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Managing HR in CLMV: Trends, 
Challenges and Lessons Learned

เรียบเรียงโดย นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ และนางสาวคริษฐา อ่อนแก้ว
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สถาบนัทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการ ASEAN Watch และส�านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย 

(สกว.) ได้จดัการเสวนานานาชาตเิร่ือง “Managing HR in CLMV: 

Trends, Challenges and Lessons Learned” ในวันอังคารที่ 

22 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

การเสวนาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค์หลกัเพือ่แลกเปลีย่นความรู้ทาง

วชิาการและประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง 

นักวชิาการจากประเทศอาเซยีน ได้แก่ กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา 

และเวียดนาม หรือที่รู ้จักกันในช่ือ CLMV และประเทศจีน  

ร่วมกับนักวชิาการชาวไทย ตลอดจนเจ้าของกจิการ และผูบ้ริหาร

ระดบัสงูด้าน HR ชาวไทยทีม่ปีระสบการณ์ตรงในการไปลงทนุใน

กลุ่มประเทศ CLMV 

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ Economic 

Opportunities in AEC ท่านได้ให้มุมมองเกี่ยวกับโอกาสทาง

เศรษฐกจิของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนว่า กลุม่ประเทศ CLMV 

มคีวามน่าสนใจในการลงทนุจากต่างชาติเป็นอย่างมาก ดไูด้จาก

เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI – Foreign Direct 

Investment) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจัยที่ส�าคัญใน

การดึงดูดการลงทุน มาจากการเป็นแหล่งของแรงงานราคาถูก

และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ โดยการลงทุนจากต่าง

ประเทศน้ีเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับ

การลงทนุ โดยประเทศทีไ่ปท�าธุรกิจจะสามารถลดต้นทนุการผลติ 

และขยายตลาดท�าให้มกี�าไรทีส่งูข้ึน ส่วนประเทศ CLMV กจ็ะได้รับ 

เทคโนโลยี ความรู้ และการฝึกทักษะแรงงานให้เพิ่มพูนยิ่งข้ึน  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้อาเซียนมีความเข้มแข็ง

นักวชิาการจนี Prof. Dr. James Jianmin Sun จาก School 

of Labour and Human Resources, Renmin University of 

China ได้ให้มุมมองที่ประเทศจีนมีต่ออาเซียนว่าเป็นแหล่งการ

ลงทุนที่ส�าคัญล�าดับต้นๆ ของจีน โดยจีนมีงบประมาณในการ

ลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสูงมากราว 100,000 ล้านเหรียญ ใน

ปี 2015 และก�าลังจะเพิ่มเป็น 500,000 ล้านเหรียญ ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า Prof. James ได้ให้นิยามประเทศจีนว่าเป็นประเทศ 3 C 

คอื Communist, Capitalize และ Culture และแม้ว่าประเทศจนี

จะมเีงนิทนุมาก แต่มข้ีอจ�ากดัทีส่�าคญัคอื การขาดความรู้ในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจีนได้ลองใช้วิธีการแบบตะวันตกใน

การบริหารงาน แต่ไม่เป็นผลเน่ืองจากวัฒนธรรมเอเชียมีความ 

แตกต่างกับตะวันตกอย่างมาก จีนจึงได้ประยุกต์และปรับใช้ 

วธีิการให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของจนีและประเทศทีเ่ข้าไปลงทนุ  

นอกจากนี้ Prof. James ยังให้ข้อมูลว่า จีนมีความสนใจในการ

ลงทนุท�าธุรกิจในสาขา E-Business การท่องเทีย่ว ระบบโครงสร้าง

สาธารณูปโภค และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีใหม่

นอกจากน้ี ในงานเสวนายังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้

ทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากนักวิชาการใน

กลุม่ประเทศ CLMV ทีใ่ห้มมุมองด้านแรงงานของประเทศตนเอง

เกีย่วกบัภาพรวมของตลาดแรงงานของประเทศ กฎระเบยีบด้าน
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แรงงาน คุณลักษณะเฉพาะของแรงงาน ตลอดจนค�าแนะน�า

ส�าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งท�าให้เห็นว่า CLMV มี

เศรษฐกิจที่ก�าลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ลาว  

เมยีนมา และกัมพชูา ทีม่อีตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ 7% ในขณะที่ 

เวียดนามมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% โดยมีการ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ข้ึนทกุปี ประเดน็ด้านแรงงาน

มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ อาทิ แรงงานหนุ่มสาว

มีสัดส่วนสูง แรงงานมีการศึกษาอยู่ในระดับต�่า ส่วนใหญ่เป็น 

แรงงานไร้ทักษะที่ต้องการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ มี

ความต้องการแรงงานระดับอาชีวะ ข้อมูลในตลาดแรงงานยัง 

ไม่สมบูรณ์ รัฐบาลเริ่มปรับแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ก�าหนด

