ  การศึกษาถึงสวนประกอบตาง ๆ ของงานแตละชนิดอยางละเอียด   ไมใชเปน

แตเพียงการวิเคราะหถึงหนาที่ (duties)  และสภาพตาง ๆ (conditions) ของงานเทานั้น   แตรวมถึงคุณสมบัติ 
(qualifications) ของผูใชแรงงานแตละคนดวย  ตัวอยางเชน  การวิเคราะหตํ าแหนงงานวิศวกรอุตสาหกรรม   ก็จะ
เนนถึงคนที่มีคุณสมบัติทางดานวิศวกร .

161 Edwin  B. Flippo <1983> อางถึงใน Milton  L. Blum & James  C. Naylor แปลและเรียบเรียงโดย 
มนูญ  ตนะวัฒนา.   (2532, ตุลาคม).  การพัฒนาบุคคล”ในโลกธุรกิจ-อุตสาหกรรม.  หนา  37.

162 Milton  L. Blum & James  C. Naylor แปลและเรียบเรียงโดย มนูญ  ตนะวัฒนา. เลมเดิม.   หนา  37.
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รายป แตคํ าแนะนํ าดังกลาวนี้ถือเปนแนวทางการปฏิบัติโดยไมมีพันธะผูกพันและไมใชกฎหมาย       
สาเหตุที่รัฐบาลสิงคโปรไมบัญญัติเร่ืองนี้เปนกฎหมายก็เนื่องดวยตองการดํ าเนินนโยบายใหกลไก
การตลาดเปนตัวกํ าหนดระดับคาจาง  และชวยใหระบบคาจางมีความยืดหยุนผอนปรนไดงายตาม
สถานการณ  โดยคณะกรรมการคาจางแหงชาติ (NWC) เปนคณะกรรมการไตรภาคีทํ าหนาที่
เสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่องตอไปนี้   ปละหนึ่งครั้ง  คือ

(1) ชวยเสนอแนะแนวทางกวาง ๆ ในเรื่องนโยบายคาจาง
(2) เสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางคาจางตามที่ควรจะดํ าเนินการ โดยมุงเนนที่การ

ประสานการพัฒนาระบบคาจางอยางตอเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว
(3) ใหคํ าแนะนํ าระบบการจูงใจลูกจางที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการผลิตของสถานประกอบการตาง ๆ
โดยการกํ าหนดคาจางยืดหยุนมีหลักการ  ดังนี้
1. คาจางควรสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของงาน   โดยมีชวงเงินเดือนไมกวางเกินไปนัก
2. การปรับขึ้นคาจางควรเดินตามหลังอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลในการผลิต 

(หรือผลิตภาพ-productivity)
3. การปรับขึ้นคาจางควรพิจารณาผลกํ าไรของสถานประกอบการประกอบกับผลงาน

ของลูกจางแตละคน
4. การปรับขึ้นคาจางตองเดินตามผลการดํ าเนินงานของสถานประกอบการและของ

ลูกจางแตละคน  โดยไมจ ําเปนตองใหเปนการคงที่ตายตัวหรือไมควรกํ าหนดใหเปนการถาวร   และ
5. ควรมีมาตรการรักษาเสถียรภาพรายไดของลูกจาง
นอกจากหลักเกณฑดังกลาวขางแลว  เพื่อใหการนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชอยาง

ราบร่ืน ฝายจัดการหรือสหภาพแรงงานสามารถ
(1) สรางระบบที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(2) จดัใหมีการแบงกํ าไรหรือจายตามประสิทธิผลในการผลิตอยางจริงจัง
(3) ประยุกตใชการปฏิรูปคาจางกับลูกจางทุกคนในสถานประกอบการอยางเทาเทียม

กัน
(4) จดัใหมีการประเมินผลการทํ างานอยางเปนธรรม  เพือ่ใหรางวัลแกลูกจางที่มีผลงาน

ดี

ดงันัน้  จากการศึกษาระบบคาจางยืดหยุนของประเทศสิงคโปรดังกลาวขางตน  ทํ าให
ทราบวาระบบนี้มีความสอดคลองเหมาะสมกับการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจาก
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การกํ าหนดคาจางมีการสะทอนคุณคาของงานผลิตภาพแรงงาน อีกทั้งการกํ าหนดหรือปรับขึ้น
คาจางสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  ระบบดังกลาวจึงสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิทีอ่าจมีขึ้นไดตลอดเวลา  นอกจากนี้ การกํ าหนดคาจางภาคในอุตสาหกรรมของประเทศ
สิงคโปรยังกํ าหนดใหมีการประเมินผลการทํ างานเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท ํางาน  และมีการนํ าขอมูลที่ไดมาใชในการพิจารณากํ าหนดและการปรับอัตราคาจางดวย  โดย
เหตุนี้ผูเขียนมีความเห็นวาระบบคาจางยืดหยุนของประเทศสิงคโปรมีความเหมาะสมที่จะนํ ามา
ศกึษาและปรับใชกับการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

4.3 วเิคราะหการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
4.3.1 เหตผุลของการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ในอดตีประเทศไทยไมมีการกํ าหนดนโยบายคาจาง  จนกระทั่ง ป พ.ศ.  2515  ไดมีการ
กํ าหนดนโยบายคาจางขั้นตํ่ าขึ้นและมีการประกาศใชบังคับเปนครั้งแรกตั้งแต วันที่ 17 เมษายน  
2516  เปนตนมา  โดยนโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคในการใชบังคับกับแรงงานไรฝมือเมื่อแรก
เขาสูตลาดแรงงาน  การกํ าหนดดังกลาวจึงไมไดคํ านึงถึงทักษะฝมือแรงงานแตเปนการคุมครองดาน
อํ านาจการเจรจาตอรองในเรื่องคาจางของลูกจาง และคํ านึงถึงความอยูรอดของผูใชแรงงาน
เปนหลัก  ซ่ึงในปจจุบันกฎหมายที่คุมครองการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ.  2541

เหตุผลของการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมใหแกผูใชแรงงานก็เพื่อ
ใหผูใชแรงงานไดรับคาจางที่เหมาะสมสอดคลองกับทักษะ  ความสามารถ  ผลิตภาพแรงงาน  และ
ประสบการณการทํ างาน  และเนื่องจากอดีตถึงปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกํ าหนดนโยบาย
คาจางในภาคอุตสาหกรรมอันเปนผลใหในทางปฏิบัติ การกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมเปน
การตกลงโดยอิสระระหวางนายจางกับลูกจาง  โดยสวนใหญลูกจางจะอยูในฐานะลูกจางรายวัน   
ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือนายจางมีสิทธิจายคาจางใหแกลูกจางในอัตราคาจางขั้นตํ่ าโดยไมผิด
กฎหมาย  ทั้งที่ความเปนจริงนายจางควรจายคาจางใหคุมคากับการทํ างานของลูกจาง  ซ่ึงการกระทํ า
ดังกลาวแสดงใหเห็นวานายจางสวนใหญพยายามเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการกํ าหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่ า โดยถือเอาอัตราคาจางขั้นตํ่ าเปนอัตราคาจางทั่วไป และมีการใชบังคับกันอยาง
แพรหลายในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ
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4.3.2 ปจจยัท่ีใชในการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
การกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมควรมีการกํ าหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณา

ก ําหนดอตัราคาจางที่ชัดเจน   เพื่อสรางคาจางที่ถูกตองเหมาะสมและยุติธรรมกับทั้งนายจางและลูก
จาง  และจากการศึกษาระบบคาจางยืดหยุนของประเทศสิงคโปร   พอจะสรุปไดวาปจจัยที่เหมาะ
สมส ําหรับการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรม  ไดแก

1. อุปสงคและอุปทาน (supply  and  demand) ของแรงงานหรือระดับคาจางโดยทั่วไป
การทีส่ถานประกอบการกํ าหนดอัตราคาจางถูกตองเหมาะสมหรือไมนั้น  ไมไดอยู

ทีก่ารตดัสินใจของสถานประกอบ  แตจะตองเปรียบเทียบกับระดับคาจางของงานอยางเดียวกันใน
ตลาดแรงงานหรือในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเปนหลัก  สถานประกอบการไมอาจกํ าหนดขึ้น
อยางอสิระได  ถาสถานประกอบการกํ าหนดอัตราคาจางตํ่ ากวาธุรกิจอื่น  อัตรานั้นก็จะอยูไดเพียง
ช่ัวคราวเทานั้น ในระยะยาวสภาพการแขงขันจะทํ าใหอัตราคาจางขยับขึ้นในระดับใกลเคียงกับ
อัตราตลาด  มิฉะนั้นก็จะไมมีผูใชแรงงานที่เหมาะสมทํ างานอยูกับสถานประกอบการ  อุปสงค-
อุปทานของแรงงานเปนปจจัยหนึ่งที่กํ าหนดอัตราคาจางดวย  ถาผูใชแรงงานประเภทหนึ่งหายาก   
อัตราคาจางแรงงานของผูใชแรงงานประเภทนั้นก็จะขยับตัวสูงขึ้น  ในทางกลับกันแรงงานที่หางาย
หรือมีปริมาณมาก นายจางก็จะจางผูใชแรงงานในอัตราคาจางระดับตํ่ า  กฎของอุปสงค-อุปทาน
แรงงานจงึเปนกลไกที่กํ าหนดอัตราคาจางโดยทั่วไปของผูใชแรงงานประเภทตางๆ

2. องคกรสหภาพแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มาจากผลของการ
เจรจาตอรอง

ในระบบเศรษฐกิจในโลกปจจุบัน สหภาพแรงงานนับวามีบทบาทสํ าคัญทางดาน
แรงงานในดานอํ านาจตอรองของสหภาพแรงงาน  อันมีผลกระทบตอความตองการแรงงานของฝาย
นายจาง  ซ่ึงทํ าใหมีการเจรจาตอรองเพื่อตกลงเรื่องอัตราคาตอบแทนในการทํ างาน  โดยมีเครื่องมือ
สํ าคญัอยางหนึ่งคือ  การนัดหยุดงาน  ซ่ึงเปนอุปสรรคในการจางงานของฝายนายจาง  การตกลงจาง
แรงงานในปจจุบันจึงไมใชเร่ืองเฉพาะตัวระหวางนายจางและผูใชแรงงานแตเปนเรื่องระหวาง
นายจางกับสหภาพแรงงาน  ขอตกลงใดๆ จึงมักเกิดขึ้นจากกอํ านาจตอรองของสหภาพแรงงาน
ทั้งส้ิน

3. ความสามารถในการจายของธุรกิจ (the  firm’s  ability  to  pay)
แมวาอตัราคาจางจะกํ าหนดขึ้นมาโดยระดับคาจางโดยทั่วไปก็ตาม   แตหากสถาน

ประกอบการใดไมสามารถจะจายไดในอัตรานั้น สถานประกอบการนั้นก็จะจายในระดับตํ่ ากวา
ที่อ่ืน  ซ่ึงจะมีผลใหผูที่มีประสิทธิภาพในการทํ างานสูงลาออกจากสถานประกอบการนั้นไปสู
สถานประกอบการที่จายคาจางสูงกวา  การกํ าหนดนโยบายวาจะจายคาจางตํ่ าหรือสูงกวาระดับคา
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ตอบแทนโดยทั่วไปจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการจายของสถานประกอบการนั้นๆ เนื่องจากการ
จายคาจางโดยไมคํ านึงถึงความสามารถในการจายของธุรกิจอาจกอใหเกิดปญหาดังตอไปนี้

