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คำานำา
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic 

Community)	 ภายในปี	 พ.ศ.2558	 ด้วยเป้าหมายหลักเพื่อการรวมตัวกันเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน	 จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 
เงินทุนและแรงงานวิชาชีพ	 ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน	และสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	
ทัง้นีต้ามแผนปฏบัิติการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	(AEC	Blueprint)	ได้ก�าหนด 
แผนงาน	ทศิทาง	และกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจนไว้โดยก�าหนดให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน
ต้องเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุ้นได้ในธุรกิจบริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	70	รวมทัง้ยกเลกิข้อจ�ากดั	ส�าหรบัการค้าบรกิารข้ามพรมแดน	รวมทัง้ลดข้อจ�ากดั 
การเคลื่อนแรงงานวิชาชีพจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง	 
การลดข้อจ�ากัดต่างๆ	เหล่านี้	ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการเปิดเสรีและการอ�านวย
ความสะดวกด้านการค้าบริการ	 ภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค	 ที่เรียกว่า	 
ASEAN	Framework	Agreement	on	Trade	in	Services	(AFAS)	

การเคลื่อนแรงงานวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวกันเป็นตลาดและ 
ฐานการผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นไปในลักษณะการอ�านวย
ความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตท�างานของแรงงานวิชาชีพระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนั	โดยในปัจจบุนัอาเซยีนได้จดัท�าข้อตกลงยอมรบัร่วมกนั	
(Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)	เพื่อรับรองคุณสมบัติแรงงานให้สามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น	 ใน	 7	 สาขา
วิชาชีพหลัก	คือ	แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	บริการบัญช	ี
และวิชาชีพด้านการส�ารวจ	 ในอนาคต	อาเซียนวางแผนที่จะพิจารณาแรงงานวิชาชีพ
ในสาขาที่	 8	คือสาขาบริการการท่องเที่ยว	ทั้งนี้การจัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วม	 (MRA)	 
ดังกล่าวเป็นการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการวิชาชีพข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน	 รวมทั้งเอื้อให้การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	หากประเทศสมาชิกอาเซียนขาดการเตรียม
ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพก็อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
ของสมาชิกอาเซียนบางประเทศทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในสาขาที่มี
ความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	(สมองไหล)	หรือปัญหาการเข้ามาแย่งงานแรงงาน
ภายในประเทศของแรงงานต่างชาติ	เป็นต้น

เนื่องจากความส�าคัญของการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพในตลาดแรงงาน
อาเซียนตามที่ได้กล่าวข้างต้น	 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
(องค์การมหาชน)	 จึงได้ร่วมกับ	 ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
จัดชุดการสัมมนาเรื่อง	 “เปิดโอกาสสู่อาเซียน:	 ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ข้อมลู	ความรู	้เกีย่วกบัข้อตกลงยอมรบัร่วม	(MRA)	ใน	7	สาขา



วิชาชีพหลัก	 รวมถึงกรอบข้อตกลงยอมรับร่วม	 (MRA)	 ในสาขาบริการการท่องเที่ยว	 
โดยครอบคลุมถึงโอกาส	 อุปสรรค	 ตลอดจนแนวทางการปรับตัวของผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 
เพือ่รองรบัการเปิดเสรแีรงงานวชิาชพีอาเซยีนในอนาคตได้	นอกจากนัน้แล้วการสมัมนา
ดงักล่าวนีย้งัได้เป็นเวทสี�าหรบัแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็และประสบการณ์	ของผูเ้ชีย่วชาญ
เกี่ยวกับโอกาส	ความท้าทาย	และแนวทางการปรับตัว	เพื่อรองรับข้อตกลงยอมรับร่วม	
(MRA)	 และตลาดแรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมท้ังเพื่อประเมินความพร้อม	
ตลอดจนเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมส�าหรับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถาบัน 
การศึกษา	นักเรียน	นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ	

ชุดการสัมมนาเรื่อง“เปิดโอกาสสู่อาเซียน:	 ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”	 
จัดขึ้นรวมทั้งสิ้น	5	ครั้งเมื่อวันที่	13,	20,	27	มิถุนายน	และวันที่	4,	11	กรกฎาคม	2555 
ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้นประมาณ	
1,200	คน	ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	รวมทั้งนักเรียน	
นักศึกษา	ผู้ประกอบวิชาชีพ	แพทย์	 ทันตแพทย์	พยาบาล	สถาปัตยกรรม	 วิศวกรรม	 
การส�ารวจ	บริการบัญชี	และสาขาบริการการท่องเที่ยว	และผู้สนใจทั่วไป	

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและศูนย์อาเซียนศึกษา
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเหน็ว่าข้อมลู	มมุมอง	ความเห็นของวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุ
ที่น�าเสนอในการสัมมนาทั้ง	5	ครั้ง	มีประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายและการก�าหนด
กลยทุธ์เพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัการก้าวสูป่ระชาคมของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
รวมทัง้ผูป้ระกอบวชิาชีพในสาขาต่างๆ	จึงได้จดัพมิพ์สรปุผลการสมัมนาในรปูแบบทีอ่่าน
เข้าใจง่าย	เพื่อแจกหน่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์	ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว	 รวมท้ังได้อนุญาตให้
ตีพิมพ์เผยแพร่สรุปค�าอภิปราย	และหวังอย่างยิ่งว่าสรุปผลการสัมมนา	 “เปิดโอกาสสู่
อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”	จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมในอนาคต	
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การสัมมนา   
“เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”

1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)

เป ็นองค ์กรที่ก ่อตั้ งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่ 	 8 	 สิงหาคม	 
2510	 โดยมีประเทศสมาชิก	 10	 ประเทศ	 โดยแบ่งออกเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
เดิม	 6	ประเทศ	 (ASEAN	–	 6)	 คือ	 ไทย	มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 บรูไน	 
ดารุสซาลาม	 และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	 4	 ประเทศ	 (กลุ่ม	 CLMV)	 คือ	 กัมพูชา	 
สปป.	ลาว	พม่า	และเวียดนาม

วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้งอาเซียนคือ	 เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อันน�ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง	และความเจริญก้าวหน้าทาง

การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” 1



เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกัน
การค้ารุนแรงขึ้น	 อาเซียนจึงหันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างกันมากขึ้น

อาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชกิ	10 ประเทศ มพีืน้ทีร่าว	4.46	ล้านตาราง-
กโิลเมตร	หรอืคดิเป็น	ร้อยละ 3 ของพืน้ทีโ่ลก	มปีระชากรราว	601 ล้านคน ในปี	พ.ศ.	2554	
มี	GDP	หรือรายได้ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว	2.2 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ ถ้าพิจารณาว่าอาเซียนคือเขตเศรษฐกิจเดียว	อาเซียนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับที่ 9 ของโลก	หรืออันดับที่ 3 ของเอเชีย	(รองจากจีนและญี่ปุ่น)

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาการด�าเนนิงานความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิของอาเซยีน
มีความคืบหน้าตามล�าดับ	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าเขตการค้าเสรีอาเซียน	 (ASEAN	 Free	
Trade	Area:	AFTA)	 ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2535	สมาชิกอาเซียนได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการค้าบริการ	 ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง	จึงได้ร่วม
กันจัดท�าความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน	 (ASEAN	 Framework	 Agreement	 on	
Services:	AFAS)	ซึ่งเป็นการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ	และมีการจัดท�าเขตการลงทุน
อาเซยีน	(Framework	Agreement	on	the	ASEAN	Investment	Area:	AIA)	ในปี	2541	โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้อาเซยีนเป็นแหล่งดงึดดูการลงทนุ	ทัง้จากภายในและภายนอกอาเซยีน
และมีบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส

1.2 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
วิวัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ส�าคัญเริ่มในปี	 2546	

ผู้น�าอาเซียนประกาศแถลงการณ์	Bali	Concord	 II	 เห็นชอบที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน	
(ASEAN	Community)	ภายในปี	2563	(ค.ศ.	2020)	ซึ่งต่อมาในปี	2550	ผู้น�าอาเซียนได้ลง
นามในปฏิญญาเซบูเพื่อเร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก	5	ปี	โดย
ให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี	2558	(ค.ศ.	2015)

ประชาคมอาเซียน ASEAN Community

ประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community)	ประกอบด้วย	3	เสาหลกัคอื	ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security	 Community:	 APSC)	
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	และประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซยีน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	ASCC)	โดยมกีฎบตัรอาเซยีน	
(ASEAN	Charter)	เป็นกรอบหรือพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ	ซึ่งจะสร้างกฎเกณฑ์ส�าหรับ
องค์กรอาเซียนให้สมาชิกมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม	

ทั้ง	 3	 เสาหลักของประชาคมอาเซียนต่างมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน	 เปรียบ
เสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งของประชาคมที่เข้มแข็ง	แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะได้ยินและ
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รับรู้เกี่ยวกับ	AEC	 เป็นหลักเนื่องจากเศรษฐกิจ	 การค้า	และการลงทุนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอยู่ของประชาชน	หากแต่อีก	 2	 เสาหลักต่างมีความส�าคัญเช่นกัน	 โดยภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตและม่ันคงย่อมอาศัยพื้นฐานของการเมืองและความมั่นคงของประเทศ	
นอกจากนี้	การค้าและการลงทุนต่างๆ	ต้องมีการตระหนักถึงความสอดคล้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่	 วัฒนธรรม	และประเพณีท้องถิ่น	ดังนั้นทั้ง	3	 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจึงถูก
ออกแบบขึ้นอย่างรอบคอบ	มีความเกื้อกูลสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง	ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ
เป้าหมายหลักคือ	สวัสดิภาพของคนอาเซียน	601	ล้านคน	

1.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 (ASEAN Economic Community: AEC)

อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ซึ่งเป็นเสาหลักที่เป็น
พลังขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายในปี	 2558	 (ค.ศ.	 2015)	
เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็น	 AEC	 อาเซียนได้จัดท�าแผนงานในเชิงบูรณาการการด�าเนิน
งานในด้านเศรษฐกิจต่างๆ	 ที่เรียกว่า	 พิมพ์เขียวเพื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 
(AEC	Blueprint)	เพือ่ให้เหน็การด�าเนนิงานในภาพรวมทีจ่ะน�าไปสู	่AEC	ทีช่ดัเจนในปี	2558	

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ASEAN Economic Community: AEC

องค์ประกอบส�าคญัของ
พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมี 4 ส่วนคือ 

1.	การเป ็นตลาดเดียว
และฐานการผลิตร่วม	 (A	 Single	 
Market	and	Production	Base)	โดย
ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	
บรกิาร	การลงทนุ	แรงงานทกัษะอย่าง
เสร	ีและมกีารเคลือ่นย้ายเงนิทนุทีเ่สรี
ยิ่งขึ้น	

2.		 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน	 
(A	Highly	Competitive	Economic	Region)	ส่งเสริมการสร้างความสามารถในด้านต่างๆ	
เช่น	นโยบายการแข่งขัน	การคุ้มครองผู้บริโภค	สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	นโยบายภาษี	
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(การเงิน	การขนส่ง	และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.	 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	(A	Region	of	Equitable	Economic	
Development)	ส่งเสรมิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิของสมาชกิ	และลดช่องว่างของระดับการ

พฒันาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่	โดยมคีวามรเิริม่เพือ่การรวมตัวกนัของอาเซียน	(Initiative	
for	ASEAN	Integration:	IAI)	และการสนับสนุนและพัฒนา	SMEs

4.	 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	(A	Region	Fully	Integrated	into	the	
Global	Economy)	โดยส่งเสรมิการรวมกลุม่เข้ากบัประชาคมโลก	โดยเน้นการปรบัประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคที่ส�าคัญ	 เช่น	 การจัดท�าเขต
การค้าเสรี	 และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ�าหน่าย	กับประเทศญ่ีปุ่น	 จีน	 เกาหลี	
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และอินเดีย	เป็นต้น

1.4 จาก AEC สู่ MRA
คุณลักษณะหนึ่งของการเป็น	AEC	คือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	

โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรี	นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเสรี
ทั้งในส่วนการลงทุน	เงินทุน	และแรงงานฝีมือ	ในปัจจุบันภาคบริการมีความส�าคัญมากขึ้น
ต่อประเทศไทย	โดยการให้บริการสามารถเกิดขึ้นได้	4	รูปแบบ	(Mode	of	supply)	คือ	การ
บริการข้ามพรมแดน	การบริโภคในต่างประเทศ	การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ	 และการให้
บริการโดยบุคคลธรรมดา	ดังรายละเอียดในตารางที่	1
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ตารางที่ 1 รูปแบบการให้บริการในการค้าภาคบริการ

รูปแบบการให้บริการ
(Mode of Supply)

ลักษณะ ตัวอย่าง

รูปแบบที่ 1 (Mode 1) 
 
การบริการข้ามพรมแดน	 
(Cross	Border	Supply)

เป็นการให้บริการจาก
พรมแดนของประเทศ
สมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดน
ของประเทศสมาชิกอื่นที่เป็น
ลูกค้า	โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง
ปรากฏตัวอยู่ในพรมแดน
ของประเทศลูกค้า

การให้บริการผ่านการ
สื่อสารโทรคมนาคมหรือ
การไปรษณีย์	และการให้
ค�าปรึกษาทาง	internet		
เป็นต้น

รูปแบบที่ 2 (Mode 2) 
การบริโภคในต่างประเทศ	 
(Consumption	Abroad)

การให้บริการเกิดขึ้นใน
พรมแดนของประเทศผู้ให้
บริการ		โดยอาศัยการเคลื่อน
ย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไข
ที่ส�าคัญ

