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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อพึงตระหนักต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่
ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2015	 ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	
บริการ	การลงทุน	แรงงานฝีมือ	และเงินทุนอย่างเสรี	ภายในปี	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2015)	โดยบทความนี้จะเน้นผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าต่อตลาดแรงงานไทย		และข้อพึงตระหนักในการเตรียมความพร้อมของตัวบัณฑิตซึ่งจะไปเป็นแรงงานของไทยในอนาคต	รวม
ไปถึงมุมมองของกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์	 ตลอดจนนโยบายของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในระดับอุดมศึกษา	เพื่อเตรียมบัณฑิตให้พร้อมกับการก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2015	

Abstract 
 This article aims at raising awareness of Thai people to be ready to drive Thailand’s Economy for ASEAN Economic 
Community	(AEC)	in	2015.		The	main	purpose	of	AEC	is	to	promote	ASEAN	countries	to	become	the	one	and	only	producing	
base	and	market	that	give	freedom	to	transfer	goods,	investment,	employment,	and	capital.		The	article	will	focus	on	
effects	of	the	opening	of	free-trade	in	Thailand	through	Thailand’s	labor	market.		The	student’s	awareness	of	Thailand’s	
economy	changing	will	be	discussed	regarding	their	preparation	to	become	workers	for	the	new	face	of	Thailand’s	economy.		
Then the article will include the teaching’s view points and policies of higher education institutes in English teaching 
development	in	order	to	prepare	students	for	the	ASEAN	Economic	Community	in	2015.

บทน�ำ

	 การเตรียมตัวท�างานของประชาชนชาวไทยในอีก	4	ปีข้างหน้านั้นควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร		และท�าไมต้องเตรียมตัว		ค�าตอบ
จากค�าถามทั้งสองนั้นคือ	 เมื่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียนมีความร่วมมือกันเพื่อความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	
ค.ศ.	2015	นั้น	ประเทศไทยและอาเซียนจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่	อาเซียนจะเป็นประชาคมที่เต็มรูปแบบที่สุดกว่าที่ผ่าน
มาตลอดหลายสิบปี	 อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว	 ก�าแพงที่ขวางกั้นในการท�าธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนจะถูกทลายลง	 นั่น
หมายความว่าประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย		จะต้องมีนักลงทุนจากชาติต่างๆ	มาลงทุนมากขึ้น	และเมื่อมีการลงทุน	สิ่งหนึ่งที่
เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจคือ	 แรงงาน	 แรงงานที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพย่อมได้รับการพิจารณา	 โดยเฉพาะแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ	เพราะว่าในโลกของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได	้ และเป็นสิ่งที่นายจ้างให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน	 จะเห็นได้จากการที่พนักงานที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าพนักงานคนอื่น	 ด้วยเหตุนี้	 นักเรียน	 นักศึกษาต้องพึงตระหนักถึงการเตรียม
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ตัวเพื่อที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ	 โดยอาจารย์และสถาบันการศึกษาทุกๆ	 แห่งจ�าเป็นจะต้องคิดพิจารณาในการเตรียมตัว	 เพื่อผลิต
บัณฑิตเพื่อเป็นแรงงานที่เป็นที่ต้องการกับตลาดแรงงานในอนาคต

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 คืออะไร

		 อาเซียน	หรือ	Association	of	Southeast	Asian	Nations:	ASEAN	หมายถึง	สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	เรียก
ย่อๆ	ว่า	อาเซียน	เป็นองค์กรที่ถือก�าเนิดตามปฏิญญากรุงเทพฯ	(Bangkok	Declaration)	ของผู้น�าประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้		5	
ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย	ที่จะให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพ
อันน�ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง	และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ซึ่งต่อมา	บรูไนดารุสซาลาม	ได้เข้า
เป็นสมาชิกล�าดับที่	6	ในปี	พ.ศ.	2527	เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่	7	ในปี	พ.ศ.	2528	ลาวและพม่า	เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวัน
ที่	23	กรกฎาคม	2540	และประเทศสดุท้าย	คอื	กมัพชูา	ซึง่เข้าเป็นสมาชกิในปี	พ.ศ.	2542	ท�าให้ปัจจบุนัอาเซยีนมสีมาชกิรวม	10	ประเทศ	
ได้แก่	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	ไทย	บรไูน	เวยีดนาม	ลาว	พม่า	และกมัพชูา	โดยมปีระชากรรวมประมาณ	600	ล้านคน	

