การขึน้ ค่าแรงขั้นตา่ : ผลกระทบต่อการผลิตเสือ้ ผ้าส่าเร็จรูป
ในอ่าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายนุกุล มุกลีมาศ และนางกมลทิพย์ ละออกิจ
เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่านักงานภาคเหนือ
อุต สาหกรรมสิงทอและเสื้อ ผ้าส่า เร็จ รูป นับเป็ นอุตสาหกรรมส่าคั ญหนึงของภาคเหนือ ตามส่ามะโน
อุต สาหกรรม พ.ศ. 2550 ผลผลิ ต มีมูล ค่ า ประมาณ 10,110.8 ล้านบาท สร้างมูลค่ าเพิมให้ กับ ภาคเหนือกว่า
4,248.4 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 90,000 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของจ่านวนแรงงานสาขาการ
ผลิตอุตสาหกรรมของภาคเหนือ และสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากการจ้างแรงงานในสาขาการผลิตอาหารและ
เครืองดืม แหล่งผลิตกระจายตัวในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยเฉพาะอ่าเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็น แหล่ง
ผลิตสิงทอและเสื้อผ้าส่าเร็จรูปทีมีจ่านวนโรงงานมากทีสุดของภาคเหนือ แรงดึงดูดหลักคือ ค่าจ้างแรงงานทีถูก
มากจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ก่าหนดให้จังหวัดตาก
เป็น “เขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3” ส่งผลให้มีผู้ประกอบการมากกว่า 300 ราย เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานในอ่าเภอ
แม่สอด และเกือบทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมสิงทอและเสื้อผ้าส่าเร็จรูป ในอดีตค่าจ้างทีผู้ประกอบการต้องจ่ายให้กับ
แรงงานต่างด้าวเพียง 60-80 บาท/วันเท่านั้น และมีแรงงานต่างด้าวให้เลือกจ้างเป็นจ่านวนมาก จึงเป็นเหตุผล
ส่าคัญท่าให้อุตสาหกรรมสิงทอและเสื้อผ้าส่าเร็จรูปจากส่วนกลางซึงเป็นอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น (Labor
Intensive) เข้ามาลงทุนในอ่าเภอแม่สอดมากกว่าอุตสาหกรรมอืนๆ
อุตสาหกรรมสิงทอและเสื้อผ้าส่าเร็จรูปในอ่าเภอแม่สอด
โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในอ่ า เภอแม่ ส อดกว่ า ร้ อ ยละ 33.0 เป็ น อุ ต สาหกรรมผลิ ต เสื้ อ ผ้ า
ส่ า เร็ จ รู ป รองลงมา คื อ อุ ต สาหกรรมสิ งทอสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 17 โดยกว่ า ร้ อ ยละ 80 เป็ น ผู้ ป ระกอบการ
รายย่ อ ย (SMEs) ที รับ จ้ า งผลิ ต (OEM: Original
รูปที 1 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในอ่าเภอแม่สอด
Equipment Manufacturer) ตามค่าสังผลิตของ
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ทีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ 24 มีนาคม 2556 จ่านวน
ส่ า เร็ จ รู ป มี ป ริ ม าณผลผลิ ต ลดลงอย่ า งต่ อ เนื อง
โรงงานอุตสาหกรรมในอ่าเภอแม่สอดทัง้ สิ้น 399 โรงงาน)
โดยดัชนีผลผลิตเสื้อผ้าส่าเร็จ รูป ของประเทศลดลง
นับแต่ปลายปี 2553 เป็นต้นมา ซึงเป็นผลจากการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เนืองจากต้นทุนการผลิตสูง
กว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะจากจีนทีได้เปรียบด้านราคาขายถูกกว่า จากค่าจ้างแรงงานและการสนับสนุนของภาครัฐ ท่า
ให้ผู้สังซื้อหลักทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรปหันไปซื้อสินค้าจีน มากขึ้น ผลกระทบจากการแข่งขันยังคงเพิมขึ้น
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หลังจากมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดมากขึ้น เช่น เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา และบั งคลาเทศ นอกจากนี้
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอลงได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่าเร็จรูปด้วย
นอกจากปั จ จั ย ต่ า งประเทศส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ผ ลิ ต แล้ ว ผู้ ป ระกอบการยั ง ได้ รั บ ผลจากปั จ จั ย ลบ
ภายในประเทศอีกหลายประการทีท่าให้ต้นทุนการผลิตเพิมขึ้น ทั้งการเพิมขึ้นของราคาวัตถุดิบ เงินบาทแข็งค่า และ
ผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงงานขึ้นต่า
รูปที 2 ดัชนีผลผลิตเสือ้ ผ้าส่าเร็จรูป
