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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทยกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทยกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย

พีระพงษ  สนุทรวิภาตพีระพงษ  สนุทรวิภาต
นายกสมาคมบริหารงานบุคคล ภาคตะวันออกนายกสมาคมบริหารงานบุคคล ภาคตะวันออก

ประเดน็ประเดน็บรรยายบรรยายประเดน็ประเดน็บรรยายบรรยาย

 รูจักอาเซียนรูจักอาเซียน
 รูจักประเทศในอาเซียนรูจักประเทศในอาเซียน
 มมุมองผลกระทบตอประเทศไทยมมุมองผลกระทบตอประเทศไทย
 มมุมองผลกระทบดานการปรับตัวของแรงงานไทยมมุมองผลกระทบดานการปรับตัวของแรงงานไทย
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รูจกัอาเซียนรูจกัอาเซียนรูจกัอาเซียนรูจกัอาเซียน

คําขวัญอาเซี่ยนคําขวัญอาเซี่ยนคําขวัญอาเซี่ยนคําขวัญอาเซี่ยน
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พัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยน

 ASEAN : Association of southeast Asian nations / ASEAN : Association of southeast Asian nations / สมาคมสมาคม
ประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต

พัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยน
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 เกิดขึ้นเม่ือ  เกิดขึ้นเม่ือ  88  สิงหาคม สิงหาคม 25102510  จากจาก
การประกาศ การประกาศ ““ปฏิญญากรุงเทพปฏิญญากรุงเทพ” ” 
โดยสมาชิกเริ่มกอตั้ง โดยสมาชิกเริ่มกอตั้ง 55  ประเทศ คือ ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
และสิงคโปรและสิงคโปร

พัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยน

 ปจจุบัน มีประเทศสมาชิก ปจจุบัน มีประเทศสมาชิก 
1010  ประเทศ ประเทศ 55  ประเทศที่ประเทศที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ม า  ไ ด แก  ล าว เพิ่ ม ขึ้ น ม า  ไ ด แก  ล าว 
เวียดนาม พมา กัมพูชา เวียดนาม พมา กัมพูชา 
บรูไนดารุสซาลาม บรูไนดารุสซาลาม 

พัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยน
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 ประเทศปาปวนิวกิ นี กับติมอรประเทศปาปวนิวกิ นี กับติมอร
ตะวันออก อยูระหวางการเจรจาตะวันออก อยูระหวางการเจรจา
เขาเปนสมาชิกเขาเปนสมาชิก

พัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยนพัฒนาการของประชาคมอาเซี่ยน

• หมูเกาะปาปวนิวกินี (Papua New Guinea) เปนเกาะอยูทางเหนือ ของทวีป
ออสเตรเลีย ประกอบดวยชนเผาตางๆมากกวา 700 เผา 

• แตละเผาตางคนตางอยู การเดนิทางไปมาหาสูกันลําบากมาก เพราะพื้นที่เปนภูเขาสูง
สลับซับซอน และใครอยากเห็นมนุษยกินคนก็ตองเขาไปลึกหนอยนะ โชคดีอาจไปทัน
ตอนคืนพิธเีฉลิมฉลองชัยชนะ และกินซุปเนื้อมนุษย 

• วิธีปรุงอาหารรายการนี้งายมาก นําน้ําใสหมอดินขนาดใหญตมใหเดือด บั่นศพมนุษยที่
ตาย  ใหมีขนาดที่จะใสในหมอนั้นไดใสลงในหมอ นําผักชนิดตางๆ รวมทั้งมันและเผือก
ใสรวมลงไปดวย ตมจนสุกและเปอยดีแลวก็ตักออกมากินกัน 

• สวนคนที่ยังไมตายก็มัดไวกอนและคอยๆ ฆาใหตาย นํามาปรุงเปนอาหาร กินเลี้ยงกัน
ในคืนตอๆ มา

• รองเทาหนัง ถุงเทา ตลอดจน เสื้อผาก็ถูกนํามาตมจนเปอย และกินจนหมดสิ้น
เชนเดียวกัน สําหรับหัวกะโหลกเก็บไว เปนเคร่ืองประดับตามบานเรือนสวยงามมาก

• แตปจจุบันใครไปอาจอดเจอซุปเนื้อคนเพราะตอนน้ีเขาเลิกแลวเพราะกฎหมายออกมา
วาหามกินเนื้อคนไมวาศัตรูหรือนักทองเที่ยว

ประเทศปาปวนิวกินี ประเทศปาปวนิวกินี ประเทศปาปวนิวกินี ประเทศปาปวนิวกินี 
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เหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียนเหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียนเหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียนเหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียน

8 สิงหาคม กอตั้ง
อาเซียน ประกาศ
ปฏิญญากรุงเทพ

2510
ป ฏิ ญ ญ า  เ ข ต
สั น ติ ภ า พ 
อิสรภาพ และการ
วางตัวเปนกลาง 
(ZOPFAN)

2514
สนธิสัญญาไมตรี
และความรวมมือ
ในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต (TAC)

2519
มีการมอบรางวัลซี
ไรทแกนักเขียนใน
ก ลุ ม ป ร ะ เ ท ศ
ส ม า ชิ ก ที่ 
Bangkok

2522

บรูไนดารุสซา
ลาม เขาเปน
สมาชิกลําดับ
ท่ี 6

2527
กําหนดเขตการคา
เสรี AFTA , 
ปฏิญญาอาเซียน
วาดวยทะเลจีนใต

2535
มีการประชุมวาดวย
ความรวมมือด าน
การเมืองและความ
มั่ น ค ง ใ นภู มิ ภ า ค

เอเซียแปซิฟก)

2537
เวียดนามเข า
เ ป น ส ม า ชิ ก

ลําดบัที่ 7
2538

เหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียนเหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียนเหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียนเหตุการณสําคัญของประชาคมอาเซ่ียน
• สนธิสัญญาเขตปลอด

อาวุธ นิวเคลีย รแห ง
เอเซียตะวันออกเฉียง

ใต บังคับใช

• ล า ว , พ ม า เ ข า เ ป น
สมาชิกลําดับที่ 8,9 

2540
กัม พูชา เข า
เปนสมาชิก

ลําดับที่ 10
2542

ผูนําอาเซียนลง
นามรับรองกฎ

บตัรอาเซียน
2550

15  ธั น วา ค ม 
กฎบัตรอาเซียน
มีผลบั ง คับใช
อ ย า ง เ ป น

ทางการ

2551

ผูน้ําอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอาํ หัวหิน วา่ดว้ยแผนงานจดัตงัประชาคมอาเซียน  เพือจดัตงัประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
2552

