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ประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังเรงดําเนินงานเพื่อกาวสู AEC เต็มรูปแบบในปลายป 2558 ทั้งเรงลด
ภาษีสินคา ปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการเคลื่อนยายสินคามากขึ้น การเรงรัดเปด
เสรีภาคบริการและอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือ โดยดําเนินการตามกรอบความตกลง
วาดวยการคาบริก ารของอาเซียน (AFAS) ซึ่ง มีผ ลบัง คับ ใชตั้ง แตป 2538 สง ผลตอ เศรษฐกิจ ของภูมิภาค
อาเซียนมากขึน้
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (MRA) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพและมีความพรอม เพื่ออํานวยความสะดวกตอการเขาไปจัดตั้งธุรกิจการ
ใหบริการ และการเดินทางเขาไปใหบริการของบุคลากรวิชาชีพ ปจจุบันไดลงนาม MRA ใน 8 สาขา ไดแก
แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี นักสํารวจ สถาปนิก วิศวกร และบุคลากรดานการทองเที่ยว
ปจ จุ บั นอาเซี ยนได เ ริ่ ม ประกาศเปาหมายและการดําเนินงานหลัง ป 2558 (Post-2015) โดยเรง
แกปญหาการดําเนินการที่ยังไมบรรลุเปาหมายตาม AEC โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดและ/หรือยกเลิกมาตรการ
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี การผลัก ดันใหปรับปรุง กฎระเบียบภายในประเทศที่ยังไมเ อื้อ ตอ การเปดเสรี
ทางการคาและบริการ การอํานวยความสะดวกทางการคาโดยเฉพาะดานกายภาพ และมุง เนนลงทุนดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม รวมถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว
จากเปาหมายหลัง AEC ป 2558 แสดงใหเห็นวา อาชีพที่ตลาดอาเซียนยังตองการอีกมากยังคงเปน
สาขาที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีและนํานวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงอาชีพดานภาค
บริการตาง ๆ เชน อาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทอล - ออนไลน และอาชีพดานภาคบริการธุรกิจการทองเที่ยว
อาชีพดานการจัดการโลจิสติกสและการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน การขนสงทางอากาศ คอมพิวเตอร อาชีพ
ในภาคบริการโดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและสุขภาพ
สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่มีอัตราการวางงานต่ําที่สุดในอาเซียน กองวิจัยตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไดวิเคราะหขอมูลโดยสํารวจภาวะการทํางานของประชากรจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติรายป ตั้งแตป 2544 - 2552 รวม 9 ป ผลการศึกษาพบวา ผูมีงานทําในหมวดอาชีพผูปฏิบัติงาน
ฝมือดานการเกษตรและประมงยังคงมีจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกหมวดอาชีพ
แตจํานวนผูมีงานทําบางประเภทอาชีพในหมวดนี้มีแนวโนมลดลงอยางมาก เชน ประเภทอาชีพผูผลิต
ผลิตภัณทนมและเลี้ยงสัตว ลดลงเฉลี่ยปละ 111,662 คน ประเภทอาชีพผูทํางานเกษตรและประมงในเชิง
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เศรษฐกิจแบบยังชีพ ลดลงเฉลี่ยปละ 13,317 คน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปญหามลภาวะ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่ไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ และการเสียเปรียบกลุมทุนขนาดใหญที่มีความพรอม
มากกวาทั้งในดานกําลังคน ความรู เทคโนโลยี และการตลาด
แสดงใหเห็นวาโครงสรางการผลิตของประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ประเทศพัฒนาแลวที่จํานวนผูมีงานทําในภาคบริการมีจํานวนมากกวาภาคเกษตรหลายเทา เชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริก า ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และ ญี่ปุน เปนตน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของ
ประเทศไทยสงผลใหผูมีงานทําในภาคเกษตรเปลี่ยนไปทํางานในภาคบริการเพิ่มมากขึ้น อาชีพที่มีแนวโนมวามี
จํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว คือ พนักงานขายสินคาในรานคา และพนักงานสาธิตสินคา
อย างไรก็ ตาม ถึ ง แม ผ ลการศึก ษาชี้ ให เ ห็น วา ทิ ศทางการเปลี่ ยนแปลงอาชีพ คนไทยมีแ นวโน ม
เปลี่ยนแปลงไปยังตลาดภาคบริการมากขึ้น แตยังมีการกระจายรายไดไมทั่วถึง เพราะอาชีพในภาคบริการบาง
ประเภทยังตองใชความรู ความเชี่ยวชาญในระดับสูง และเปนกลุมอาชีพที่มีรายไดสูง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 33,936 คน เชน นักบิน วิศวกร ผูจัดการฝายโฆษณา ผูบริหารระดับสูงใน
ภาคเอกชน ผูพิพ ากษา สถาปนิก เปนตน ซึ่ง เมื่อ เปรียบเทียบกับ อาชีพ คนไทยโดยสวนใหญที่ ยัง คงเป น
ผูป ฏิบั ติง านดา นการเกษตร ประมง และภาคการผลิตด านอุ ตสาหกรรม (อุตสาหกรรมครัวเรือ น และ
อุตสาหกรรมขนาดยอม) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท และมีจํานวนมากกวา 16 ลานคน
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดังกลาว ภาครัฐควรใหการดูแลและชวยเหลืออยางใกลชิดกับ
กลุม อาชีพ ดานการเกษตรและประมง และภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม เนื่อ งจากเปนกลุมอาชีพที่ไมมี
อํานาจในการตอรอง และเสียเปรียบกลุมทุนขนาดใหญในทุก ๆ ดาน โดยตองสงเสริมใหสามารถยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจและเสริมสรางขีดความสามารถ เชน การสนับสนุนใหเพิ่มผลผลิต (Productivity) ดวยเทคโนโลยี
สมัยใหมเพื่อลดตนทุนในการผลิต รองรับการแขงขันที่มีแนวโนม เขมขนขึ้น สําหรับกลุม ประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดยอม รัฐตองใหการสนับสนุนและชวยเหลือใหมีการรวมกลุมใน
รูปแบบคลัสเตอร เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น ฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะฝมือ และสนับสนุนเงินทุน
เพื่อการพัฒนาวิธีการผลิตและการขยายกิจการ
สําหรับดานภาคการผลิตและภาคบริการยังตองเรงปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทโครงสรางเศรษฐกิจ
โลกทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคบริการที่มีอัตราการขยายตัวสูงมาก
ในหลายอาชีพ เชน อาชีพที่เกี่ยวของกับการคาปลีกคาสง ธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว การรักษาความ
ปลอดภัย และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน โดยหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและภาคเอกชนจะตองใหความสําคัญ
กับการเตรียมกําลังคน โดยฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สมัยใหม รวมถึงการฝกอบรมดานภาษาเพื่อการสื่อสารกับชาวตางประเทศ เพื่อปรับตัวรองรับโอกาสทางอาชีพ
ในตลาดอาเซียนหลังยุค AEC ป 2558 (Post-2015)
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