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2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8 อาชีพหลักที่ลูกรักควรสนใจ

ในปี ค.ศ. 2015 ( พ.ศ.2558) ที่จะถึงนี ้เราจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ ้น ซึง่ อาเซียน
(ASEAN) หรื อ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association for
Southeast Asian Nations) ประกอบด้ วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้ แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ รวมกลุม่ กันเพื่อร่วมมือเสริ มสร้ างให้ ภมู ิภาค
มีสนั ติภาพนามาซึง่ เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อีกทังได้
้ จดั ตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จ (ASEAN Economic Community: AEC)
เพื่อส่งเสริ มให้ เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริ การ และการลงทุน
แรงงานฝี มือ และเงินทุนอย่างเสรี ทังนี
้ ้ได้ กาหนดเป้าหมายให้ เป็ นปี ที่มีลกั ษณะของการรวมกลุม่
ประเทศเปลีย่ น เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ เกิดผลกระทบด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้ านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้ านฝี มือเพื่อให้ สามารถทางานในประเทศสมาชิกได้ งา่ ยขึ ้น
ใน 8 สาขาอาชีพ คือ

สิงหาคม

2

1. วิศวกรรม

2. การสารวจ

3. สถาปั ตยกรรม

4. แพทย์

5. ทันตแพทย์

6. พยาบาล
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7. บัญชี

8. การบริการ/การท่ องเที่ยว

อาชีพอิสระที่ได้ มาตรฐานได้ รับการรับรองสามารถเคลือ่ นย้ ายไป ทางานในประเทศแถบอาเซียน
ได้ ทนั ที ไม่มีการปิ ดกัน้ อาชีพที่ได้ ตกลงไว้ คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปนิก วิศวกร
โดยในตอนแรกมีการตกลงว่าภาษาที่ใช้ ในประชาคมคือภาษาอังกฤษ ซึง่ นักเรี ยนควรตระหนักใน
เรื่ องนี ้ให้ มาก จะต้ องเรี ยนให้ เก่งจริ ง เมื่อเรี ยนจบปริ ญญาตรี ต้ องใช้ องค์ความรู้ที่เรี ยนมาให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึง่ จะต้ องรู้ ภาษาอังกฤษ รู้ภาษาจีน รอบรู้ประวัติศาสตร์ และรู้เทคโนโลยีด้วย
ขณะนี ้มีหลายประเทศที่รายได้ เฉลีย่ ต่ากว่าไทย ดังนันจะมี
้ แรงงานต่างชาติเข้ ามาทางานใน
เมืองไทยอย่างแน่นอน ช่วง 5 ปี ต่อจากนี ้ไปอาจยังไม่มีผลกระทบทางลบมากนัก แต่นานไปก็นา่ เป็ นห่วง
ว่าคนไทยจะไม่มีงานทา หรือโดนแย่งงานจากแรงงานต่างชาติ
ใน 4-5 ปี ข้ างหน้ า 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิ ดเสรี ทางเงินทุน การค้ า การ
บริ การ แต่ข้อเท็จจริ งการเคลือ่ นย้ ายแรงงานฝี มือจะต้ องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ตกลง กัน ในประเด็น 7
สาขาวิชาชีพ ช่างสารวจ สถาปนิก บัญชี แพทย์ หมอฟั น วิศวกร พยาบาล
เมื่อมีกฎแล้ วต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของประเทศนัน้ ๆ ด้ วย เช่น วิศวกร จะไปทางานที่ประเทศ
สิงคโปร์ ก็ต้องผ่านการสอบของสิงคโปร์ ด้วย กลุม่ แรงงานระดับล่างยังไม่ตกลงเพราะเป็ นเรื่ องใหญ่ แต่อีก
กลุม่ วิชาชีพหนึง่ คือ บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยว กาลังอยูใ่ นขันตอนการตกลง
้
มี 9 ประเทศลงนาม
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เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ไทยยังไม่ลงนามเพราะติดกรอบทางด้ านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทาข้ อตกลง
กับต่างประเทศต้ องได้ รับการยินยอมจากรัฐสภา แม้ ยงั ไม่ลงนามก็มีการเตรี ยมความพร้ อมไว้ แล้ ว ถ้ าไม่ลง
นามก็ไม่สามารถเคลือ่ นย้ ายแรงงานได้
อย่างไรก็ตามสิง่ สาคัญที่ควรจะกล่าวถึงเรื่ องของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ
(Competency) ในการบริ การ การทางานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การปรับตัว ความเร็ วในการทางาน ความยืดหยุน่ ในการทางานเป็ นหลัก แต่ตอ่ ไปนี ้จะทางานตามหน้ าที่
คนมีสมรรถนะคือคนที่ทางานเร็ ว เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสม่าเสมอ
พ่อแม่ผ้ ปู กครองควรสนใจในเรื่ องนี ้และปูแนวทางให้ ลกู รัก อย่างถูกหลัก วางแผนชีวิตให้ เหมาะสม
กับความเปลีย่ นแปลงที่คืบคลานมาอย่างรวดเร็ วอย่ากระพริ บตา อาจพลาดพลังสู
้ ญเสียงานสาคัญให้
ชาวต่างชาติ และคนไทยเป็ นได้ เพียงมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ ที่ไม่มีทกั ษะ ไม่มีสมรรถนะ และไม่มี
ประเทศไหนรับทางานเลยก็ได้ ถามตัวเองว่าลูกหลานเราจะเป็ นอันดับที่เท่าไรในตลาดประชาคมอาเซียน

ราตรี ศรี ไพรวรรณ
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