
การจดัการทรัพยากรมนษย์ุ ระหว่างประเทศ 
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

 การค้าระหว่างประเทศกาํลงัเพิม่บทบาทสําคญัเมื่อ
ประมาณ 50 ปีทีผ่่านมา ทําให้เกดิข้อตกลงเศรษฐกจิเสรี
ระหว่างประเทศในกล่มประเทศต่าง เช่น กล่มประเทศในุ ุ
เอเชีย อเมริกา ยโรป เป็นต้น  บริษทัธรกจิต่างุ ุ  ๆ ได้เพิม่การ
ลงทนระหว่างประเทศ ทาํให้ต้องศึกษาทฤษฎกีารค้าระหว่างุ
ประเทศในแต่ละภมภิาคต่าง ๆ เพือ่อธิบายปรากฏการณ์ู
การค้าระหว่างประเทศ การศึกษาแนวความคดิเกีย่วกบัการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศเป็นแนวความคดิทีุ่
สําคญัอย่างยิง่ในปัจจบันุ  

การจดัการทรัพยากรมนษย์ ุ (HRM-Human resources 
management) หมายถึงการจดัการทีเ่กีย่วข้องกบัความสําคญั
หรือหน้าทีก่ารบริหารบคลากร               ุ  
( Traditionally administrative personnel)ทีเ่กีย่วข้องกบั
การปฏิบัตงิาน แรงงานสัมพนัธ์ (Employee Relations)และ
การวางแผนด้านทรัพยากร สาขาวชิาทรัพยากรมนษย์ยงัุ
รวมถึงแนวความคดิด้านการพฒันาจติวทิยาอตสาหกรรม ุ /
องค์การ ทรัพยากรมนษย์เกีย่วข้องกบัภาวะแวดล้อมสองุ
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สาขาวชิาคอื จดกาํเนิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมอืงและุ
เศรษฐกจิ หรือทีเ่รียกว่าแรงงาน (Labor) ซ่ึงเป็นปัจจัยการ
ผลติ 1 ใน 4 ปัจจัยคอื แรงงานหรือทรัพยากรมนษย์ เงนิ ุ
(Money) วสัดุ(Material)และการจดัการ (Management) 
เป็นปัจจัยทีใ่ช้ร่วมกนัในการบรรษัท (corporations) และ
ธรกจิ หมายถงึบคลากรทีท่าํงานในบริษัท ุ ุ (firm) เป็น
หน่วยงานหน่ึงของบริษัททีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างงาน 
(hiring)การปลดหรือให้ออก (firing) และประเดน็เกีย่วกบั
บคลากรอืน่ ๆ ุ หมายถงึ การดาํเนินกจิกรรม ที่เกีย่วข้องกบั
การใช้ทรัพยากรมนษย์ให้เกดิประโยชน์สงสด  โดยคาํนึงถงึุ ู ุ
คณค่าในตวับคคล ความรับผดิชอบต่อสังคม  และทาํใหุ้ ุ
องค์การบรรลเป้าหมายตามทีต่ั้งไวุ้   
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โดยทัว่ไปการจดัการทรัพยากรมนษย์มคีวามหมายุ

เกีย่วข้องกบัการจดัการสรรหา การจดัการจ้างงาน การจดัการ
หมนเวยีนปฏิบัติงาน การจดัการดแลรักษา การจดัการุ ู
เกีย่วกบัการลาออก การเลกิจ้าง การจดัการเกีย่วกบับัญชี เป็น
ต้น 
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 ความจาํเป็นและความต้องการด้านทรัพยากรมนษย์ในุ
ปัจจบันจะเน้นความสําคญัทางด้านให้บคลากรมส่ีวนร่วมุ ุ
ด้านการวางแผนกลยทธ์ ุ (Strategic partner) เป็นผ้นําการู
เปลีย่นแปลง (Change agent) เป็นผ้เช่ียวชาญการบริหาร ู
(Administrative expert) รวมทั้งการเป็นทรัพยากรมนษย์ุ
หรือลกจ้างทีเ่ป็นเลศิ ู (Exployee champion) 

การจดัการทรัพยากรมนษย์จงึความสัมพนัธ์เกีย่วข้องุ
กบัวฒันธรรมการทาํงาน การจงใจและความสนใจ การสรรู
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หา การรักษา สัญญาการจ้างงาน รายละเอยีดของงาน ความ
เช่ียวชาญบคลากร สขภาพและความปลอดภัย โครงสร้างงาน ุ ุ
อาํนาจหน้าที ่ข่าวลอื วนัิย และการขาดงานเป็นต้น 
 

 
 

การขาดงาน 

วนัิย 

ข่าวลอื 

อาํนาจ
หนา้ท่ี 

โครงสร้าง
งาน 

สุขภาพและ
ความปลอดภยั 

ความเช่ียวชาญ
บคลากรุ  

รายละเอียด
ของงาน 

สัญญาการ 
จ้างงาน 

 

การรักษา 

การสรรหา 

แรงจงใจและู
ความสนใจ 

วฒันธรรมการ
ทํางาน 

การจัดการ
ทรัพยากรมนษย์ุ  
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลกาํหนดเป้าหมายขององค์การมหีลายปัจจัย เช่น 
สหภาพแรงงานมบีทบาทสําคญัเพือ่ทาํให้เกดิความเป็นธรรมสําหรับบคลากรในุ
องค์การ การปฏิบัตกิารจัดการเป็นกระบวนการสําคญัเพือ่ให้บรรลเป้าหมายุ
ขององค์การโดยให้อยู่ภายในกรอบกระบวนการกฎหมายและกากรเปลีย่นแปลง
โลกของงาน เป้าหมายดงักล่าวต้องสอดคล้องกบักลยทธ์การวางแผนของุ
องค์การ การพฒันาและการฝึกอบรมบคลากร การจงใจและการบํารงรักษาุ ู ุ
บคลากรุ  

เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรมนษย์ุ มเีป้าหมายสําคญั เป้าหมาย
แรกหรือจดกาํเนิดคอื กาํหนดกุ ลยทธ์การวางแผนด้านการสรรหา การคดัเลอืกุ
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บรรจแต่งตั้งเพือ่นําเสนอความสามารถของบคลากร เป้าหมายต่อมาคอืการุ ุ
พฒันาทรัพยากรมนษย์ในด้านการฝึกอบรม การพฒันาบคลากร โดยเฉพาะการุ ุ
พฒันาวชิาชีพของบคลากร อกีเป้าหมายหน่ึงคอืสร้างแรงจงใจให้บคลากรุ ู ุ
สําหรับการปฏิบัตงิาน สร้างขวญักาํลงัใจด้วยการให้รางวลั การชดเชย วนัิยและ
การให้คาํปรึกษา ประการสดท้ายคอืการบํารงรักษาบคลากรให้สามารถทาํงานุ ุ ุ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จัดระบบการส่ือสาร ระบบความปลอดภยัในการ
ปฏิบัตงิาน ทั้งนีก้เ็พือ่ให้ได้รับประโยชน์จากการลงทนในองค์การด้านุ
ทรัพยากรมนษย์และลดคุ วามเส่ียงด้านการเงนิ เป็นความรับผดิชอบด้านการ
จัดการทรัพยากรมนษย์เพือ่ทาํกจิกรรมด้านกจิกรรมพฤตกิรรมที่มีุ
ประสิทธิภาพ ถกต้องตามกฎหมาย มคีวามยตธิรรมโปร่งใสและมคีวามมัน่คงู ุ
ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนษย์ุ หมายถึงแนวความคดิเกีย่วข้องกบัปัจจัย
ต่าง ๆ ดงันี ้

1. การสรรหา หรือการคดัเลอืก (recruitment or Selection ) 
2. การฝึกอบรมและการพฒันา(Training and Development ) 
3. การประเมนิการปฏิบัตงิานและการจัดการ(Performance Evaluation 

and Management ) 
4. การเลือ่นตาํแหน่ง(Promotions ) 
5. บคลากรล้นงาน ุ (Redundancy)  
6. อตสาหกรรมและแรงงานสัมพนัุ ธ์(Industrial and Employee 