เ ขต กา รค า
เสรี อาเซียน-
จี น  มี ผ ล

บังคับใช

2553
จั ด ต้ั ง เ ป น
ป ร ะ ช า ค ม

อาเซียน
2558
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3 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนเสาหลักของประชาคมอาเซียน3 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนเสาหลักของประชาคมอาเซียน

รูจกัประเทศตางๆในอาเซียนรูจกัประเทศตางๆในอาเซียนรูจกัประเทศตางๆในอาเซียนรูจกัประเทศตางๆในอาเซียน
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ขอมลูประเทศอาเซียน ขอมลูประเทศอาเซียน ((เรียงตามขนาดประชากรเรียงตามขนาดประชากร))ขอมลูประเทศอาเซียน ขอมลูประเทศอาเซียน ((เรียงตามขนาดประชากรเรียงตามขนาดประชากร))
ประเทศ

พื้นท่ี 
(ตร.กม.)

ประชากร ภาษาราชการ อตุสาหกรรมหลัก สินคาสงออกสําคัญ

1.อินโดนีเซีย 5,193,250 246 ลานคน อินโดนเีซีย
นํ้ามัน กาซธรรมชาต ิสิ่งทอ 
เสื้อผา รองเทา เหมืองแร

กาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ไม สิ่งทอ

2.ฟลิปปนส 298,170 92 ลานคน
ฟลิปโนและ
อังกฤษ

เสื้อผา ยา เคมีภัณฑ 
ผลิตภัณฑไม อาหารแปรรูป

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองจักรกล 
เสื้อผา ยานพาหนะ

3.เวียดนาม 331,690 90 ลานคน เวียดนาม
อาหาร สิ่งทอ รองเทา 
เหมืองแร ปูนซีเมนต

ขาวเจา ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ 
พริกไทย การประมง

4.ไทย 513,115 67 ลานคน ไทย
อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ 

พลังงาน

คอมพิวเตอร–อุปกรณและสวนประกอบ, 
อัญมณีเครื่องประดบั,รถยนตและชิ้นสวน
ประกอบ แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป

ขอมลูประเทศอาเซียน ขอมลูประเทศอาเซียน ((เรียงตามขนาดประชากรเรียงตามขนาดประชากร))ขอมลูประเทศอาเซียน ขอมลูประเทศอาเซียน ((เรียงตามขนาดประชากรเรียงตามขนาดประชากร))
ประเทศ

พื้นท่ี 
(ตร.กม.)

ประชากร ภาษาราชการ อุตสาหกรรมหลัก สินคาสงออกสําคัญ

5.พมา 657,740 50 ลานคน พมา
เกษตร สิ่งทอ และสินคา

อุปโภคบริโภค
กาซธรรมชาติ สิ่งทอ ไมซงุ

6.มาเลเซีย 329,758 28 ลานคน มาเลย
อิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ไม อุปกรณไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
นํ้ามันดบิ กาซธรรมชาติเหลว ปโตรเลยีม 

เฟอรนิเจอร ยาง นํ้ามันปาลม

7.กัมพูชา 181,035 15 ลานคน เขมร
สิ่งทอ สนิคาเกษตรแปรรูป 

การทองเท่ียว
เสื้อผา สิ่งทอ รองเทา ปลา ไม ยางพารา 

บุหรี่ ขาว

8.ลาว 236,800 7 ลานคน ลาว
โครงการผลติกระแสไฟฟา

พลังนํ้า   ไมแปรรปู 
ผลิตภัณฑไม เครื่องนุงหม 

ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษ
โลหะ ถานหิน เสื้อผาสําเร็จรูป
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ขอมลูประเทศอาเซียน ขอมลูประเทศอาเซียน ((เรียงตามขนาดประชากรเรียงตามขนาดประชากร))ขอมลูประเทศอาเซียน ขอมลูประเทศอาเซียน ((เรียงตามขนาดประชากรเรียงตามขนาดประชากร))
ประเทศ

พื้นท่ี 
(ตร.กม.)

ประชากร ภาษาราชการ อุตสาหกรรมหลัก สินคาสงออกสําคัญ

9.สิงคโปร 699 5 ลานคน อังกฤษ จีน
กลาง มลายู 

ทมิฬ

การผลิต กอสราง ขนสง 
โทรคมนาคม การเงิน การ

ธนาคาร

เครื่องจกัรกล เครือ่งไฟฟา เคมีภัณฑ 
เสื้อผา

10.บรูไน 5,765 410,000 คน มาเลย น้ํามัน อาหารเกษตร-
ประมง เสื้อผา

นํ้ามันดบิ และกาซธรรมชาติ

สรุปขอมูลประเทศอาเซียนสรุปขอมูลประเทศอาเซียนสรุปขอมูลประเทศอาเซียนสรุปขอมูลประเทศอาเซียน
 พื้นท่ีอาเซียนรวม พื้นท่ีอาเซียนรวม 1010  ประเทศ ประเทศ 44,,464464,,322322  ตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตร

 ประชากรอาเซียน มีประชากร ประชากรอาเซียน มีประชากร 575 575 ลานคน หรือ ลานคน หรือ 1 1 ใน ใน 10 10 ของประชากรของประชากรโลกโลก

 สินคาสงออกของอาเซียน คือ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ชิ้นสวนยานสินคาสงออกของอาเซียน คือ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ชิ้นสวนยานยนต  ยนต  
อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ เครื่องจักร เคมีภัณฑ  สิ่งทอ เคร่ืองจักร เคมีภัณฑ  
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รวมตัวเพื่อสรางอํานาจตอรองรวมตัวเพื่อสรางอํานาจตอรองรวมตัวเพื่อสรางอํานาจตอรองรวมตัวเพื่อสรางอํานาจตอรอง
 วัตถุประสงคหลัก วัตถุประสงคหลัก : : เพื่อสงเสริมเพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริการบริการ

 ไมไดเดินคนเดียว ไมไดเดินคนเดียว : : มีเปาหมายในการวมตัวกันใหเขมแข็งยิ่งขึ้นในนาม ประชาคมมีเปาหมายในการวมตัวกันใหเขมแข็งยิ่งขึ้นในนาม ประชาคม
อาเซียน ภายในป อาเซียน ภายในป 25582558    

 หลายประเทศสนใจเปนคูเจรจาหลายประเทศสนใจเปนคูเจรจา: : ประเทศประเทศคูเจรจาทางเศรษฐกิจการคา สังคม คือ จีน คูเจรจาทางเศรษฐกิจการคา สังคม คือ จีน 
อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา 
และสหภาพยุโรป และสหภาพยุโรป 

* * ตลาดและฐานการผลิต รวมเปนหนึ่งเดยีวตลาดและฐานการผลิต รวมเปนหนึ่งเดยีว
* * สรางขีดความสามารถในการแขงขันสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

* * พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
* * การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

คูเจรจาคูเจรจา

LaosLaos

AECAEC
20152015

Indonesia

Cambodia

Laos

Myanmar Philippines

Thai

VietnamVietnam
Malaysia

Singapore

Brunei

USA

EU
(Economic scale)

Asean+3

China

Japan

S. Korea

Asean+6→

India

Australia

New Z.

เสรีการคา

เสรีการลงทุน

เสรีการบริการ เสรีแรงงานฝมือ

เสรีตลาดทุน
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AseanAsean
การขยายตัวของอาเซียนการขยายตัวของอาเซียน

ขนาดเศรษฐกจิอาเซียน ขนาดเศรษฐกจิอาเซียน 44..2121%%  ตอตอ GDPGDP  โลก โลก (($$33,,326326,,090090,,000000,,000 000 ))
ขนาดเศรษฐกจิอาเซียนขนาดเศรษฐกจิอาเซียน++3 3 --> > 2626..0303%%  ตอตอ GDPGDP  โลก โลก (($$2020,,554554,,090090,,000000,,000000) ) 
ขนาดเศรษฐกจิอาเซียนขนาดเศรษฐกจิอาเซียน++6 6 --> > 3333..0101%%  ตอตอ GDPGDP  โลก โลก (($$2626,,058058,,090090,,000000,,000000) ) 

มุมมองผลกระทบตอประเทศไทยมุมมองผลกระทบตอประเทศไทยมุมมองผลกระทบตอประเทศไทยมุมมองผลกระทบตอประเทศไทย
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AEC  ผลลพัธในภาพรวมของไทยตอ ผลลพัธในภาพรวมของไทยตอ AECAEC

เราจะเราจะ ได ได ––  เสียเสีย อะไรอะไร
จากจาก.. .. AECAEC

AEC  ผลลพัธในภาพรวมของไทยตอ ผลลพัธในภาพรวมของไทยตอ AECAEC

1. ตลาด 10 ประเทศ รวมเปนหนึ่งเดียว  มีตลาดท่ีใหญขึ้น (เกิด economy of scale)  ตนทุน “คูแขง” ลดต่ําดวย

AECAEC โอกาสโอกาส อุปสรรคอุปสรรค

2. ภาษีนําเขาเปน “ศูนย ”
 ขยายการสงออกไดเพิ่มขึ้น
 มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการนําเขาวัตถุดิบท้ังราคาและ

คุณภาพสินคา 

 สินคาประเภทเดียวกันจากอาเซียนเขามาแขงขัน
เพิ่มขึ้น 

3. ทําธุรกิจดานบริการในอาเซียนไดอยางเสรี  ไปตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจบรกิารได อยางเสรี  ธุรกิจดานบริการในอาเซียนเขามาแขงขันมากขึ้น 

4. แรงงานฝมือเคลื่อนยายไดอยางเสรี  แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ  ไทยอาจถกูแยงแรงงานฝมือถามีสิ่งที่ถูกใจกวา
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AEC  ผลลพัธในภาพรวมของไทยตอ ผลลพัธในภาพรวมของไทยตอ AECAEC

AECAEC โอกาสโอกาส อุปสรรคอุปสรรค
5. AEC เปนฐานการผลิตรวมการลงทุนอาเซียน  สามารถยายฐานการผลิตไปยังอาเซียนอื่นท่ีเหมาะสม

เพื่อเสริมความสามารถการแขงขัน 
 คูแขงอาเซียนอาจจะเขามาแขงในเขตแดนเรา เพื่อ

ม า ใ ช ค ว า ม ไ ด เ ป รี ย บ ข อ ง ป จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต
บางอยาง

6. ความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกทาง
การคา

 ระบบโลจิสติกส ในภูมิภาคมีความสะดวกมากขึ้นและ
ราคาถูกลง 

 ตนทุนโลจิสติกสของคูแขงในอาเซียนก็จะลดลงดวย 
หากเขาดีกวา

7. FTA อาเซียนกับคูคาตางๆ ASEAN +3, +6  ไดเปรียบดานภาษีนําเขาเม่ือเทียบกับสินคาของประเทศ
คูแขงอื่นในตลาดคูคาเหลาน้ี

 นอกเหนือจากคูแขง 9 ประเทศอาเซียนแลวยังมี
คูแขงเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6 

AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 2015 เราจะใชประโยชนเราจะใชประโยชน  เพื่อเพื่อ.. .. ปรับตัวปรับตัวจากผลของ จากผลของ AECAEC  อยางไร อยางไร ??
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AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 2015 เตรียมเตรียม....รุกรุก1. ศึกษาเสาะหาแหลงวัตถุดิบใน AEC นําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูปจากแหลงผลิตใน AEC ท่ีมีความไดเปรียบดาน ราคา /คุณภาพ
2. ศึกษารสนิยม/ความตองการใน AEC ขายใหตลาดใหญขึ้น และใชประโยชนจากEconomy of scale ใหเต็มที่
3. ดูความเปนไปไดการยายฐานผลิต สามารถยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีเหมาะสมเปนแหลงผลิตได

AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 2015 
 เตรียมเตรียม....รับรับ1. เรียนรูคูแขง เกิดคูแขงใหมจากอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ และยังมีเพิ่มอีกคือ +3 และ +62. ไมละเลยการลดตนทุน เพราะตนทุนของคูแขงก็..ลดต่ําลง