ภาพที่ 1	สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่มา:	ส�านักงานการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	(http://www.cmemployment.
org/newtopic/pohots.asp?Po_noticeidpk=44)

ภาพที่ 2	ตัวแทนประชาคมอาเซียน
ทีม่า:	ส�านกังานการจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม่	
(h t tp : / /www.cmemployment .o rg/
newtopic/pohots.asp?Po_noticeidpk=44)

	 ศูนย์ข้อมูลอาชีพ	ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท�า	ส�านักงานการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	ได้อธิบายว่า	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
หรือ	ASEAN	Economic	Community	คือ	การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน	โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียนให้
เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว		มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	และการลงทุน	แรงงานฝีมือ	และเงินทุนอย่างเสรี	ภายในปี	พ.ศ.	2558	
(ค.ศ.2015)	และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญ	4	ด้านหลัก	คือ			
	 1)	การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน	ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี	
	 2)	การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนโดยส่งเสรมิกรอบนโยบายด้านเศรษฐกจิทีส่�าคญั	เช่น	กรอบ
นโยบายการแข่งขันของอาเซียน	 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	 นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(การขนส่งและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)	เป็นต้น	
	 3)	การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก	โดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	และส่งเสริมโครงการต่างๆ	ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน	เป็นต้น	
	 4)	การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค	 เช่น	
การจัดท�าเขตการค้าเสรี	และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจ�าหน่าย	เป็นต้น
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	 จากยุทธศาสตร์	4	 ด้านดังกล่าวข้างต้น	 จึงมีค�าถามว่า		
หลังปี	2558	หรือ	2015	อาเซียนจะเป็นอย่างไร	ประเทศไทยจะอยู่
ตรงไหน		กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ได้กล่าวไว้ใน	www.
thaifta.com	ว่าหลงัปี	2558	เมือ่อาเซยีนบรรลกุารจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	หรือ	AEC	แล้วนั้น		จะท�าให้อาเซียนสามารถ
รวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	 และท�าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเห็นได้ชัดเจน	ดังนี้
	 1.	สินค้า	บริการ	การลงทุน	แรงงานฝีมือ	รวมถึงปัจจัย
การผลิตต่างๆ	 สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี	 ภายใต้กรอบกฎ
เกณฑ์	กติกาที่ได้ตกลงกันไว้
	 2.	จะช่วยขยายการค้าสินค้าในอาเซียนอย่างมาก	 โดย
เฉพาะอย่างยิง่การส่งออกและน�าเข้าระหว่างกนั	ข้อดขีองการขยาย
การค้าสินค้าในอาเซียน	คือ
	 	 2.1	 อัตราภาษีเป็น	0
	 	 2.2	 มีการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
มากยิ่งขึ้น	โดยการลดขั้นตอน
	 	 2.3	 Self	Certification	หรอืการรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า
ด้วยตนเอง	ซึ่ง	AFTA	Council	รับรองแผนการด�าเนินการให้เริ่ม
ใช้ในวันที่	1	มกราคม	2012
	 	 2.4	 ASEAN	Trade	Repository	หรือ	แหล่งเก็บรักษา
ข้อมูลการค้าอาเซียน	เช่น	อัตราภาษี	NTBs	กฎแหล่งก�าเนิด	กฎ
ระเบียบทางการค้า
	 3.	 ต้นทนุทางการเงนิทีล่ดลง	เนือ่งจากการเคลือ่นย้ายเงนิ
ทุนที่เสรีขึ้น	และระบบการเงินที่ปรับปรุงดีขึ้น
	 4.	ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือที่เสรีขึ้น	 ท�าให้อาเซียนเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่าง
ชาติมากขึ้น	เพราะแรงงานที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้การบริหาร
จัดการแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
	 โดยสรุป	การเปลี่ยนแปลงภายหลังการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนนัน้	จะท�าให้บรรยากาศทางการค้าและการลงทนุ
เป็นไปอย่างเสรมีากขึน้	ด้วยการลดข้อจ�ากดั	กฎระเบยีบ	กฎเกณฑ์
ทีเ่ป็นอปุสรรคทางการค้าและการลงทนุ	คอื	ประเทศแต่ละประเทศ
สามารถเลือกใช้จุดแข็งของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เนื่องด้วย
แต่ละประเทศมคีวามหลากหลายและศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนั	จาก
จุดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	 น่าจะท�าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า	 การ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	(FDI)	น่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก	ซึง่จะส่งผลให้เศรษฐกจิในกลุม่ประเทศอาเซยีนเตบิโตมากยิง่
ขึ้น	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีงานท�าที่ดี	สามารถ
เลือกท�างานได้ทุกที่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ตนคิดว่าเหมาะ
สมกับความสามารถกับอัตราผลตอบแทน	 นักท่องเที่ยวสามารถ