Relations)  
7. การบันทกึข้อมลทรัพยากรมนษย์ทั้งหมดู ุ (Record keeping of all 

personal data. ) 
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8. การชดเชยหรือทดแทน เงนิบํานาญหรือเงนิช่วยเหลอื โบนัส และเงนิอืน่ 
ๆ ทีค่ล้ายคลงึกนันีท้ีเ่กีย่วข้องกบับัญชีค่าใช้จ่าย (Compensation, 
pensions, bonuses etc in liaison with Payroll ) 

9. ข้อแนะนําต่อผ้ว่าจ้างทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาขณะปฏิบัตงิานู (Confidential 
advice to internal 'customers'  in relation to problems at work & ) 

10. การพฒันาวชิาชีพ(Career development ) 

การจัดการทรัพยากรมนษย์เกีย่วข้องกบัการบรรจแุ ุ ต่งตั้ง  การบํารงรักษาุ
บคลากร สัญญาการจ้างงาน รายละเอยีดงาน  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของุ
บคลากร สขภาพ อนามยัในสถานทีท่าํงาน ทมีงาน โครงสร้างและหน้าทีข่องุ ุ
หน่วยงาน อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ข้อแนะนํากาํหนดการทาํงาน 
ระเบียบวนัิย การขาดหรือลางาน วฒันธรรมองค์การ แรงจงใจและความสนใจู
งาน 

การพฒันาทรัพยากรมนษย์ุ   
 ผ้อาํนวยการจดัการทรัพยากรมนษย์ู ุ (Human 
recourses director) ทาํงานเกีย่วข้องกบัทรัพยากรมนษย์ุ
ทางด้านศนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรมนษย์ การดาํเนินการู ุ
ด้านทรัพยากรมนษย์แบ่งเป็นการดาํเนินการ ุ 2  ด้านคอื 
ประการแรก การพฒันาทรัพยากรมนษย์ คอืการฝึกอบรมุ
และการพฒันา การประเมินและการจดัการอาชีพ และ
ประการทีส่อง การจดัการด้านทรัพยากรมนษย์ ทาํงานด้านุ
เงนิเดอืน ค่าจ้าง ช่วงเวลาการปฏบัิตงิานในหน่วยงาน เป็น
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ต้น โดยเน้นการปฏิบัตงิานด้านทรัพยากรมนษย์และุ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการทรัพยากรมนษย์กบัุ

การพฒันาทรัพยากรมนษย์ุ (Human resource 
development) การพฒันาทรัพยากรมนษย์ุ มสัีมพนัธ์กบัการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ุ เน่ืองจากการพฒันาทรัพยากรมนษย์ุ
คอืการฝึกอบรมและการพฒันาบคลากร การพฒันาองค์การุ
และพฒันาอาชีพและงานทีบ่คลากรปฏิบัติอย่ ส่วนการุ ู
จดัการทรัพยากรมนษย์เกีย่วข้องการการชดเชย ุ
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ผลประโยชน์ การช่วยเหลอืบคลากร สหภาพ แรงงานุ
สัมพนัธ์ การวจิยัทรัพยากรมนษย์และระบบสารสนเทศ ุ
อย่างไรกต็ามการพฒันาทรัพยากรมนษย์และการจดัการุ
ทรัพยากรมนษย์มคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดกนัเน่ืุ องจากปัจจยั
ด้านการออกแบบงานและองค์การ การวางแผนทรัพยากร
มนษย์ ระบบการจดัการปฏิบัตงิาน การเลอืกสรรและการุ
บริหารงานบคคลุ  

 
 การจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศุ  (International 
Human Resource Management) 

 การจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศคอืการศึกษาุ
ผลกระทบทางด้านการจดัการทรัพยากรมนษย์ภายใต้ภาวะุ
แวดล้อมหรือบริบทของธรกจิโลกาภิวตัน์ุ ( a global business 
context) ศึกษากจิกรรมของทรัพยากรมนษย์ในการองค์การธรกจิุ ุ
ระหว่างประเทศ บทบาทของทรัพยากรมนษย์ุ ผ้ปฏบิัตหิน้าทีต่ามู
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วชิาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องในธรกจิโลกาภวิตัน์ุ
นอกจากนีย้งัศึกษาแนวความคดิการจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
ภมภิาคต่าง  ๆ เพือ่เปรียบเทยีบแนวความคดิและววิฒันาการการู
จดัการทรัพยากรมนษย์แต่ละภมภิาคุ ู  เน้นแนวความคดิด้านโลกา
ภวิตัน์ ( globalization)  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และ
การศึกษาวฒันธรรมข้ามชาตด้ิานการจดัการ(transnationalism 
and cross-cultural approaches to management) เพือ่สามารถ
เข้าใจการปฏิบัตงิานด้วยการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ในภมภิาคต่าง ๆ ุ ู  การจดัการทรัพยากร
มนษย์ระหว่างประเทศจงึเน้นการศึกษาุ เปรียบเทยีบทางด้าน 

 1.เปรียบเทยีบระบบการจ้างงาน (Comparative 
Employment Systems ) 

 2.การจดัการวฒันธรรมข้ามชาตภิมภิาคต่าง ๆ ู (Cross-
cultural Management ) 

  3.กลยทธ์ธรกจิระหว่างประเทศุ ุ (International Business 
Strategy ) 
 4.ทรัพยากรมนษย์และพฒันาการระว่างประเทศุ

(International Personnel and Development ) 



 12

  

 

  
‘7C’s of International HRM 
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การจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศได้นําเสนอุ
ปัจจยั 7 ประการ (‘7C’s International Human Resource 
Management )ในปี ค.ศ.1994 ได้แก่ 

1. วฒันธรรม (Culture) 
2. สากลนิยมหรือจักรวาลนิยม (Cosmopolitan) 
3. ศักยภาพ (Competence) 
4. การให้คาํปรึกษา (Consultancy) 
5. การประสานงาน (Coordination) 
6. รายได้หรือเงนิชดเชย (Compensation) 
7. การส่ือสาร (Communication) 
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เป้าหมายการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนษย์ระหว่างุ
ประเทศเน้นเป้าหมายทีสํ่าคญัคอื 

1.วฒันธรรม ศึกษาความแตกต่างของภมหิลงัู
วฒันธรรมในยคโลกาภิวตัน์ุ  และปัญหาการปรับตวัด้านการ
จดัการ และการจ้างงาน การบรรจแต่งตั้งบคลากรเพือ่ไม่ใหุ้ ุ
เกดิความเข้าใจผดิและความไร้ประสิทธิภาพในขณะการ
ปฏบัิตงิานตามหน้าทีใ่นตําแหน่งต่าง ๆ  