3. เรงเสริมจุดแข็ง ลดจุดออน คูแขงจะเขามาแขงถึงในเขตแดนเรา
4. ผูกมัดใจลูกคาทุกรูปแบบ& สรางความแตกตางดวยความคิดสรางสรรค คุณภาพ/มาตรฐาน

บริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตสงบริษัทแม อาจถูกแยงลูกคา โดยคูแขงในประเทศอื่นที่ไดเปรียบกวาในการเปนฐานการผลิต
5. ตองคิด “ทําอยางไรใหเขา อยูกับเรา”อยู(กับเรา)” อาจถูกแยงแรงงานฝมือ
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มุมมองผลกระทบดานการปรับตัวของแรงงานไทยมุมมองผลกระทบดานการปรับตัวของแรงงานไทยมุมมองผลกระทบดานการปรับตัวของแรงงานไทยมุมมองผลกระทบดานการปรับตัวของแรงงานไทย

อะไรจะเกิดขึ้นตอแรงงานไทยอะไรจะเกิดขึ้นตอแรงงานไทย
เม่ือเขาสูเม่ือเขาสู AEC AEC ??
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มอง มอง AEC AEC ตองมองนโยบายอื่นควบคูกันไปตองมองนโยบายอื่นควบคูกันไป

AECAECWAGEWAGE

SKILLSKILL EDUCATIONEDUCATION

CULTURECULTUREOthersOthers

July,2012

โครงสรางการจางงานในประเทศสมาชิกอาเซียนโครงสรางการจางงานในประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมCLMV
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 ปจจัยดูดปจจัยดูด(Pull Factor) (Pull Factor) 
 ปจจัยผลักปจจัยผลัก((Push Factor)Push Factor)

พิจารณาจากปจจัยท่ีเกี่ยวของพิจารณาจากปจจัยท่ีเกี่ยวของ

เปรยีบเทียบคาจางขั้นต่ําของประเทศในอาเซี่ยนเปรยีบเทียบคาจางขั้นต่ําของประเทศในอาเซี่ยน
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ภาวะตลาดแรงงานของแตละประเทศภาวะตลาดแรงงานของแตละประเทศ
 Labor force_million Unemployment rate Inflation rate_2011

Brunei           0.2_ป 2010 2.7%_2010 2.0%
Cambodia 8.8_ป 2010 3.5%_2007 6.0%

Indonesia 117.4_ป 2011 6.3%_Feb 2012 5.7%

Laos 3.7_ป 2010 2.5%_2009 7.8%

Malaysia 11.9_ป 2011 3.0%_April 2012 3.2%

Myanmar         32.5_ป 2011 5.5%_2011 8.9%

Philippines         40.0_ป 2011 6.9%_April 2012 5.3%

Singapore           3.3_ป 2011 2.1%_Q1-2012 5.2%

Thailand         39.6_ป 2011 0.8%_Q1-2012 3.8%

Vietnam         46.5_ป 2011 2.3%_2011 18.6%

เปรยีบเทียบคาจางเปรยีบเทียบคาจาง

กลุมอาเซี่ยนกลุมอาเซี่ยน เทียบการจางเทียบการจาง//คาแรงคนไทยคาแรงคนไทย  ((คนคน))

สิงคโปร

มาเลเซีย

ไทย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

ลาว

กัมพูชา

พมา
สยามธุรกิจ มกราคม – พฤษภาคม 2555สยามธุรกิจ มกราคม – พฤษภาคม 2555



9/6/2016

19

สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน 

สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน 
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http://www.thai-aec.com/

สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน 
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ความจริงของโครงสรางการปรับคาจางขั้นต่ําความจริงของโครงสรางการปรับคาจางขั้นต่ํา ::  กรณีจังหวัดชลบุรีกรณจีังหวัดชลบุรี

สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน สถานการณแรงงานของไทยในปจจุบัน 
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การอพยพเคลือ่นยายของแรงงานตางดาวหลบหนเีขามาในประเทศไทย (Migration)

รวมทั้งหมด                    38 จังหวัด
ภาคกลาง             10 จังหวัด
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   8 จังหวัด
ภาคเหนือ              9 จังหวัด
ภาคใต             11 จังหวัด
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Big FirmBig Firm SMESME CLMVCLMV
Thai Asean

 ยายฐานการผลติเขา CLMV 
กรณีท่ีเปน Labor Intensive

 การเคลื่อนยายแรงงานไป 
Big firm (การแขงขันดาน
คาจาง)

 ปจจัยผลักใหแรงงานเขาไทย
และประเทศอื่นๆในกลุม

 ยายฐานการผลติเขา CLMV 
เพื่อหนีการแขงขันสมบูรณ

 การใชเคร่ืองจักรเขาควบคุม
การผลิต

 การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ

 ปดกิจการ สูความเปน Skill labor เต็ม
ตัว

 ฐานการผลิตคาแรงต่ํา

Others Others 

 การคัดบุคลากรเขมขน

 ปญหาการเ รียกรองของ
แรงงานในประเทศ

 การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ  การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ  การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ
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ขอตกลงการยอมรับรวมกันในบุคลากรวิชาชีพ 
(MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT : MRA)

การทําความตกลงยอมรับรวมดานคุณสมบัติและการออกใบอนุญาต
สําหรับประเภทบุคคลและอาชีพตางๆ เพ่ือใหสามารถขอรับอนุญาตพํานัก
และทํางานตามประเภทอาชีพน้ันๆไดในประเทศคูภาคี
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อาชีพ เดอืนท่ีลงนาม หนวยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย

วิศวกรรม ธันวาคม 2005 สภาวิศวกร

พยาบาล ธันวาคม 2006 สภาการพยาบาล

สถาปตยกรรม พฤศจิกายน 2007 สภาสถาปนิก

วิชาชีพสํารวจ พฤศจิกายน 2007 สภาวิศวกร 

แพทย กุมภาพันธ 2009 แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย กุมภาพันธ 2009 ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข

นกับัญชี กุมภาพันธ 2009 สภาวิชาชีพบัญชี

การทองเที่ยว มกราคม 2009 

ขอตกลงการยอมรับรวมกันในบุคลากรวิชาชีพ 
(MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT : MRA)

 การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ ทําใหขาดแคลนแรงงานฝมือในบางสาขา