3.1 อุตสาหกรรมบางประเภทมีลักษณะที่ปราศจากความมั่นคงในการทํ างาน
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุดานเศรษฐกิจ  เมื่อใดก็ตามที่เกิดภาวะผันผวนทางการตลาด ยอม
สงผลกระทบตอการผลิต  ทํ าใหการผลิตหยุดชะงักในบางครั้ง  นอกจากนี้การผลิตในบางประเภทก็
มีลักษณะพิเศษ เชน เสื้อผาสํ าเร็จรูปที่การผลิตตองผันแปรไปตามแฟชั่นในแตละฤดู หรือ
อุตสาหกรรมการอาหารที่การผลิตผันแปรไปตามฤดูการเกษตร  อีกทั้งผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดโลก  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตราคาจางแรงงาน  จึงทํ าใหผูใช 
แรงงานในอุตสาหกรรมเหลานี้มีความเสี่ยงตอการวางงานตลอดเวลา

3.2 อุตสาหกรรมที่กํ าลังรุงโรจนกับอุตสาหกรรมที่กํ าลังรวงโรยจะมีอัตราคาจางที่
ไมแตกตางกันมากนัก  อุตสาหกรรมที่กํ าลังจะรวงโรยแทนที่จะรักษาตัวชะลออายุตอไปไดอีกก็มี
อันจะตองดับสูญไป  เพราะไมมีความสามารถในการแขงขัน  เนื่องจากคาจางวิ่งตามอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ  ผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมดังกลาวแทนที่จะมีงานทํ าก็ตองถูกเลิกจางไป  สวนผูใชแรงงาน
ในอุตสาหกรรมที่กํ าลังรุงโรจนแทนที่จะไดรับคาจางในอัตราสูง  เพื่อดึงดูดแรงงานฝมือเขามา
ท ํางานก็จะถูกผูกขาขางหนึ่งไวกับอุตสาหกรรมที่วิ่งไมไหวแลว

3.3 ในเรื่องความสามารถในการจายของนายจาง  ซ่ึงหมายถึงผลประโยชนและ
กํ าไรของสถานประกอบการมักจะขึ้นอยูกับปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันไดแก ผลิตภาพ 
แรงงาน  ตนทุนแรงงานยอมมีผลตอกํ าไรของกิจการ ในสถานการณที่กิจการมีกํ าไร ผูใชแรงงาน
ควรไดรับผลประโยชนด วย  หรือในยามที่ เศรษฐกิจซบเซา  สถานประกอบการขาดทุน   
ผลประโยชนหรือผลตอบแทนของแรงงานก็ควรจะลดลง  แตเมื่อมองภาพรวมของภาค 
อุตสาหกรรมแลว  พบวาลึกลงไปในแตละสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ไมวาจะ
เปนสถานประกอบการขนาดใหญ  สถานประกอบการที่กอตั้งมาเปนเวลานานแลวและประสบ
ความความส ําเร็จ  มักจะจายคาจางในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกับสถานประกอบการขนาดเล็ก   
สถานประกอบการที่เพิ่งเริ่มกอตั้งหรือสถานประกอบการที่อยูในภาวะยํ่ าแย  ซ่ึงลักษณะเชนนี้
สะทอนใหเห็นวาไมมีการนํ าความสามารถในการจายของนายจางมาพิจารณาประกอบการกํ าหนด
อัตราคาจาง

4. ความผันแปรของการผลิตและคาครองชีพ (variations  in  productivity  and  cost  
of  living)

ผลประโยชนที่ผูใชแรงงานทํ าใหกับสถานประกอบการเปนปจจัยสวนหนึ่งในการ
ก ําหนดอตัราคาจาง  โดยหลักแลวผูใชแรงงานควรไดรับคาจางในอัตราที่ใกลเคียงกับผลิตภาพของ
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ผูใชแรงงาน  ผูใชแรงงานที่มีความสามารถสูงมีผลิตภาพสูง  ควรไดรับอัตราคาจางในระดับสูง  ใน
ทางตรงกันขามผูใชแรงงานที่มีความสามารถตํ่ า ผลิตภาพตํ่ า ก็ควรไดรับอัตราคาจางในระดับตํ่ า   
ผลิตภาพของแรงงานขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  เชน  ระดับการศึกษา ประสบการณในหนาที่ 
การงาน   ความขยัน  เปนตน   ดังนั้น   อัตราคาจางจึงขึ้นอยูกับปจจัยดังกลาวดวย

เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คาครองชีพเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับคาจาง
ในการทํ างาน   แตก็ยังไมมีสูตรที่แนนอนวาจะนํ าคาครองชีพมาปรับกับอัตราคาจางไดอยางไร    
คาครองชีพเพียงแตช้ีใหเห็นวาคาจางควรจะมีความสัมพันธกับคาครองชีพ  อีกประการหนึ่ง 
คาครองชีพมักจะไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับรายไดที่เปนตัวเงิน (Monetary income) แต 
เกีย่วของกับรายไดที่แทจริง (Real  income) ของผูใชแรงงาน ซ่ึงเปนการยากที่จะนํ ามาใชกํ าหนด
อัตราคาจาง  แตคาครองชีพก็มีประโยชนในการนํ ามาปรับอัตราคาจางในภาวะที่คาเงินมีการ 
เปลีย่นแปลง  โดยพิจารณาควบคูไปกับดัชนีราคาผูบริโภค