7.การ
ส่ือสาร 

6.รายได้หรือ

เงนิชดเชย 

5.การ
ประสานงาน 

4.การให้
คาํปรึกษา 

3.ศักยภาพ 

2.สากล
นิยม 

1.วฒันธรรม 

ปัจจยั 7 
ประการ 
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2.สากลนิยมหรือจกัรวาลนิยมคอืการศึกษาการ
ปฏบัิตงิานของทรัพยากรมนษย์ในุ บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัการ
จดัการทรัพยากรมนษุ ย์ระหว่างประเทศต้องจ้างงานบคลากรุ
ทีใ่ช้ชีวติในต่างประเทศทีไ่ม่ใช่บ้านเกดิ จงึต้องศึกษาการ
ปฏบัิตงิานของบคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยต่าง  ๆ  เช่น ุ  
ประการแรก ลกัษณะการเป็นสากลนิยมทีแ่ท้จริง  การมี
ประสบการณ์สง ความสามารถในการใช้ภาษาู หลายภาษา 
ประการทีสํ่าคญัคอืสามารถบรณาการปฏิบัตงิาน ู  ประการที่
สอง การดาํเนินชีวติในต่างประเทศทีไ่ม่ใช่บ้านเกดิ ต้องไป
ดาํเนินชีวติอย่ในต่างแดนู  (Expatriates) อาจนําเอา
ครอบครัวไปอย่ด้วย บ่อยคร้ังอาจประสบกบัปัญหาสําคญัู
เมือ่กลบัมายงัประเทศบ้านเกดิ (repatriation) ประการทีส่าม 
บคลากรผ้ปฏิบัุ ู ติงานต่างประเทศเป็นคร้ังคราว (Occasional  
parachutists) คอืบคลากรผ้ไปทํางานประเทศอืน่นอกบ้านุ ู
เกดิช่วงระยะเวลาส้ัน ทาํงานสนับสนนหรือร่วมปฏบัิตงิานุ
ด้านเทคนิคเป็นคร้ังคราว บางคร้ังอาจเรียกว่าเป็นวศิวกร
เพือ่ให้ครอบคลมสําหรับผ้ปฏบัิตงิานต่างประเทศุ ู เพือ่ตดิตั้ง
เคร่ืองมืออปกรณ์ใหม่ หรือจดัระบบการปฏบัิตงิานผลติใหมุ่
ในช่วงสัปดาห์หรือเดอืน อาจไม่ได้ดาํรงชีวติในประเทศทีไ่ป
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ปฏบัิตงิานคล้ายกบัแบบบคลากรประเภททีส่องดงักล่าวุ
ข้างต้น บคลากรประเภทนีก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของุ
ผ้ปฏิบัติงานในท้องถิน่มากกว่าบคลากรประเภททีส่อง  ู ุ
ประการสดท้าย บคลากรผ้ปฏิบัตงิานเคลือ่นที ุ่ ุ ู (Mobile 
worker) คอืบคลากรผ้หางานทาํในต่างประเทศเพือุ่ ู
ปฏบัิตงิานแทนบคลากรทีป่ฏบัิตงิานประจาํในทีต่่าง ๆ อาจมีุ
การทดสอบส้ัน ๆ เพราะอาจมกีารแนะนําการจดัการใหม่ ๆ 
สําหรับการปฏิบัตงิานใหม่ให้กบับคลากรดงักล่าวุ  

3.ศักยภาพ  หน่วยงานธรกจิทกหน่วยงานต้องพฒันาุ ุ
ศักยภาพของบคลากรอย่างต่อเน่ือง  ธรกจิระหว่างประเทศุ ุ มี
ความจาํเป็นต้องพฒันาศักยภาพบคลากรอย่างหลากหลายุ
และกว้างขวาง  รวมทั้งพฒันาทกัษะเมือ่จาํเป็นต้องทาํงานใน
ขอบเขต วฒันธรรม การเมอืงและภมศิาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัู . 

4.การให้คาํปรึกษา หมายถงึใช้การซ้ือบริการ(Bought-
in service) และบทบาทบคลากรด้านการจัดการ  การจดัการุ
ทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศุ เน้นการอาํนวยความ
สะดวกทีแ่ตกต่างกบัการบริการภายในประเทศ จาํเป็นต้อง
จ้างผ้เช่ียวชาญจากต่างประเทศเมือ่จะต้องตดิต่อู
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ประสานงานทีสํ่าคญัระดบัสง จําเป็นต้องการู ผ้เช่ียวชาญู
ท้องถิน่ซ่ึงบริษัทไม่ได้ตั้งอย่ในประเทศน้ัน อาจไม่เข้าใจู
ประเดน็สําคญั  จาํเป็นต้องทาํงานด้านการให้คาํปรึกษาเพือ่
ช่วยเหลอืสนับสนนบริษัททีท่าํงานต่างชาตด้ิานการจดัการุ
ทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศุ  

5.การประสานงาน เป็นการปฏิบัตงิานของบคลากรุ ใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานตามโครงสร้างหน่วยงาน
ทั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการในส่วนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานขณะปฏบัิติงานในประเทศและระหว่างประเทศ 
ด้วยความร้ความสามารถในการปฏบัิติงานในหน้าทีแ่ละู
ความเข้าใจวฒันธรรมระหว่างประเทศด้วยการส่ือสารทีม่ี
ศักยภาพสงสดู ุ  

6.รายได้หรือเงนิชดเชยบคลากรคาดหวงัว่าจะต้องุ
ได้รับค่าใช้จ่ายชดเชยส่วนทีจ่่ายไปก่อน  สําหรับบคลากรทีุ่
ต้องเดนิทางไปทาํงานต่างประเทศและส่วนต่างด้านภาษทีี่
ปฏบัิตงิานต่างประเทศ เป็นประเดน็ทีต้่องทาํความเข้าใจกบั
หน่วยงาน รวมทั้งประเดน็ด้านระดบัแรงจงใจเมือ่ต้องการใหู้
บคลาุ กรย้ายไปทํางานในบริเวณทีอ่นัตราย เช่นที่ อลาสก้า
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หรืออฟักานิสถาน ทีต้่องเดนิทางด้วยเส้นทางสายการบิน
ประเภทต่าง ๆ ด้วย 

7.การส่ือสาร หมายรวมถงึการส่ือสารและบคลากรุ
ผ้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ู (Personnel specialists) ในบริษัท
ระหว่างประเทศทีต้่องปรับให้เข้ากบัปัญหาความแตกต่าง
ด้านวฒันธรรม ภมศิาสตร์ และทีซ่ึ่งมกีารแข่งขนัสงู ู  

ปัจจยั 7 ประการสําหรับการศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศเพือ่ช่วยใหุ้ เข้าใจ
พืน้ฐานความแตกต่างแนวความคดิสําหรับการจดัการ ได้แก่    
รปแบบความแตกต่างทางวฒันธรรม ู (Cultural differences 
form) ซ่ึงเป็นพืน้ฐานการจัดการทรัพยากรมนษย์ระหว่างุ
ประเทศ ทําให้เกดิเป็นพนัธกจิต่อคณภาพการจดัการในุ
จกัรวาลหรือสากลนิยมทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติสินค้าและ
บริการ ซ่ึงทาํให้เกดิการส่ือสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ทกภมภิาคของโลกุ ู   องค์การธรกจิทีป่ระสบความสําเร็จตุ้ อง
คาํนึงถึงวธีิการประสานงานเพือ่ทาํงานร่วมกนัในองค์การ
ธรกจิในภมภิาคต่าง ๆ   เกีย่วข้องกบัพฒันาการขดีุ ู
ความสามารถศักยภาพของทรัพยากรมนษย์ยคโลกาภิวตัน์ุ ุ
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โลกไร้พรมแดน รวมทั้งความแตกต่างด้านการเมอืง 
วฒันธรรม และทรัพยากรมนษย์ทีอ่พยพย้ายถิ่นมาทาํงานุ
และตั้งถิ่นฐานนอกประเทศบ้านเกดิ บคคลากรเหล่านีต้้องุ
เผชิญกบัปัญหาการปรับตัวด้านการทาํงานให้เข้ากบัสังคม
และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั  ต้องปรับตวัในการปฏิบัติงาน 
การทาํงานร่วมกบัเพือ่นร่วมงานในระดบัต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผ้บริหารระดบัสงู ู  กลไกการให้คาํปรึกษาทีด่(ีGood 
consulting mechanisms) และความสนใจรักษาผลประโยชน์
เกีย่วกบัรายได้และค่าตอบแทนเป็นกจิกรรมทีสํ่าคญัทาํให้
การจดัการประสบความสําเร็จในภมภิาคต่าง ู  ๆ  
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แผนทีแ่สดงภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกทีม่ปีระชากรสงู คอืประเทศ
ในทวปีเอเชียซ่ึงอย่ในกล่ม ู ุ BRICS ประกอบด้วยประเทศ