 แรงงานไทยถูกแยงงานจากแรงงานตางประเทศ

 ความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรม

 การปรับตัวใหเขากับมาตรฐานการทํางานสากล

 ความรุนแรงดานการแขงขันทางธุรกิจและทรพัยากรมนุษย (Talent War)
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การเตรียมความพรอมของแรงงานในกลุมอาเซ่ียนการเตรียมความพรอมของแรงงานในกลุมอาเซ่ียนการเตรียมความพรอมของแรงงานในกลุมอาเซ่ียนการเตรียมความพรอมของแรงงานในกลุมอาเซ่ียน

แนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลังแรงงานของมาเลเซียแนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลังแรงงานของมาเลเซีย

• การเตรียมพรอมใหแกผูเรียนในดานความรูพื้นฐาน

• การสรางโอกาสการเรยีนรูแมจะอยูในชวงวัยทํางานแลว

• การพฒันาใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆในการทํางาน

• การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

• การพยายามนําเอา ICT เขามาใชเพื่อชวยในการเรียนรู
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แนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของสิงคโปรแนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของสิงคโปร
การศึกษาและการพัฒนาแรงงาน ประกอบดวย 2 สวน.............

 กอนทํางาน (Pre-employment Education and Training: PET) 

◦ ดูแลเร่ืองการพัฒนาการศึกษาตั้งแตวัยกอนเขาเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเตรียมความพรอมทางดาน
การศึกษาและทางดานทักษะในดานตางๆเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

 หลังจากเขาทํางานแลว (Continuing Education and Training: CET)

◦ CET มีความหลากหลายมากกวาและดูแลผูใหญและผูอยูในกําลังแรงงานโดยมีเปาหมายเพื่อใหกําลังแรงงานมี 
สมรรถนะ (competency)ท่ีตองการ เพื่อใหแรงงานมีความมั่นคงในการทํางานสามารถหางานไดและเพื่อให
ภาคอุตสาหกรรมไดรับผลประโยชนจากสมรรถนะของแรงงานฝมือซึ่งจะมีผลตอความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในท่ีสุด

◦ หัวใจของ CET คือ ระบบ Singapore Workforce Skills Qualifications หรือ WSQ ซึ่งเปนระบบสําคัญใน
การผึกเพิ่มทักษะและความรูใหแกแรงงาน

แนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของฟลปิปนสแนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของฟลปิปนส
เปนสวนหนึ่งของนโยบาย “The 22-Point Labor and Employment Agenda” มีแนวทางในการพัฒนากําลัง
แรงงานของประเทศ อาทิ
 การลงทุนดานเทคโนโลยสีารสนเทศในการเช่ือมโยงขอมลูหนวยงานที่ดูแลดานทักษะและหนวยงานที่ดูแล

ดานกําลังคนใหมีความสอดคลองกัน
 การจัดตั้งคณะกรรมการอบรมในดานอุตสาหกรรม (Industrial Training Board) คณะกรรมการกลุมนี้

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน
ดานการอบรม และ การสรางหลักสูตรท่ีตรงตอความตองการของภาคอตุสาหกรรมโดยตรง เพ่ือตรงตอ
ความตองการของภาคเอกชน 

 การใหทุนการศึกษาแกแรงงานท่ีตองการอบรม
 การรวมมือกับสหประชาชาติ ในการสรางโอกาสของผูที่อยูในถิ่นท่ีหางไกล และไดรับโอกาสในการศึกษา

ต่ํา 
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แนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลังแรงงานของอินโดนีเซียแนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลังแรงงานของอินโดนีเซีย
ไดมีการกําหนดแนวทางเตรียมพรอมดานกาํลังคน ในชวง 2010 – 2014 ไวดังน้ี

1. ดานอุปสงค
การขยายการลงทุนในดานแรงงาน
การลดชองวางท่ีเกดิจากตลาดแรงงาน
ปรบัโครงสรางนโยบาบดานตลาดแรงงาน

2. ดานอุปทาน
สนับสนนุการพฒันาทักษะของแรงงานโดยอาศยัชองทางตางๆ
การสนับสนุนใหมีแหลงขอมูลในดานตลาดแรงงาน และ โอกาสในดานการทํางาน

3.การสงเสรมิใหแรงงานมคีณุภาพ
การอบรมดานสมรรถนะแรงงาน
การสงเสรมิพัฒนาสรางแนวทางในการอบรมและทดสอบสมรรถนะแรงงาน
การเชื่อมโยงทางดานการศึกษาและการทํางานเขาดวยกัน 

แนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของบรูไนแนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของบรูไน

ประเทศบรูไนไดนําแผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่ 9 มาใช ซ่ึงเปนสวนหน่ึงภายใต Brunei 
Vision 2035 หรอื Wawasan Brunei 2035 นั้น ใหความสําคัญกับดานการศึกษาเปน
สําคัญ โดยมีแนวทางในการเตรยีมพรอมดานกาํลังคนคือ
 มุงหวังใหจํานวนแรงงานท่ีมีการศกึษา (Educated workforce) มีจํานวนเพิ่มขึ้น
 การเสริมสรางขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย 
 เพิ่มจํานวนแรงงานแรงงานทักษะสูง 
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แนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของ CLMVแนวคิดการเตรียมพรอมดานกําลงัแรงงานของ CLMV

 การศึกษายังเปนเคร่ืองมือที่สําคัญตอการเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาดานอาชีวศึกษา 
และชางเทคนิคยังคงเปนที่ตองการอยางมาก

 โครงสรางตลาดแรงงานน้ันเร่ิมเปลี่ยนจากผลิตภาพแรงงานตํ่าที่มีการใชแรงงานอยางเขมขน 
ดังน้ันจึงเนนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานที่อยู ในตลาดแรงงาน และ รอท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทักษะในดาน
• การปฏบิตัิงานในเชิงธุรกิจ 
• เทคโนโลยสีารสนเทศ 
• ภาษาอังกฤษ 