ค่าจ้างขั้นต�่า วันหยุด วันลา การท�างานล่วงเวลา ฯลฯ และยิ่ง

ไปกว่าน้ันแรงงานยังมีการรวมตัวเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ

ต่างๆ อีกด้วย 

ดร. บุญวรา สุมโน นักวิจัยด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัย

เพือ่การพฒันาประเทศไทย หรอื TDRI ได้ให้มมุมองว่าในปัจจบุนั

อาเซียนเร่ิมตระหนักถึงความส�าคัญของแรงงานมากข้ึน เร่ิมม ี

การออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน และการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า

อย่างต่อเน่ือง ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้มีการให้สัตยาบัน

ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO 

แตกต่างกันตามแต่เง่ือนไขของแต่ละประเทศ ประเด็นด้าน

กฎหมายแรงงานเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เพราะเป็นเร่ืองที่ถูก

โยงมาเป็นประเด็นทางการค้า เช่น การค้ากับ EU หรือการค้ากับ

สหรัฐอเมริกา หากแรงงานไม่มีมาตรฐานเป็นแรงงานที่ถูกบังคับ 

ถูกเอาเปรียบ สินค้าจากประเทศน้ันจะถูกกีดกันไม่สามารถ

ค้าขายได้ นั่นจึงท�าให้เห็นว่าการค�านึงถึงสิทธิของแรงงานเป็น

เร่ืองที่ส�าคัญที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์จากผูมี้ประสบการณ์ในการลงทนุท�าธรุกจิในกลุม่ประเทศ 

CLMV ในหลากหลายกลุม่อตุสาหกรรมน้ัน พบว่า มคีวามคิดเหน็

ที่คล้ายคลึงถึงสิ่งที่ส�าคัญในการเข้าไปลงทุนในประเทศ CLMV 

คือ ในการเข้าลงทุนในประเทศต่างๆ ต้องค�านึงถึงการลงทุนที่

ยั่งยืน ให้ความสนใจต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อมโดย

รอบของประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

กับองค์กรให้กับคนในประเทศทีไ่ปลงทนุ ไม่ใช่เพยีงแค่การเข้าไป

เพื่อหวังผลก�าไรจากประเทศน้ันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ

เข้าไปเพื่อน�าความเจริญและการพัฒนาไปสู่ประเทศที่ลงทุน อีก 

ประการหนึง่ทีส่�าคญั การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ควรมกีาร 

เรียนรู้การศกึษาเและท�าความเข้าใจ วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของประเทศที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อสามารถปรับตัวใน

การท�างานร่วมกัน และทราบข้อควรปฏิบตัแิละไม่ควรปฏบิติัเมือ่

เข้าไปท�างานในประเทศน้ัน และทีส่�าคญัคอื การตระหนักว่า การ

เข้าไปลงทนุท�าธุรกจิในต่างประเทศมผีลไม่เฉพาะต่อภาพลกัษณ์

ของบริษัท แต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่ส�าคัญของกลุ่มประเทศสมาชิก นับเป็นโอกาสคร้ังส�าคัญทาง 

ด้านเศรษฐกิจ การศึกษาหาความรู้ และท�าความเข้าใจพื้นฐาน

ด้านแรงงานจึงถือเป็นเร่ืองส�าคัญเร่ืองหน่ึงที่จะใช้ประโยชน์ 

จากโอกาสและความท้าทายน้ีอย่างเตม็ประสทิธิภาพ และพฒันา

ธุรกิจและการลงทุนให้ประสบผลส�าเร็จได้

ความส�า เ ร็จในการจัดการเสวนานานาชาติเ ร่ือง 

“Managing HR in CLMV: Trends, Challenges and Lessons 

Learned” ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโครงการ ASEAN 

Watch และส�านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ที่เป็น 

ผู้สนับสนุนหลักทั้งงบประมาณและทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ี

ต้องขอขอบพระคณุผูส้นับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ธนาคาร

ออมสนิ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ที่ท�าให้การจัดงานเสวนานานาชาติในคร้ังน้ีบรรลุ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัในการแบ่งปันความรู้ทีม่คีณุค่า จงึได้จดั

ท�าหนังสือ Pocketbook ซึ่งเป็นการสรุปรวบรวมประมวลข้อมูล

ประเดน็ความรู้จากนักวิชาการทกุท่านทีม่าร่วมแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นภายในงานขึ้น ภายใต้ชื่อหนังสือ “เคล็ดไม่ (ลับ) ส�าหรับ

นักบริหาร “คน” ใน CLMV” ซึ่งสามารถติดตามได้ตามศูนย์

หนังสือชั้นน�าทั่วประเทศเร็วๆ นี้