เดนิทางท่องเทีย่วได้ด้วยความสะดวก	ไม่ตดิขดัในขัน้ตอนเรือ่งของ
เอกสาร	และปริมาณเงินจะไหลสู่ภูมิภาคอาเซียน	

ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำต่อตลำดแรงงำนไทย

	 ในทีน่ีผู้เ้ขยีนจะกล่าวถงึผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการ
ค้าต่อตลาดแรงงานไทย	 เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิ	เพือ่จดัตัง้เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	และท�าให้
เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนไป	 จึงเป ็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ที่การ
เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบไปยังแรงงานในประเทศไทยในฐานะ
ที่เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน	 เมื่อประเทศไทยได้เปิดเสรี
ทางการค้า	 เราสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าชาวต่างชาติย่อมจะ
หลัง่ไหลเข้ามาลงทนุท�าธรุกจิด้านต่างๆ	ในประเทศไทย		ซึง่หมาย
ถงึประเทศไทยจะมคีวามต้องการแรงงานทีม่ากขึน้	เพือ่ทีจ่ะรองรบั
งานที่จะเกิดขึ้น	
	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ข้อมูลว่า	 การ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซยีนมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื	โดยเหน็ได้จากทศิทางเพิม่ขึน้ของ
เศรษฐกิจของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงระหว่างปี	 ค.ศ.	
2000-	2009		(พ.ศ.	2543-2552)	ที่ผ่านมา		ยกเว้นในปี	ค.ศ.	2009	
(พ.ศ.	2543)	เศรษฐกจิมอีตัราการเจรญิเตบิโตลดลงเลก็น้อย		จาก
การเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ		ดงันัน้		การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนในปี	ค.ศ.	2015	(พ.ศ.	2558)	จะเป็นตวัช่วยท�าให้เศรษฐกจิ
ในภูมิภาคมีความเข้มแข็งขึ้น	 เพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะกลายเป็นแหล่งการลงทนุทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดนัที	่3	
โดยเป็นรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และอินเดีย	 เท่านั้น	
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียน	 จะสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการค้ากบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเพิม่สงูขึน้	โดยเดมิ
จากหนึ่งล้านล้านบาทในปี	ค.ศ.	2000	เป็นสองล้านล้านบาท	ในปี	
ค.ศ.	2009	จะส่งผลดีไปสู่อัตราการจ้างแรงงานที่มากขึ้น	และช่วย
ผลักดันให้ตลาดแรงงานไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเช่นกัน
	 นอกจากนี	้ยงัมข้ีอก�าหนดระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน	
ในเรือ่งของการเคลือ่นย้ายแรงงาน	ซึง่เป็นปัจจยักระทบหลกัปัจจยั
หนึง่ต่อตลาดแรงงานไทย	จากการประชมุสดุยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่9	
เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2547	ณ	เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	ท�าให้
เกิดปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน	 ฉบับที่	 2	 (Bali	
Concord	II)	 ประเด็นเรื่องแรงงานเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง	
ที่ท�าให้เกิดการก�าหนดให้จัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน	(Mutual	
Recognition	Arrangements	:	MRAs)	เรือ่งการเคลือ่นย้ายแรงงาน
เสรี	 ในสาขาวิชาชีพหลักจ�านวน	7	 สาขาด้วยกันคือ	 วิศวกรรม	
พยาบาล	 สถาปัตยกรรม	 การส�ารวจ	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 และ				
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นักบัญชี	ส่วนสาขาอื่นๆ	ยังอยู่ระหว่างพิจารณา	ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
อ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ	 หรือแรงงาน
เชี่ยวชาญ	 หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรบัร่วมกนั	(MRAs)	ของ
อาเซยีนไปในแต่ละประเทศได้อย่างเสร	ีซึง่จะเริม่ใช้ในปี	ค.ศ.	2015	
ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยจ�ากัดเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ฝีมือ	ฉะนั้นตลาดแรงงานไทยจึงได้รับผลกระทบไม่มากนัก	
	 จากที่กล่าวข้างต้น	ผลกระทบต่อแรงงานไทยนั้น	มีทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ	ทางด้านบวก	คอื	ตลาดแรงงานไทยถกูขยาย
ให้ใหญ่ขึ้น	 จากความเติบโตทางเศรษฐกิจมีการลงทุนจากต่าง
ประเทศในประเทศไทยมากขึ้น	 สามารถเดินทางไปท�างานใน
ประเทศในกลุม่สมาชกิได้ง่ายขึน้	ท�าให้แรงงานไทยมโีอกาสได้งาน
ท�ามากขึ้น		ส่วนด้านลบคือ	เกิดการแข่งขันโดยแรงงานจากกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น	 เกิดการแย่งงานกันท�า	 หรือเกิด
การน�าแรงงานต่างชาตเิข้ามาทดแทนแรงงานไทย	ทัง้นีผ้ลกระทบ
ดงักล่าวไม่ว่าจะเกดิในด้านบวกหรอืด้านลบมากกว่านัน้	ขึน้อยูก่บั
การเตรียมความพร้อมส�าหรับแรงงานในประเทศนั้นๆ	 ว่าควรจะ
ท�าอย่างไรให้แรงงานของตนมคีณุภาพและเป็นทีต้่องการของตลาด
แรงงานทั้งภายในประเทศและตลาดแรงงานสากล	 ดังนั้น	 ทุก
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเวลาเหลือไม่มากนักที่จะเตรียมความ
พร้อมให้กับแรงงานของตน