300 บาท/วัน ท่าให้ผู้ประกอบการหลายรายประสบ
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ทีมา : ส่านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผลกระทบจากปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าต่อการผลิตสิงทอและเสือ้ ผ้าส่าเร็จรูป
แม้ข้อมูลจ่านวนแรงงานทีถูกเลิกจ้าง และการปิดกิจการของอุตสาหกรรมสิงทอในอ่าเภอแม่สอด จะมิได้
ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า เป็นผลจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า แต่จากการลงพื้นทีในอ่าเภอแม่สอดพบว่า การผลิต
ไม่ได้คึกคักเช่นเมือ 5-6 ปีก่อน โรงงานหลายแห่งมีพื้นทีว่างเป็นจ่านวนมาก โรงงานทีเคยมีแรงงาน 200-300 คน
กลับเหลือแรงงานเพียง 80 คน จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมทีเคยมีแรงงานประจ่าทุกเครือง กลับต้องปล่อยทิ้งว่างไว้
มากกว่าครึงหนึงของเครืองจักรทีมี ซึงเป็นผลพวงจากปัญหาค่าสังซื้อลดลงและการขาดแคลนแรงงาน ส่วนการ
ลงทุนใหม่ๆ เพือเพิมผลผลิตจึงไม่ต้องกล่าวถึง หากภาวะการผลิตยังคงถดถอยและเครืองจักรยังคงมีเหลือเฟือ
เช่นนี้
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่าจากการส่ารวจผู้ประกอบการในพื้นทีสรุปได้ ดังนี้
ผลกระทบทางตรง ต้นทุนการผลิตเพิมสูงขึ้น ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส่าเร็จรูปต้นทุนมากกว่า
ร้อยละ 60 เป็นค่าจ้างแรงงาน แต่ส่าหรับผู้ประกอบการในแม่สอดส่วนใหญ่เป็นรายย่อยต้นทุนมากกว่าร้อยละ 80
เป็นค่าจ้างแรงงาน เนืองจากเป็นการรับจ้างตัดเย็บเท่านั้น ค่าจ้างทีต้องจ่ายเพิมขึ้นท่าให้ไม่สามารถรับค่าสังซื้อใน
ราคาเดิมได้ ขณะทีการขอปรับราคาเพิมขึ้นไม่สามารถท่าได้ เนืองจากอ่านาจในการก่าหนดราคาเป็นของผู้ซื้อ
อีกทั้งมีผู้ประกอบการรายอืนทีขายในราคาต่ากว่าโดยเฉพาะคู่แข่งในต่างประเทศ ผลกระทบดังกล่าวท่าให้ยอดขาย
ในไตรมาสแรก ปี 2556 ลดลงกว่าร้อยละ 20-25 จากระยะเดียวกันปีก่อน และยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนืองใน
ไตรมาส 2/2556 และครึงหลังปี 2556
ผลกระทบทางอ้อม แรงงานต่างด้าวเคลือนย้ายออกนอกพื้นทีมากขึ้น ท่าให้ขาดแคลนแรงงาน ภายหลัง
จากนโยบายการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย โดยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวถือหนังสือเดินทางชัวคราว
และการขึ้นค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท/วัน ใน 7 จังหวัดน่าร่อง ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวในอ่าเภอแม่สอดเคลือนย้าย
ไปท่างานในพื้นทีทีมีการจ่ายค่าแรงงานขั้นต่า 300 บาท เป็นจ่านวนมาก (อ่าเภอแม่สอดจ่ายค่าแรงต่างด้าวในรูป
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ตัวเงินประมาณ 250 บาท/วัน ยังไม่รวมรายได้อืน) เพราะมีค่าจ้างสูงกว่าและสามารถเคลือนย้ายได้ตามความ
สมัครใจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือ ซึงก็เป็นปัญหาส่าคัญอีก
อย่างหนึง หากค่าสังซื้อกลับมาเพิมขึ้นก็จะท่าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับค่าสังซื้อนั้นได้
แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
ผู้ ป ระกอบการมี ก ารปรั บ ตั ว เพื อความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ หลายแนวทาง ซึ งการเลื อ กใช้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถและขนาดของกิจการ โดยกิจการขนาดใหญ่ซึงมีเพียง 1-2 รายในอ่าเภอแม่สอดมีวิธีการปรับตัวกับ
ภาวะปัจจุบันทีหลากหลาย อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต แสวงหาตลาดในประเทศทดแทนตลาดต่างประเทศ
และการขยายฐานการผลิตไปประเทศเพือนบ้านทีมีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า เช่น กัมพูชา และลาว แต่ตามข้อมูลกรม
โรงงานอุตสาหกรรมส่าหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จ่านวนกว่า 200 โรงงานในอ่าเภอแม่สอดซึงเป็น SMEs และ
เป็นผู้รับจ้างผลิตเท่านั้น (OEM) มีวิธีการและความสามารถในการปรับตัวไม่มากเท่ารายใหญ่ ท่าให้ธุรกิจหลาย
ราย (กว่า 10 ราย) ต้องปิดกิจการลง เนืองจากไม่มีค่าสังซื้อเข้ามา