 ภาษา : เปลี่ยนรัฐมนตรศีึกษาธิการแลว 

 นโยบายคาเสรี : เก็บขาวอยางเสรีไดรับผลดียิ่ง 

 นโยบายตางประเทศ : กําลังจะหาโอกาสทะเลาะรอบสองกับเพ่ือน
รักพระวิหาร

 การเคลื่อนยายแรงงานของไทยไปประเทศอื่น : ไมมีปญหา 

ประเทศไทยทําอะไรไปแลวบาง?ประเทศไทยทําอะไรไปแลวบาง?
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รูเขารูเรา รูเขารูเรา : : ถาตองใชแรงงานตางชาติถาตองใชแรงงานตางชาติรูเขารูเรา รูเขารูเรา : : ถาตองใชแรงงานตางชาติถาตองใชแรงงานตางชาติ

ความหลากหลายของ
บุคลิกลักษณะ

ความ
หลากหลาย
ของสไตล
การทํางาน
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การเคยเปนประเทศอาณานคิม

 สิงคโปร มาเลยเซีย  การมีวิธีคิดที่เปนระบบ การหาความจริงอยางมี
ขั้นตอน การกลาโตแยง 

 อินโดนีเซยี  ความระมัดระวังในการแสดงออก การไมคิดนอกกรอบ

 ฟลิปปนส  ความสนุกสนาน การกลาผจญภัยทาทายสิ่งใหม

 กัมพชูา เวียดนาม  มคีวามแข็งขันในที

สไตลการทํางานของคนในประเทศอาเซยีน

 สิงคโปร : “ภูมิใจในตนเอง และตองการอะไรท่ีชัดเจนแบบขาวและดํา”
 มาเลยเซีย : “เปนระบบมีระเบียบ รักพวกพอง”
 อินโดนีเซีย : “เปนผูตามทีอ่าจทําใหเราประหลาดใจ”
 คนเวยีดนาม : “ว่ิงสูฟด ถนัดการหาชอง”
 คนฟลปิปนส : “เรื่องสนุกสนานตองมากอน”
 กัมพชูา : “ทุกอยางเพื่อเปาหมายใหอยูรอด”
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สิงคโปร 

จุดแข็งของคนสงิคโปรในเรื่องการทํางาน 
 ภาษาอังกฤษ (ที่แมวาจะมีใครลอเขาวาไมใชเปน 

English แตเปน Singlish ก็ตาม)  และภาษาจีนเปน
ภาษาประจํา

 มีความเชื่อม่ันในตนเองสงู 
 การคิดเปนระบบ 
 มีพันธะสัญญา (Commitment) กับสิ่งที่ตองทํา 
 สามารถประมวลความคิดไดดี จําประเด็นไดเร็ว 
 กลาใหความเห็น
 พรอมทําตามกติกาในการทํางานที่ไดกําหนดไว 

สิงคโปร 

จุดท่ีชาติอืน่ตองเขาใจคนสิงคโปรในเรื่องการทํางาน 
 การเปนชาติท่ีมีความภูมิใจในตนเองสงูจนมองชาติอื่นในอาเซียนสู

ตนไมได 
 การชอบใหความเห็นการวิจารณกับทุกเร่ืองแมแตเร่ืองเลก็ๆ 
 การที่จะตองใหกําหนดทุกอยางเปนขาวดํา 
 การจะตองทําตามกฎระเบยีบที่เครงครัดมากโดยไมไดยืดหยุนตาม

สถานการณที่เปนจริง ทําใหถูกมองวาบางคร้ังก็แข็งมากเกินไป 
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มาเลยเซีย

จุดแข็งของคนมาเลยเซียในเร่ืองการทํางาน 
 ภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่สองที่พูดกันไดโดยทั่วไป 

 มีวิธีคิดและการทํางานท่ีคอนขางเปนระบบ 

 มีความเปนระเบียบ 

 รักษาคําพูด 

 เชื่อฟงคาํสั่งแตก็กลาใหความเห็นตอผูบังคับบัญชา 

 มีความยืดหยุนอยูบางในบางสถานการณ 

มาเลยเซีย

จุดที่ชาติอื่นตองเขาใจคนมาเลยเซียในเร่ืองการทํางาน 
 มคีวามเปนพวกพองสูง

 คนมาเลยเชื้อสายมาลายูจะเกาะกลุมกันเหนียวแนนกวาคน
มาเลยเชื้อสายจีน ทําใหการตัดสินใจเร่ืองตางๆในงานอาจจะมี
ความเอนเอยีงได 

 หากดูภาพรวมคนมาเลยเชื้อสายมาลายจูะถนัดกบังานท่ีเปนการ
ใชทักษะดานชาง ดานวิศวกรรมมากกวางานดานที่เปนตัวเลข
การเงินบัญชี ดานการขายการตลาด 

 ในภาพรวมคนมาเลยเชื้อสายจีนก็จะถนัดงานดานตวัเลขการเงิน
บัญชี การขายการตลาด แตก็จะมุงทํางานเพื่อใหไดโอกาสที่จะ
ทําธุรกิจเองหากไดจังหวะ 
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อินโดนีเซีย
จุดแข็งของคนอินโดนีเซียในเรื่องการทํางาน 
 การทําตามสิ่งท่ีไดวางแผนหรือใหแนวทางตางๆไว

ไดดี 
 ไมกาวราวมากนัก 
 มีความออนนอมถอมตน 
 ไมกาวราวกับผูบังคับบัญชา ซึ่งอาจจะตางจาก

ภาพลักษณที่คนไทยเห็นเวลาเขาเชียรฟุตบอลใน
สนาม 

 มีความเปนศาสนิกชนท่ีดี 

อินโดนีเซีย

จุดที่ชาติอื่นตองเขาใจคนอินโดนีเซียในเร่ืองการทํางาน 
 การคิดตอยอดมกัจะมีไมมาก
 การคิดสรางสรรคอะไรใหมๆจากงานที่เคยทําอาจจะมีนอย
 การมอบหมายงานอะไรลงไป อาจจะตองลงรายละเอียดมากกวา

การบอกกรอบ
 บางคนมีความเปนศาสนิกชนที่เครงครัดมากตองทําละหมาดท้ัง 

5 เวลา ซึ่งหากจะมีการนัดหมายก็อาจจะมีผลตอตารางการ
ทํางาน

 อยาคาดหวังวาใหคนทํางานที่เปนคนอินโดเชื้อสายอินโดกับคน
อินโดเชื้อสายจีนมีความใกลชิดสนิทสนมกันอยางเหนียวแนน
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เวียดนาม