5. ตวับทกฎหมายของรัฐ (governmental  legislation)
ในการบริหารงานของรัฐบาล   จะครอบคลุมเรื่องคาจางขั้นตํ่ าในการจางแรงงาน   

ทัง้ๆ ทีโ่ดยหลักแลว  การกํ าหนดคาจางจะขึ้นอยูกับหลักความสัมพันธกันระหวางผลการปฏิบัติงาน
กบัการจายคาตอบแทน  ในประเทศไทยแตเดิมนั้น  กฎหมายสํ าคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับคาจาง  
ไดแก  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103  ซ่ึงกลาวถึงการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า  คาลวงเวลา
และคาท ํางานในวันหยุด  โดยทํ าเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  
2515   แตในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงง  พ.ศ.  2541

4.3.3 องคกรท่ีทํ าหนาท่ีในการกํ าหนดคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย

ในประเทศสิงคโปรองคกรที่มีบทบาทในการเสนอแนวทางเกี่ยวกับนโยบายคาจางใน
ภาคอุตสาหกรรมคือคณะกรรมการคาจางแหงชาติ  (National  Wage  Council :NWC ) ซ่ึงเปนองค
กรอสิระ  ประกอบดวยคณะกรรมการ 30 คน ซ่ึงมาจากแกนนํ าของสหภาพแรงงาน 10  คน แกนนํ า
ของฝายนายจาง  10  คน   และอีก   10  คน จากเจาหนาที่ทางดานแรงงานของรัฐบาล

ในประเทศญี่ปุน  การกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ ารายอุตสาหกรรมมีองคกรที่มีหนาที่
พจิารณาคาจางขั้นตํ่ ารายอุตสาหกรรมคือ  คณะกรรมการคาจางภาคอตุสาหกรรม  โดยสมาชิกของ
คณะกรรมการประกอบดวย  สมาชิกสภาคาจางขั้นตํ่ า  ตัวแทนจากนายจาง (รายอุตสาหกรรม)   
และตัวแทนลูกจาง (รายอุตสาหกรรม)

เนื่องจากประเทศไทยยังไม  เคยมีกฎหมายเกี่ยวกับการกํ  าหนดคาจ างในภาค  
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  และเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็มี
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เฉพาะในเรื่องการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า จากการศึกษาการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุนและสิงคโปรแลว  ทั้ง 2 ประเทศ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาเพื่อ
ก ําหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้น  การกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
จึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาเพื่อทํ าการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมเชน
เดียวกับประเทศญี่ปุนและสิงคโปร โดยควรมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  2541   ดังนี้

(ก) ออกกฎหมายเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  เพิ่มมาตรา 5  
บทนยิามศัพท  โดยเพิ่มบทนิยามศัพทของคํ าวา “อัตราคาจางภาคอุตสาหกรรม”  และมาตรา  87  
ทว ิ  ใหมกีารพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมเปนการเฉพาะ   และใหมี
ผลใชบงัคับกับการทํ างานในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง  กับทั้งใหมีการกํ าหนดสภาพบังคับเพิ่มเติม
ในมาตรา  144

(ข) ในดานองคประกอบของคณะกรรมการคาจางภาคอุตสาหกรรมกับอํ านาจหนาที่
ของคณะกรรมการคาจางภาคอุตสาหกรรมควรมีการแกไขเพิ่มเติม   ดังนี้

เพิ่มเติม  มาตรา  78   วรรคสอง ใหคณะกรรมการคาจางภาคอตุสาหกรรมประกอบดวย 
ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจางหรือสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ผูแทน 
หนวยงานของรัฐและหนวยงานที่มีความชํ านาญพิเศษในกลุมอุตสาหกรรมแตละประเภทในอัตรา
สวนที่เทากัน โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีประสบการณในสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
โดยตรง

เพิ่มเติม มาตรา  79 ทวิ โดยก ําหนดใหอํ านาจหนาที่ในการกํ าหนดคาจางของคณะ
กรรมการคาจางตามมาตรา  79 วรรคหนึ่ง  ใหหมายความรวมถึงอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
คาจางภาคอตุสาหกรรมดวย

นอกจากนี้ ในการกํ าหนดอัตราคาจางในภาคอุตสาหกรรมควรกํ าหนดใหคณะ
กรรมการคาจางภาคอุตสาหกรรมทํ าการศึกษาและประเมินคาของงาน  เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงที่
สัมพันธกับการดํ าเนินงานความรับผิดชอบ  ขอบขายของงานและลักษณะเฉพาะของงานแตละ
ประเภทในวงการอตุสาหกรรม  โดยนํ าขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดมาพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางในภาค
อุตสาหกรรม เชน ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  การรวบรวมขอเท็จจริงที่สัมพันธกับการดํ าเนินงาน ความรับผิดชอบ    
ขอบขายของงานและลักษณะเฉพาะของงานแตละประเภท  อาจมีลักษณะดังนี้

ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตประกอบดวยผูใชแรงงาน  ไดแก  ชางเคาะตัวถังรถยนต   
ชางสรีถยนต  ชางไฟฟาในรถยนต  เปนตน  การรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อกํ าหนดลักษณะเฉพาะของ
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งาน เพือ่นํ ามาใชในการกํ าหนดอัตราคาจาง  แบงตามระดับการใชทักษะ ความรับผิดชอบ ความ 
ยากงายในการทํ างานได  คือ

- ชางเคาะตัวถังรถยนต
ทกัษะระดับที่  1   ผูใชแรงงานตองสามารถเคาะ  ตัดเหล็ก  ขึ้นรูป  ยํ้ าหมุดในงาน