ภาพที่ 3 
ที่มา:	http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelea...26l%3Den

กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

2015

	 คณุภาพของแรงงานทีด่เีป็นสิง่ส�าคญัทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิ
ธุรกิจ	ค�าถามคือคุณภาพแรงงานไทยดีจริงหรือ	เป็นที่พึงประสงค์
ต่อตลาดแรงงานหรือไม่	 จะมีวิธีการวัดอย่างไร	 และเราจะท�า
อย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทย

	 ในปัจจุบัน	 บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและ
นับเป็นแรงงานคุณภาพ	ก็ยังมีจ�านวนอีกไม่น้อยที่ยังว่างงาน	และ
หากเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี	ในด้านดี	อาจมีแรงงานที่
ตกงานลดลง	ในด้านร้าย	อาจมีแรงงานที่ตกงานเพิ่มมากขึ้นจาก
การถกูแทนทีโ่ดยแรงงานต่างด้าว	ตารางต่อไปนี	้แสดงสถติบิณัฑติ
ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีงานท�า	และไม่มีงานท�า	

ตารางที่ 1 สถิติการมีงานท�าของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ทีม่า:	สารสนเทศอดุมศกึษา	(อ้างโดย	http://edunews.eduzones.
com/unigang/78139)

	 จากตารางข้อมูลสถิติการมีงานท�าพบว่า	บัณฑิตที่จบการ
ศึกษาปีการศึกษา	2552	 ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ไม่สามารถหา
งานท�าได้ครบ	100	%	และร้อยละของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท�าค่อน
ข้างสูง	แม้แต่บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐ	ก็มีจ�านวนผู้ที่
ยังไม่ได้งานเช่นกัน	 นั่นหมายความว่ายังมีคนตกงานเป็นจ�านวน
มาก	 ดังนั้นประเทศไทยควรเร่งหาวิธีที่จะแก้ไขการว่างงานใน
ปัจจุบัน	 และในเวลาเดียวกันก็ต้องเตรียมเสริมคุณภาพให้กับ
แรงงานไทยเพื่อให้พร้อมส�าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน					
2015
	 การทีป่ระเทศจะเตรยีมความพร้อมของแรงงานในประเทศ
ของตนนั้น	 ควรเริ่มจากการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในประเทศเพื่อ
สร้างความเข้าใจและสามารถเดินหน้าต่อไปพร้อมๆ	 กัน	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษา	 ซึ่งจะเป็นแรงงานหลักที่
ส�าคญัของประเทศเมือ่เวลาของการเปลีย่นแปลงมาถงึ	บคุคลกลุม่
นี้ควรเป็นกลุ่มในอันดับต้นๆ	 ที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจใน
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สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศของตน	 รวมทั้งตระหนักถึงผล	
กระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ	 เพื่อจะสามารถเตรียมตัวให้
พร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 อย่างไรก็ตาม	
เยาวชนกลุม่นี	้ยงัไม่ทราบเกีย่วกบัการเคลือ่นย้ายแรงงานเสร	ีจาก
การส�ารวจของกรมการจัดหางาน	 โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน	
(2553)	เรื่อง	ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีในประชาคมอาเซียน:	 ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	736	คน	ผล
ปรากฏว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	หรือร้อยละ	99.46	ยังไม่ทราบ
เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน	 มีเพียงร้อย
ละ	0.54	เท่านั้น	ที่มีความรู้	ความเข้าใจ	ดังนั้น	จากข้อมูลนี้จึง
ท�าให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง	และไม่
มากพอที่จะส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะท�าให้
แรงงานไทยในอนาคตได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการเตรียม
พร้อมสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

ภำษำอังกฤษกับควำมเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 2015

	 หลายครั้งที่คนไทยเข้าใจว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย
กัน	 แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ	 โดยพิจารณาจากการ
ลงทุนจากต่างชาติ	แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่าแรงงานเหล่านั้น
เป็นแรงงานระดับผู้ใช้แรงงาน	 ส่วนแรงงานที่มีฝีมือของไทยเป็น
อย่างไร	ค�าถามนี้เราเองพอจะมองหาค�าตอบได้ว่า	แรงงานไทยมี
ฝีมอืแต่มจีดุด้อยเรือ่งการสือ่สารเป็นภาษาองักฤษ	ดงัได้มกีารวจิยั
เกีย่วกบัความพงึประสงค์ของตลาดแรงงานทีม่ต่ีอแรงงานไทย	ซึง่
ก็อาจจะน�าไปเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพที่ควรมีของ
แรงงานไทยในอนาคต															
	 สุภาภรณ์	โกสีย์	(ม.ป.ป.)	ได้กล่าวไว้ถึงปัญหาในงานวิจัย
เรื่อง	บัณฑิตที่พึงประสงค์		ปัญหาอันดับแรกคือ	ปัญหาเกี่ยวกับ
ความสามารถทางภาษา	ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 ใน
ส่วนของภาษาไทย	พบว่าการสื่อข้อความทางการเขียนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ	อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ	ส่วนภาษาอังกฤษพบว่า	การ
พูดเพื่อสื่อข้อความอยู่ในระดับอ่อน	 บัณฑิตที่สามารถใช้ภาษา
อังกฤษได้ดีมีไม่มากนัก	
	 ศิริวรรณ	 สิริพุทไธวรรณ	 (2547)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต ่อการจ ้างงานของบัณฑิต
มหาวทิยาลยัทกัษณิ	พบว่าองค์ประกอบทีน่ายจ้างมคีวามพงึพอใจ
ต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด	ได้แก่	ความซื่อสัตย์
ในการปฏบิตังิาน	ความรบัผดิชอบต่องานทีท่�าและอทุศิเวลา	ความ
ขยนัหมั่นเพียรและกระตือรือร้นในการท�างาน	การปฏบิัติงานตาม
กฎระเบียบของหน่วยงาน	 ส�าหรับองค์ประกอบที่นายจ้างมีความ