จุดแข็งของคนเวียดนามในเรื่องการทาํงาน 

 ความอึด ความกลา 

 ความไมยอทอ หนักเอาเบาสู 

 มีทักษะในการหาทางออกหรือทางลัดเวลาที่
ทํางานแลวเผชิญปญหา 

 มีวินยัสวนตัว

 สนใจการหาความรูเพื่อความกาวหนา 

เวียดนาม

จุดที่ชาติอื่นตองเขาใจคนเวียดนามในเร่ืองการทาํงาน 

 การที่หาแนวทางการทํางานเพื่อไปสู เปาหมาย
บางคร้ังอาจจะมีความเปนตัวของตัวเองมากจน
อาจจะออกไปนอกกรอบหรือหลักการที่ควรจะเปน 

 มี เปนตัวของตัวเองสูงจนอาจจะดู เปน “พวก
หัวแข็ง” 

 มีโอกาสเกิดการร่ัวไหลไดหากขาดระบบตรวจสอบ
ภายในและการ Check and Balance ที่ด ี
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ฟลิปปนส

จุดแข็งของคนฟลิปปนสในเรื่องการทํางาน 

 ทักษะภาษาอังกฤษ 

 การมีระบบคิดแบบตะวันตกที่เปนเหตุเปนผล 

 การสนใจชอบหาความรูใหมๆ 

 การเปนคนไมเครงเครียด มีความเปนมิตร 

 มี อ ารมณขั นคล ายคน ไทย  การสร า ง
บรรยากาศในท่ีทํางานไมใหเครงเครียดมาก
เกินไป

ฟลิปปนส

จุดที่คนชาติอื่นตองเขาใจคนฟลิปปนสในเร่ืองการทํางาน 

 อาจจะตองเจอปญหาเวลามีเร่ืองท่ีตองการการใช
ความจริงจังเขาไปจัดการหรือดําเนินการใหสาํเร็จ 

 การรักความสนุกหรือสบายก็อาจจะเกิดการทิ้งงาน
กลางคัน

 การทํางานเปนทีมก็อาจจะไมดีนักซึ่งก็คลายๆกับ
สไตลการทํางานของคนไทย 
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กัมพูชา

จุดแข็งของคนกัมพูชาในเร่ืองการทํางาน 
 ความอดทน 

 ความตองการเรยีนรูอะไรใหมๆ เมื่อมีโอกาส 

 มีความมุงมั่นตองการยกระดับฐานะของตนเอง 

 ยอมรับสภาพแตพรอมจะตอสูหากคิดวากําลังถูก
เอาเปรียบ 

กัมพูชา

จุดที่คนตางชาติตองเขาใจคนกัมพูชาในเร่ืองการทํางาน 

 ความรูสึกมีปมดอย บางคร้ังเกิดความกาวราวลึกๆ 

 มีแนวโนมจะ “ปนเกลียว” กบัผูบังคับบัญชาท่ีออนนอมมาก
เกินไป 

 จะยอมรับการทํางานจากหัวหนาที่ใชภาวะผูนําแบบ“อํานาจ
นิยม” มากกวาแบบอื่น

 บางคร้ังมกีารตดัสินใจแบบ “การไมมีอะไรจะเสีย”
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การเตรียมความพรอมของแรงงานไทยการเตรียมความพรอมของแรงงานไทยการเตรียมความพรอมของแรงงานไทยการเตรียมความพรอมของแรงงานไทย

การเตรียมคนทํางานในกลุมอาเซียน

 สื่อสารไดมากกวา หนึ่งภาษา : อังกฤษ + …
 เชี่ยวชาญอยางลึกซ้ึงในงานทีเ่ปนวิชาชีพตน
 มคีวามรูที่เปนสากล
 มคีวามรูดานเทคโนโลยี
 ความรูความเขาใจในหลักเกณฑ กติกาของทองถิ่นนัน้ๆ

รูลึกรูลึก



9/6/2016

43

 มีมุมมองที่เปนภาพเชื่อมโยงทั้งภูมิภาค ทั้งโลก
 มองการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ หรือ การดําเนิน

กิจกรรมตางๆกวางไปกวาการมองอยูในวงจํากัด ใน
ประเทศ 

 สามารถคาดการณเรื่องที่จะเกิดขึ้นไดในภาพกวางกวา
ในประเทศ

มองไกล
การเตรียมคนทํางานในกลุมอาเซียน

 ทักษะดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 มีความไวตอความแตกตาง หรือความ

หลากหลายของคน หรือของกลุมคน
 การมีเครื่อขายความสัมพันธขามชาติ

ใจกวาง

การเตรียมคนทํางานในกลุมอาเซียน
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 มคีวามคลองตัวที่จะถูกโยกยายไปในท่ีตางๆได
 ชอบความทาทาย ความไมแนนอน
 มีความกลาที่จะเริ่มความสัมพันธ หรือการมี

ปฏิสัมพันธกับคนแปลกหนา โดยเฉพาะกับ
ชาวตางชาติไดอยางเปนธรรมชาติ

 มีสุ ขภาพกาย สุขภาพใจ ท่ีพรอมรับความ
สมบกุสมบัน

อยางหนาอยางหนา

การเตรียมคนทํางานในกลุมอาเซียน

 ไมมีขอจํากัดเร่ืองของเวลาไมมีขอจํากัดเร่ืองของเวลา
 สามารถทาํงานไดในทุกสถานที่ ตลอดเวลาสามารถทาํงานไดในทุกสถานที่ ตลอดเวลา

เวลาเกนิรอยเวลาเกนิรอย

การเตรียมคนทํางานในกลุมอาเซียน
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ผูใชแรงงานกับการปรับตัวครั้งใหญ

1. AEC Alert : การตื่นตัวของพนกังานหรือมนุษยเงนิเดือนท่ีตองทํางานกับบริษัทขามชาติหรือบริษัทไทยที่ตองคาขาย
กับอาเซยีน

2. English Language Skill / IT Technology / Equipment Using Skill การพัฒนาทักษะหรือความรูในการทํางาน
ในระดับสากล

3. Regional  Base  Knowledge : การพัฒนาความรูและการเขาใจการทําธุรกรรมและปฏิสัมพันธในระดับอนุภูมภิาค
4. Change in Company Culture : การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท้ังจากนายจาง