พืน้ฐานการเคาะตัวถัง  ตกแตงตัวถังจากรถยนตที่ประสบอุบัติเหตุที่เกิดความเสียหายเพียงเล็กนอย
และเปนบริเวณงายๆ  สามารถถอดประกอบ และปรับหาตํ าแหนงที่เหมาะสมของประตูรถยนต   
ฝากระโปรงรถยนตได

ทักษะระดับที่  2  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับแรก  คือตอง
สามารถปะผุ  เปลี่ยน และตกแตงงานตัวถังรถยนตทุกชิ้นสวน ถอด ประกอบชิ้นสวนรถยนตเฉพาะ
จุดที่เกี่ยวของกับการเคาะตัวถัง  เชน ชุดคอนโซลหนา เปนตน รวมทั้งซอมและเชื่อมชิ้นงาน
พลาสติก

ทกัษะระดับที่  3  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่สอง  กลาวคือ  
ตองสามารถเชื่อมวัสดุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเหล็กและพลาสติก   สามารถประเมินราคาคาแรงในการ
ซอมตัวถังและโครงรถยนตในทุกสภาพ

- ชางสีรถยนต
ทักษะระดับที่  1  ผูใชแรงงานตองสามารถเตรียมผิวงานเพื่องานพนสีพื้นทุก

ประเภท  โปสีบนผิวโลหะเรียบ   ผิวโคง   โปจับสัน   งานพนสีพื้นและกันสนิมใตทองรถ
ทกัษะระดบัที่  2  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับแรก  คือ  สามารถ

ซอมสีและพนสีจริงแหงเร็วและแหงชาทั้งแบบสีธรรมดาและสีพิเศษ  สามารถใชสารอุดรอยตอ
และตะเข็บ   เตรียมงานและพนสีกันซึม

ทกัษะระดับที่  3  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่สอง  กลาวคือ  
ตองสามารถเทียบสี  ผสมสี  และซอมรอยตอสี  อบสีโดยใชเทคโนโลยีระดับสูง  สามารถประเมิน
ราคาคาแรงในการซอมสีตามลักษณะของงานได

- ชางไฟฟาในรถยนต
ทกัษะระดับที่  1  ผูใชแรงงานตองสามารถตอวงจร  ถอด  และประกอบระบบไฟ

สัญญาณ  ระบบไฟฟาอํ านวยความสะดวกวงจรมาตรวัด  ระบบไฟแสงสวาง  ระบบสตารท  ระบบ
หวัเผา  ระบบจุดระเบิด  ระบบประจุไฟฟาและบริการแบตเตอรี่

ทกัษะระดบัที่  2  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับแรก  คือ  สามารถ
ตรวจสอบการทํ างานและแกไขขอขัดของของระบบไฟฟาทุกประเภท
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ทกัษะระดับที่  3  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่สอง  กลาวคือ  
ตองสามารถใชเครื่องวัดทางไฟฟาระดับสูง  อาทิ  ออสซิลโลสโคป  เครื่องทดสอบกระแส  ตรวจ
สอบการทํ างานและแกไขขอขัดของ  ระบบไฟฟา  ระบบถุงลมนิรภัย  ระบบเบรก ABS  ระบบพวง
มาลัยเพาเวอร  ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟาอัตโนมัติ  ระบบควบคุมเกียรอัตโนมัติ

กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  ไดแก  ชางเครื่องประดับ  การรวบรวม
ขอเทจ็จริงเพื่อกํ าหนดลักษณะเฉพาะของงาน   เพื่อนํ ามาใชในการกํ าหนดอัตราคาจาง  แบงตาม
ระดบัการใชทักษะ  ความรับผิดชอบ  ความยากงายในการทํ างานได  คือ

ทกัษะระดับที่  1  ผูใชแรงงานตองสามารถใชเครื่องมืออุปกรณในการฝงไดถูกตอง
เหมาะสม  เก็บรักษาวัสดุที่มีคาไดอยางถูกตอง  อานแบบและใบสั่งงานได  ฝงอัญมณีประเภท
หนามเตย  หุม  ไขปลา  หนีบได

ทกัษะระดบัที่  2  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับแรก  คือ  สามารถ
ตรวจสอบคณุภาพ  แกไขปญหา  เจียระไน  จัดตกแตง  ชุบ  สอนงาน  ถายทอดความรูและฝงอัญ
มณปีระเภทตางๆ เชน  พลอยส่ีเหล่ียมฝงงานโบราณ  เปนตน

ทกัษะระดับที่   3  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่สอง  กลาวคือ  
ตองสามารถวิเคราะห  วินิฉัยแกไขปญหา  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับผิวงาน   ประยุกตใชกับ
เทคโนโลยีใหม  ออกแบบใหเหมาะสมกับตัวเรือน  ฝงอัญมณีประเภทสังวาลยได

กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  ไดแก  ชางเครื่องเรือนไม ชางสีเครื่องเรือน  เปนตน   
การรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อกํ าหนดลักษณะเฉพาะของงาน  เพื่อนํ ามาใชในการกํ าหนดอัตราคาจาง    
แบงตามระดับการใชทักษะ  ความรับผิดชอบ  ความยากงายในการทํ างานได  คือ

- ชางเครื่องเรือนไม
ทกัษะระดับที่  1  ผูใชแรงงานตองสามารถลับ  แตงคมและปรับแตงเครื่องมือ   

ตอไม  เขาไม  เสริมไม  และเพลาะไม   ทํ าชั้นโปรง  โตะขาง  มานั่ง  เปนตน
ทกัษะระดบัที่  2  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับแรก  คือ  สามารถใช

