ความเปนมา
อาเซียน (ASEAN) มีชื่อเรียกยอของสมาคมประชาชาติแหงตะวันออกเฉียงใต (Association of
South East Asian Nations : ASEAN) กอตั้งเมื่อป 2510 โดยมีประเทศสมาชิกรวมกอตั้ง 5 ประเทศ คือ
ราชอาณาจักไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สวนอีก 5
ประเทศเขามาสมทบในภายหลัง คือ บรูไนดารุสซาลาม (2527) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2538)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว (2540) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (2540) และราชอาณาจักรกัมพูชา
(2542) วัตถุประสงคสําคัญเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สงเสริมสันติภาพและความ
มั่นคง ตลอดจนเสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
กาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community : AC)
อาเซียนมีเปาหมายจะพัฒนาไปสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในป
2558 โดยมีกรอบความรวมมือ 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน วัตถุประสงค 1. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาค 2. อยูรวมกันโดยสันติสุข 3. สามารถแกไขปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี
ประชาคมเศรษฐกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค 1. เป น ตลาดเดี ย วและฐานการผลิ ต ร ว ม 2. สร า งเสริ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน 3. พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค 4. บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น วั ต ถุ ป ระสงค 1. มุง หวั งประชาคมที่ มีป ระชาชนเป น
ศูนยกลาง มีสังคมเอื้ออาทรและแบงปน ใหประชาชนมีการกินดีอยูดี ปราศจากโรคภัย มีสิ่งแวดลอมที่ดีมี
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกัน
เปาหมายสําคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มี 4 ดาน คือ
1. เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน เพื่อเคลื่อนยายสินคา บริการ ลงทุน แรงงานฝมือ เงินทุน อยางเสรี
2. สรางขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบาย ที่ชวยการรวมกลุม เชน
นโยบายการแขงขัน นโยบายภาษี, ทรัพยสินทางปญญา, พัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน รวมกันดําเนินการโดย
แลกเปลี่ยนขอมูล ฝกอบรมบุคคลากรรวมกัน
3. สรางความเทาเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนา SMES สรางขีดความสามารถผาน
โครงการที่มีอยูแลว
4. การบู ร ณาการเขากับ เศรษฐกิจ โลก เน น การปรั บประสานนโยบายเศรษฐกิจ อาเซีย นกับ นอกภู มิภ าค
เชน ทํา FTA
การเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรี
เปาหมายหลัก 1. บูรณาการมาตรฐานและระบบการใหการรับรองฝมือแรงงานอาเซียนเขาดวยกัน 2. บรรลุ
การเปนตลาดแรงงานอาเซียนที่มีฝมือและคุณภาพเพื่อกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN – Mutual

Recognition Agreement : ASEAN MRA) เปนความตกลงที่ใหประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับรวมกันใน 3
เรื่อง คือ คุณสมบัติแรงงานฝมือ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน
สาขาวิชาชีพที่ไดทําขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติผูประกอบวิชาชีพอาเซียนแลว
วิชาชีพ
วิชาชีพดานวิศวกรรม
(engineering Services)

องคกรกํากับ
สภาวิศวกร

คุณสมบัติตาม MRAs




วิชาชีพพยาบาล
(nursing Services)
วิชาชีพดานสถาปตยกรรม
(architectural Services)

สภาการพยาบาล



สภาสถาปนิก



สภาวิศวกร



จบหลักสูตร 5 ป (ป.ตรี)
ประสบการณ 10 ป
ทํางานตอเนื่อง 5 ป
มีผลงานชัดเจน 2 ป
ทํางานอืสระ/ทํางาน
รวมกับสถาปนิก
ปลายทาง
มีประสบการณ 2 ป

แพทยสภากระทรวงสาธารณสุข



มีประสบการณ 5 ป

ทันตแพทยสภา กระทรวง
สาธารณสุข
สภาวิชาชีพการบัญชี



มีประสบการณ 5 ป



คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพ
ทองเที่ยวแหงชาติ



ประสบการณตาม
ประเทศผูรับกําหนด
ไดมาตรฐานที่อาเซียน
กําหนด






วิชาชีพเกี่ยวกับการสํารวจ
(surveying qualification)
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวกับการรักษาหรือ
แพทย (Medical Services)
วิชาชีพเกี่ยวกับทันตกรรม
(Dental Services)
วิชาชีพบัญชี
(accountancy Services)
วิชาชีพดานการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
(hotel Services and tourism)

มีประสบการณ 7 ป
มีผลงานชัดเจน 2 ป
ตองทํางานรวมกับวิศวกร
ปลายทาง
มีประสบการณ 3 ป

การเตรียมพรอมในการรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี
การเตรียมความพรอมของภาครัฐ
จากขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (MRAs) จะชวยใหแรงงานสามารถเขาไป
ทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนไดสะดวกมากขึ้น โดยไมตองผานขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
แตยังตองดําเนินการตามขั้นตอนเขเมืองอยางถูกกฎหมายของประเทศนั้นๆดังนั้นผูที่จะเขาสูตลาดวิชาชีพ ควร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะความสามารถในดานภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนความรู ความเขาใจ
ในกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับของประเทศตางๆในอาเซียน

ในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีดังกลาวซึ่งจะเริ่มในป 2558 นั้น
กระทรวงแรงงาน ในฐานะเปน กลไกลหลักของประเทศในการกํากับ ดูแล และสนั บสนุ น การพัฒนาฝ มือ
แรงงานของประเทศ จะประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จัดทํา
แผนการพัฒนากําลังคนทั้งในระดับประเทศและระดับรายสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานพรอมทั้งพัฒนา
ศัก ยภาพแรงงานด า นภาษาทั้ งภาษาอัง กฤษและภาษาของประเทศในอาเซี ย น และดํ า เนิ น การเผยแพร
ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีภายในขอตกลงตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งวัฒนธรรม ตลอดจนความรู ความเขาใจในกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับ
ของประเทศตางๆในอาเซียน ใหแกสถาบันการศึกษา
ผูประกอบวิชาชีพ และผูมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดวิชาชีพในแตละสาขา
นอกจากนี้กระทรวงแรงงานไดดําเนินการเสนอใหประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน
กลางอาเซียน โดยใชมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติมาเปนแนวทางดําเนินการ เพื่อเปนการเตรียมการเพิ่ม
สาขาวิชาชีพที่จะใหมีการเคลื่อนยายเสรีในป 2558
การเตรียมความพรอมของแรงงาน
1. ตองมีความตื่นตัวในการสรางโอกาสใหตัวเอง
2. ตองติดตามความเคลื่อนไหว และการเจรจาในขอตกลงตางๆของอาเซียน ในวิชาชีพของตนอยางใกลชิด
3. ตองเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของตัวเองในตลาดอาชีพ
การเตรียมความพรอมของนายจาง
1. ตองใหความสนใจความเคลื่อนไหวและกรอบขอตกลงตางๆของประชาคมอาเซียน ที่มีผลตอธุรกิจของตน
2. ตองทําความเขาใจมาตรฐานวิชาชีพขอตกลง MRAs ที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานแหงชาติ
3. ตองเรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมของแรงงานตางชาติ เพื่อลดความขัดแยงในองคกร
ที่มา สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2232-1262-4,1467