 21

บราซิล รัสเซีย อนิเดยี จีนและแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะประเทศ
จนีและอนิเดยี ทําให้ประเทศในเอเชียมทีรัพยากรจํานวนมาก
ในโลก นอกจากนีเ้อเชียยงัมศีาสนาเกดิขึน้มากสด ปัจจยัด้านุ
วฒันธรรมและความเช่ือทีม่จีดกาํเนิดจากเอเชียจะมีอทิธิพลุ
ต่อการจัดการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศด้วยุ  
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แหล่งทีม่า : globalsociology.pbworks.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่
3 กนัยายน 2554 
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อิทธิพลของโลกาภิวตัน์ (Global Forces)ในโลกยคุไร้
พรมแดนมีการแขงขนัอยางเขม้ขน้ดา้นลูกคา้ ่ ่ (Intensive 
Competition for Customers) ความสมัพนัธ์ดา้นการเมือง 
และความเช่ือดา้นอุดมการณ์(Evolving Political & 
Ideological Beliefs)ตลาดทุนโลกาภิวตัน ์(Globalized 
Capital Market) ภูมิภาคและโลก (Regional & Worldwide )  
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หตัถกรรมและการแจกจาย ่ (Manufacturing & Distribution) 
ความไร้พรมแดน (Borderless) การไหลเวียนขาวสาร่
(Information Flow)การเคล่ือนไหวของนวตักรรม (Pace  of 
Innovation)ความกาวหนา้เทคโนโลย ี้ (Technology 
Advances) การศึกษาการจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างุ
ประเทศจะต้องเข้าใจความหมายนิยามคาํศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง
ดงัต่อไปนี ้
  -AFTA  Asia Free Trade Agreement กล่มเศรษฐกจิุ
เสรีอาเซียน ข้อตกลงระหว่างชาตอิาเซียน 

 
ตามข้อตกลงในวนัที ่ 28 มกราคม 1992  ทีสิ่งคโปร์สมาชิก
เร่ิมแรก 6 ประเทศคอื บรไน อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ู
สิงคโปร์และประเทศไทย เวยีดนามเข้าร่วมในปี ค.ศ. 1995, 
ประเทศลาวและเมยีนมาร์เข้าร่วมในปี ค.ศ. 1997 ประเทศ
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กมัพชาเข้าร่วมในปี คู .ศ. 1999. ปัจจบันมีสมาชิก ุ 10 ประเทศ
ในกล่มอาเซียนเน้นเป้าหมายด้านอตัราภาษศีลกรและลดุ ุ
เงือ่นไขด้านการค้าระหว่างประเทศ 

-ASEAN สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้  
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 Association of Southeast Asian Nations ASEAN 
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สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
ก่อตั้งขึน้เมือ่วนัที ่8 สิงหาคม 2510 (ค.ศ. 1967) ณ กรงเทพฯ ุ
เป็นองค์กรความร่วมมอืระดบัภมภิาค โดยมวีตัถประสงค์ู ุ
เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือและความมัน่คงทางการเมอืง การ
เจริญเติบโตทางการค้าและทางเศรษฐกจิ รวมทั้งการพฒันา
ทางสังคมของประเทศสมาชิก แรกเร่ิม อาเซียนประกอบด้วย 
5 ประเทศคอื อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และ
ไทย ต่อมาภายหลงัยคสงครามเยน็ อาเซียนได้พยายามสร้างุ
ความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกบัประเทศอืน่ ๆ ในภมิภาคู
โดยได้ขยายจาํนวนประเทศสมาชิกเป็น 10 ประเทศทัว่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เร่ิมด้วยการเป็นประเทศสมาชิกของ
ประเทศบรไนในปี ู 2527 (ค.ศ. 1984) ต่อมาเวยีดนามได้เข้า
เป็นสมาชิกในปี 2538 (ค.ศ. 1995) ลาวและพม่าในปี 2540 
(ค.ศ. 1997) และกมัพชาในปี ู 2542 (ค.ศ. 1999) อาเซียนมี
ประชากรรวมประมาณ 550 ล้านคน ครอบคลมพืุ้ นที่
ประมาณ 4.5 ล้านตารางกโิลเมตร โดยสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนตั้งอย่ทีก่รงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซียู ุ  
การประชมสดยอดผ้นําอาเซียน ุ ุ ู (ASEAN Summit) คร้ังที่ 4 
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ปี 2535 (ค.ศ. 1992) ได้เป็นจดเร่ิมต้นของการเปลีย่นแปลงว่าุ
ด้วยการส่งเสริมความร่วมมอืทางเศรษฐกจิของอาเซียน โดย
มกีารจดัตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area – AFTA) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
อาเซียนในฐานะทีเ่ป็นฐานการผลติทีสํ่าคญัเพือ่ป้อนสินค้าสู่
ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษี
และอปสรรคข้อกดีขวางทางการค้าทีม่ใิช่ภุ าษ ี รวมทั้ง 
การปรับเปลีย่นโครงสร้างภาษศีลกากรเพือ่เอือ้อาํนวยต่อุ
การค้าเสรี และตั้งแต่ปี 2540 (ค.ศ. 1997) อาเซียนได้
เสริมสร้างความแขง็แกร่งของความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
และการเงนิ โดยได้มกีารแถลง ASEAN Vision 2020 ซ่ึง
ต่อมาได้กาํหนดให้มกีารจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) ภายในปี 2563 
(ค.ศ. 2020) รวมทั้งได้ริเร่ิมการประชมรัฐมนตรีว่าการุ
กระทรวงการคลงัอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ 
Meeting – AFMM)1/  และความร่วมมอืกบัประเทศจีน 
ญีป่่นและเกาหลีุ  จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิในภมิภาค ู
ในช่วงการประชมสดยอดผ้นําอาเซียน คร้ังที ุ่ ุ ู 13 ปี 2550 
(ค.ศ. 2007) ณ ประเทศสิงคโปร์ ผ้นําอาเซียนได้เห็นชอบทีู่
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จะให้เร่งการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจากปี 2563 
(ค.ศ. 2020) เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยได้ร่วมลงนามใน
แผนการดาํเนินงานไปส่การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิู
อาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint – 
AEC Blueprint) (http://www.aseansec.org/21083.pdf)  
นอกจากนี ้ ในช่วงการประชมสดยอดผ้นําอาเซียน คร้ังที ุ่ ุ ู 13 
ผ้นําอาเซียนยงัได้ให้การรับรองู  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) ซ่ึงมวีตัถประสงค์เพือ่จดัตั้งกรอบทางสถาบันและุ
กฎหมายสําหรับอาเซียนในการเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
ช้ันนําในภมภิาค โดยกฎบัตรอาเซียนจะมผีลบังคบัใช้หลงัู
ประเทศสมาชิกทกประเทศให้สัตยาบันุ   ความสัมพนัธ์กบั
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผ้รับผดิชอบหลกัด้านความร่วมมือทางู
การเงนิและระบบสอดส่องดแลเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกู
ในภมภิาค โดยดาํเนินการในกรอบการประชมู ุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียน (ASEAN Finance 
Ministers’ Meeting – AFMM) ซ่ึงมกีารประชมเป็นประจาํุ
ทกปีตั้งแต่ปี ุ 2540 และดาํเนินการผ่านคณะทาํงาน 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) การพฒันาตลาดทนภมภิาค ุ ู (Capital Market 
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Development) (2) การเปิดเสรีภาคบริการทางการเงนิ 
(Financial Services Liberalization under the ASEAN 
Framework Agreement on Services) และ (3) การเปิดเสรี
บัญชีทน ุ (Capital Account Liberalization) นอกจากนี ้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียนยงัเป็นผ้รับผดิชอบู
การดาํเนินงานตาม AEC Blueprint ในส่วนทีเ่กีย่วกบัภาค
การเงนิ ซ่ึงครอบคลมเร่ืองการเปิดเสรีภาคบริการทางการเงนิ ุ
และการเปิดเสรีบัญชีทน นอกเหนือจากความร่วมมอืภายใตุ้
กรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแล้ว ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยงัได้เข้าร่วมในกรอบการความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Central Bank Forum – 
ACBF) ซ่ึงจดัตั้งขึน้เมือ่วนัที ่ 5 พฤศจกิายน 2540 โดยการ
ประชมภายใต้กรอบ ุ ACBF ประกอบด้วยการประชมระดบัุ
ผ้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ู (ASEAN Central Bank 
Governors’ Meeting – ACGM) และการประชมระดบัรองุ
ผ้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ู (ASEAN Central Bank 
Deputies’ Meeting – ACDM) ซ่ึงเป็นการหารือเร่ืองความ
ร่วมมอืทางการเงนิภายในภมภิาค เช่นเดยีวกบัการประชมู ุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียน  
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ทั้งนี ้ ธนาคารกลางอาเซียนยงัได้ร่วมกนัลงนามในสัญญา
แลกเปลีย่นเงนิตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement – 
ASA) เมือ่วนัที ่ 5 สิงหาคม 2520 (ค.ศ. 1977) เพือ่เป็นกลไก
ในการให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชิกทีป่ระสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมอีาย ุ 2 ปีและได้มกีารต่อ
อายมุาจนถงึปัจจบัน ซ่ึงมีวงเงนิความช่วยเหลอืรวม ุ 2 
พนัล้านเหรียญ สรอ.ข้อมลเพิม่เติมเกีย่วกบัการประชมู ุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียนสามารถค้นหาได้
จากhttp://www.aseansec.org/4927.htm. นอกจากนี ้ ข้อมลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในกรอบ
ความร่วมมอือาเซียน สามารถค้นหาได้จากรายงานเศรษฐกจิ
และการเงนิประจําปีของธนาคารแห่งประเทศไทย  