และบ ํารุงรักษาเครื่องมือกลงานไม  เขียนแบบภาพฉาย  ภาพตัด  ภาพสามมิติ  สรางแมแบบนํ า  
สรางเครื่องเรือนไมรูปแบบตาง ๆ อาทิ  เครื่องเรือนไมประเภท Built-in  และประเภทถอดประกอบ
ได

ทกัษะระดับที่  3  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่สอง  กลาวคือ  
ตองสามารถใชและประยุกตเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลกลึงงานไมรูปทรงตางๆ และตกแตง
เครือ่งเรอืนดวยวัสดุแผน  เชน  แผนวีเนีย  แผนฟอรไมกา  เปนตน  ทํ าเครื่องเรือนที่ปรับขนาดและ
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รูปแบบไดในเชิงกล  อาทิ  โตะ  ตู  รวมทั้งประมาณราคางาน  วางแผนการทํ างานและมอบหมาย
งานได

- ชางสีเครื่องเรือน
ทกัษะระดับที่  1  ผูใชแรงงานตองสามารถถอดประกอบชิ้นงาน  และเตรียมพื้นผิว

เกา-ใหม  ยอมสีฝุน  เคลือบแลคเกอรเงา  และแลคเกอรดาน  ใชอุปกรณเครื่องดับเพลิงได
ทกัษะระดบัที่  2  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับแรก  คือ  สามารถ

ผสมสไีดตามที่กํ าหนด  ยอมสี  ทาสี  พนสี  ตามแนวนอนและแนวตั้งลักษณะผิวเรียบได
ทกัษะระดับที่  3  ผูใชแรงงานตองใชทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่สอง  กลาวคือ  

ตองสามารถพนชิ้นงานที่มีลักษณะผิวหนาโคง  ช้ินงานที่มีมุมยุงยากซับซอน  ทํ าสีลายไม  สีลาย
หนิออน  สีลายหินแกรนิต  เขียนแบบปฏิทินงานและประมาณราคา  รวมถึงวางแผนการทํ างานได

เมื่อคณะกรรมการคาจางภาคอุตสาหกรรมทํ าการศึกษาและประเมินคาของงาน    
โดยการรวบรวมขอเท็จจริงที่สัมพันธกับการดํ าเนินงาน  ความรับผิดชอบ  ขอบขายของงานและ
ลักษณะเฉพาะของงานแตละประเภทในวงการอตุสาหกรรมแลว  และนํ าขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดมา
พจิารณากํ าหนดอัตราคาจางในภาคอตุสาหกรรม  ยอมทํ าใหผูใชแรงงานไดรับคาจางที่เหมาะสมกับ
ระดบัฝอแรงงานของตน  เปนการสรางประสิทธิภาพในการผลิต ทํ าใหผูใชแรงงานกระตือรือรนที่
จะยกระดบัฝมือแรงงานเพื่อที่จะไดรับคาจางเพิ่มขึ้นตามทักษะและความสามารถของตน  แทนการ
เรยีกรองใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่ าขึ้นทุกปตามสภาวะคาครองชีพ  โดยการกํ าหนดคาจางใน
ภาคอตุสาหกรรมตามที่ไดกลาวมานี้  ยอมเปนประโยชนตอทั้งนายจางและผูใชแรงงานทั้งสองฝาย
ในเรื่องที่จะกอความสันติสุขในการทํ างานรวมกัน
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บทที่   5
บทสรุปและขอเสนอเเนะ

5.1 บทสรุป
ในอดตีประเทศไทยไมมีการกํ าหนดนโยบายคาจาง  การกํ าหนดคาจางจึงเปนการเจรจา

ตอรองกันเองระหวางนายจางกับลูกจางตามอุปสงคและอุปทานแรงงาน  จนกระทั่ง  ป  พ.ศ. 2515   
ไดมีการกํ าหนดนโยบายคาจางขั้นตํ่ าขึ้น โดยรัฐบาลไทยไดออกกฎหมายคุมครองแรงงานในรูป
ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.  2515  ใหอํ านาจกระทรวง
มหาดไทยกํ าหนดการคุมครองแรงงาน  รวมทั้งการคุมครองในเรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่ า  และมีการ
ประกาศใชบังคับอัตราคาจางขั้นตํ่ าเปนครั้งแรกตั้งแต  วันที่ 17  เมษายน 2516  เปนตนมา  
โดยนโยบายดังกลาวมีวัตถุประสงคในการใชบังคับกับแรงงานไรฝมือเมื่อแรกเขาสูตลาดแรงงาน   
การกํ าหนดดังกลาวจึงไมไดคํ านึงถึงทักษะฝมือแรงงานแตเปนการคุมครองดานอํ านาจการเจรจาตอ
รองในเรื่องคาจางของลูกจาง  และคํ านึงถึงความอยูรอดของผูใชแรงงานเปนหลัก  ซ่ึงในปจจุบัน
กฎหมายที่คุมครองการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ า  คือ  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541

จากการศึกษาพบวา กฎหมายคาจางขั้นตํ่ ายังเปนสิ่งที่จํ าเปนและควรมีการกํ าหนด 
คาจางขั้นตํ่ าขึ้นใชบังคับสํ าหรับการคุมครองแรงงานไรฝมือใหไดรับคาจางที่เปนธรรมตอไป

นับจากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด   
แตในปจจุบันยังไมมีการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับคาจางในภาคอุตสาหกรรมแตอยางใด  จึงทํ าให
การกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมเปนการตกลงโดยอิสระระหวางนายจางกับลูกจาง  โดย 
สวนใหญลูกจางจะอยูในฐานะลูกจางรายวัน  ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ นายจางมีสิทธิจายคาจาง 
ใหแกลูกจางในอัตราคาจางขั้นตํ่ าโดยไมผิดกฎหมาย  ทั้งที่ความเปนจริงนายจางควรจายคาจางให
คุมคากับการทํ างานของลูกจาง