พงึพอใจต่อบณัฑติของมหาวทิยาลยัทกัษณิน้อยทีส่ดุ	ได้แก่	ความ
สามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	(ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ)		
	 วรรณวภิา	จตัชุยั	(2542)	ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง	ความต้องการ
ของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของบณัฑติสถาบนัราชภฏัตามทศันะของ
ผู้ประกอบการ	 พบว่า	 ความต้องการข้อหนึ่งที่ผู ้ประกอบการ
ต้องการคือ	 ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ	 ประกอบด้วยใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้	ท�างานกันเป็นกลุ่ม	แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี	วางแผนการท�างานเป็น	ท�างานเป็นระบบ	มคีวามสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย	1	ภาษา	สามารถค้นคว้าและเรียน
รู้ด้วยตนเอง	ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น	ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันในสังคม	และประยุกต์งานได้
	 พสุ	 เดชะรินทร์	 (2547)	 ได้ให้มุมมองของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ไว้ในกรุงเทพธุรกิจ		วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2547	ว่า	มุม
มองหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษ	คือ	บัณฑิตจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่
ดีมากในด้านต่างๆ	ทั้งทางด้านการอ่าน	เขียน	พูด	การแสดงออก	
ทางด้านภาษาอังกฤษ	ด้านคอมพิวเตอร์	และการจัดการ	โดยใน
ด้านของภาษาไทยนัน้จะต้องสามารถสือ่สารได้ดมีาก	ส�าหรบัภาษา
อังกฤษจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการชีวิต
ประจ�าวันได้ดี	
	 จากงานวจิยัข้างต้น	พอจะสรปุได้ว่า	ภาษาองักฤษมคีวาม
ส�าคัญมากในการท�างาน		ถึงแม้แรงงานจะมีทักษะอื่นๆ	ที่ดี	แต่
กไ็ม่สามารถได้รบัความพงึพอใจอย่างสงูสดุจากผูใ้ช้แรงงานแม้แต่
เป็นหน่วยงานภายในประเทศไทยเอง		
	 เมื่อประเทศไทยต้องก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 ความส�าคัญของภาษาอังกฤษก็ยิ่งทวีความส�าคัญขึ้น	
เนือ่งจากภาษาองักฤษถกูใช้เป็นภาษากลางการสือ่สาร	และตดิต่อ
ธุรกิจการค้า	การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ได้	 สถาบันการศึกษาจึงต้องเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญในการสร้าง
บคุลากรทีม่คีณุภาพตรงต่อความต้องการของผูใ้ช้		ออกไปสูต่ลาด
แรงงานที่ก�าลังเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น		ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจ
ทัง้ภาคอตุสาหกรรม	ภาคบรกิาร	หรอืภาคการเกษตร	อาจารย์และ
สถาบันการศึกษาต้องเร่งทบทวนนโยบาย	 วิธีการสอน	 พิจารณา
หาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการใช้ภาษาองักฤษเพือ่
ใช้ในงานอาชีพได้จริง		เพื่อที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่ส�าเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาแล้วสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในการ
ด�าเนินชีวิตปัจจุบันและการประกอบอาชีพ		มิฉะนั้นแล้ว	โอกาสที่
เมือ่นกัศกึษาเรยีนจบและหางานท�าได้คงยากมากยิง่ขึน้	เนือ่งจาก
แรงงานไทยมีทั้งคู่แข่งทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน	 ซึ่งถ้านักศึกษาไทยไม่สามารถสื่อสารภาษา
