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เราจะเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

จากภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้ นในช่วงที่ ผ่ านมา  

เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ เฮติ, ชิลี,  
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สวัสดีผูอาน How To เดือนเมษายนทุกทานครับ บทความนี้ผมขอตอยอดจาก
การบรรยาย หัวขอ “ความทาทายของผูบริหารกับการจัดการความหลากหลาย
ในอาเซียน” เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผานมา โดยคุณพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 
นักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หนึ่งในผูสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาคารพญาไท 

นิวซีแลนด์ จนเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อ  

11 มีนาคม ที่ญี่ปุนทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ 

พัดถล่มเกาะญี่ปุน ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก 

ลุกลามไปถึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  

จนกระทั่งวันที่ 24 มีนาคม เวลา 20.55 น. 

เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่พม่า สร้างแรงสั่นสะเทือน 

ไปทั่วจังหวัดทางภาคเหนือของไทย แม้กระทั่ง 

ผู้คนที่อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพมหานครก็รับรู้ถึง

แรงสั่นสะเทือนได้ จนผู้อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับ 

เอ่ยว่า “แผ่นดินไหวท่ีพม่าคร้ังน้ีกรุงเทพฯ สามารถ 

รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจนที่สุด รวมทั้งดินฟ้า

อากาศในช่วงมีนาคมควรจะร้อนจัดดังเช่น 

หลายปีที่ผ่านมากลับกลายเป็นว่าอากาศหนาว

เย็น อีกทั้งยังมีฝนตกด้วย” 

อาเซียน 
บังเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน 
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n  กลุ่มที่มีทรัพยากร (วัตถุดิบ แรงงาน) : 

สมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า 

และ เวียดนาม  

n  กลุ่มที่ เป็นฐานการผลิต : อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย  

n  กลุ่มที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี : 

สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นความท้าทายจาก  

การเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งจริงๆ แล้วประเด็นนี้  

มีให้เห็นมานานแล้ว จากการที่งานบางงานใน

ประเทศไม่สามารถหาคนไทยทำได้ หรือคนไทย

ไม่ทำ จึงต้องหาคนจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

พม่า ลาว กัมพูชา มาทำ รวมทั้งยังจ่ายค่าจ้าง

ถูกกว่าให้คนไทยทำ จึงเห็นมีคนจากประเทศ  

เหล่านี้มาทำงานในประเทศอย่างแพร่หลาย เป็น

แรงงานต่างด้าว ทั้งที่ลักลอบหลบเข้าเมืองมา 

และเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย ทางหน่วยงาน

ราชการจึงเรียกให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  

ปรากฏการณ์แรงงานต่างด้าวเป็นการเกิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเดิมทีตั้งเป้าว่า

จะเกิดขึ้นภายใน ค.ศ. 2020 เปลี่ยนมาเป็น  

ภายใน ค.ศ. 2015 ทำให้รู้สึกว่าอาเซียนเป็น  

เรื่องใกล้ตัว เป็นการเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานอย่างเสรีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนในแต่ละประเทศของอาเซียนมี  

ความแตกต่างกันมาก ดังน้ันค่าจ้าง ค่าตอบแทน  

ที่ถูกกว่าในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน  

จากประเทศเหล่านี้ไปสู่ประเทศที่เจริญกว่าและมี

ความสามารถในการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนได้

สูงกว่าตามไปด้วย  

ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กร คงต้องเรียนรู้ แบบรู้เขา รู้เรา คือ 

เรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมของคนต่างชาติที่ เข้ ามาทำงาน  

ในองค์กร เหมือนที่คนต่างชาติมาทำงานในไทย

พูดภาษาไทยได้ รู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมของคนไทย (เพราะที่พบเห็นเป็นแต่เขา

รู้เรา แต่เราไม่รู้เขา)  

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความหลากหลายของ

พนักงาน (Workforce Diversity) ในองค์กร   

รวมไปถึงผู้บริหารจะจัดการความหลากหลาย   

(Managing Diversity) ที่ เกิดขึ้นนี้อย่างไร   

นอกจากน้ียังมีกฎกติกาพ้ืนฐานด้านการทรัพยากร

มนุษย์ในอาเซียน กฎหมายแรงงานพื้นฐานของ

ประเทศต่างๆ ในอาเซียน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

ประเทศ ท้ังความเส่ียง ปัญหาของแรงงานต่างด้าว

และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงาน

ต่างด้าวอีกด้วย 

ซึ่งมองในมุมคนต่างชาติเข้ามาทำงานใน

องค์กรไทย ในมุมกลับกันเป็นโอกาสของคนไทย  

ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนมีฝีมือ   

ที่จะถูกผู้ประกอบการต่างชาติดึงตัวไปร่วมงาน  

ในต่างประเทศด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จูงใจ

มากกว่า เป็นอีกมุมหน่ึงท่ีเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบ

การคนไทย และผู้บริหารจะต้องปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีนโยบายกลยุทธ์ใน

การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 

ให้อยู่กับองค์กร ป้องกันปัญหาสมองไหล  

สำหรับผู้บริหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กร การเปลี่ยนแปลงจากอาเซียนนี้ 

คงเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกที สำหรับผู้สนใจ

สามารถมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม

รับมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปรับปรุงใหม่ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

อย่างเต็มรูปแบบภายใน พ.ศ. 2015 นี้  

ในสองช่วงทั้งกลางเดือนและปลายเดือน 

ทางภาคใต้ควรร้อนแต่กลับมีฝนตกมากมาย  

อย่างต่อเนื่องจนน้ำท่วมหลายจังหวัด ดินโคลน

ถล่ม มีผู้เสียชีวิต สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่า  

ภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัว ผู้คนจำนวนไม่น้อย  

เริ่มหันมาศึกษาเรียนรู้ภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นใน  

รูปแบบต่างๆ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม

รับมือ  

เปรียบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

จากการที่ประเทศต่างๆ เกิดการรวมตัวกันใน

ระดับภูมิภาค เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคนั้นๆ เช่น รวมตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่

สำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ สหภาพ

ยุโรป (EU), เขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา   

(FTA), เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA), 

กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCO-  

SUR), กลุ่มประชาคมแอนเดียน (Andean 

Community), ประชาคมเพ่ือการพัฒนาแอฟริกา

ตอนใต้ (SADC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ดังนั้นแนวโน้ม  

การเรียกชื่อเป็นรายประเทศจะค่อยๆ ลดลงไป

โดยจะถูกเรียกชื่อเป็นรายภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

สำหรับ ASEAN หรือ อาเซียน มีประเทศ  

ต่างๆ ในภูมิภาครวมตัวกัน 10 ประเทศ ได้แก่ 

ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,   

สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และ  

กัมพูชา รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน   

(ASEAN COMMUNITY) โดยเสาหลักของ

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก   

ได้แก่  

n  การเมืองความมั่นคง ASC : ASEAN 

Security Community  

n  เศรษฐกิจ AEC : ASEAN Economic 

Community 

n  สังคมวัฒนธรรม ASCC : ASEAN 

Socio-culture Community  

 

ด้วยหน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ 

หนึ่งประชาคม “One Vision, One Identity, 

One Community” ทำให้เกิดโอกาสการค้า  

การลงทุน และเป็นฐานการผลิตเดียว โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

     ดังนั้นผู้บริหารที่ต้อง
เกี่ ย วข้ องกั บทรัพยากร
มนุษย์ ในองค์กร คงต้อง
เรียนรู้ แบบรู้เขา รู้เรา คือ 
เรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรม-
เนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ของคนต่างชาติที่ เ ข้ ามา
ทำงานในองค์กร 