สืบเนือ่งมาจากการที่คาจางเปนหัวใจสํ าคัญในการทํ างานของลูกจาง   การบริหารคาจาง
จงึมคีวามจ ําเปนสํ าหรับการจางงานทุกประเภทรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมดวย  และเพื่อสรางความ
สัมพนัธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง  คาจางที่ลูกจางไดรับตอบแทนการทํ างานนั้น  ควรมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการทํ างาน  อีกทั้งวัตถุประสงคของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าและการ
กํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันในเรื่องของทักษะ  ความสามารถในตัวผูใช
แรงงานที่ตองไดรับความคุมครองแตกตางกัน วัตถุประสงคของการกํ าหนดคาจางขั้นตํ่ าเปนการ 
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คุมครองแรงงานไรฝมือ  ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางในการกํ าหนดคาจาง  เพื่อใหแรงงาน
ไรฝมือสามารถดํ ารงชีพอยูไดตามสมควรแกอัตภาพ  โดยไมมีการคํ านึงถึงทักษะฝมือแรงงาน   
ฉะนัน้  ผูใชแรงงานที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงานจะไดรับความคุมครองการจายคาจางในอัตราคาจางขั้น
ตํ ่า  สวนการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมเปนการกํ าหนดขึ้นเพื่อใหผูใชแรงงานไดรับคาจางที่
เหมาะสมสอดคลองกับทักษะ  ความสามารถ   ผลิตภาพแรงงาน  และประสบการณการทํ างาน

จากการที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มิไดมีการบัญญัติในเรื่องดัง
กลาวไวเปนการเฉพาะ  มีเพียงการบัญญัติใหการคุมครองในเรื่องคาจางขั้นตํ่ า  ซ่ึงผูเขียนมีความเห็น
วาการนํ าคาจางขั้นตํ่ ามาใชบังคับในภาคอุตสาหกรรมจะทํ าใหลูกจางไดรับคาจางที่ไมเหมาะสมกับ
สภาพการทํ างาน  ดังนั้น  จึงควรมีการกํ าหนดคาจางที่เหมาะในภาคอตุสาหกรรมขึ้นเปนการเฉพาะ   
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชบังคับ เนื่องจากตัวบทกฎหมายมีความจํ าเปนในฐานะที่เปน
บรรทัดฐานของสังคม   และจากการศึกษาถึงระบบการจายคาจางตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
ซ่ึงเปนประเทศที่ประสบความสํ าเร็จดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแลว  พบวา  การกํ าหนดคาจางใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงโปรมีระบบคาจางแบบยืดหยุน (flexible  wage  system) โดยมี
คณะกรรมการคาจางแหงชาติ  (National  Wage  Council :NWC ) เปนองคกรที่มีบทบาทสํ าคัญใน
การกํ าหนดนโยบายคาจางและใหคํ าแนะนํ าการปรับอัตราเพิ่มของรายไดหรือคาจางเปนรายป    
โดยแนวนโยบายในการกํ าหนดและการปรับเพิ่มคาจางจะมีลักษณะ  ดังนี้

1. คาจางควรสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของงาน   โดยมีชวงเงินเดือนไมกวางเกินไปนัก
2. การปรับขึ้นคาจางควรเดินตามหลังอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลในการผลิต 

(หรือผลิตภาพ -productivity)
3. การปรับขึ้นคาจางควรพิจารณาผลกํ าไรของสถานประกอบการประกอบกับผลงาน

ของลูกจางแตละคน
4. การปรับขึ้นคาจางตามผลการดํ าเนินงานของสถานประกอบการและของลูกจางแต

ละคน โดยไมจํ าเปนตองใหเปนการคงที่ตายตัวหรือไมควรกํ าหนดใหเปนการถาวร และ
5. ควรมีมาตรการรักษาเสถียรภาพรายไดของลูกจาง
นอกจากนี ้ เพื่อใหการนํ าระบบคาจางยืดหยุนมาใชอยางราบรื่น ฝายจัดการหรือสหภาพ

แรงงานสามารถ
 (1) สรางระบบที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

(2) จดัใหมีการแบงกํ าไรหรือจายตามประสิทธิผลในการผลิตอยางจริงจัง
 (3) ประยุกตใชการปฏิรูปคาจางกับลูกจางทุกคนในสถานประกอบการอยางเทาเทียม
กัน
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(4) จดัใหมีการประเมินผลการทํ างานอยางเปนธรรม  เพื่อใหรางวัลแกลูกจางที่มีผลงาน
ดี

การกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปรดังกลาว  มีการสะทอน 
คณุคาของงานผลิตภาพแรงงาน  อีกทั้งการกํ าหนดหรือปรับขึ้นคาจางสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณ  ซ่ึงสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจมีขึ้นไดตลอดเวลา นอกจากนี้  
ยังกํ าหนดใหมีการประเมินผลการทํ างานเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท ํางาน และมีการนํ าขอมูลที่ไดมาใชในการพิจารณากํ าหนดและการปรับอัตราคาจางดวย โดยเหตุนี้
ผูเขียนมีความเห็นวาระบบคาจางยืดหยุนของประเทศสิงคโปรมีความเหมาะสมที่จะนํ ามาปรับใช
กับการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  ดังนั้น  การกํ าหนดคาจางในภาค 
อุตสาหกรรมของประเทศไทย  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อทํ าการ
กํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรม  และจากการศึกษาระบบคาจางยืดหยุนของประเทศสิงคโปร   
พบวาสิ่งที่มีความสํ าคัญและจํ าเปนมากในการกํ าหนดคาจางภาคอตุสาหกรรม  เพื่อใหคาจางมีการ
สะทอนคุณคาของงาน  ผลิตภาพแรงงาน  ก็คือการประเมินคาของงานแตละงานวามีความแตกตาง
กนัอยางไร เพื่อที่จะกํ าหนดคาจางใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ  ผลิตภาพ
แรงงาน  และประสบการณในการทํ างาน  ดังนี้  คณะกรรมการภาคอุตสาหกรรมที่จะแตงตั้งขึ้นมา
เพื่อกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะตองทํ าการศึกษาและประเมินคาของงาน
กอนการกํ าหนดคาจางดวย