บริการด้านการท่องเที่ยว	
การออกไปรับการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลต่างประเทศ

รูปแบบที่ 3 (Mode 3) 
การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ	
(Commercial	Presence)		

เป็นการเข้าไปลงทุนตั้ง
นิติบุคคลประเภทต่างๆ	เพื่อ
ให้บริการในประเทศลูกค้า

การจัดตั้งสาขา	ตัวแทน	
หรือบริษัท	เป็นต้น

รูปแบบที่ 4 (Mode 4) 
การให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา	(Presence	of	
Natural	Persons)

เป็นการเข้าไปท�างาน
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ในสาขาบริการด้านต่างๆ	
เป็นการชั่วคราว	ในประเทศ
ลูกค้า

การเข้ามาประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกรญี่ปุ่นในไทย	
เป็นต้น

ที่มา:	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	(2555)

ในการส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีนั้น	ประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	

(1)	การเปิดเสร	ี(Liberalization)	การค้าบรกิาร	ประกอบด้วย	การเปิดตลาดอย่างไม่มี
เงื่อนไข	การปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียม	และการขจัดอุปสรรคทางการค้า	

(2)	การอ�านวยความสะดวก	 (Facilitation)	 การค้าบริการ	ประกอบด้วย	 การจัด
ท�าความตกลงยอมรับร่วมในบริการวิชาชีพ	และการจัดท�าโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรวิชาชีพ

ข้อตกลงยอมรบัร่วม	(Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)	คอื	การอ�านวย 
ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายบริการในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ	 โดยมีการก�าหนด
คุณสมบัติของผู้ให้บริการวิชาชีพเม่ือมีการเปิดเสรีภาคบริการและการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ฝีมือแล้ว	 จะเป็นการท�าให้แน่ใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพท่ีจะเข้ามาท�างานในแต่ละประเทศ

เป็นผู้มีความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ	อย่างแท้จริง	ซึ่งในปัจจุบันมีข้อตกลงยอมรับร่วมและ 
กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมใน	7	 วิชาชีพคือ	สถาปนิก	 วิศวกร	นักส�ารวจ	แพทย์	พยาบาล	
ทันตแพทย์	นักบัญชี	และ	1	ภาคบริการคือ	ภาคการท่องเที่ยว

จาก AEC สู่ MRAs

ที่มา:	ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2555)

1.5 ความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity)
เพื่อให้	AEC	เกิดขึ้นได้	และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับอีก	2	เสาหลักคือ	การเมือง-

ความมั่นคง	 และสังคม-วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน	 การสนับสนุนให้ปัจจัยการผลิต
สามารถเคลื่อนย้ายกันได้อย่างสะดวกภายในประเทศสมาชิกจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	
และนี่คือที่มาของ	 “ASEAN	Connectivity”	 โดยความเชื่อมโยงอาเซียนจะประกอบด้วย	3	
ส่วนหลักคือ

1.	 Physical	Connectivity	เป็นการเชื่อมโยงกันทาง	Hardware	ไม่ว่าจะเป็นระบบ
โครงข่ายถนน	 ทางรถไฟ	 สายการเดินเรือ	 เส้นทางการบิน	 ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ	และระบบสายส่งไฟฟ้า

2.	 Institution	Connectivity	 เมื่อ	Hardware	 เชื่อมโยงกันแล้ว	Software	หรือข้อ
ตกลงขัน้ตอนการปฏบัิติทีจ่ะท�าให้โครงข่ายเหล่านีส้ามารถใช้งานได้จรงิ	เป็นสิง่ที่
มคีวามส�าคญั	อาทเิช่น	ข้อตกลงในการอ�านวยความสะดวกในการข้ามเขตแดน
ระหว่างประเทศสมาชิก	และการเช่ือมโยงระบบจราจรของประเทศสมาชิกเข้า
ด้วยกัน	เป็นต้น
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3.	 People	 to	People	Connectivity	นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านโครงข่าย 
Hardware	 และ	 Software	 แล้ว	 ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดคือการเชื่อมโยง	 
“ชาวอาเซยีน”	เข้าด้วยกนั	เมือ่	“ชาวอาเซยีน”	คอืศนูย์กลางของความเจรญิเตบิโต 

ของภูมิภาค	การเชื่อมโยงคนจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญมาก	

ความเชื่อมโยงอาเซียน
ASEANConnectivity 

1.6 ความเชื่อมโยงอาเซียนและโอกาสของไทยจาก MRA
ในช่วงระยะเวลา	10	ปี	(ระหว่างปี	2548	–	2558)	มกีารคาดการณ์ว่าจะมจี�านวน

ถนนในภมูภิาคเพิม่ขึน้ซึง่แสดงถงึความเชือ่มโยงทีจ่ะมมีากขึน้ในภมูภิาค	เหตกุารณ์ดงักล่าว
แสดงถึงโอกาสและความท้าทายผ่านความเชื่อมโยงอาเซียนที่จะเอื้อให้ไทยเป็น	Hub	หรือ
ศูนย์กลางแห่งตลาดงานและอาชีพที่หลากหลายท่ีเชื่อมโยงถึงกันอย่างกว้างไกล	 เป็นส่ิงท่ี

รอการไขว่คว้าฉกฉวยโอกาสจากคนไทยหากพร้อม

ASEAN Connectivity  
(Road Transport Network)

โอกาสของไทย

เมื่อมีการเชื่อมโยงอาเซียน	เช่น	เมื่อมีถนนเชื่อมกันระหว่างพื้นที่	ถนนเส้นใหม่ที่
ก�าลงัเริม่ต้นก่อสร้างจะเป็นโอกาสการท�างานของนกัส�ารวจอาเซียน	วศิวกรวชิาชีพอาเซียน	
และสถาปนิกอาเซียนในการเข้าไปวางรากฐานของการสร้างเมืองใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	

ในส่วนของอาคาร	 ร้านค้า	 คอนโดมิเนียม	 อาคารส�านักงาน	 และโรงงาน
อุตสาหกรรม	สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ล้วนต้องการวิศวกรวิชาชีพอาเซียน	และสถาปนิกอาเซียน
ในการเข้ามาออกแบบ	เข้ามาควบคุมการปฏิบัติงาน	นอกจากนี้	เมืองใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
แหล่งที่นักธุรกิจหลั่งไหลเข้ามาท�างาน	จะน�ามาซึ่งภาคธุรกิจและเศรษฐกิจที่ขยายตัว	และ
ความต้องการนักบัญชีอาเซียนที่จะขยายตัว	

แน่นอนว่าถนนเส้นใหม่	เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่	ย่อมเปิดพื้นที่การ
ท่องเที่ยวใหม่	 บุคลากรในด้านการท่องเที่ยวอาเซียนจะมีงานท�า	 และเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

แม้ไม่มใีครอยากเจ็บไข้ได้ป่วย	แต่การรกัษาสขุภาพให้ดอียูเ่สมอเป็นเรือ่งจ�าเป็น 
แพทย์อาเซียน	 พยาบาลอาเซียน	 ทันตแพทย์อาเซียน	 จะท�าให้ชีวิตของชาวอาเซียนมี 
สขุภาวะทีด่ขีึน้	เมือ่คนหลัง่ไหลเข้ามาในเมอืงอาเซยีนมากยิง่ขึน้	ความต้องการบคุลากรทาง
ด้านสาธารณสุขเหล่านี้ย่อมมีเพิ่มขึ้น
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  MRAs ทั้ง 7+1 
  ต่างสนับสนุน 
  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

1.7 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ
จากการเปิดเสรีในอาเซียนโดยมีเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิต

เดียวกัน	 และความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน	ท�าให้ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง
ของตลาดงานและอาชีพในภูมิภาค	ประกอบกับผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพ	ดังนั้น	การเข้าสู่การเป็น	AEC	จึงเป็นการเปิดโอกาสสู่อาเซียนส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพ	และน�าไปสู่ค�าถามที่ว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด
อาเซียนหรือยัง	และข้อตกลงยอมรับร่วม	 (MRA)	มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างไร

MRA ใน 7 สาขาวิชาชีพ

ในปัจจุบันได้มกีารก�าหนดและยอมรบัข้อตกลงยอมรบัร่วมแล้วใน	5	วชิาชีพคือ	
สถาปนิก	วิศวกร	แพทย์	ทันตแพทย์	และพยาบาล	ส่วนกรณีของนักบัญชี	และนักส�ารวจ
เป็นเพียงการก�าหนดกรอบ	MRA	 โดยระบุหลักเกณฑ์การยอมรับในส่วนของการศึกษา	 
ใบอนญุาต	ประสบการณ์	มาตรฐานและแนวทางของสภาวชิาชีพ	เป็นต้น	ส�าหรบัการท่องเทีย่ว 
มีการก�าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมที่เกี่ยวข้องกับ	 32	ต�าแหน่งงานในภาคบริการท่องเที่ยว	
โดยแบ่งเป็นส่วนของสาขาโรงแรม	และสาขาเดินทาง

บริการท่องเที่ยว MRAs on Tourism Professionals 
ของ 32 ต�าแหน่งงาน
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2. สัมมนาเปิดโอกาสสู่อาเซียน

2.1 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายทางวิชาชีพ 
 (สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม) 

• ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม

เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่การเคลือ่นย้ายสถาปนกิในภมูภิาคอาเซยีน	โดย
ลดขัน้ตอนการพจิารณาสมรรถนะในการประกอบวชิาชพีของสถาปนกิ	โดยประเทศสมาชกิ
อาเซยีนร่วมกนัพจิารณาคณุสมบตัทิีย่อมรบัร่วมกนั	สถาปนกิในอาเซยีนจะมสีทิธิส์มคัรและ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน	(ASEAN	Architect:	AA)	เมื่อมีคุณสมบัติดังนี้	

•	 ส�าเร็จระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้าน
การรบัรองสถาปัตยกรรมวชิาชีพไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก�าเนดิหรอืประเทศ
ผู้รับ	 หรือที่ได้รับการประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษา 
ดงักล่าว	การศกึษาสถาปัตยกรรมต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า	5	ปีในการศกึษา
ในระบบภาคการศกึษาปกต	ิซึง่ผ่านการรบัรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัใน
ประเทศแหล่งก�าเนดิ	หรอืการได้รบัการยอมรบัให้เทยีบเท่าอย่างใดอย่างหนึง่

•	 มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน	เพื่อประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในประเทศแหล่งก�าเนิด	 ซ่ึงออกให้โดยผู้มีอ�านาจก�ากับดูแล
ด้านวชิาชีพ	(Professional	Regulatory	Authority:	PRA)	ของประเทศสมาชิก
อาเซียน	และสอดคล้องกับนโยบายด้านการขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	

•	 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต�่ากว่า	 10	ปี
หลังจบการศึกษา	ทั้งนี้ต้องท�างานอย่างต่อเนื่องโดยตลอด	5	ปีในขณะที่ถือ
ใบอนุญาตและจะต้องได้รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดแล้ว
อย่างน้อย	2	ปีด้วย

•	 ปฏบิตัสิอดคล้องตามนโยบายการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง	(Continuing	
Professional	Development:	CPD)	 ของประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่ 
น่าพอใจ

•	 ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ	 (PRA)	 ของประเทศ
แหล่งก�าเนิดและไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค	
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ	 ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ	 ใน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

•	 ปฏบัิติตามข้อตกลงอืน่ทีผ่่านการเหน็ชอบร่วมกนัของสภาสถาปนกิอาเซียน	
(AAC)
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ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
ประธานสภาสถาปนิกอาเซียน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ข้อตกลงยอมรับร่วมและวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ลงนามเมือ่วนัที	่19	กนัยายน	2550	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั	คอื	เพือ่อ�านวยความ
สะดวกแก่การเคลื่อนย้ายสถาปนิกในภูมิภาค	เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มอาเซียน	เพื่อ
ส่งเสริม	อ�านวยความสะดวก	และจัดตั้งการยอมรับซึ่งกันและกันของสถาปนิก	และจัดท�า
ข้อตกลงมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน	

• การเป็นสถาปนิกอาเซียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

1.	 จบปริญญาทางด้านสถาปัตยกรรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา	5	ปี

2.	 จดทะเบียนกับผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ	 (PRA)	ของแต่ละประเทศ
สมาชิก	โดยกรณีของไทยคือ	สภาสถาปนิก

3.		 มปีระสบการณ์	10	ปีหลงัจบการศกึษา	และต้องท�างานวชิาชพีสถาปัตยกรรม
อย่างต่อเนื่อง	5	ปีในขณะที่ถือใบอนุญาต	โดยจะต้องได้รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรม
ที่เด่นชัดแล้วอย่างน้อย	2	ปี

4.		 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	(CPD)

5.		 ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ	 (PRA)	 ของประเทศ
แหล่งก�าเนิดและไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค	มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ	ทัง้ในระดบัท้องถิน่และระหว่างประเทศ	ในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม	
รวมถึงไม่เคยถูกถอนใบอนุญาต

6.	 ปฏบิตัติามข้อตกลงอืน่ทีผ่่านการเหน็ชอบร่วมกนัของสภาสถาปนกิอาเซยีน	
(AAC)