-APEC ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซิฟิก 
(เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) 
เป็นกล่มความร่วมมอืทางเศรษฐกจิุ  ระหว่างเขตเศรษฐกจิใน
ภมภิาคเอเชียู -แปซิฟิก เอเปคก่อตั้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2532 โดยมี
จดประสงค์ม่งเน้นความเจริญเตบิโตและการพฒันาทีย่ัง่ยนืุ ุ
ของภมภิาค และผลกัดนัให้การเจรจาการค้าหลายฝ่าย รอบู
อรกวยั ประสบผลสําเร็จ ขณะเดีุ ุ ยวกนั เอเปคกต้็องการ
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ถ่วงดลอาํนาจทางเศรษฐกจิของกล่มเศรษฐกจิต่าง ๆ ุ ุ
โดยเฉพาะกล่มสหภาพยโรปุ ุ  อกีด้วย 

 
  -BRICs Brazil Russia India and China 
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กล่มเศรษฐกจิุ  BRICS หมายถงึกล่มเศรษุ ฐกจิรวมประเทศ
บราซิล รัสเซีย อนิเดยี และจนี เน่ืองจากมีขั้นตอนการพฒันา
เศรษฐกจิใกล้เคยีงคล้ายกนัอาจเรียกว่าผ้ยิง่ใหญ่ทั้งส่ีู  (Big 
Four) กล่มประเทศดงักล่าวพฒันาอย่างรวดเร็ว ในปี คุ .ศ. 
2050 จะรวมพลงัเศรษฐกจิเป็นชาตทิีม่ัง่คัง่ทีส่ดในโลกุ
ทางด้านพืน้ทีแ่ละประชากร  เมือ่วนัที ่16 มถินายน คุ .ศ. 
2009, ผ้นําประเทศดงักล่าวได้ประชมและประกาศข้อตกลงู ุ
ร่วมกนัและยงัได้ประชมกนัในในปี คุ .ศ. 2010 และ ค.ศ. 
2011. กล่มประเทศ ุ BRICS (Brazil, Russia, India, China, 
South Africa) เป็นการรวมตัวของกล่มประเทศเศรษฐกจิุ
ใหม่ของโลกแยกจากกล่ม ุ G7 ช่ือดั้งเดมิของกล่มนีค้อื ุ BRIC 
เป็นช่ือย่อทีน่ายจิม โอ’นีล ( Jim O’Neil )หัวหน้าคณะ
นักวจิยัเศรษฐกจิโลกของสถาบันการเงนิ Goldman Sachs 
บัญญตัิขึน้ในปี พ.ศ.2545 เพือ่ใช้เรียกกล่มประเทศเศรษฐกจิุ
ช้ันนําของโลก ช่ือนีต้ั้งตามอกัษรตวัแรกของช่ือประเทศ
สมาชิกแรกเร่ิม 4 ประเทศ คอื บราซิล รัสเซีย อนิเดยี จีน 
ต่อมาในวนัที ่ 23 ธันวาคม 2553 แอฟริกาใต้ได้เข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชิกรายล่าสด จึงมต่ีอย่อ ุ “S” ของแอฟริกาใต้
เพิม่ขึน้ กลายเป็นกล่มประเทศ ุ BRICS ในปัจจบันุ   
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     ด้วยขนาดทรัพยากรทางเศรษฐกจิโดยรวมอนัมหาศาล
และจาํนวนประชากรทีค่ดิเป็นร้อยละ 40 ของประชากรโลก
ทั้งหมด ทาํให้เช่ือกนัว่า BRICS จะมศัีกยภาพในการผลกัดนั
ให้เกดิการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิได้อย่างมากและรวดเร็ว 
ในปี พ.ศ. 2551 BRICS มส่ีวนในการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของโลกสงถงึร้อยละ ู 59 และจากฐานข้อมลของ ู Goldman 
Sachs พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2552 กล่มประเทศนีม้ีุ
สัดส่วนใน GDP โลกประมาณร้อยละ 36.3 และคาดว่าในปี 
พ.ศ. 2563 GDP ของกล่ม ุ BRICS กจ็ะขยายตวัเป็นร้อยละ 
49 ของ GDP โลก ด้วยเหตนีจ้งึคาดการณ์กนัว่าภายในปีุ  
พ.ศ. 2593 กล่มประเทศนีจ้ะมศัีกยภาพใกล้เคยีงกบัประเทศุ
ทีม่ัง่คัง่ในปัจจบันุ  แนวโน้มเหล่านีท้าํให้เช่ือกนัว่าการเกดิขึน้
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ของ BRICS จะทาํให้กล่มประเทศทีไ่ม่ใช่โลกตะวนัตกเข้ามาุ
มอีทิธิพลต่อโลกแทนกล่มประเทศโลกตะวนัตกุ   
          นอกจากความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ กล่ม ุ BRICS 
ยงัมีแผนจะพฒันาไปส่การเป็นกล่มความร่วมมอืทางู ุ
การเมอืงให้ชัดเจนยิง่ขึน้ รวมถงึความร่วมมอืในสาขาอืน่ ๆ 
อกี ได้แก่ความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน เน่ืองจาก
สมาชิก BRICS เป็นประเทศทีผ่ลติและใช้พลงังานมากที่สดุ  
และเป็นประเทศผ้ผลติผลผลติทางการเกษตรรายใหญ่ทีสู่ ุด
และเป็นผ้บริโภคผลผลติทางการเกษตรมากทีส่ดู ุ  การ
พฒันาการใช้พลงังานสะอาด การเพิม่ผลผลติการเกษตร เป็น
ต้น และยงัมศัีกยภาพทีจ่ะขยายความร่วมมอืเพิม่ขึน้อกี อาทิ 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการค้าการลงทน ยา และการุ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  
            การประชมสุ ุดยอดกล่มประเทศ ุ BRICS จดัขึน้เป็น
ประจาํทกปีุ  โดยการประชมสดยอด ุ ุ BRICS คร้ังที ่1 จดัขึน้ที่
เมอืงเยคาเตรินบร์กู  สหพนัธรัฐรัสเซีย เมือ่วนัที ่16 มถินายน ุ
2552 (ค.ศ.2009) โดยรัสเซียรับเป็นเจ้าภาพ ในสมยัของ
ประธานาธิบดดีมทิรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) และ
การประชมคร้ังที ุ่ 2 จดัขึน้ทีก่รงบราซิเลยี สหพนัธ์ุ
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สาธารณรัฐบราซิล เมือ่วนัที ่ 16 เมษายน 2553 (ค.ศ.2010) 
โดยบราซิลรับเป็นเจ้าภาพ ในสมัยของประธานาธิบดลีอสิ อิู
นาซิโอ ลลา เดอ ซิลวา ู (Luiz Inacio Lula da Silva) และการ
ประชมคร้ังที ุ่ 3 ซ่ึงเป็นคร้ังล่าสดุ จดัขึน้ทีเ่มอืงซานย่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจนี เทือ่วนัที ่14 เมษายน 
2554 (ค.ศ.2011) โดยจนีรับเป็นเจ้าภาพ ในสมยัของ
ประธานาธิบดหีจิ่นเทาู  และอนิเดยีจะรับเป็นเจ้าภาพในการ
ประชมสดยอด ุ ุ BRICS คร้ังที ่4 ซ่ึงเป็นวาระถดัไปในปี 2555 
(ค.ศ.2012) ณ กรงนิวเดลีุ   
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทของอนิเดยีในกล่มุ  BRICS  
            ภายหลงัการประชมสดยอด ุ ุ BRICS คร้ังที ่3 ณ เมอืง 
Sanya สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจนี ในปี 2554 
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นายมานโมฮัน ซิงห์ (Manmohan Singh) นายกรัฐมนตรี
อนิเดยีได้มถ้ีอยแถลงการต้อนรับแอฟริกาใต้เข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ชาติที ่ 5 ของกลุ่ม BRICS เมือ่วนัที่ 23 ธันวาคม 2553 
และได้รับรองปฏญิญา Sanya และแผนปฏบัิตกิารทีจ่ะ
ส่งเสริมความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ อาท ิด้านความมัน่คง การ
คลงั การเกษตร สขภาพ วฒันธรรม กฬีา และการอนรักษ์ุ ุ
ส่ิงแวดล้อม และได้ประกาศรับเป็นเจ้าภาพการประชมสดุ ุ
ยอด BRICS คร้ังต่อไปด้วย นอกจากนี ้อนิเดยียงัได้เรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิก BRICS ซ่ึงเป็นสมาชิกคณะมนตรีความ
มัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ (UNSC) ทั้งประเภทถาวรและไม่
ถาวร ร่วมหารือเพือ่ปฏริปสหประชาชาตใิห้สอดคล้องกบัู
ความท้าทายทางด้านเศรษฐกจิและการเมอืงในสภาวการณ์
ปัจจบันุ  และยงัได้เรียกร้องให้สมาชิก BRICS มฉัีนทามติต่อ
ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัระเบียบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเดน็เร่ืองความเป็นเอกภาพ บรณภาพแห่งดนิแดน ู
อธิปไตย และเอกราชของแต่ละประเทศ  
       อนิเดยีให้ความสําคญักบักล่ม ุ BRICS โดยเห็นว่า
คณภาพและความยัง่ยนืของกระบวนการฟ้ืนฟเศรษุ ู ฐกจิของ
โลกขึน้อย่กบัความเข้มแขง็ทางู เศรษฐกจิของประเทศสมาชิก
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กล่มุ  BRICS เป็นหลกั นอกจากนีอ้นิเดยียงัได้ใช้เวทกีาร
ประชม ุ BRICS เป็นล่ทางในการผลกัดนันโยบายทีอ่นิเดยีใหู้
ความสําคญัและไม่อาจระบอย่างชัดเจนในแถลงการณ์ร่วมไดุ้  
(เน่ืองจากจนีไม่เห็นด้วย) เช่น ความร่วมมอืด้านพลงังาน 
และการปฏริปสหประชาชาติู   
 