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อังกฤษได	้ จะเพิ่มความเสียเปรียบในการหางานท�ามากขึ้น	 ตรง
กันข้ามถ้ามีความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้	 จะสร้างโอกาสเพิ่มความได้เปรียบในการ
หางานท�า	ปัจจุบันเราจะพบว่า	บัณฑิตที่จบการศึกษาที่ไม่ใช่ทาง
ด้านภาษา	 เช่น	วิศวกรรมศาสตร์	บริหารธุรกิจ	พยาบาล	บัญชี	
เป็นต้น	 มีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษค่อนข้าง
น้อย	ท�าให้เมือ่ต้องมกีารตดิต่อสือ่สารกบัต่างชาตจิงึเกดิปัญหาขึน้	
การจ้างงานชาวต่างชาติค่าแรงค่อนข้างสูง	ทั้งนี้การจ้างคนไทยที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 ซึ่งแม้จะจ่ายค่าจ้างสูงแต่ไม่มาก
เท่าทีจ่่ายให้กบัชาวต่างชาติ	มผีลให้ผูป้ระกอบการสามารถบรหิาร
จัดการให้ลดต้นทุนมากขึ้น	นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษใน
การท�างานแล้ว	ภาษาองักฤษมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก	ในการศกึษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยใน
อกี	4	ปีข้างหน้านี	้ถอืเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีย่งัพอมเีวลา
ในการที่จะสร้างแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพเพื่อสู้กับแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน	
	 ข้อได้เปรียบของสมาชิกอาเซียนบางประเทศในเรื่องของ
ภาษาอังกฤษ	คือ	ประเทศเหล่านั้นในอดีตเคยตกเป็นอาณานิคม
ของกลุ่มประเทศตะวันตก	 ท�าให้ประชาชนของประเทศเหล่านั้น
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี	ด้วยเหตุนี้แรงงานไทย
จงึต้องเร่งพฒันาตนเองทางด้านภาษาองักฤษ	และถ้าเป็นไปได้ควร
เรยีนรูท้ีจ่ะสือ่สารด้วยภาษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนเช่นกนั	ซึง่
จะเป็นการเพิ่มคุณภาพที่สูงขึ้นอีกให้แก่แรงงานไทย
	 ในการแก้ปัญหาแรงงานในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ	
สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทัง้ของรฐับาลและเอกชนควร
ร่วมมือเพื่อหานโยบายและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถใช้ภาษา
อังกฤษส�าหรับสื่อสารได้อย่างไม่แพ้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	
ส�าหรับแผนระยะยาว	 ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทตั้งแต่เริ่มการ
ศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับปริญญาอย่างจริงจัง	 เพราะปัจจุบัน
เราเองยังหลอกตัวเองว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
ด้านต่างๆ	มากมาย	แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม	คุณภาพ
บณัฑติกลบัลดลง	ปัจจบุนัสถาบนัการศกึษาของเอกชนทกุสถาบนั
ต้องเลีย้งตนเอง	รวมทั้งสถาบันการศึกษาของรฐับางแหง่ออกนอก
ระบบและต้องบริหารจัดการตนเอง	 ท�าให้มีการแข่งขันกันเพื่อรับ
นกัศกึษา	เพือ่เพิม่รายรบั	ตลอดจนระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ที่มีตัวบ่งชี้ในเรื่องของสัดส่วนของจ�านวนนักศึกษาที่รับเข้าต่อ
จ�านวนนักศึกษาที่จบจะต้องมีสัดส่วนที่สูง	จึงจะถือว่าสถาบันการ
ศึกษานั้นๆ	มีคุณภาพ	ท�าให้บางครั้งความเข้มข้นในการเรียนการ
สอน		รวมถึงการวัดการประเมินผลในบางรายวิชาอาจไม่ได้ตาม

มาตรฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เพื่อให้มีนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน
สงู	เพือ่ให้ได้คะแนนการประเมนิคณุภาพการศกึษาทีส่งู	อกีเหตผุล
หนึง่เป็นเหตผุลต่อเนือ่ง	เมือ่จ�านวนนกัศกึษามาก	การดแูลอาจไม่
ทั่วถึง	 คุณภาพของบัณฑิตก็จะด้อยตามไปด้วย	 นี่เป็นเพียงส่วน
หนึง่ของเหตผุลทีท่�าให้นกัศกึษาเมือ่จบการศกึษาในระดบัปรญิญา
ตรีแล้ว	 ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารได	้ ยังไม่ได้
รวมถึงตัวผู้สอน	สื่อการสอน	กระบวนการเรียนการสอน	หลักสูตร
ต่างๆ		ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบัณฑิตนั่นคือคุณภาพของ
แรงงานนั่นเอง

บทสรุป

	 ในอีก	4	ปีข้างหน้า	เราคงจะพอมองเห็นความเปลี่ยนของ
เศรษฐกจิไทยในรปูแบบของความเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	
แรงงานไทยคือกลุ ่มที่ได ้ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด	 การที่
ประเทศไทยมีแผนและกลยุทธ์เพื่อเตรียมคนในประเทศให้พร้อม
นัน้นบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัและเร่งด่วน	การประชาสมัพนัธ์และให้ความ
รู้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นกุญแจส�าคัญและเป็นบันไดขั้นแรกแห่ง
การพัฒนาและความร่วมมือของคนไทยทั้งชาติ	 การสร้างความ
เข้าใจและตระหนกัต่อความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของไทยควร
เริม่ตัง้แต่กลุม่นกัเรยีนและนกัศกึษา	ซึง่จะเป็นกลุม่แรงงานหลกัใน	
4	ปีอันใกล้นี้	ดังนั้นพวกเขาจึงควรเตรียมตัวให้พร้อม	และวางพื้น
ฐานของตนเองให้ด	ีอนัดบัแรก	ต้องมคีวามพร้อมในสาขาวชิาหลกั
ในแขนงที่มีความต้องการ	คือ	7	สาขา	ที่ได้จัดท�าข้อตกลงยอมรับ
ร่วมกันไว้	 คือ	 วิศวกรรม	 พยาบาล	 สถาปัตยกรรม	 การส�ารวจ	
แพทย์	 ทันตแพทย์	 และนักบัญชี	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ต้องเตรียม
พร้อมด้านภาษาอังกฤษ	ส�าหรับใช้ในการสื่อสาร	และการท�างาน	
นอกจากนี้	หากแรงงานไทยมีพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว		
กจ็ะสามารถสร้างโอกาสทีด่ใีห้ตนเอง		เพราะไม่เพยีงแต่จะท�างาน
ในประเทศไทยได้เท่านัน้	หากยงัสามารถท�างานในต่างประเทศได้
อีกด้วย	 รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเอง	 เพราะเรา
สามารถสือ่สารกบัคนได้ทัง้โลกด้วยภาษาองักฤษ	ท�าให้เราสามารถ
รับรู้เรื่องราวต่างๆ	ได้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งการรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากทั่ว
โลก	กเ็ป็นสิง่ส�าคญัอกีประเดน็หนึง่	ทีจ่ะท�าให้ประเทศไทยสามารถ