• สถาปนิกอาเซียนและหน่วยงานก�ากับดูแล

สถาปนิกอาเซียนมีหน่วยงานก�ากับดูแลใน	 2	 ระดับ	 คือ	 ในระดับอาเซียนมี 
สภาสถาปนิกอาเซียน	(ASEAN	Architect	Council:	AAC)	โดยในปัจจุบันไทยเป็นประธาน	
และในแต่ละประเทศมีคณะกรรมการก�ากับดูแล	(Monitoring	Committee:	MC)	ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ	 และพิจารณาการยื่นขอเป็นสถาปนิกอาเซียนโดยมีหน่วยงาน 
ผู้มีอ�านาจการดูแล	(PRA)	กรณีของไทยคือ	สภาสถาปนิก

• สถานการณ์การจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน

ในปัจจุบัน	 (ปี	 2555)	หลายประเทศได้เปิดให้มีการจดทะเบียนเป็นสถาปนิก
อาเซียนแล้ว	ได้แก่	อินโดนีเซีย	มีผู้จดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน	32	คน	สิงคโปร์	13	คน	
และมาเลเซีย	19	คน	ส่วนประเทศไทย	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	สปป.	ลาว	และกัมพูชา	อยู่ใน
ขั้นตอนของการด�าเนินการ

• การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสของสถาปนิกไทย

1.	 สถาปนกิมโีอกาสในการท�างานมากขึน้	เนือ่งจากตลาดทีข่ยายจากประชากร	
60	ล้านคนเป็น	600	ล้านคน	และมูลค่าเศรษฐกิจที่โตขึ้นกว่า	10	เท่า

2.	 เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน	 เนื่องจากข้อตกลง
ในสาขาสถาปัตยกรรมของอาเซียน	 (MRA)	 ก�าหนดให้ท�างานแบบ	 Independent	 หรือ	 
Incollaboration	โดยไทยก�าหนดให้สถาปนิกอาเซียนต้องท�างานร่วมกับสถาปนิกไทย

3.	 ท�าให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมของไทยมีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น
เนื่องจากมีโอกาสได้ท�างานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติที่เข้ามาท�างาน

4.	 การเป็น	Hub	ของอาเซียน	 โดยในกรณีของไทยมีความได้เปรียบทางด้าน
ภูมิศาสตร์อยู่แล้ว	 หากแต่ไทยต้องพยายามพัฒนาให้เป็น	Hub	 ของอาเซียนทางด้าน
ศูนย์กลางทางธุรกิจในสาขาต่างๆ	ด้วย	โดยสาขาหนึ่งที่ไทยมีโอกาสคือ	การท่องเที่ยว	

• ความท้าทายที่สถาปนิกไทยต้องเผชิญจากการเปิดเสรี

1.	 ความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและ	 AEC	
ของไทยยงัอยูใ่นระดบัต�า่	โดยสงัคมไทยมคีวามตืน่ตวั
และมีการเตรียมความพร้อมในระดับที่ต�่ากว่าหลาย
ประเทศในภูมิภาค	เช่น	มาเลเซีย	สิงคโปร์

2.	 มีความหลากหลายในระดับของการ
ศึกษาทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

3.	 ควรปรับการสอนให้เหมาะสมกับการ
ประกอบวชิาชีพในภมูภิาค	และควรพฒันาภาษา	เช่น	
ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาของประเทศในอาเซียน	

• นับถอยหลังสู่ AEC…สถาปนิกไทย

•	 ควรส�ารวจตนเองว่ามีจุดเด่นในด้านใด	มีศักยภาพด้านใดที่สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้	

•	 ควรเตรียมความพร้อมทั้งการศึกษาและการท�าธุรกิจควบคู่กัน
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คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค
ประธานอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สภาสถาปนิก

• หลักการ….การเจรจาความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงของ AEC

สภาสถาปนิกไทย	(Architect	Council	of	Thailand:	ACT)	มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงของ	AEC	ด้านสถาปัตยกรรม	มาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว	 โดยมีการเจรจาภายใต้หลักการของกรอบการท�างานร่วมกับสถาปนิก 
ท้องถิน่	(Local	Collaboration	Framework)	โดยอ้างองิจากหลกัการสากลของ	UIA	Accord	

สถาปนิกต่างชาติกับการประกอบวิชาชีพในประเทศไทย	 แบ่งออกเป็น	 2	 รูป
แบบ	คือ

1.	 บุคคล	 แบ่งออกเป็นสถาปนิกที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน	 โดยหาก 
จดทะเบยีนจะแบ่งเป็นภาคสีถาปนกิ	ซึง่ต้องมสีญัชาตไิทย	และภาคสีถาปนกิพเิศษ	ซึง่ต้อง
ท�างานร่วมกับสถาปนิกไทย	 (Local	Collaboration	 Framework)	 และหากเป็นสถาปนิก
ต่างชาติที่ไม่จดทะเบียนต้องท�างานร่วมกับสถาปนิกไทย	ภายใต้กรอบการท�างานร่วมกัน

2.	 นิติบุคคล	 หากเป็นนิติบุคคลไทยจะต้องจดทะเบียน	 โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
เป็นบริษัทที่อยู่ในไทย	 โดยมีจ�านวนผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีใบอนุญาตเกินครึ่งหน่ึง	 (พิจารณาจาก
จ�านวนผู้ถือหุ้น	 เนื่องจากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	จากเดิมที่ต่าง
ชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน	51%	 เป็น	 70%)	หากไม่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	จะต้องท�างาน
ร่วมกับสถาปนิกไทย

ที่มา:	สภาสถาปนิก

• สภาสถาปนิก….พร้อมหรือไม่….กับการจดทะเบียนสถาปนิกอาเซียน

ในปัจจุบันสภาสถาปนิก	 “มีความพร้อม”	 ที่จะรับขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิก
อาเซียน	 โดยในช่วงที่ผ่านมา	 มีการตั้งคณะท�างานด้านต่างๆ	 เช่น	 อนุกรรมการด้าน
การต่างประเทศ	คณะกรรมการก�ากับดูแลสถาปนิกอาเซียน	 และคณะท�างานโครงการ
สถาปนิกอาเซียน	นอกจากนี้ยังก�าหนดให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 (Continuing	 
Professional	Development:	CPD)	ส�าหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน	ส่วน
สิง่ทีต้่องด�าเนนิการต่อไปคอื	การร่างกรอบการท�างานรว่มกบัสถาปนกิอาเซียน	และการจัด
ท�ากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว	

สถาปนิกไทย….ควรปรับตัวอย่างไร
เน้นการสร้าง	“อัตลักษณ์”	ของตนเอง	เช่น	Branding	Thailand	
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ผศ.รัชด ชมภูนิช
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความท้าทาย….และการปรับตัวของสถาปนิกไทย
1. รู้เรา…รู้จัก…สถาปนิกไทย

สถาปนกิไทยควรมคีวามสามารถในการวเิคราะห์ตนเอง	โดยเมือ่ทบทวนปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตัวิชิาชีพสถาปัตยกรรม	พบว่าจดุอ่อนของสถาปนกิไทยสามารถสรปุได้
ดัง	10	จุดอ่อนสถาปนิกไทย	ดังนี้

(1)	 Construction	 Cost:	 
การคิดราคาก่อสร้าง

สถาปนิกไทยมักจะค�านวณราคาก่อสร้างแบบเหมารวม
ต่อตารางเมตร	 ซึ่งเป็นวิธีประมาณราคาที่หยาบและ 
ไม่ถูกต้องมากที่สุด

ทางแก้ไข:	 ควรตระหนักว่าการประมาณราคาควรตั้ง
อยู ่บนความเป็นจริงของการใช้งานแต่ละส่วนของ
อาคาร	 รวมถึงควรศึกษาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างทั้งใน
ประเทศไทยและในประเทศที่ปฏิบัติงาน

(2 ) 	 Bu i ld ing 	 Codes :	 
ข้อกฎหมายและข้อก�าหนด 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

สถาปนิกไทยไม่ให้ความสนใจในการศึกษาข้อกฎหมาย
และข้อก�าหนดทีใ่ช้ในการออกแบบอาคาร	ท�าให้อาจถกู
หลอกหรือถูกโกง	

ทางแก้ไข:	 ควรปลูกฝังให้ผู ้เรียนสถาปนิกเห็นความ
ส�าคัญในการใช้กฎหมายในการท�างาน	และท�าความ
เข้าใจกฎหมายมากขึ้น

( 3 ) 	 S p e c i f  i c a t i o n s :	 
รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบก่อสร้างเป็นเอกสารในการท�างานที่
มคีวามส�าคญัมาก	หากแต่สถาปนกิไทยส่วนใหญ่มกัไม่
ค่อยให้ความส�าคญัและยงัไม่มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้

ทางแก้ไข:	 ควรให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้เรื่องวัสดุ
ตั้งแต่ในช่วงเรียน	 ในช่วงท�างานควรเปิดรับข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิติัวชิาชพี	และให้ความสนใจในการ
อ่านรายการประกอบแบบอย่างจริงจัง	

( 4 ) 	 P r o g r a mm i n g :	 
การท�าโปรแกรมการใช้สอย
อาคาร

สถาปนิกไทยไม่มีประสบการณ์ในการท�าโปรแกรมการ
ใช้สอยของอาคารด้วยตนเองในช่วงเรยีน	มคีวามเคยชนิ
ว่าลกูค้าจะเตรยีมข้อมลูทีใ่ช้ในการออกแบบมาให้พร้อม
เหมือนที่ได้รับจากอาจารย์ในสมัยเรียน

ทางแก้ไข:	ควรเริม่ฝึกฝนทกัษะการคดิค�านวณโปรแกรม
การใช้สอยต้ังแต่ช่วงเรียน	 โดยท�าความเข้าใจกับ
คณุลกัษณะของข้อมลูทีไ่ด้รบัจากลกูค้า	และน�าไปสูก่าร
ออกแบบอย่างชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด

(5)	 Document	 Paper:	 
การจัดท�าเอกสารประกอบ
งาน

สถาปนิกไทยขาดความช�านาญในการจัดท�าเอกสาร	 
คุ้นเคยกับการใช้ภาพแทนการเขียนหนังสือ	

ทางแก้ไข:	ควรฝึกวฒันธรรมการคดิเป็นตวัหนงัสอืให้เป็น
ระบบด้วยการเขยีนแผนทีค่วามคดิ	(Mind	Map)	แล้วน�า
มาเขียนเป็นเอกสาร

(6)	Team	Leader:	ภาวะผูน้�า สถาปนกิไทยยงัขาดทกัษะในการเป็นผูน้�า	โดยส่วนใหญ่
เน้นการแก้ไขโดยการใช้ความเป็นสถาปนิกมาหักล้าง
ทางความคิดกับคนอื่นๆ	

ทางแก้ไข:	 ควรหาความรู ้เพิ่มเติมในด้านทักษะการ
บริหารและทักษะการเป็นผู้น�า

(7)	Construction	Process:	
กระบวนการงานก่อสร้าง

สถาปนิกไทยส่วนใหญ่อยากท�างานในส่วนของงาน
ออกแบบ	และไม่ทราบถึงความส�าคัญของงานในส่วน
อื่นๆ	ของวิชาชีพสถาปัตยกรรม	

ทางแก้ไข:	ควรให้ข้อมลูและช้ีให้เหน็ว่าการออกแบบเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของงาน	แต่ไม่ใช่งานทั้งหมด

(8)	2nd	Language:	English	
Language	ภาษาอังกฤษ

สถาปนกิไทยไมค่อ่ยให้ความส�าคญัแก่ภาษาทีส่อง	โดย
เฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของอาเซียน	

ทางแก้ไข:	 ควรเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
ในอาเซียน

(9)	Not	Follow	Up:	ท�างาน
ไม่จบ	(ครบวงจรงาน)

สถาปนิกส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าความรับผิดชอบของ
ตนเองสิน้สดุลงเมือ่ผลงานออกแบบอาคารเสรจ็สิน้	ซึง่ใน
ความเป็นจรงิยงัมอีกีหลายงานทีส่ถาปนกิต้องรบัผดิชอบ

ทางแก้ไข:	ปลูกฝังความรับผิดชอบ	ควรท�าความเข้าใจ
ภาพรวมของงาน	 และความรับผิดชอบของตนเองใน
กระบวนการท�างานสถาปัตยกรรมทั้งระบบ
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(10)	Low	Fee:	ค่าออกแบบ
ต�่า	(ที่สุดในโลก)

ค่าแบบหรอืค่าบรกิารวชิาชีพของสถาปนิกในประเทศไทย
ถือว่าต�่าสุดในโลก	

ทางแก้ไข:	 สร้างการรับรู ้ถึงความส�าคัญของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

2. รู้เขา…สถาปนิกอาเซียน

ควรพจิารณาว่าสถาปนกิไทยมคีวามรูเ้กีย่วกบัประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่สมาชกิ
อาเซยีนอย่างเพยีงพอหรอืไม่	เพือ่เป็นการพจิารณาถงึศักยภาพของสถาปนิกในประเทศอืน่ๆ	
รวมถงึพจิารณาการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืหรอืพนัธมติรระหว่างกนัในภมูภิาค	เช่น	กรณี
ของ	สปป.	ลาว	กัมพูชา	และเวียดนามที่มีความร่วมมือกับจีน	และความร่วมมือระหว่าง
มาเลเซีย	สิงคโปร์	และอินโดนีเซีย	

3.  วิธีคิด…จะเรียน จะรู้ จะสู้ หรือจะถอย

สถาปนิกไทยมีศักยภาพในการเป็นสถาปนิกอาเซียน	ดังนั้น	 “อย่ากลัว”	 กับ
โลกาภิวัฒน์	(Globalization)	และ/หรือการรวมตัวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน	