 
 
 
 
 
 
 
แอฟริกาใต้ : สมาชิกใหม่กบัความท้าทายในการก้าวส่ประตสู่ ู ู
ทวปีแอฟริกา  
           หลงัจากได้พยายามอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน 
ประเทศแอฟริกาใต้ได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของ 
BRICS ดงัจะเห็นจากการเยอืนจนีอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธิบดจีาคอบ ซม่า ู (Jacob Zuma) เมือ่เดอืน
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สิงหาคมปีเดยีวกนั และการเพิม่การลงทนระหว่างกนัของุ
แอฟริกาใต้กบัประเทศในกล่ม ุ BRICS และจากขนาดและ
ศักยภาพของ BRICS ทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ทาํให้เกดิความเห็นที่
แตกต่างกนัมากมายเกีย่วกบัการเข้าเป็นสมาชิกของ
แอฟริกาใต้ ซ่ึงสะท้อนออกมาในทีสั่มมนาเกีย่วกบัเร่ืองนีเ้มือ่
วนัที ่1 มนีาคม 2554 ซ่ึงจดัโดย South African Institute of 
International Affairs (SAIIA) ทีม่ทีั้งประเดน็ความเห็น
ด้านบวกและด้านลบ  
            ความเห็นด้านบวกน้ันมองว่า การเป็นสมาชิก BRICS 
ของแอฟริกาใต้น้ันจะเป็นการช่วยส่งเสริมบทบาทของ
แอฟริกาใต้ในฐานะประตส่ทวปีแอฟริกาู ู  และด้วยเหตทีุ่
ประเทศสมาชิกของ BRICS แต่ละประเทศต่างเป็น
มหาอาํนาจในภมิภาคของตนเองจะมผีลทาํให้สมาชิกใหมู่
อย่างแอฟริกาใต้สามารถเพิม่อาํนาจการต่อรองในเวที
ระหว่างประเทศได้ อกีทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและต่อยอด
ความร่วมมอืทั้งระหว่างกนัของประเทศทั้งภายในและ
ภายนอก BRIC โดยทั้งหมดนีส้อดคล้องกบันโยบาย
ต่างประเทศของแอฟริกาใต้ทีเ่น้นสร้างสมดลระหว่างุ
ความสัมพนัธ์เหนือ – ใต้ ตะวนัออก – ตะวนัตก และใต้ - ใต้  



 44

           อย่างไรกต็าม บทบาทในฐานะประตส่แอู ู ฟริกาสําหรับ
นานาชาตดิงักล่าวไม่อาจทาํได้ง่ายนัก เพราะยงัมคีวาม
แตกต่างหลายด้านระหว่างประเทศแอฟริกาด้วยกนัเอง อกีทั้ง
ประเทศเหล่านีย้งัยากทีจ่ะเข้าถงึสําหรับคนภายนอก จงึทาํให้
ไม่สามารถใช้ประเทศแค่เพยีงประเทศเดยีวเป็นส่ือกลางใน
การเข้าถึง และในขณะเดยีวกนักจ็ะต้องเผชิญกบัการแข่งขัน
ทีร่นแรงกบัประเทศอืน่ๆในทวปี เช่นุ  อยีปิต์ ไนจเีรีย เคนย่า 
และเซเนกลั นอกจากนี ้ บทบาทดงักล่าวยงัอาจจะเป็นการ
ทาํลายโอกาสของบริษทัต่าง ๆ ของแอฟริกาใต้เอง ทีต้่องการ
เจาะตลาดในทวปีแอฟริกาและกย็งัทาํให้แอฟริกาใต้เส่ียงต่อ
การตกเป็นผ้เสียประโยชน์ฝู่ ายเดยีวในการเปิดเสรีทางการค้า
โดยไม่ได้ส่ิงใดตอบแทนอกีด้วย  
           ความเห็นในเชิงลบอกีประการเกีย่วกบัเร่ืองนีก้ค็อื 
ประเดน็เร่ืองศักยภาพเศรษฐกจิของแอฟริกาใต้เอง เน่ืองจาก
แอฟริกาใต้มขีนาดเศรษฐกจิแค่เพยีง 2.86 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงยงัไม่ถงึหน่ึงในส่ีของรัสเซีย แอฟริกาใต้จงึนับเป็น
ประเทศทีข่นาดเศรษฐกจิเลก็ทีส่ดใน ุ BRICS และถอืว่ายงั
เลก็เมือ่เทยีบกบัประเทศกาํลงัพฒันาอืน่ทีม่เีศรษฐกจิใหญ่
กว่าและเตบิโตมากกว่า แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ BRICS 
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อย่าง เกาหลใีต้ เมก็ซิโก หรืออนิโดนีเซีย นอกจากนี ้ เมือ่
พจิารณาปัจจยัด้านประชากรแล้วกย็งัพบว่าแอฟริกาใต้ยงัคง
มขีนาดประชากรทีน้่อยทีส่ดเมือ่เทยีบกบัประเทศสมาชิกุ  
BRICS ด้วยกนั จึงทาํให้เกดิข้อสงสัยเกีย่วกบักบัเร่ืองความ
เหมาะสมในการเป็นสมาชิก BRICS ของแอฟริกาใต้  
           นอกจากนี ้ ประเทศในกล่ม ุ BRICS กย็งัมคีวาม
แตกต่างทางด้านอดมการณ์และความคดิอย่หลายประการุ ู  
กอปรกบัมคีวามขดัแย้งระหว่างกนั ดงัเช่นในกรณขีอง
อนิเดยีและจนีทีม่ปัีญหาข้อพพิาทเร่ืองเขตแดน ทาํให้เป็น
เร่ืองยากทีจ่ะกาํหนดทศิทางทีชั่ดเจนร่วมกนัได้ ยิง่กว่าน้ัน 
BRICS ยงัมีโครงสร้างและกลไกความร่วมมือทีย่งัอาจไม่
ชัดเจนนัก ดงัน้ันการเข้าเป็นสมาชิก BRICS ของแอฟริกาใต้
ไม่ค่อยมีนัยแฝงทีสํ่าคญัเท่าทีค่วร รวมถึงอาจทาํให้
แอฟริกาใต้ไม่ได้รับผลจากความร่วมมอืดงักล่าวอย่างเตม็เม็ด
เตม็หน่วย  
            แม้ว่าในขณะนีก้ารประชมระดบัผ้นําของ ุ ู BRICS จะ
จดัมาตดิต่อกนัถึง 3 คร้ังแล้ว แต่การรวมตวัของกล่ม ุ BRICS 
ยงัเป็นการรวมตัวอย่างหลวม ๆ ม่งให้ความสําคญัเฉพาะด้านุ
เศรษฐกจิ ในขณะทีค่วามร่วมมือด้านอืน่ ๆ ยงัไม่มคีวาม



