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คู่ค้าได้มากขึ้นและการน�าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี 
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน�าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนและมผีลจรงิๆ จงัๆ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 ณ นัน้ จะท�าให้
สถานประกอบการต่างๆ ของทุกประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนการ
บรหิารจดัการให้สอดคล้องกบัการเข้าสูป้ระชาคมดงักล่าว ซ่ึงในฉบับ
นี้ขอน�าเสนอในหัวข้อ “เตรียมพร้อมความปลอดภัยและอาชีว
อนามยัอย่างไรเมือ่ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” 
โดยขอน�าเสนอในเรื่องที่สถานประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมใน
ส่วนที่ส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นดังนี้

เรื่องที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับ Asean Economics Com-
munity (AEC) กับบุคคลากรภายในสถานประกอบการ ซึ่งเรื่องนี้ดู
ผวิเผนิหลายท่านอาจจะมองว่าไม่จ�าเป็น หรอืไม่ส�าคญั หรอืบุคลากร

เข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

ใน
ช่วงนี้ผู้อ่านวารสาร TPA News คงจะได้ยินค�าว่า AEC หรือ 
Asean Economics Community กนัหนาหขูึน้ซึง่ AEC คือ การ

รวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมีประเทศ ไทย พม่า ลาว 
เวยีดนาม มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ กมัพชูา บรไูน เพือ่
ทีจ่ะให้มผีลประโยชน์ทางเศรษฐกจิร่วมกนั จะมรีปูแบบคล้ายๆ กลุ่ม 
Euro Zone นั่นเอง จะท�าให้มีผลประโยชน์ อ�านาจต่อรองต่างๆ กับ

อย่�งไรเมื่อประเทศไทย
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ภาษา โดยขอแนะน�าให้จัดท�าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้
ปฏิบัติงานในกลุ่ม AEC จะได้ศึกษาและปฏิบัติตามระบบได้  

เรื่องที่ 4 การสื่อสาร เมื่อเข้าสู่ AEC แล้วและเมื่อมีแรงงาน
ต่างชาติในกลุ่ม AEC มาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เรื่องการ
สื่อสารจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากที่สุด เพราะจะต้องใช้ในการติดต่อทั้ง
เรือ่งงาน การปฏบิติัตามระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัย ฉะนั้นพนักงานทุกระดับ ร่วมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพและต�าแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวมาจะต้อง 
เตรียมให้พร้อม โดยภาษามาตรฐานก็คงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษ
นั่นเอง แต่ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอื่นๆ ได้เพิ่ม โดยเฉพาะภาษาใน
กลุ่มของ AEC ก็จะได้เปรียบมากขึ้น ฉะนั้นในช่วงนี้สถานประกอบ
การจะต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการสื่อสารของ
บคุลากรอย่างเร่งด่วน เช่น การอบรมเรือ่งภาษาทัง้การพดู อ่าน เขยีน

เรือ่งท่ี 5 กฎเกณฑ์ มาตรฐานและข้อบงัคบัระหว่างประเทศ 
ของประเทศต่างๆ ใน AEC เนื่องจากในระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภยัอาชวีอนามยั ทกุระบบทกุมาตรฐานจะมกีารกล่าวถงึ
การปฏบิตัติามกฎหมาย มาตรฐานและกฎระเบยีบต่างๆ ฉะนัน้สถาน
ประกอบการจะต้องน�าเอารายละเอยีดดงักล่าวมาศกึษาให้ครบถ้วน
และท�าความเข้าใจและก�าหนดรายละเอยีดทีต้่องปฏบิตัใิห้ครบถ้วน
และถูกต้อง

เรื่องท่ี 6 ทัศนคติ เรื่องนี้อาจจะแปลกสักหน่อยแต่ผู้เขียน
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เพราะเมื่อมีความเปลี่ยน-
แปลงและมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านในสถานประกอบการ 
หากบุคลากรมีทัศนคติที่ไม่ดีแล้ว กล่าวคือ ไม่ยอมปรับเปลี่ยน หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือแล้ว สถานประกอบการอาจจะได้รับผลกระทบ
ต่างๆ ตามมาได้ ฉะนั้น การปรับทัศนคติให้กับบุคคลากรจึงมีความ
ส�าคัญ ซึ่งท�าได้หลายวิธี เช่น การอบรม การดูงาน การเรียนรู ้ 
นิทรรศการ เป็นต้น โดยเจ้าของและผู้บริหารภายในสถานประกอบ
การจะต้องให้ความส�าคญักบัเรือ่งนีใ้ห้มากเพราะหากสามารถเตรยีม
พร้อมในเรื่องนี้แล้วจะท�าให้การเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ง่ายตามมา
อีกด้วย