4. วิธีแก้ 

ควรพิจารณาหาจุดเด่นของสถาปนิกไทยและพัฒนาเพื่อใช้เป็นจุดขาย	 โดย
สถาปนิกไทยมีข้อดีหลายประการ	 เช่น	 ความสามารถในการออกแบบในส่วน	Design	
Approach,	Hospitality,	Culture	และ	Vernacular	นอกจากนี้	ควรเตรียมการเพื่อรองรับ
การเข้ามาของสถาปนิกอาเซียนจากชาติอื่น	 โดยสถาปนิกไทยควรคิดนอกกรอบ	 เรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา	สร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ	และน�าเสนอผลงานตนเอง
ในระดับภูมิภาค

การปรับตัว….ของสถาปนิกไทย
•	 ควรเรียนรู้และท�าความเข้าใจประเทศต่างๆ	ในอาเซียน
•	 ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
•	 การสร้างเครือข่าย	(Network)	เป็นเรื่องส�าคัญ
•	 ควรท�างานร่วมกัน	 (Collaboration)	 เป็นการระดมสมองเพื่อให้ได้

ประโยชน์ร่วมกัน
•	 การวิจัยและพัฒนา	(R&D)	เป็นเรื่องจ�าเป็นในการสร้างอัตลักษณ์	
•	 ควรปรับโลกทัศน์และวิธีคิดใหม่
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คุณวรรณพร พรประภา
กรรมการผู้จัดการบริษัท พี แลนด์สเคป จ�ากัด

• โลกเปิดเสรีกับการท�างานของสถาปนิก

การท�างานของสถาปนกิในโลกของการเปิดเสรใีนปัจจบุนัท่ีเป็นยคุสมยัแห่งการ
ปฏิวตัเิทคโนโลยแีละสารสนเทศนัน้	ท�าให้กระบวนการท�างานมคีวามซบัซ้อน	(Complexity)	
มากขึน้	สถาปนกิควรพฒันาแนวคดิในกระบวนการท�างานให้เป็นองค์รวมมากกว่าคดิแบบ
แยกส่วน	 เห็นความเช่ือมโยงกันในการออกแบบกับบริบทอื่น	 เช่น	 ในเชิงศิลปวัฒนธรรม	 
สิง่แวดล้อม	สงัคม	เศรษฐกจิ	การเงนิและเทคโนโลย	ีเป็นต้น	ซึง่เป็นกระบวนการท�างานด้วย
ระบบเครอืข่าย	(Network	System)	มากกว่าทีจ่ะท�างานในระบบเส้นตรง	(Linear	System)	

• ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ….ของสถาปนิก….ในโลกเปิดเสรี

•	 สถาปนิกควรมีความชัดเจนในการพัฒนาคุณค่าหลัก	 (Core	 Value)	 
ในงานตน

•	 สถาปนิกควรมี	 “ความทนทานต่อสภาพท่ีไม่ชัดเจนและการเปล่ียนแปลง”	 
ที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาวิธีท�างานที่ตอบรับกับสิ่งนี้ได้

•	 มคีวามยดืหยุน่	(Flexibility)	และความสามารถในการปรบัตวั	(Adaptability)	
ในบริบทที่แตกต่างหลากหลายได้

•	 สถาปนิกควรเห็นความส�าคัญของกระบวนการท�างาน	 (Process)	 เท่ากับ
ผลงาน	 (Product)	 พัฒนากระบวนการท�างานทั้งทางตรงและทางอ้อม	
เช่น	 ฝึกฝนการเพิ่มศักยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์	พัฒนาทักษะและ 
องค์ความรู้	ท�าความเข้าใจกับโครงสร้างการท�างานงานในระบบสากล	เช่น	
ในเรือ่งการติดต่อสือ่สารและปฏสิมัพนัธ์กบัลกูค้าและผูร่้วมงานอืน่เพือ่เกดิ
ความเข้าใจร่วมกัน	

•	 การเช่ือมโยงระหว่างสถาปนิกกับผู้อื่นหรือองค์กรอื่น	มองเห็นประโยชน์ใน
การพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 (Interdependent)	 และความร่วมมือกัน	
(Collaboration)	ทั้งในเชิงองค์ความรู้และในการปฏิบัติงาน

•	 ควรเน้นการสร้างอัตลักษณ์	 (Identity)	 ของตน	 ต้ังแต่ระดับบุคคล	องค์กร	 
อัตลักษณ์ประเทศ	รวมถึงอัตลักษณ์อาเซียน

สถาปนิก….การปรับตัว….ในโลกเปิดเสรี
•	 สถาปนิกควรพัฒนาทักษะ	 องค์ความรู ้	 และความคิดสร้างสรรค์ 

ในการท�างาน

•	 การคิดแบบองค์รวมแทนการคิดแบบแยกส่วนเป็นหลักการท�างานที่
ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 พัฒนาคุณค่าหลักของงานของสถาปนิกไทย

•	 ควรสร้างอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง
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2.2 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายทางวิชาชีพ
 (สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและนักส�ารวจ) 

 • ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม

ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม	 มีการเปิดให้วิศวกรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีข้อตกลง
ยอมรับร่วมของอาเซียนก�าหนด	สามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน	 (ASEAN	
Chartered	Professional	Engineer:	ACPE)	ซึง่จะเป็นสิง่ทีช่ว่ยอ�านวยความสะดวกในการ 
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนอื่นได้	 โดยต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ	ซึ่งคุณสมบัติการเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีดังนี้	

•	 ส�าเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการ
รบัรองวศิวกรรมวชิาชพีไม่ว่าจะเป็นในประเทศแหล่งก�าเนิดหรอืประเทศผู้รบั	
หรอืทีไ่ด้รบัการประเมนิและยอมรบัว่าเทยีบเท่ากบัระดบัการศกึษาดงักล่าว

•	 มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน	เพื่อประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศแหล่งก�าเนิด	 ซึ่งออกให้โดยผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้าน

วิชาชีพ	(PRA)	ของประเทศสมาชิกอาเซียน	และสอดคล้องกับนโยบายของ
ตน	ด้านการขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม	

•	 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต�่ากว่า	 7	 ปี	
หลังจบการศึกษา	ทั้งนี้	 จะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด 
อย่างน้อย	2	ปี

•	 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	(CPD)	ของ
ประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่น่าพอใจ

•	 ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ	 (PRA)	 ของประเทศ
แหล่งก�าเนิดและไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค	
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ	 ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ	 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

• กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการส�ารวจของอาเซียน

ในสาขาการส�ารวจ	มีการก�าหนดกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้าน 
การส�ารวจของอาเซียน	โดยกรอบดังกล่าวยงัไม่ใช่	MRA	หากแต่เป็นการวางกรอบแนวทาง
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าไปท�างานในวิชาชีพการส�ารวจในอนาคต	 เมื่อสมาชิก
อาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้	 โดย
ใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา	โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อม	 
จะสามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้	 และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนได	้
โดยหลักเกณฑ์การยอมรับร่วมของสาขาการส�ารวจประกอบด้วย	7	ประเด็นคือ

1.	 การศึกษา

2.	 การสอบ	

3.	 ประสบการณ์	

4.	 กระบวนการให้การยอมรับ

5.	 ระบบข้อมูลและเอกสาร	

6.	 ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม	

7.	 มาตรฐานและแนวปฏิบัติของสมาพันธ์นักส�ารวจสากล

ทั้งนี้	MRA	ที่จะจัดท�าขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ	 อ�านาจ	หน้าที่ของ
สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการก�ากับดูแลและออกกฎระเบียบ	หรือกฎหมายภายใน	
และไม่สร้างอปุสรรคทีเ่กนิจ�าเป็น	และการออกใบอนญุาตและการขึน้ทะเบยีนของนกัส�ารวจ
อาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย
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คุณนิตยา จันทร์เรืองมหาผล 
เลขาธิการสภาวิศวกร

• วิศวกรวิชาชีพอาเซียน….และขอบเขตในการท�างาน

วศิวกรวชิาชีพอาเซียนคอื	วศิวกรทีม่คีณุสมบตัติาม	5	ข้อทีก่�าหนดคอื	คณุสมบตัิ
ด้านการศกึษา	การมใีบอนญุาต	ประสบการณ์	การปฏบิตัสิอดคล้องตามนโยบายการพฒันา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	และการมีระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม	โดยวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
สามารถท�างานได้เฉพาะภายในขอบเขตที่ตกลงไว้	 โดยต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติวิชาชีพ
ท้องถิ่นและกฎหมายของประเทศที่เข้าไปท�างานและตามหลักวิชาชีพสากล	 นอกจากน้ี	 
มเีงือ่นไขว่า	วศิวกรวชิาชพีอาเซยีนจะต้องท�างานร่วมกบัวศิวกรท้องถิน่	ไม่ท�างานโดยล�าพงั

• ใครคือหน่วยงานก�ากับดูแลวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

มีคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน	 (ASEAN	Chartered 
Professional	Engineer	Coordinating	Committee:	ACPECC)	 เป็นหน่วยงานกลางใน 
ระดับภูมิภาค	 ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทนจากคณะกรรมการก�ากับดูแล	 (Monitoring	 
Committee:	MC)	ของประเทศสมาชิก	 โดย	MC	 ในกรณีของไทยคือ	สภาวิศวกร	ซึ่งเป็น 
ผูป้ระเมนิคณุสมบตัขิองวศิวกรทีข่อขึน้ทะเบยีนเป็นวศิวกรวชิาชพีอาเซยีนโดย	MRA	จะต้อง
ไม่ลดสิทธิของแต่ละประเทศสมาชิกในการก�ากับดูแลภายในประเทศตน

• ความคืบหน้าในการจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

ปัจจุบันไทยยังไม่มีการรับจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน	โดยอยู่ในช่วง
ระหว่างท�าข้อบังคับฯ	 ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ	 ในอาเซียนมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้เริ่มมีการ
จดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว

• แผนกลยุทธ์….และแผนการด�าเนินงาน….ของไทย

1.	 ควรมกีารก�าหนดข้อตกลงในการยอมรบัคณุภาพทางการศกึษาของอาเซยีน
ให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน

2.		 ควรมกีารศกึษาและปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศสมาชกิอาเซยีนทีเ่ข้าไป
ท�างาน

3.		 ควรมีการถ่ายทอดความรู ้ในส่วนของหลักปฏิบัติ	 หลักวิชาการ	 และ
เทคโนโลยีระหว่างกัน

4.		 ควรมกีารก�าหนดคณุสมบตัขิอง	Local	Engineer	(เช่น	ต้องเป็นลกัษณะของ
นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดา)	เนือ่งจากหากเกดิปัญหาเมื่อวศิวกรต่างชาตทิ�างานเสรจ็และ
ออกนอกประเทศไปแล้ว	ควรระบุว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

5.		 ข้อกฎหมายของแต่ละประเทศต่างกนั	จงึจะต้องมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้
ชัดเจน

6.		 ควรมกีารท�าประกนัภยั	เพือ่รบัรองกรณทีีเ่กดิปัญหาเมือ่วศิวกรต่างชาตอิอก
นอกประเทศไปแล้ว

7.		 ควรมีการพิจารณาว่า	 หากมีการท�างานร่วมกันระหว่างวิศวกรจากหลาย
ประเทศ	ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
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• ผลกระทบของ AEC ต่อวิศวกรไทย

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ

1.	 เน่ืองจากวิศวกรไทยมีฝีมือและทักษะที่
ดี	 ท�าให้มีโอกาสที่จะออกไปท�างานในต่าง
ประเทศมากขึ้น	เมื่อมีการเปิดเสรี

1.	 วิศวกรไทยกว่า	 85%	 เป็นภาคีวิศวกร	 
แม้สภาวิศวกรจะได้กระตุ้นให้วิศวกรปรับ
ระดับเป็นสามัญวิศวกร	(Professional	En-
gineer:	PE)	เพือ่ให้พร้อมเปน็วิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน	 (ACPE)	 แล้วก็ตาม	 หากแต่ยังมี
จ�านวนนอ้ย	นอกจากนีวิ้ศวกรไทยยงัไม่ชอบ
ออกไปท�างานในต่างประเทศอีกด้วย

2.	 วิชาชีพวิศวกรของไทยมีความก้าวหน้า	
เนื่องจากมีพระราชบัญญัติวิศวกรควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีครอบคลุม	
7	สาขา

2.	 พระราชบัญญัติวิศวกรครอบคลุมเพียง	
7	 สาขา	 ยังมีอีกหลายสาขา	 (ซึ่งมีวิศวกร
จ�านวนมาก)	ที่ไม่ได้ครอบคลุม	นอกจากนี้	
ยังมีความล่าช้าในการออกกฎหมาย

3.	 ระบบการศึกษาและคณาจารย์มีความรู้
และคุณภาพดี	 สามารถใช้เป็นพื้นฐานด้าน
การผลิตวิศวกรของภูมิภาค	สามารถใช้ใน
การสร้างวิศวกรท่ีมีศักยภาพของภูมิภาค	
และสามารถใช้เป็นศูนย์ศึกษาข้อมูลของ
ภูมิภาคได้

3.	 อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตระดับ
สามัญวิศวกร	 อีกท้ังยังอาจติดขัดในด้าน
ความพรอ้มของสถาบนัการศกึษา	ท�าใหข้าด
ความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรี

4.	 เมื่อมีการเปิดเสรี	 จะเปิดโอกาสในการ
ท�างานในตา่งประเทศซึง่ไดค้า่ตอบแทนทีส่งู	
และได้เรียนรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

4.	วิศวกรไทยยงัขาดแรงกระตุน้ในการเรียน
รู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

5.	 วิศวกรไทยและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องมีความ
ได้เปรียบในเร่ืองความยืดหยุ่นสูง	 ซึ่งท�าให้
สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีสูง
ขึ้นได้