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รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจของทั้งประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกันและประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก
	 ในปัจจุบันถึงแม้ว่านักเรียนนักศึกษาจะไม่รับรู้มากนักเกี่ยวกับ
การที่เศรษฐกิจไทยจะร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2015	
แต่นกัเรยีนนกัศกึษากต็ระหนกัถงึความส�าคญัของภาษาองักฤษอยูแ่ล้ว	
ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนพิเศษสอนภาษาอังกฤษมีอยู่มากมาย
หลายแห่งในทุกมุมของประเทศไทย	 เพื่อตอบสนองความต้องการรู้
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนนกัศกึษา	ซึง่แต่ละแห่งจะมนีกัเรยีนนกัศกึษา
มาสมัครเข้าเรียนมากมายเช่นกัน	 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสามารถ
ตอบสนองผูต้้องการเรยีนรูภ้าษาองักฤษได้ในระดบัหนึง่	แต่กย็งัคงมจีดุ
ด้อยอยู่บางประการ	 เช่น	ราคาค่าเล่าเรียนสูง	ความไม่สะดวกในการ
เดินทาง	หรือการขาดแคลนบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ	เป็นต้น	ดังนั้น	
จึงย้อนกลับมามองที่สถาบันการศึกษา		เมื่อนักเรียนนักศึกษามีความ
ต้องการทีจ่ะเรยีนภาษาองักฤษเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว	และหากพวกเขารูถ้งึ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า	ก็จะยิ่งท�าให้พวกเขา
ตั้งใจที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น	 สถาบันการศึกษาจึง
มีหน้าที่หลักที่จะต้องช่วยพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขา	
และนอกจากการเสริมทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว	ภาษาที่สาม	ภาษาที่
สี่	ก็มีความจ�าเป็นส�าหรับพวกเขาเช่นกัน	โดยที่ภาษาที่สามที่สี่นั้น	ควร
เป็นภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน	ก็จะท�าให้แรงงานไทยมี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของนานาประเทศ		เพราะเราจะสามารถพูดได้
ทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของโลกและภาษาของประเทศเพื่อน
บ้านที่มาติดต่อธุรกิจกับเรา	 หรือมาลงทุนในประเทศของเรา	 หากเรา
ได้รับเลือกเข้าท�างาน	 เราก็จะสามารถสื่อสารกับเขาได้ด้วยภาษาของ
เขาเอง	 และเราก็จะยังช่วยเขาได้ในการติดต่อการค้าภายในประเทศ
ด้วยภาษาของเราเอง	 ดังนั้น	 ประเทศไทยคงไม่สามารถรอช้าที่จะเร่ง
เตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยเพื่อตอบรับกับเศรษฐกิจไทยสู่
ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในปี	2015
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