 46

คบืหน้าหรือผลสําเร็จทีเ่ป็นรปธรรมของโครงการต่าง ๆู  
เน่ืองจากการขาดฉันทามตขิองกล่มทีชั่ดเจนุ  และการแข่งขนั
ในการเป็นประเทศผ้มบีทบาทนําของกล่มู ุ ระหว่างจีนและ
อนิเดยี อย่างไรกด็ ี พฒันาการของกล่มประเทศ ุ BRICS 
รวมทั้งแนวโน้มด้านพฒันาการทางเศรษฐกจิและการเมอืง
ของแอฟริกาใต้หลงัเข้าเป็นสมาชิก BRICS แล้ว เป็นส่ิงที่ยงั
ต้องตดิตามอย่างใกล้ชิดกนัต่อไป  

 

 
-ECB European Central Bank ธนาคารกลางยโรปคอืุ

สถาบันการเงนิของสหภาพยโรปุ  (the European Union -
EU) ผ้บริหารทาํงานด้านนโยบายการเงนิใน ู 17 ประเทศกล่มุ
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สมาชิกสหภาพยโรปุ  เป็นธนาคารกลางทีม่คีวามสําคญั 
ตั้งขึน้ตามสนธิสัญญาอมัสเตอร์ดมั( the Treaty of 
Amsterdam ) ในปี ค.ศ. 1998 มีสํานักงานใหญ่ที่ฟรังเฟรท 
เยอรมนั  
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-EMU Economic and Monetary Union ประกอบบบ
ด้วยสหภาพเศรษฐกจิ ตลาดร่วมและสหภาพศลกากรุ  

(common market and customs union) กบัสหภาพการเงนิ 
เป็นกระบวนการบรณาการด้านู เศรษฐกจิและการคลงักล่มุ
สหภาพยโรปุ  

-ETUC European Trade Union Confederation  
สหภาพการค้ายโรปเป็นองค์กรสหภาพการค้าก่อตั้งในปี คุ .ศ. 
1973 ทาํหน้าทีร่ะดบัภมภิาคยโรปมบีทบาทเพิม่ขึน้เมือ่มกีารู ุ
รวมตวัเป็นสหภาพยโรปด้านเศรษฐกจิ การค้างานและุ
นโยบายทางสังคมในกล่มประเทศสมาชิกุ  27 ประเทศ 
ปัจจบันมาสมาชิก ุ  82 สหภาพการค้าจาก 36 ประเทศ และ 
12 สหภาพอตสาหรรมในยโรป ครอบคลมกล่มสหภาพุ ุ ุ ุ
แรงงาน 60 ล้านคน มจีดม่งหมายเพือ่สร้างุ ุ สันตภิาพและ
เสถยีรภาพให้กบัทรัพยากรมนษย์และครอบครัวเพือ่เตมิเต็มุ
ด้านมนษยสัมพนัธ์ พลเรือน และสิทธิทางสังคมและการจ้างุ
งานให้มีคณภาพชีวติสงขึน้ สนับสนนรปแบบทางสังคมแบบุ ู ุ ู
ยโรปผสมผุ สานกบัความก้าวหน้าเศรษฐกจิแบบยัง่ยนืพร้อม
กบัการปรับปรงด้านการดาํเนินชีวติและเงือ่นไขการุ
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ปฏบัิตงิาน รวมทั้งการจ้างงานเตม็เวลา การปกป้องทาง
สังคม โอกาสเท่าเทยีมกนั คณภาพการทาํงานทีด่ ี ความเป็นุ
หน่ึงเดยีวกนัทางสังคม และกระบวนการสร้างนโยบายด้าน
ประชาธิปไตย เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมการตดัสินใจ
ประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อตนเอง คาํนึงถึงบทบาทด้านการให้
คาํแนะนํากบัทรัพยากรมนษย์ การต่อรองร่วมกนั เงือ่นไขุ
ด้านการปฏบัิตงิานและการส่ือสารทางสังคมทีด่เีป็นประเดน็
สําคญัส่ความสําเร็จตามเป้าหมาย การส่งเสริมด้านนวตักรรมู
ผลติภาพและการเจริญเตบิโตในยโรปุ  แสดงให้เห็นบทบาท
ของสหภาพการค้าในยโรปทีจ่ะพฒันาในระดบักล่มสหภาพุ ุ
ยโรปุ   ปฏบัิตงิานร่วมกบักล่มสังคมยโรปอืน่ ๆ เช่น สหภาพุ ุ
แรงงาน และสถาบันยโรปด้านการพฒันาการจ้างงานุ  
นโยบายทางสังคมและเศรษฐกจิมหภาพแสดงให้เห็นความ
สนใจในทรัพยากรมนษย์ของยโรปุ ุ  
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GAFTA  

 

-Greater Arab Free Trade Area  GAFTA 
ประกอบดว้ยกลุมชาติอาหรับทาํหนา้ท่ีดา้นสภาสงัคมและ่
เศรษฐกจ คณะผูบ้ริหาริ ทาํงานดา้นขอ้ตกลงดา้นการคา้และ
การพฒันาตงัแตวนัท่ี ้ ่ 1 มกราคม ค.ศ. 1998. สมาชิก
ประกอบดว้ย  17 ชาติอาหรับคือ จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิ
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เรสต ์บาเรน ซาอุดิอาเรเบีย โอมาน การ์ตาร์ มอรอกโค ซีเรีย 
เลบานอน อิรัค อียปิต ์ ปาเลสไตน ์ คูเวต ตูนิส ลิเบีย ซูดาน
และเยเมน 

-GROUP  OF 7  กล่มประเทศเศรษฐกจิอตสาหกรรมช้ันนําุ ุ
ของโลก คอืการประชมรัฐมนตรีการุ เงนิของกล่มประเทศุ
ผ้นําด้านอตสาหกรรมทั้ง ู ุ 7 ประเทศ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1975 
ประกอบ 6 ประเทศประเทศฝร่ังเศส เยอรมนั อติาล ี ญี่ป่น ุ
องักฤษและสหรัฐอเมริกา ปีต่อมาแคนาดาได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมด้วย เน่ืองจากเป็นกล่มประเทศทีพ่ฒันาทางเศรษฐกจิุ
และการเมอืงทั้ง 7 ทีม่บีทบาททางเศรษฐกจิมลค่าสงในโลก ู ู
รัฐมนตรีด้านการเงนิของประเทศเหล่านีไ้ด้ประชมอภิปรายุ
นโยบายเศรษฐกจิเพือ่สนับสนนกฎุ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเป็น
ทางการ   