          
ทั้งหกเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ต้องการให้

สถานประกอบการได้เตรียมความพร้อมกับอนาคตที่จะตามมา เรา
ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความเปล่ียนแปลงได้ แต่การเตรียมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่องเป็นหนึ่งในหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
และทกุๆ คนจะต้องปฏบิตัแิละถอืเป็นหนึง่ในหน้าทีท่ีส่�าคญัอย่างยิง่
ในภาวะปัจจุบัน ท้ายที่สุดนี้ขอให้การเตรียมพร้องเข้าสู่ AEC ของ
สถานประกอบการท่านจงประสบความส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

  
 

ในสถานประกอบการคงทราบแล้วและอาจมองข้ามการให้ความรูใ้น
ด้านนี้ไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบตามมาภายหลังได้ ทางที่ดีสถาน
ประกอบการควรจะต้องวางแผนการสือ่สารให้ความรูเ้กีย่วกับ Asean 
Economics Community (AEC) กับบคุลากรทุกระดบัโดยต้องกระทบ
อย่างทั่วถึงและถูกต้อง ท้ังความเป็นมา สาระส�าคัญ หรือความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่จะตามมา ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ข้อได้เปรยีบเสยีเปรยีบและแน่นอนในด้านความปลอดภยัและอาชวี
อนามยัด้วยว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงและแนวการปฏบิตัอิย่างไร โดย
การให้ความรู้ต้องต่อเนื่องและมีแบบแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกระดับในสถานประกอบการ

เรื่องที่ 2 การเตรียมพร้อมในการอยู ่ร่วมกันที่มีความ 
แตกต่างทางขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวฒันธรรม เน่ืองจากการ
ที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC แล้วนั่นหมายความว่าสถานประกอบการ
อาจจะมีบุคลากรที่มาจากต่างชาติที่อยู่ในประเทศในกลุ่ม AEC มา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งแน่นอนความแตกต่างในทุกๆ 
ด้านย่อมเกิดขึ้น ฉะนั้นในเรื่องน้ีสถานประกอบการจะต้องท�าให้
บุคคลากรของสถานประกอบการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของทุกประเทศในกลุ่ม AEC เช่น เรื่องเวลา อาหาร 
การท�างาน การพักผ่อน การท�างานเป็นทีม ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ 
เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้ากับบุคลากรที่มาจาก
ชาติอื่นได้ง่ายขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการแตกแยกในสถานประกอบ
การ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิต การด�าเนินธุรกิจ

เรือ่งที ่3 การใช้ระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยที่เป็นมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่ทั้งโลกรู้จัก 
มาใช้ในการบริหารจัดการในสถานประกอบการ โดยในเรื่องนี้มี
ความส�าคญัเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากหากเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนแล้ว การมีต่างชาติภายในกลุ่ม AEC มาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการภายในประเทศของเราแล้ว แรงงานต่างชาติเหล่านั้น
ย่อมต้องการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท�างานเป็นอย่าง
แรกแน่นอน ซึง่หากระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัและ
อาชวีอนามัยของสถานประกอบการไม่เป็นทีย่อมรบัจากแรงงานต่าง
ชาติแล้วย่อมเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น การเรียก
ร้อง การประท้วง ฯลฯ ท�าให้สถานประกอบการเสือ่มเสยีชือ่เสียงและ
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจตามมา 

ซึง่แนวทางทีจ่ะท�าให้แรงงานต่างชาตไิด้รบัหลกัประกันด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนั้น สถานประกอบการจะต้องน�า
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีเป็นสากล หรือ
เป็นที่ยอมรับมาใช้ในสถานประกอบการ เช่น OHSAS18001:2007, 
Modern Safety Management: MSM, ILO-OSHMS-2001 มาใช้
ในการบริหารจดัการภายในสถานประกอบการ เพราะมาตรฐานต่างๆ 
ที่ยกตัวอย่างมานี้ ทุกประเทศในกลุ่ม AEC ย่อมรู้จักแน่นอนเพราะ
เป็นมาตรฐานสากล หรือเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกรู้จัก อันจะท�าให้ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจมากขึ้น โดยในการจัดท�าระบบดังกล่าวจะ
ต้องมีเอกสารท่ีเป็นภาษาสากลเพิ่มจากภาษาไทยอย่างน้อยอีก 1 
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