หรือเพื่อนรวมงานท่ีเปนคนตางชาติท่ีแตกตางท้ังภาษา กริยา  วัฒนธรรมศาสนา ฯลฯ
5. Employee Competitiveness : การเปดแรงงานเสรีภายใต AEC   การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใน

องคกรท้ังการเลื่อนตําแหนงหรอืการปรบัเงินเดือน หรอืการถูกเลิกจาง
6. สังคมไทยจะเขาสู เงินคือพระเจา ภายใต You Work, I Pay  เพื่อนจะนอยลงไมมีความจริงใจในเพื่อนรวมงาน เปน

สังคมของวัตถุนิยมนําคุณธรรม

การศึกษากับการปรับตัวคร้ังใหญเชนกัน

1. การศึกษาในภาพใหญของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง ตองไมใหการเปลี่ยนแปลงนี้มากระชากลากเราไป
อยางทุลักทเุล เราตองเตรียมความพรอมทันที ตลอดเวลาโดยเฉพาะบุคลากรตองตามใหทันและยืดหยุนปรับตัวให
รบัสถานะการณได

2. ภาษาอังกฤษจะเปนภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ให
สามารถสื่อสารได

3. ปรับปรุงความเขาใจทางประวัติศาสตร เพื่อลดขอขัดแยงในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) จึงตอง
คํานึงถึงการสรางบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเรื่อง ASEAN ใหมากขึ้น

4. สรางบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดใน ASEAN เพิ่ม โอกาสในการทํางาน ไมเชนนั้น จะ  ถูกแยงงานเพราะเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงาน/บริการอยางเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ตองเตรียมการรองรับผลกระทบนี้อยาง
เรงดวน
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การศึกษากับการปรับตัวคร้ังใหญเชนกัน

5. สรางโอกาสในการเปน Education Hub โดยอาศัยความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรของประเทศไทย แตตองเนนใน
เร่ืองของคุณภาพการศึกษาเปนตัวนํา

6. ตองมีเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based  Learning ควรวิจัยอยางจริงจัง
และนํามาปรับใช  หองเรียนไมใชแคหองสี่เหลี่ยมเล็กๆอกีตอไป ตองเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทําเปนทีม อยู
คนละประเทศก็ทํารวมกันไดดวยไมมีขอจํากัดทางดานเทคโนโลยกีารสื่อสาร 

7. บุคลากรดานการสอนตองมีความพรอม และเปนผูท่ีชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูได  โดยมุงใหเกิดการเรียน 
เพื่อที่จะเรียนรู (learn) มใิชเรียนเพื่อที่จะรู (know) เพียงอยางเดียว

92

ตัวอยางภาพกิจกรรม ตัวอยางภาพกิจกรรม 
INDONESIAINDONESIA    PROJECT PROJECT 

CROSS CULTURAL MANAGEMENT COURSECROSS CULTURAL MANAGEMENT COURSE
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93

94

ไหนบอกวาภาคเหนือสีแดงภาคใตสีเหลือง
ศึกษาภูมิวัฒนธรรมประเทศไทยศึกษาภูมิวัฒนธรรมประเทศไทย
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95

ทุเรียนอะ เคยกินปะ บัง  ถามทามมายนาจะเอามาใหตรูกินมากกวาวะ

96
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97

98

ฟงบรรยายสรุปฟงบรรยายสรุป
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99

แนะนําตัวแนะนําตัว เราคือพลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน เชื่อปะ ศรัทธาเมิงจิงๆ

100

นาอรอยวุย อยูบานกินแต 
Nasikorange 

จะกินไดมั้ยหวา เคยกินแต ไขคาเวียร
ลิ้มลองอาหารไทยลิ้มลองอาหารไทย
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101

102

ใหทํากระทง แลวทําไมตองรําหวา
ศึกษาประเพณีของไทยศึกษาประเพณีของไทย

หนุกดีวุย
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103

ลอยๆกาโทง รําวง หรือ รําอาไรรําวง หรือ รําอาไร รําไมรําไมเปนจาเปนจา

104

อยากรําตอ มันดีซาหนุกจิงๆสอยกาโทง
ถายรูปเปนที่ระทึกถายรูปเปนที่ระทึก
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105

เสียดายวะ โอม จงลอยๆ
ลอยจรงิๆ กลางวันแสกๆลอยจรงิๆ กลางวันแสกๆ

106

ชื่ออินโด: เธอทุมเท
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107

Like

Like Like

2 Like

คาราบาว

108

ขอถายทอดประเพณีอินโดฯบางนะขอถายทอดประเพณีอินโดฯบางนะ



9/6/2016

55

109

เริ่มตนดวยทาเตนรําประจําชาติเริ่มตนดวยทาเตนรําประจําชาติ

ทาคุนๆ เหมือนแวนๆยังไงวุย

110

โชวเต็ปโชวเต็ป
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111

ประเพณีแตงงานของชาวอนิโดฯประเพณีแตงงานของชาวอนิโดฯ มองอะไรมองอะไร
ชายไดชายคือยอดชายชายไดชายคือยอดชาย

112

บัดน้ีเจาท้ังสองไดเปนสามีภรรยากนัแลวบัดน้ีเจาท้ังสองไดเปนสามีภรรยากนัแลว

แจม
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113

เจาสาวเทิดทนู เจาสาวเทิดทนู ((อยาท้ิงกูอยาทิ้งก)ู)

114

คราวนี้แตงงานแบบไทยคราวนี้แตงงานแบบไทยเปนตรูไดไง โคงสุดทายพอดี
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115

รดนํ้าศพ เอย น้ําสังขรดนํ้าศพ เอย น้ําสังข

ไปท่ีชอบๆนะเพื่อน

116

รดนํ้าสังขรดนํ้าสังข
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117

คงดีใจซทิาคงดีใจซทิา

118

ทานขนมจีนท่ีหาซื้อไมไดที่จีนทานขนมจีนท่ีหาซื้อไมไดที่จีน
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119

อาหยอยอาหยอย

120

แซบแซบ



9/6/2016

61

121

ทวัรโรงงานทวัรโรงงาน

122

นี่ก็อกีโรงงานนี่ก็อกีโรงงาน
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123

124

ทวัรโรงงานทวัรโรงงาน
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125

126

เท่ียวเมืองโบราณเท่ียวเมืองโบราณ
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127

128
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129

สถานตากอากาศบางปูสถานตากอากาศบางปู