-LAFTA –กล่มเศรษฐกจิเสรีลาตนิอเมริกนั  ุ Latin 
America Free Trade Agreement ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 ตาม
สนธิสัญญามอนเตวเิดโอ (Treaty of Montevideo) โดย
ประเทศอาร์เจนตนิา บราซิล ชิล ี เมก็ซิโก ปาราวยั เปรและู
อรกวยัุ ุ   
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จดม่งหมายเพือ่สร้างตลาดร่วมในกล่มลาตนิอเมริกา กล่มุ ุ ุ ุ
ลาฟต้าได้เร่ิมดาํเนินการอย่างเป็นจริงจงัใน วนัที่ 2 มกราคม 
ค.ศ. 1962. ในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1960 กล่มลาฟต้าุ
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ครอบคลมพืนุ้ ที่รวมประชากร 220 ล้านคนมมีลค่าเศรษฐกจิู
ประมาณ $90 ล้านเหรียญอเมริกาแต่ละปี เป้าหมายของกล่มุ
ลาฟต้าเพือ่สร้างเขตเศรษฐกจิเสรีในกล่มลาตนิอเมริกา ุ
สนับสนนการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในภมภิาค ร่วมมอืุ ู
กบัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโรปเพือ่บรรลเป้าหมาย ุ ุ
รวมทั้งทาํงานร่วมกบัสถาบันการเงนิอืน่ ๆ ด้วย ในปี ค.ศ.
1970 ลาฟต้ามสีมาชิกเป็นประเทศต่าง ๆ ในกล่มลาตนิเมริกาุ
ประกอบด้วย โบลเิวยี โคลอมเบีย เอลควาดอร์และเวเนซเอล่า ู
ปัจจบันมสีมาชิก ุ 11 ประเทศ ในปี ค.ศ.  1980 ลาฟต้าได้
ก่อตั้งกล่มุ   Latin American Integration Association 
(ALADI).  ได้นําการเปลีย่นแปลงหลายอย่างมาในในกล่มุ
ประเทศลาตนิอเมริกา เน้นประเดน็เกีย่วกบัศักยภาพการผลติ
ให้เพยีงพอสําหรับภมภิาคู  ลดต้นทนการผลติจากการขยายุ
ศักยภาพการผลติ และส่งเสริมการลงทนุ ในตลาดภมภิาคู  
การแบ่งกล่มภมิภาคประกอบด้วยกล่มประเทศอาร์เจนตนิา ุ ู ุ
บราซิลและชิลกีล่มหน่ึง กล่มทีส่องคอื โคลอมเบีย ชิล ี เปร อุ ุ ู ุ
รักวยัและเวเนซเอลา กล่มสดท้ายคอืโบลเิวยี เอควาดอร์และุ ุ ุ
ปาราวยั ปัญหาของประเทศในลาตนิอเมริกาคอืเป็นประเทศ
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ด้อยพฒันา ข้อตกลงเขตการค้าเสรีเน้นการค้าภายในระหว่าง
ประเทศ และการปรับปรับภาวะความยากจนด้วย 

-NAFTA North American Free Trade Agreement
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (องักฤษ: North American 
Free Trade Agreement) หรือเรียกคาํย่อว่า นาฟตา 
(NAFTA) เป็นองค์กรทางเศรษฐกจิในทวปีอเมริกาเหนือ ใน
การทีจ่ะร่วมมอืกนัแสวงหาตลาดส่งออกและลดต้นทนการุ
ผลติสินค้า เพือ่ให้มรีาคาถกลง สามารถแข่งขนักบัตลาดโลกู
ได้หลงัจากทีส่หภาพยโรป ได้แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกจิุ
ถดถอย โดยการเปิดตลาดเสรีเป็นตลาดเดยีวแล้ว ผ้นําแห่งู
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเมก็ซิโกได้จดัประชมกนัุ
เมือ่ พ.ศ. 2535 ทีจ่ะเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกนัให้เป็น
ตลาดเดยีว และจะลดอตัราภาษีศลกากรให้เหลอืร้อยละ ุ 0 
ภายใน 5 ปี โดยจะเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 
เป็นต้นไป 
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-UNCTADการประชมสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและุ

การพฒันา หรือ องัค์ถดั (องักฤษ: United Nations 
Conference on Trade and Development ย่อว่า UNCTAD) 
ก่อตั้งขึน้ในปีพ.ศ. 2507 เพือ่เป็นองค์กรถาวรระหว่างรัฐบาล 
ทีเ่ป็นเคร่ืองมอืหลกัของสหประชาชาตทิีจ่ดัการด้านการค้า 
การลงทนุ  และการพฒันา เป้าหมายขององค์กรนีค้อื "การ
เพิม่โอกาสทางการค้า การลงทน และการพฒันา และุ
ช่วยเหลอืประเทศเหล่าน้ันในการเข้าส่ระบบเศรษฐกจิโลก ใู น
พืน้ฐานแห่งความเท่าเทยีม ปัจจบันองัค์ถดัมปีระเทศสมาชิก ุ
191 ประเทศและมสํีานักงานใหญ่ทีก่รงเจนีวาุ  ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ องัค์ถัดมเีจ้าหน้าทีป่ระจาํ 400 คนและมี
งบประมาณรายปีประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีงบ
เพิม่เตมิช่วยเหลอืด้านเทคนิคอกี 25 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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เลขาธิการคนปัจจบัน คอื ดรุ .ศภชัย พานิชภักดิ์ุ  ดาํรง
ตาํแหน่งตั้งแต่วนัที ่ 1 กนัยายน 2548 เป็นองค์การระหว่าง
ประเทศทีส่นับสนนทาํให้เกดิความร่วมมือและความสัมพนัธ์ุ
ระหว่างการจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศุ  

 

 
-WTO World Trade Organization องค์การการค้า

โลกเป็นองค์การนานาชาตสัิงกดัองค์การสหประชาชาต ิ (UN) 
ทาํหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่างชาต ิ
เป็นเวทสํีาหรับการเจรจาต่อรอง ตกลงและขจดัข้อขดัแย้งใน
เงือ่นไขและกฎเกณฑ์ทางการค้าและการบริการระหว่าง
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกจดัตั้งขึน้แทนความตกลง
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ทัว่ไปว่าด้วยการค้าและภาษศีลกากรุ  เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2538 สํานักงานใหญ่ตั้งอย่ทีน่ครู เจนีวา ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ ปัจจบันมสีมาชิก ุ 153 ประเทศประเทศ
ล่าสดทีไ่ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคอืหม่เกาะ ุ ู Cape Verde ซ่ึงได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมือ่วนัที ่28 มิถนายน ุ 2008 มีงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2549 175 ล้านฟรังก์สวสิ (5,170 ล้านบาท) มี
เจ้าหน้าทีป่ฏบัิติงานในสํานักเลขาธิการ 635 คน เลขาธิการ
คนปัจจบันช่ือนายุ ปาสกลั ลามี สืบต่อจากนายศภชัย ุ
พานิชภักดิ์ ทีด่าํรงตาํแหน่งต่อจาก นายไมค์ มวัร์ อกีท ี
องค์การการค้าโลก จะทาํหน้าทีด่แลข้อตกลงยู่ อย 3 ข้อตกลง 
คอื ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้าและภาษศีลกากร ุ
(General Agreement on Tariff and Trade; GATT) ที่
ดาํเนินการมาก่อนหน้านี,้ ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้า
บริการ (General Agreement on Trade in Services; 
GATS) และ ความตกลงว่าด้วยการค้าทีเ่กีย่วข้องกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา (The agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS) เป็น
องค์การระหว่างประเทศทีท่าํให้เกดิความสัมพนัธ์ระหว่าง
การจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศุ  
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สัญลกัษณ์องค์การค้าโลก 

 