กลาวโดยสรุป เพื่อสรางความชัดเจนในการกํ าหนดคาจางจากการทํ างานในภาค 
อุตสาหกรรมและเพื่อลดปญหาในเรื่องการใชบังคับคาจางขั้นตํ่ าผิดวัตถุประสงค   ผูเขียนมีความ
เหน็วาควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ใหมีการกํ าหนดคาจาง
ในภาคอตุสาหกรรมขึ้นเปนการเฉพาะ  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชบังคับ  ซ่ึงการกํ าหนด 
คาจางในภาคอตุสาหกรรมอาจปฏิบัติตามขอเสนอแนะในวิทยานิพนธฉบับนี้

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้ทํ าใหทราบวาควรมีมาตรการทางกฎหมายออกมาเพื่อ

เปนบรรทัดฐานในการกํ าหนดอัตราคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม  กลาวคือ
1. ควรมกีารออกกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541   

โดยเพิ่มมาตรา 5  บทนิยามศัพท  โดยเพิ่มบทนิยามศัพทของคํ าวา “อัตราคาจางภาคอุตสาหกรรม”  
และมาตรา 87  ทวิ  ใหมีการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมเปนการ
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เฉพาะ  และใหมีผลใชบังคับกับการทํ างานในภาคอตุสาหกรรมโดยตรง  กับทั้งใหมีการกํ าหนด
สภาพบังคับเพิ่มเติมในมาตรา  144

2. ควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา  78   วรรคสอง  ใหคณะกรรมการคาจางภาคอุตสาหกรรม
ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง  ผูแทนฝายลูกจางหรือสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ผูแทนหนวยงานของรัฐและหนวยงานที่มีความชํ านาญพิเศษในกลุมอุตสาหกรรมแตละประเภทใน
อัตราสวนที่เทากัน  โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีประสบการณในสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
โดยตรง

3. ควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา  79  ทวิ โดยกํ าหนดใหอํ านาจหนาที่ในการกํ าหนดคาจาง
ของคณะกรรมการคาจางตามมาตรา  79 วรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงอํ านาจหนาที่ของคณะ
กรรมการคาจางภาคอุตสาหกรรมดวย

4. ควรก ําหนดหลักเกณฑที่ใชในการกํ าหนดอัตราคาจางภาคอตุสาหกรรม  ประกอบ
ดวยองคประกอบ  2  สวน   ดังนี้

4.1 องคประกอบที่ใชในการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  87  วรรแรก

4.2 องคประกอบที่ใชในการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางภาคอตุสาหกรรม  ซ่ึงได
แก  วฒุกิารศึกษา  อายุงาน/ประสบการณ  ความชํ านาญ  ระดับทักษะฝมือและความระดับความ 
ยากงายในการทํ างาน  สภาพการทํ างาน  และอัตราความเสี่ยงอันตรายในการทํ างาน  เปนตน  
โดยในการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางภาคอุตสาหกรรมตามองคประกอบในขอนี้   ควรมีการศึกษา
เปรยีบเทียบคาของงานตางๆ  ในสถานประกอบการ  รวมถึงการรวบรวมขอเท็จจริงที่สัมพันธกับ
การด ําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงขอบขายของงานและลักษณะเฉพาะของงานไดอยางถูกตอง

เพื่อใหการดํ าเนินการในเรื่องการกํ าหนดคาจางในภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ ผูเขียนเห็นวาควรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม   ดังนี้

1. เมื่อมีการกํ าหนดอัตราคาจางภาคอตุสาหกรรมแลว  ควรทํ าประชาพิจารณเพื่อให
ประชาชนหรือผูมีสวนรวมไดรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินการยอมรับนโยบายคาจางภาค 
อุตสาหกรรม  หรือควรประกาศทดลองใชกอนประมาณ 2 ป   โดยทดลองใชกับสถานประกอบการ
ในนิคมอตุสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงสถานประกอบการที่มีความสมัครใจเขารวมโครงการ

2. ภาครฐัควรเขามามีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานที่มีหนาที่ในการ
ฝกทักษะฝมือ เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมอาชีวศกึษา  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สารพัดชาง  
กทม. ฯลฯ  และควรปรับปรุงคุณภาพการฝก  ใหผูเขารับการฝกมีคุณภาพและมีทักษะในการปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการใหตรงตามความตองการของนายจาง  และเรงประชาสัมพันธใหนายจาง/
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สถานประกอบการรูถึงภาระกิจของหนวยงานที่ทํ าการฝกทักษะฝมือ  เพื่อใหมาใชบริการอยาง 
ทัว่ถึง   สํ าหรับหนวยงานที่ทํ าหนาที่ในการฝกอบรมทักษะควรทํ าหนาที่ในเชิงรุก  โดยออกไปติด
ตอนายจาง/สถานประกอบการเพื่อสอบถามความตองการแรงงานที่แทจริง  และจัดการฝกอบรม
ตามความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ
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