ส่วนผู้ประกอบการทียังด่าเนินกิจการอยู่ต่างก็ปรับตัวเพือความอยู่รอดโดยใช้วิธีต่างๆ ดังนี้
 ลดค่าใช้จ่าย กิจการส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตเท่านั้น ผู้สั งซื้อจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ผ้า
ให้กับกิจการ ค่าใช้จ่ายหลักจึงเป็นค่าจ้างแรงงาน และโสหุ้ยการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ด้าย กระดุม เป็นต้น ค่าจ้าง
แรงงานทีต้องจ่ายเพิมขึ้น ท่าให้ผู้ประกอบการปรับเปลียนการจ่ายค่าแรงจากรายเดือน เป็นรายชิ้นทีแรงงานท่าได้
และยกเลิกการท่างานล่วงเวลา
 รับค่าสังซื้อในประเทศเพิมมากขึ้น เพือทดแทนตลาดต่างประเทศ แม้ค่าจ้างในการผลิตจะไม่
มากเท่ากับการผลิตให้กับต่างประเทศ แต่การผลิตเพือป้อนให้กับตลาดในประเทศก็ยังคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย โดย
ผู้ผลิตจะเลือกค่าสังซื้อทีให้ราคาดีเพียงพอกับต้นทุนต้องจ่ายไปเท่านั้น แต่จะมีข้อเสียคือ ปริมาณงานไม่เพียง
พอทีจะผลิตทั้งปี
 ปรับเปลียนไปประกอบธุรกิจอืน ผู้ประกอบการบางรายสามารถเปลียนไปประกอบธุรกิจอืน
เนืองจากมีองค์ความรู้หลายด้าน และมีสายสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอืน เช่น เปลียนไปตั้งโรงงานผลิตชุดสายไฟฟ้า
ใช้ในรถยนต์ เป็นต้น
บทสรุป
นโยบายภาครัฐทีมุ่งเพิมรายได้ให้ประชาชน โดยหวังจะเพิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการบริโภคและการ
ลงทุน แต่เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ ค่าจ้างทุกๆ บาททีแรงงานได้รับเพิมขึ้นนั้นหมายถึงต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที
สูงขึ้นของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสิงทอและเสื้อผ้าส่าเร็จ รูปต้องพึงพิงแรงงานเข้มข้นเช่นนี้ จึงต้องสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันลงทันทีเมือจ่าเป็นต้องเพิมราคาขาย ส่งผลให้ราคาขายของคู่แข่งในต่างประเทศมีราคา
ถูกกว่า ลูกค้าจึงเปลียนไปซื้อกับคู่แข่งขันมากขึ้น ดังเช่นในอดีตทีผู้ผลิตจีนบุกตลาดเสื้อผ้าส่าเร็จรูปโดยใช้กลยุทธ์
ราคาถูกกว่า ส่งผลให้การผลิตในไทยลดลงมาก แต่ด้วยคุณภาพงานผลิตของผู้ประกอบการไทยประกอบกับความ
เชือมันของลูกค้าต่อผู้ผลิตในจีนลดลง ท่าให้ลูกค้าหลายรายหันกลับมาซื้อสินค้าไทย
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวคงจะเกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบัน ด้วยคู่แข่งขันเพิมขึ้นเป็นจ่านวนมาก ทั้ง
จาก กัมพูชา ลาว เวียดนาม บังคลาเทศ ทุกประเทศล้วนมีต้นทุน การผลิตถูกกว่าไทยโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงาน
ฉะนั้น การทีผู้ประกอบการจะฝืนมุ่งแข่งขันด้านราคาอย่างเดียว เพือจะให้ธุรกิจอยู่รอด จึงท่าได้ยาก การปรับตัวให้
เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไปจึงเป็นปัจจัยแรกทีผู้ประกอบการควรให้ความส่าคัญ ผู้ผลิต
รายใหญ่ทีมีเงินทุนเพียงพอสามารถปรับตัวแสวงหาแหล่งผลิตทีมีต้นทุนถูกในประเทศเพือนบ้านหรือลงทุนใน
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เครืองจั กรเพือทดแทนการใช้แรงงาน แต่ อาจจะเป็นการยากส่าหรับรายย่อยทีมีเงินทุนต่า กลยุทธ์ส่าคัญของ
SMEs ควรเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้า ปรับเปลียนการผลิตให้เป็นงานมีฝีมือและมีคุณภาพ เพือสร้าง
โอกาสขายให้กับตลาดระดับกลางหรือบน ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องขายในตลาดล่างทีมีการแข่งขันสูงและเน้น
ปริมาณ แต่ราคาสินค้าทีสูงขึ้นต้องมาคู่กับคุณภาพสินค้าทีเพิมขึ้นด้วย จึงจะท่าให้ธุรกิจสามารถด่ารงอยู่ได้ และที
ผ่านมาผู้ผลิตรายย่อยส่วนใหญ่มิได้มีการรวมตัวกันเพือสร้างอ่านาจต่อรองทางการค้า หากมีการรวมตัว กันอย่าง
เหนียวแน่น แล้ว น่าจะช่วยเพิมอ่านาจต่อรองและลดการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ผลิต ด้วยกันในพื้นที จึงจะ
สามารถท่าให้ SMEs ด่าเนินธุรกิจรอด และราบรืน
------------------------------------------------

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ่าเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