5.ในการแข่งขันกับต่างชาติ	 วิศวกรต้องมี
เทคโนโลยีในระดับสูง

สิ่งที่ควรท�า….เพื่อพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย
•	 มีการแลกเปลี่ยนวิศวกรระหว่างประเทศ	 เพื่อให้วิศวกรไทยคุ้นเคยกับ

การท�างานในระดับนานาชาติ	และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

•	 ควรก�าหนดให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีนกรณทีีว่ศิวกรต่างชาตเิข้ามา
ท�างานในประเทศไทย

•	 ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ส�าคัญที่วิศวกรไทยควรพัฒนา

ดร.วิสิทธิ์ อุติศยพงศา 
อดีตนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จ�ากัด

• วิศวกร….ให้บริการ….ในหลายรูปแบบ

•	 Mode	1	Cross	Border	Supply	วิศวกรต่างชาติส่งแบบมาให้ทางอีเมล์

•	 Mode	2	Consumption	Abroad	งานทางด้านวศิวกรรมไม่ค่อยมใีนรปูแบบนี้

•	 Mode	3	Commercial	Presence	ต่างชาติมาตั้งบริษัทในประเทศไทย

•	 Mode	4	Presence	of	Natural	Persons	วิศวกรต่างชาติเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทย

• การเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม

การเข้าไปท�างานในต่างประเทศของวิศวกรมีอุปสรรคคือ	ต้องมีใบอนุญาต 
เมื่อมีการเปิดเสรี	 แนวทางที่ช่วยอ�านวยความสะดวกการเข้าไปท�างาน	คือการมีข้อตกลง
ยอมรับร่วม	 (MRA)	 ที่ระบุถึงคุณสมบัติของวิศวกรที่แต่ละประเทศยอมรับร่วมกัน	 โดย
เกี่ยวข้องกับ	Education	Experience	Licensing	และ	CPD

• การเข้ามาของวิศวกรต่างชาติ….และ MRA

•	 กรณี	MRA	มกีารก�าหนดคณุสมบัตขิองผูท้ีจ่ะเป็นวศิวกรวชิาชีพอาเซียน	เช่น	
จบการศึกษาด้านวิศวกรรม	มีประสบการณ์	7	ปี	มีประสบการณ์ด้านเฉพาะ	
2	 ปี	 จดทะเบียนในประเทศสมาชิก	 และจดทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียน	
โดยวิศวกรอาเซียนสามารถท�างานในประเทศสมาชิกอื่นได้	 แต่ต้องท�างาน
ร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นของประเทศนั้น	 ซ่ึงไม่ต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ
การจ้างวิศวกรไทยเซ็นแบบ	ปัจจุบันมีวิศวกรต่างชาติท�างานวิศวกรรมใน
ประเทศไทยมากมายโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 เพราะเราไม่ม	ี
Law	Enforcement	เลย	ทั้งๆ	ที่เรามีกฏหมายบังคับ

•	 กรณทีีม่กีารเปิดเสรโีดยประเทศสมาชกิยอมรบัใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ซ่ึงกนัและกนัอย่างเต็มรปูแบบ	(ใช้ใบอนญุาตของตัวเอง	เช่น	วศิวกรไทยไป
ท�างานในสงิคโปร์ได้	โดยมใีบอนญุาตของไทยหรอืของอาเซยีนกพ็อ)	วศิวกร
มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพเท่าเทียมกับวิศวกรของประเทศนั้นๆ	 โดยไม่ต้องท�า
ร่วมกันก็ได้
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• ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาของวิศวกรต่างชาติ

เห็นว่าไม่ควรกังวลกับการเข้ามาต้ังบริษัทในไทยของต่างชาติท่ีค่าแรงวิศวกร
สูง	 เพราะเขาอาจจะส่งงานจากต่างประเทศมาให้วิศวกรไทยท�าแทน	 แล้วส่งผลงานไป
ยังประเทศอื่น	(Cross	Border	Supply)	แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันที่จะมีการ	Outsource	งาน
ในไทยไปยังประเทศที่มีค่าแรงของวิศวกรที่ถูกกว่า	 เช่น	ฟิลิปปินส์	 และอินเดีย	 เป็นต้น	 
การ	 Outsource	 จะมีมากขึ้น	 หรืออาจจะมีบริษัทต่างชาติมาต้ังในประเทศไทยหรือ 
บริษัทไทยแต่ว่าจ้างวิศวกรต่างชาติที่ค่าแรงต�่ามาท�างานร่วมกับวิศวกรไทย	ถ้าเป็นอย่างนี้
วิศวกรไทยจะเสียเปรียบมาก

• โอกาสวิศวกรที่ปรึกษาไทยในต่างประเทศ

วศิวกรไทยมโีอกาสไปท�างานในต่างประเทศน้อย	ไม่ว่าจะม	ีMRA	หรอืไม่กต็าม	
เนื่องจากภาษาและศักยภาพไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ึน	 และยังไม่ได้มีการเตรียมความ
พร้อมส�าหรบัการเปิดเสรด้ีานบรกิารวศิวกรรม	ส�าหรบัประเทศทีไ่ทยมโีอกาสส่งออกวศิวกร
ที่ปรึกษาไป	ได้แก่	สปป.	ลาว	กัมพูชา	พม่า	และปากีสถาน	แต่ก็ยังมีน้อย

• ข้อกังวลจากความตกลง

อีกประเด็นที่ประเทศสมาชิกอื่นก�าลังผลักดันอย่างมาก	 คือ	 Government	 
Procurement	 (การจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ)	 ซึ่งหากมีการเปิดเสรี	 มีความเห็นว่าจะยิ่ง
ท�าให้ไทยเสียเปรียบอย่างมาก	เพราะการประมูลหรือเสนองานต่างๆ	จะเป็น	International	 
Bidding/Proposal	 ซึ่งไทยจะสู้อีกหลายๆ	ประเทศไม่ได้	 จะท�าให้วิศวกรและผู้รับเหมา
ก่อสร้างไทยเสียส่วนแบ่งตลาดให้ต่างชาติมากขึ้น	 หากแต่มีข้อดีคือ	 การว่าจ้างวิศวกร 
ที่ปรึกษาและการประมูลจะโปร่งใสมากขึ้น

รัฐบาลไทยเตรียมพร้อมอย่างไร
•	 ควรก�าหนดให้การเปิดเสรีเป็นวาระแห่งชาติ	 มีกลยุทธ์การด�าเนินงาน

ที่ชัดเจน	มีผู้รับผิดชอบและด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

•	 เน้นและปลูกฝังการพัฒนาเรื่องภาษา	 (อังกฤษและจีน)	ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา	

•	 รัฐบาลจะต้องสนับสนุนผลักดันให้มี	Technology	Transfer	อย่างเป็น
รูปธรรม

•	 รัฐบาลควรใช้ยุทธศาสตร์ในการส่งออกอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
ผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน	โดยใช้วศิวกรทีป่รกึษาไทย
เป็นหวัหอกเหมอืน	JICA	(Japan	International	Cooperation	Agency)

วิศวกรไทยควรเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรม

•	 ส่งเสริมให้มีการพูด	การเขียน	ใช้ต�าราเรียน	และการท�ารายงานต่างๆ	
เป็นภาษาอังกฤษ

•	 สภาวิศวกรควรใช้	CPD	Hours	 ในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทยอย่างต่อเนื่องและควรให้มีความ 
เข้มข้นมากขึ้น

•	 รัฐบาลควรสนับสนุนการออกไปหางานต่างประเทศ	 เช่น	 ให้เงิน 
ช่วยเหลอืค่าใช้จ่าย	ลดหย่อนทางภาษเีหมอืนสงิคโปร์	มาเลเซยี	เป็นต้น

•	 ปรับ	Charge	Rate	 ของวิศวกรไทยให้สูงขึ้นและปรับฐานให้เท่ากับ
วิศวกรต่างชาติ	เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาไทยสามารถพัฒนา	และมี	R/D	
ได้เหมอืนบรษิทัต่างประเทศและจงูใจให้นกัเรยีนไทยทีม่คีวามสามารถ
หันมาเรียนทางด้านวิศวกรรมมากขึ้น

•	 พัฒนาและปรับปรุงการผลิตวิศวกรให้มีคุณภาพ
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รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• AEC และผลกระทบ

การเปิดเสรีในอาเซียนท�าให้เกิดการขยายตัวของตลาดในภูมิภาค	มีการลงทุน
ในด้านโครงสร้างระบบขนส่งและการจัดจ�าหน่ายสินค้ามากข้ึน	 ธุรกิจต่างๆ	มีการย้ายไป 
ลงทุนในต่างประเทศ	 มาตรฐานงานทางด้านวิศวกรรมมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น	 
ส่วนทางด้านวิศวกร	มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มจ�านวนวิศวกรและช่างเทคนิค	 เกิดการ
เคลือ่นย้ายวศิวกรและแรงงานมฝีีมอืไปสูพ่ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนั	รวมถงึมมีาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานฝีมือ

• สถาบันการศึกษาไทย….เตรียมความพร้อม….รองรับ AEC

ประเด็นที่ควรด�าเนินการของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมคือ	
การเพิ่มจ�านวนวิศวกรไทย	 การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	มีการพัฒนา 
กรอบความสามารถของวิศวกร	และมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

• การเพิ่มจ�านวนวิศวกรไทย

ควรจัดหลักสูตรและเพิ่มจ�านวนนักศึกษารับเข้าตามโครงการร่วมมือกับ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ	 ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนและพัฒนาในสาขาวิศวกรรม 
ที่ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพควบคุม	 และควรมีกลไกผลักดันให้หลักสูตรวิศวกรรมเป็น 
ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้

• การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ควรจดัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร์ทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์การเรยีนรู	้มคีวามเชือ่มโยงกบั
อุตสาหกรรมท้องถ่ินและในภูมิภาค	 ในหลักสูตรควรให้ความรู้ด้านการปฏิบัติวิชาชีพและ
มาตรฐานทางวิศวกรรมในต่างประเทศ	 ให้ทุนนักศึกษาอาเซียน	จัดให้มีระบบการศึกษา
นานาชาต	ิและมสีภาพแวดล้อมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	และเพิม่ความสามารถ
ของระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการสืบค้นและการศึกษาระหว่างประเทศ

• การพัฒนากรอบความสามารถของวิศวกร

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา	ภาคอุตสาหกรรม	และภาครัฐในการ 
จดัท�าเกณฑ์	Engineering	Profession	Competency	Framework	ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน
สากล	และอบรมให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาดังกล่าว

• การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

ด�าเนนิการโดยมเีป้าหมายเพือ่ผลติและพฒันาคณุภาพของบณัฑติให้สอดคล้อง
กับความต้องการของอุตสาหกรรม	จัดการอบรมทางด้านวิศวกรรม	เทคโนโลยี	และบริการ
วจัิยพฒันาตามความต้องการของอตุสาหกรรมทีข่ยายการลงทนุอาเซียน	พฒันามาตรฐาน
สินค้าและบริการตามความต้องการของอาเซียน	และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ในภูมิภาค

สถาบันการศึกษา….ด�าเนินการ….เพื่อรองรับ AEC โดย

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมปัจจัยการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี
ในด้าน

•	 Price:	ราคาสินค้าและบริการ
•	 Quality:	คุณภาพของสินค้าและบริการ
•	 Availability:	การพฒันาสนิค้าและบรกิารตามความต้องการของตลาด
•	 Accessibility:	การพฒันาระบบและการบรกิารสนิค้าให้ลกูค้าสามารถ

เข้าถึงการบริการนั้นได้
•	 Deliverability:	 ความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการในเวลา

ที่ลูกค้าต้องการได้
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รศ. ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ 
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• สถานภาพ….การประกอบวิชาชีพนักส�ารวจ

ปริมาณงานของนักส�ารวจมีมาก	 เน่ืองจากประเทศมีการพัฒนา	 มีความ
ต้องการงานส�ารวจมากขึ้น	 และแผนที่ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา	 ในขณะท่ีแรงงาน
มีน้อย	 เนื่องจากมีเพียง	 4	สถาบันที่ผลิตนักส�ารวจคือ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	จึงต้องเสริมโดยนักวิชาชีพสายใกล้เคียง	เช่น	วิศวกรโยธา	ช่างก่อสร้าง

• กรอบ MRA ด้านการส�ารวจของอาเซียน

ลงนามเมือ่	19	พ.ย.	2550	โดยเป็นกรอบส�าหรบัใช้จดัท�า	MRA	ในรปูแบบทวภิาคี
และพหุภาคีต่อไป	 ในค�าจ�ากัดความตามกรอบ	MRA	 นักส�ารวจหมายถึง	Surveyor	 ท่ีจบ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี	 ซ่ึงมีขอบเขตของการบริการส�ารวจครอบคลุมในหลายๆ	 ด้าน	
เช่น	การหาต�าแหน่งบนโลก	การหาต�าแหน่งของขอบเขตที่ดิน	 การได้มาและใช้ข้อสนเทศ
ทางต�าแหน่ง	(Spatial	Information)	การส�ารวจจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม	
การออกแบบ	การจัดสร้าง	และบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	เป็นต้น

• องค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่….การส�ารวจ

ในกรณีของไทย	กรอบ	MRA	ก�าหนดให้สภาวิศวกรเป็นองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่	
(Competent	Authority)	ท�าหน้าทีค่วบคมุก�ากบัการประกอบวชิาชพีการให้บรกิารทางด้าน
ส�ารวจ	และควบคุมก�ากับการขึ้นทะเบียนนักส�ารวจ

• ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ (สภาวิศวกร)

ปัญหาที่อาจเกิดคือ	 สภาวิศวกรขาดประสบการณ์ในการควบคุมวิชาชีพการ
ส�ารวจ	 อาจท�าให้กระบวนการขึ้นทะเบียนไม่มีประสิทธิภาพ	 และอาจไม่มีความจริงใจ 
ในการแก้ปัญหา	 เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการขึ้น
ทะเบียนนักส�ารวจ	 เพราะปัจจุบันวิชาชีพการส�ารวจไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม	แต่ถ้าหากว่า	
สภาวศิวกรสามารถบรหิารจดัการการขึน้ทะเบยีนนักส�ารวจได้อย่างมปีระสิทธภิาพ		จะช่วย
ให้มาตรฐานของวิชาชีพการส�ารวจในประเทศสูงขึ้น	

• ปัญหา….ของนักส�ารวจ

วชิาชพีการส�ารวจไม่เคยถกูก�ากบัดแูลหรอืควบคมุโดยองค์กรใดมาก่อน	(ไม่มใีบ
อนญุาตประกอบวชิาชพี)	จงึไม่มหีลกัเกณฑ์หรอืมาตรฐาน	และไม่มกีารประเมนิและวดัผล	
ท�าให้ขาดการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ	ปัจจุบัน	 สภาวิศวกรในฐานะองค์กรที่มีอ�านาจ
หน้าที่	 ก�าลังด�าเนินการจัดท�าแนวทางการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมส�ารวจ	 ซึ่งจะก�าหนด
แนวทางในการขึน้ทะเบยีนนกัส�ารวจ	วชิาทีท่ดสอบและคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิร์บัการทดสอบ

• ผลของ MRA การส�ารวจ

กระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของนักวิชาชีพการส�ารวจในประเทศ	 องค์กรวิชาชีพ
ของนกัวชิาชพีการส�ารวจทีเ่ป็นรปูธรรม	มมีาตรฐานวชิาชพีการส�ารวจในประเทศ	และมกีาร
พัฒนาเพื่อยกระดับหรือปรับมาตรฐานวิชาชีพ	

การเตรียมความพร้อมของนักส�ารวจไทยต่อ MRA การส�ารวจ
•	 เตรียมพร้อมข่าวสารด้านวิชาความรู ้ส�าหรับการทดสอบขึ้นทะเบียน 

นักส�ารวจ

•	 ติดตามข่าวสาร	จากสภาวิศวกรในเรื่องการจดทะเบียนนักส�ารวจ

•	 หาความรู้เพิ่มเติม	ข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส�ารวจ	เช่น	พืน้หลกัฐานท้องถิน่	เครือ่งมอื	อปุกรณ์	ซอฟต์แวร์ด้านการส�ารวจ	
องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานส�ารวจและท�าแผนที่ของประเทศเพื่อนบ้าน

การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” 35การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”34



2.3 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายทางวิชาชีพ 
 (สาขาวิชาชีพแพทย์)

• ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน 

ข้อตกลงยอมรบัร่วมสาขาวชิาชพีแพทย์มหีลกัการคอื	เปิดให้แพทย์ทีม่คีณุสมบตัติาม
ทีก่�าหนดสามารถจดทะเบยีนหรอืขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีแพทย์ในประเทศอาเซยีน
อืน่ได้สะดวกขึน้	โดยลดขัน้ตอนในการตรวจสอบ/รบัรองวฒิุการศึกษาหรอืความรูท้างวชิาชีพ	
อย่างไรก็ตาม	แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ	ด้วย 
เช่นในกรณีของไทย	 แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือต้องผ่านการสอบ
เพื่อให้ได้ใบอนุญาต	ซึ่งในกรณีของไทย	หน่วยงานก�ากับดูแลในประเทศคือ	แพทยสภา 
และกระทรวงสาธารณสุข	โดยคุณสมบัติในการเป็นแพทย์ต่างชาติมีดังนี้

•	 ส�าเรจ็การศกึษาวชิาชพีแพทย์ซึง่ได้รบัการยอมรบัจากผูม้อี�านาจก�ากบัดแูล
ด้านวิชาชีพแพทย์	(PMRA)	ของประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศผู้รับ

•	 จดทะเบียน	และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก�าเนิด	 ที่ยังมีผล
ในปัจจุบัน

•	 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า	 5	 ปีต่อเนื่อง 
ในประเทศแหล่งก�าเนดิ	ก่อนทีจ่ะสมคัรขอขึน้ทะเบียนหรอืขอรบัใบอนญุาต

•	 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 (CPD) 
ของประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่น่าพอใจ

•	 ได้รับใบรับรองจากผู ้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์	 (PMRA) 
ของประเทศแหล่งก�าเนิดว่าไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรง 
ด้านเทคนิค	มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ	 ระดับท้องถิ่นและระหว่าง
ประเทศ	 ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ทั้งในประเทศแหล่งก�าเนิดและ 
ประเทศอืน่ๆ	เท่าทีผู่ม้อี�านาจก�ากบัดแูลด้านวชิาชพีแพทย์	(PMRA)	รบัทราบ

•	 แจ้งให้ทราบว่า	 ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมาย
ที่ยังค้างอยู่ในประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศอื่น	

•	 มีคุณสมบัติด้านอื่น	 ๆ	ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลวิชาชีพแพทย์	 (PMRA) 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู ้รับเห็นสมควรในการก�าหนด
คณุสมบตัขิองการขอขึน้ทะเบยีน	และ/หรอืขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
แพทย์
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รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริการสาขาสุขภาพมีการค้าใน 4 รูปแบบ ได้แก่

•	 รูปแบบที่		1	 การให้บริการค�าปรึกษาทางโทรศัพท์	

•	 รูปแบบที	่	2		การรบับรกิารข้ามประเทศ	ชาวต่างชาติมารบัการรกัษาในไทย	
หรือคนไทยไปรักษาที่ต่างประเทศ

•	 รูปแบบที	่	3		การเปิดให้ชาวต่างชาติมาลงทุนในการบริการทางการแพทย์
ในประเทศ	

•	 รูปแบบที	่	4		การเปิดเสรใีห้ผูบ้รหิารโรงพยาบาล	ผูจ้ดัการโรงพยาบาล	และ
ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศในกลุม่อาเซยีนสามารถเข้า
มาให้บริการในประเทศได้	(ไม่ครอบคลุมถึงเภสัชกรและเทคนิคการแพทย์)

	 โดยรูปแบบที่	 1	และ	2	ประเทศต่างๆ	ค่อนข้างเปิดเสรีและปิดกั้นได้ยาก	
ส่วนในรูปแบบที่	3	และ	4	ที่ยังคงมีกฎเกณฑ์กีดกันอยู่	เช่น	การก�าหนดเงื่อนไขว่าเจ้าของ
โรงพยาบาลต้องเป็นคนไทยหรอืมถีิน่ก�าเนดิในไทย	หรอืการก�าหนดให้โรงพยาบาลมแีพทย์
ต่างชาติได้ไม่เกิน	10	คน	

• การเปิดเสรีในสาขาสุขภาพ

สาขาสขุภาพเป็นหนึง่ในสาขาทีอ่าเซยีนให้ความสนใจอย่างมาก	โดยในรปูแบบ
ที่	1	และ	2	มีการเปิดเสรี	แต่ในรูปแบบที่	3	ชาติอาเซียนยังไม่สามารถถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก	
51%	เป็น	70%	ส่วน	MRA	แพทย์	มีข้อดีคือ	เปิดโอกาสให้ประเทศที่มีความพร้อมสามารถ
ด�าเนินการได้ก่อน	(ASEAN	minus	X)	นอกจากนี้	ยังมีข้อเรียกร้องให้มีการใช้	MRA	ในยา	
เครื่องมือการแพทย์เพิ่มเติม

• การเคลื่อนย้ายแพทย์….ระหว่างประเทศ

เกิดข้ึนเม่ือแพทย์ย้ายไปท�างานในโรงพยาบาลท่ีไปเปิดสาขาในต่างประเทศ	
และเคลื่อนย้ายไปท�างานตามสัญญาที่ชาวต่างชาติมาว่าจ้างให้ไปท�างาน	 โดยการเคลื่อน
ย้ายทั้งสองแบบข้างต้นแม้จะเปิดเสรีแล้ว	 แต่แพทย์ที่ไปท�างานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศ

• คุณสมบัติในการเป็นแพทย์ต่างชาติตาม MRA 

1.	 ส�าเรจ็การศกึษาวชิาชพีแพทย์ซึง่ได้รบัการยอมรบัจากผูม้อี�านาจก�ากบัดแูล
ด้านวิชาชีพแพทย์	(PMRA)	ของประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศผู้รับ

2.	 จดทะเบียน	และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก�าเนิด	 ที่ยังมีผล
ในปัจจุบัน

3.	 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า	 5	 ปีต่อเนื่อง 
ในประเทศแหล่งก�าเนิด	ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต

4.	 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	(CPD)	ของ
ประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่น่าพอใจ

5.	 ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์	 (PMRA)	 ของ
ประเทศแหล่งก�าเนิดว่าไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค	มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ	 ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ	 ในการประกอบวิชาชีพแพทย์
ทั้งในประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศอื่นๆ	 เท่าที่ผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์	
(PMRA)	รับทราบ

6.	 แจ้งให้ทราบว่า	 ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมาย
ที่ยังค้างอยู่ในประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศอื่น

7.	 มีคุณสมบัติด้านอื่นๆ	ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลวิชาชีพแพทย์	 (PMRA)	
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก�าหนดคุณสมบัติของการขอ
ขึ้นทะเบียน	และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
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• ตลาดแรงงานสุขภาพและผลจากการเปิดเสรี

ตลาดแรงงานสุขภาพเป็นตลาดที่ขาดแคลนอุปทาน	 เนื่องจากอุปทานด้าน
สขุภาพผลติได้ยาก	ต้องใช้เวลาในการสัง่สมประสบการณ์	จงึท�าให้หลายประเทศในอาเซยีน	
เช่น	มาเลเซยี	สงิคโปร์	และบรไูน	ขาดแคลนแรงงานด้านนี	้และมสีดัส่วนแรงงานด้านสขุภาพ
เป็นชาวต่างชาติมากกว่า	30%	ซึ่งประเทศเหล่านี้น่าจะประสบกับแรงงานไหลเข้ามากกว่า
ประเทศไทย	โดยพยาบาลจะมกีารเคลือ่นย้ายมากท่ีสุด	เน่ืองจากก�าหนดให้มปีระสบการณ์
น้อยกว่าในสาขาอื่นๆ	(เพียง	3	ปี)	อีกทั้งยังมีความขาดแคลนในหลายประเทศ

• โอกาสของไทยในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ

ควรไปลงทุนตั้งโรงพยาบาลตามชายแดนมากกว่าการไปลงทุนในต่างประเทศ	
เนือ่งจากในต่างประเทศมกีฎระเบยีบทีม่คีวามซบัซ้อนยุง่ยาก	การไปตัง้โรงพยาบาลในแถบ
ชายแดนจะเป็นการดึงดูดคนกลุ่มในประเทศใกล้เคียงให้เดินทางมาใช้บริการ

การเตรียมตัว….รองรับ AEC
•	 ควรพัฒนาทางด้านภาษาและความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศ 

เพื่อนบ้านในอาเซียน

•	 สถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันาความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาทีไ่ด้รบัการ
รับรองในต่างประเทศ	(ไม่เพียงแค่ในอาเซียน)	และควรมีการปรับหลักสูตร
เพื่อรองรับ	และเตรียมรับการเข้ามาของต่างชาติ

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 
อดีตนายกแพทยสภา

• สถานการณ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์….ในปัจจุบัน

ประเทศในอาเซียนมีการก�ากับดูแลในระดับที่ต่างกัน	เช่น	ในประเทศฟิลิปปินส์	
และสปป.	ลาว	ไม่มแีพทยสภา	จงึไม่ต้องมกีารขอใบอนญุาตประกอบวชิาชพี	ส่วนการเจรจา 
เคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการแพทย์นั้นยังไม่สมบูรณ์	 ดังเห็นได้จากกรณีที่มาเลเซีย 
ไม่ยอมรับหลักสูตรทางแพทยศาสตร์ของไทย	 ยอมรับแต่หลักสูตรของประเทศใน
เครือจักรภพ	หรือกรณีที่ไทยยอมรับนักศึกษาจากต่างประเทศให้มาศึกษาในไทย	แต่บาง
ประเทศในอาเซียนยอมรับเฉพาะนักศึกษาในประเทศของตน

• วัตถุประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วม คือ

•	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายแพทย์ภายในประเทศอาเซียน

•	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความช�านาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ

•	 เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับการให้บริการวิชาชีพ
แพทย์

•	 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึกฝนของแพทย์

โดยประเด็นส�าคัญคือควรให ้มีการแบ่งป ันความรู ้ ระหว ่างกัน	 มีการ
ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ	 สนับสนุนให้เปิดการศึกษาแพทย์หลักสูตรนานาชาติ
และมีโรงเรียนแพทย์ของเอกชนเพิ่มมากขึ้น	 (ไทยมีโรงเรียนแพทย์เอกชนเพียง 
1	แห่ง	คือ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จากทั้งหมด	19	แห่ง)	เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของ
ไทย	ดังเช่นประเทศอื่นๆ	ในอาเซียน	เช่น	อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย

• ศักยภาพของแพทย์ไทย….จุดแข็ง

บุคลากรทางการแพทย์ของไทยจ�านวนมากมีความสามารถสูง	มีความช�านาญ
งานมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน	 มีการบริการที่ดีกว่า	 และไทยยังเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค	ท�าให้ชาวต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ามารักษาได้อย่างสะดวก	และการรักษา
ในไทยมีค่าใช้จ่ายต�่า

• จุดอ่อนของแพทย์ไทยที่ควรปรับปรุง

บุคลากรทางการแพทย์มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษและในบางพื้นที่ 
ในประเทศขาดแคลนแรงงาน	มีการกระจายของแพทย์ไม่ทั่วถึง	ดังนั้น	ควรส่งเสริมให้เกิด

การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” 41การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”40



• สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ….ของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล 
กรุงเทพ

ปัจจุบันบริษัทได้ออกไปลงทุนตั้งโรงพยาบาลในกัมพูชา	 2	แห่ง	 โดยย้ายนาย
แพทย์คนไทยไปที่กัมพูชาเพื่อไปเป็นผู้ดูแล	 แต่ยังคงใช้แพทย์ท้องถิ่นในการตรวจคนไข้	
ส่วนของประเทศพม่า	บริษัทได้เข้าไปสร้างโรงพยาบาล	Victoria	 ที่กรุงย่างกุ้ง	 หากแต ่
การด�าเนนิธรุกจิถอืว่ายงัยุง่ยากมาก	นอกจากนี	้บรษัิทยงัก�าลงัจะไปลงทนุในอกี	2	ประเทศ
อาเซียน	และสร้างโรงพยาบาลที่เชียงใหม่และที่ภาคอีสานของไทย	 เพราะฉะนั้นบริษัทมี
ความพร้อมอย่างมากส�าหรับ	AEC

• การเตรียมการ….ส�าหรับ AEC….ของศูนย ์การแพทย ์ โรงพยาบาล 
กรุงเทพ

จากมุมมองของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ	 เราได้ท�าการเตรียมตัว
ส�าหรับ	AEC	ดังนี้

1.	 Bigger	 is	Better	ธุรกิจโรงพยาบาลที่
มีขนาดยิ่งใหญ่จะยิ่งดี	 เนื่องจากหาก
ขนาดธุรกิจไม่ใหญ่	 จะถูกกลืนเมื่อมี
การเปิดเสรี

2.	 International	Standards	with	Quality	
and	Thai	Hospitality	ต้องมบีรกิารทีไ่ด้
มาตรฐานสากล	มีคุณภาพ	และมีการ
บริการและการต้อนรับที่เป็นอย่างไทย	

3.	 Speed	 ความเร็วเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
การขบัเคลือ่นธรุกจิ	ควรด�าเนนิการโดย
คิดก่อนและด�าเนินการอย่างรวดเร็ว

• 5G….กลยุทธ์แห่งความส�าเร็จของธุรกิจโรงพยาบาล

Good	Doctor	มแีพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ,	Good	Nurse	มพียาบาลทีม่คีณุภาพ,	Good	
Service	มบีรกิารทีด่,ี	Good	Technology	มกีารใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เช่น	Tele-Medicine,	
Robot	Doctor	และ	Good	Referral

การเคลื่อนย้ายแรงงานทางการแพทย์	 เช่น	ดึงแรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ช่วยพยาบาล	
โดยแรงงานเหล่านี้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และมีค่าแรงถูก	 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา 
การขาดแคลนพยาบาลได้

• การเข้ามาในประเทศไทย….ของบุคลากรทางการแพทย์

เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนทีเ่กดิขึน้	ประเทศไทยยงัคงต้องการบคุลากรทางการ
แพทย์จากต่างประเทศ	หากแต่ผูท้ีเ่ข้ามาต้องมคีณุภาพ	โดยแพทยสภาสามารถใช้การขอใบ
อนุญาตเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก	โดยมีการทดสอบในเรื่องภาษา	และกฎหมาย

แนวทางการด�าเนินงานในอนาคต
•	 ส่งเสริมให้มีการให้ใบอนุญาตชั่วคราว	 เพื่อให้ต่างชาติสามารถเข้ามา

ฝึกอบรมในไทยได้	 ท�าให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างแพทย์ของ
ไทยและต่างประเทศ	

•	 เพือ่เป้าหมายการเป็น	Medical	Hub	ของไทย	ควรส่งเสรมิให้มหีลกัสตูร
การเรียนการสอน	และการสอบใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ	และต้อง
พยายามให้มีโรงเรียนแพทย์ของเอกชนมากขึ้น	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของวิชาชีพแพทย์ต่อไป

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม 
ผู้ช่วยอ�านวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
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• การเข้ามาใช้บริการของลูกค้าต่างชาติ

ลูกค้าต่างชาติที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ส่วนใหญ่จะเป็นผูป่้วยเป็นโรคซบัซ้อน	ทีต้่องใช้เทคโนโลยรีะดบัสงูในการรกัษาหรอืเป็นโรค
ที่รักษายาก	โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าจากประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าไทย	หรือมาจาก 
ประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ	 (GCC)	 ที่ไม่เดินทางไปรักษาท่ีสหรัฐอเมริกาหรืออินเดีย	 และ 
ส่วนรองคอื	ชาวต่างชาตจิากประเทศทีเ่จรญิแล้ว	แต่มาท�างานหรอืตัง้รกรากในประเทศไทย

• MRA….และผลกระทบต่อวงการแพทย์เอกชน

การมี	MRA	 ของอาเซียน	คาดว่าจะไม่ท�าให้เกิดปัญหาสมองไหลไปในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมากนัก	 เนื่องจากแพทย์และพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการย้ายไปท�างาน 
ที่อเมริกาหรือยุโรปมากกว่าการไปท�างานในอาเซียน	 เนื่องจากค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาก	
โดยในอาเซียนจะมีเพียงสิงคโปร์	ที่มีค่าตอบแทนที่สูง	มีสวัสดิการที่ดี	แต่ประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศขนาดเลก็	มอีปุสงค์น้อย	ความต้องการบคุลากรทางการแพทย์เพิม่คงมไีม่มาก
จึงคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบในภาพรวม	 ในเรื่องของแรงงานต่างชาติท่ีจะเข้ามาแย่งงาน 
ในโรงพยาบาลเอกชน	โดยรวมส�าหรบัสาขาต่างๆ	คาดว่าจะไม่กระทบมาก	เนือ่งจากการเข้า
มาท�างานในประเทศไทยต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ	แต่ทีจ่ะมผีลกระทบอย่างมาก	คอื
พยาบาล	เนือ่งจากพยาบาลจากฟิลปิปินส์	มกีารผลติมาก	มกีารใช้ภาษาองักฤษทีด่	ีจดุอ่อน
คอื	ความสามารถยงัสูพ้ยาบาลไทยไม่ได้	และค่าตอบแทนในไทย	แม้จะสงูกว่าในฟิลปิปินส์	
แต่ก็ยังต�่ากว่าในอเมริกาและยุโรป	

• โอกาสของไทยใน AEC

การท่องเทีย่วเชิงการแพทย์	(Medical	Tourism)	ภายใต้	AEC	จะช่วยเพิม่รายได้
ให้กบัประเทศไทย	และเพิม่รายได้ของแพทย์	นอกจากน้ีจะเป็นตัวช่วยดึงแพทย์ผู้เชีย่วชาญ
ไทย	ที่ไปท�างานในสหรัฐอเมริกาให้กลับมาท�างานในประเทศไทย	(Reverse	Brain	Drain)	
ด้วย

• แนวทางการพัฒนาวิชาชีพ

วิชาชีพแพทย์อยู่ได้ด้วยความศรัทธา	 เราจะพัฒนาก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่น 
ให้เกิดขึ้น	การมีมาตรฐานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้	 แต่เหนือไปกว่าน้ัน	 คือ 
การเป็นสถาบันที่มีความสามารถในการเรียนการสอน	 โดยหากภาคเอกชนสามารถเปิด
การสอนแพทย์ในระดับต่อยอดได้	 จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ประเทศชาติในภาพรวม	
และแพทย์หรือบุคลากรต่างๆ	ที่ผลิตออกไป	 เม่ือเจอผู้ป่วยท่ีต้องการการรักษาท่ียากๆ	 ใน
ระดับตติยภูมิ	ก็จะส่งผู้ป่วยกลับเข้ามา	เป็นการเสริมให้คนไข้จากต่างประเทศเข้ามารักษา
จ�านวนมากขึ้นกว่าการด�าเนินการทางการตลาดเพียงอย่างเดียว	อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบัน
ไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากติดกฎข้อบังคับของแพทยสภา

2.4 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายทางวิชาชีพ 
 (สาขาวิชาชีพพยาบาลและทันตแพทย์)

• ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน 

การอ�านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายพยาบาลในอาเซยีนเป็นตาม	MRA	ที่
มหีลกัการคอื	เปิดให้พยาบาลทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด	สามารถจดทะเบยีนหรอืขอรบัใบ
อนญุาตประกอบวชิาชพีพยาบาลในประเทศอาเซยีนอืน่ได้สะดวกขึน้	โดยลดขัน้ตอนในการ
ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้	 อย่างไรก็ตาม	พยาบาลต่างชาติจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	และกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ๆ	ซ่ึงกรณีของไทยมสีภาการพยาบาล
เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล	ส�าหรับคุณสมบัติในการเป็นพยาบาลวิชาชีพต่างชาติมีดังนี้

•	 ส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
•	 จดทะเบียน	และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก�าเนิด	 ที่ยังมีผล

ในปัจจุบัน
•	 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า	 3	 ปีต่อเนื่อง	 

ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต	
•	 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 (CPD)	 

ของประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่น่าพอใจ
•	 ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล	 (NRA)	 

ของประเทศแหล่งก�าเนิดว่าไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรง 
ด้านเทคนิค	มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณระดับท้องถิ่นและระหว่าง
ประเทศ	ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

•	 มคีณุสมบตัด้ิานอืน่ๆ	ตามทีก่�าหนด	เช่น	ต้องแสดงผลการตรวจร่างกายหรอื 
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ	หรอืข้อก�าหนดอืน่ใดตามทีห่น่วยงานก�ากบัดูแล
วิชาชีพพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศ
ผู้รับเห็นสมควรในการก�าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน	และ/หรือ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
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• ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน 

ทันตแพทย์ต่างชาติจะสามารถขอข้ึนทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ	 เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศน้ันได้	
โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบภายในของประเทศผู้รับ	 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า	 ทันตแพทย์ 
ต่างชาติต้องมีคุณสมบัติดังนี้

•	 ส�าเรจ็การศกึษาวชิาชพีทนัตแพทย์ซึง่ได้รบัการยอมรบัจากผู้มอี�านาจก�ากบั
ดแูลด้านวชิาชพีทนัตแพทย์	(PDRA)	ของประเทศแหล่งก�าเนดิและประเทศ
ผู้รับ

•	 จดทะเบียน	และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก�าเนิด	 ที่ยังมีผล
ในปัจจุบัน

•	 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า	5	ปีต่อเนื่องใน
ประเทศแหล่งก�าเนิด	ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต

•	 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง	 (CPD)	 
ของประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่น่าพอใจ

•	 ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์	 (PDRA)	
ของประเทศแหล่งก�าเนิดว่า	 ไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรงด้าน
เทคนิค	 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณระดับท้องถิ่นและระหว่าง
ประเทศ	 ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ท้ังในประเทศแหล่งก�าเนิดและ 
ประเทศอื่นๆ	 เท่าที่ผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์	 (PDRA)	
รับทราบ

•	 แจ้งให้ทราบว่า	 ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมาย
ที่ยังค้างอยู่ในประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศอื่น

•	 มีคุณสมบัติด้านอื่น	 ๆ	 ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์	
(PDRA)	หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของประเทศผูร้บัเหน็สมควรในการก�าหนด
คณุสมบตัขิองการขอขึน้ทะเบยีน	และ/หรอืขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
ทันตแพทย์

โดย	MRA	จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตในประเทศ
เดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่น
ได้สะดวกขึ้น	 โดยลดข้ันตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ	
อย่างไรก็ตาม	ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ	
ด้วย	 เช่น	 ในกรณีของไทย	ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือ	ต้องผ่าน
การสอบเพือ่ให้ได้ใบอนญุาต	และก�ากบัดแูลโดยทนัตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสขุ

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ 
อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

• สถานการณ์….โรงพยาบาลเอกชน
ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งจ�านวนน้อย	ส่วนใหญ่เป็น 

โรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไม่แข็งแรง	 (Small,	Weak,	 and	Handicap)	 ซึ่งมีข้อจ�ากัดมาก	 
มีรายได้ในระดับไม่สูง	ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการพัฒนาบุคลากรโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ
โรงพยาบาลกลุ่มนี้ก็คือคนไข้ที่มีรายได้น้อย	ท�าให้ต่างชาติไม่สนใจเข้ามาลงทุน	 ส่วนใน 
ขาออกปัจจบุนัมโีรงพยาบาลเอกชนไทยออกไปด�าเนนิงานในต่างประเทศประมาณ	30	แห่ง

• การเข้ามาของต่างชาติเมื่อมี AEC
เมื่อมี	 AEC	การเข้ามาของธุรกิจโรงพยาบาลต่างชาติจะเน้นไปที่คนไข้ในกลุ่ม

รายได้สงู	ซึง่จะเป็นคูแ่ข่งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในไทย	ส่วนวชิาชพีพยาบาลเป็นอาชพี
ที่ขาดแคลน	มีการแย่งพยาบาล	ดังนั้นเมื่อพยาบาลจบการศึกษา	จะเลือกท�างานในที่ที่มี
ค่าจ้างสูง	มีสถานะดี

• AECกับโอกาสของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 
ควรสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์	 (Medical	 Tourism)	 เนื่องจากเป็น

จุดแข็งของไทย	โดยผู้มารับบริการมักมาจากประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า	จะเข้ามารับบริการ
ทางการแพทย์และท่องเที่ยวด้วยก่อนเดินทางกลับ	ดังนั้นประโยชน์จึงเกิดขึ้นกับหลายส่วน
เศรษฐกิจ

• ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
อยากให้มีการเปิดรับบุคลากรทางการแพทย์	โดยเฉพาะพยาบาลเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย	ภายใต้ข้อตกลงยอมรบัร่วมและภายใต้กฎหมายของไทย	เพือ่แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรและการที่โรงพยาบาลเอกชนมักถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวดูดบุคลากรของ
ภาครัฐมาบริการคนไข้ต่างชาติ	

• แนวทางการพัฒนา….รองรับเปิดเสรี
•	 การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ควรเสริมทักษะทางภาษา	

•	 ควรเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร	 เช่น	
พยาบาลที่มีการขาดแคลน	ไม่ควรผูกขาดเรื่องนี้เฉพาะในภาครัฐเท่านั้น	

•	 เนื่องจากปัญหาในโลกปัจจุบันมีหลายมิติ	 จะต้องมองให้ครบถ้วน	ทั้งการ
ร่วมลงทุนและ	Strategic	Partner	ที่มีประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้น	
จึงควรมีหน่วยงานที่ศึกษาและให้ภาพรวมที่ครบถ้วน
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ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ 
นายกทันตแพทยสภา

• รู้จักทันตแพทย์

ประเทศไทยมีคณะที่เปิดสอนทันตแพทย์อยู่	 9	 แห่ง	 ปีหนึ่งผลิตบัณฑิตได้
ประมาณ	750	คน	ในปัจจุบันมีทันตแพทย์อยู่กว่า	12,000	คน	ถือว่ายังมีความขาดแคลน
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 ในจ�านวนทันตแพทย์ท่ีมีอยู่เป็นทันตแพทย์ท่ีมีวุฒิหลังปริญญา
ทันตแพทยศาสตร์ประมาณ	 4,000	 คน	และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	ท�าให้ 
การรักษาทางทันตกรรมในประเทศไทยก้าวหน้ามากขึ้น	

• ทันตแพทย์ในอาเซียน

หลักสูตรทันตแพทย์ในอาเซียนมีความหลากหลาย	มีท้ังใช้หลักสูตรการเรียน	
6	ปี	 ตามแบบอเมริกา	 (ไทย	และฟิลิปปินส์	 ฯลฯ)	 และหลักสูตร	 5	ปี	 ตามแบบประเทศ 
สหราชอาณาจักรและเครอืจกัรภพ	(สงิคโปร์	และมาเลเซยี	ฯลฯ)	ใน	10	ประเทศอาเซยีนมกีาร
ควบคมุการประกอบวชิาชีพโดยวธิกีารและองค์กรทีแ่ตกต่างกนั	มทีัง้ทีต้่องสอบใบประกอบ 
วิชาชีพทันตกรรมจากองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพฯ	หลังจบการศึกษาได้ปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตก่อน	 จึงจะประกอบวิชาชีพฯ	 ให้บริการคนไข้ได้	 (ประเทศไทย	
สิงคโปร์	 และมาเลเซีย	 ฯลฯ)	กับที่ไม่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ	สามารถให้บริการคนไข้
ได้เลย	หลงัจากจบการศกึษาทนัตแพทย์	องค์กรควบคุมการประกอบวชิาชพี	(Professional	
Dental	Reparatory	Authority)	 ก็มีทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐ	กรรมการมาจากผู้แทนภาครัฐ
ทั้งหมด	 (สปป.	ลาว	 เวียดนาม	ฯลฯ)	และองค์กรกึ่งรัฐ	กรรมการมาจากผู้แทนภาครัฐครึ่ง
หนึ่งและจากการเลือกตั้งของสมาชิกอีกครึ่งหนึ่ง	เรียกว่าสภาวิชาชีพ	ยกตัวอย่างเช่นไทย

• การเข้ามาท�างานของทันตแพทย์ต่างชาติ

ทันตแพทย ์ที่ เข ้ามาท�างานในประเทศไทย	 จะต ้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ทันตแพทยสภาก�าหนด	 คือได้ รับปริญญาที่ทันตแพทยสภารับรอง	 มีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพฯ	 จากประเทศต้นก�าเนิด	 มีประสบการณ์การประกอบ 
วิชาชีพฯ	 5	 ปี	 ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ	 อย่างร้ายแรง	 เมื่อผ่าน
คุณสมบัติดังกล่าว	จึงจะมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมของประเทศไทย	

• ประเด็นสืบเนื่องจาก MRA 

คือโอกาสที่จะมีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมของอาเซียน	เนื่องจากประเทศใน
อาเซียนมีหลักสูตร	ทันตแพทยศาสตร์ที่แตกต่างกัน	(5	ปี	และ	6	ปี)	อีกทั้งมีศักยภาพของ

สถาบันการสอนที่แตกต่างกัน	 เช่น	ประเทศไทยมีเกณฑ์จ�านวนอาจารย์	 ต่อนักศึกษาใน
ขั้นปฏิบัติการกับคนไข้จริงในคลินิกที่อาจารย์	 1	คนคุมนักศึกษาได้ไม่เกิน	 4	คน	 ในขณะ
ที่บางประเทศใช้เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่สูงกว่านั้น	 จึงท�าให้ต้องมีหลักเกณฑ์
ต่างๆ	เช่น	เรื่องความสามารถ	(Competency)	ของทันตแพทย์	หลักสูตรการเรียนการสอน	
ทันตแพทย์	คุณวุฒิอาจารย์	สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา	ฯลฯ	ร่วมกันก่อน	เพื่อให้คุณภาพ
บณัฑติมคีวามเท่าเทยีม	จงึจะพฒันาไปสูก่ารหาข้อตกลงเรือ่งการสอบใบประกอบวชิาชพีฯ	
ร่วมกัน	หรือการใช้ภาษาใดเป็นภาษาในการสอบต่อไป	

• การสอบใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์

การสอบประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ

1.	 สอบข้อเขยีนวชิาการด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน

2.	 สอบข้อเขยีนวชิาการด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก	

3.	 สอบภาคปฏิบัติในคนไข้จริง	

การสอบ	 ส่วนที่ 	 1	 และ	 2	 ใช้ข ้อสอบ
เดียวกันกับที่ใช้สอบนักศึกษาทันตแพทย์ที่ศึกษาใน
ประเทศไทย	 การใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสอบ	 
ไม่อาจถือว่าเป็นการใช้ภาษาเป็นการกีดกัน	 เพราะ
ภาษาราชการของราชอาณาจักรไทยมีภาษาเดียวคือ
ภาษาไทย	และกเ็ป็นการปฏบิตัติามข้อตกลง	MRA	คอื
การปฏิบัติต่อคนอาเซียน	เช่นคนเยี่ยงชาติ	ฯ	

• ข้อดีของ MRA

เมื่อมี	MRA	ท�าให้ทันตแพทย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิชาการกันระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

• ความคิดเห็นต่อความพร้อมส�าหรับ MRA และการเปิดเสรีในอาเซียน

ในส่วนวชิาชพีทนัตแพทย์	เชือ่ว่ายงัไม่พร้อมส�าหรบัการเปิดเสร	ีชนดิทีพ่ดูกนัคอื	
Free	Flows	แต่พร้อมส�าหรับการด�าเนินการภายใต้ข้อตกลง	MRA	คือ	การเคลื่อนย้ายภาย
ใต้เงื่อนไข	(Free	Flows	under	Conditions)	และการออกไปร่วมกับประเทศอื่น	ควรมีการ 
ร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงาน	โดยกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงแรงงาน	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
ฯลฯ	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	ความพร้อมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภายในประเทศมี
ความพร้อมก่อน	
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ทพญ.อัจฉรา ปานแดง 
ผู้บริหารและทันตแพทย์ประจ�าคลินิกพร้อมใจทันตแพทย์

• โอกาสจาก AEC ในมุมมองของทันตแพทย์เอกชน
ทนัตแพทย์ไทยเหน็โอกาสในการเข้าไปลงทนุในต่างประเทศ	ในปัจจบุนัมกีารไป

เปิดคลินิกแล้วที่เวียดนาม	สิงคโปร์และพม่าเป็นอีกสองประเทศที่น่าสนใจ	โดยในสิงคโปร์
ได้เงินเดือนดี	ส่วนพม่ามีศักยภาพสูง	

• ความท้าทาย….จาก AEC 
ทนัตแพทย์ไทยจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัวธิกีารท�าธรุกจิหรอืไปเปิดธรุกจิ

ที่ต่างประเทศ	เพื่อให้สามารถออกไปท�าธุรกิจในต่างประเทศได้ส�าเร็จ

• ทันตแพทย์ไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับการเปิดเสรี
1.	 ควรเข้าร่วมฟังการสมัมนาและการบรรยาย	เพือ่รบัฟังความรู	้ความก้าวหน้า

ในปัจจุบัน	
2.	 ควรพัฒนาทางด้านภาษา	ทั้งภาษาอังกฤษ	และภาษาหลักของประเทศท่ี

เราต้องการเข้าไปท�างาน	
3.	 ควรท�าความเข้าใจและศึกษาเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ในปัจจุบัน
4.	 ควรค�านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้

• ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนอย่างไรเพื่อรองรับ 
การเปิดเสรี

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสัมมนาวิชาชีพเกี่ยวกับกฎกติกาและ 
ค่าจ้างในการประกอบวชิาชีพในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีน	มกีารจดัท�าคูม่อืส�าหรบัแต่ละ 
วิชาชีพที่อ่านง่าย	พร้อมทั้งให้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการไปลงทุนในต่างประเทศที่ชัดเจน	
และสามารถน�าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ	 ควรมีการจัดสรรงบประมาณของรัฐในการพัฒนา
บุคลากรเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม	 เพื่อให้มีทันตแพทย์และพยาบาล 
เพยีงพอและเมือ่มกีารขยายการเรยีนการสอนแล้ว	กค็วรมกีารท�าการตลาด	เพือ่ให้นกัเรยีน
รับรู้ว่าอาชีพเหล่านี้ก�าลังขาดแคลน	เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดเสรี

• ประเด็นข้อสังเกต
การเข้ามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมของชาวต่างชาติต้องผ่านการสอบ 

ใบประกอบวชิาชพีก่อน	ซึง่สอบเป็นภาษาไทย	ดังน้ัน	การเข้ามาในลักษณะของตัวทันตแพทย์ 
เองเป็นไปได้ยาก	 สิ่งที่ควรระวังมากกว่าคือการเข้ามาในลงทุนในธุรกิจ	 (Mode	 3)	 ที่ 
ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนเปิดคลีนิกทันตกรรมในประเทศไทย	 ซึ่งการเข้ามาใน 
รูปแบบดังกล่าว	ไม่ใช่การเข้ามาแย่งงานท�า	เนื่องจากปัจจุบันมีทันตแพทย์ไม่เพียงพอ

อ.ดร.ปรียากมล ข่าน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

• สถานการณ์วิชาชีพพยาบาลในอาเซียน

พยาบาลเป็นอาชีพที่ขาดแคลนทั่วโลก	 โดยแหล่งผลิตพยาบาลที่ส�าคัญ 
ในปัจจุบันคือ	ฟิลิปปินส์	อินเดียและจีน	ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นคู่แข่งที่ส�าคัญของไทย

• พยาบาลไทย….สถานการณ์ปัจจุบัน

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาพยาบาลมีความตื่นตัวเกี่ยวกับ	AEC	มาก	แต่ตัว
ของพยาบาลเองกลับไม่ตื่นตัว	 โดยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว	 โดยหากพยาบาลเลือกที่จะไป
ท�างานในต่างประเทศ	จะสนใจไปท�างานที่ประเทศพัฒนาแล้ว	เช่น	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	
หรือยุโรปมากกว่าประเทศในอาเซียน	 นอกจากนี้	 พยาบาลส่วนใหญ่ยังรักที่จะท�างาน 
ในเมืองไทย

• เมื่อมีการเปิดเสรีในอาเซียน

จากการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและจากจุดแข็งทางด้าน	 Medical	 
Tourism	เช่ือว่าจะมลีกูค้าเข้ามาใช้บรกิารในประเทศไทยจ�านวนมาก	และอาจมกีารหลัง่ไหล 
ของพยาบาลต่างชาติเข้ามา	อย่างไรก็ตาม	การเข้ามาแย่งงานนั้นไม่สามารถเข้ามาได้ง่าย	
เนื่องจากไทยมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสูง	 มีการสอบเป็นภาษาไทย	 และมีการ
ควบคุมโดยกฎหมาย	

• ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของพยาบาลไทย

ไทยควรมองการเปิดเสรีในแง่เป็นที่พึ่งพิงให้กับอาเซียน	 คือไม่กลัวว่าจะมีการ
เข้ามาแย่งงาน	เนือ่งจากพยาบาลไทยมศีกัยภาพทีแ่ขง็แกร่งมาก	คอืมกีารให้บรกิารทีด่กีว่า 
และมีการต้อนรับอย่างไทยซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของพยาบาลไทยที่ควรรักษาไว้	 และ 
เป็นที่ประทับใจของคนไข้	

• แนวทางพัฒนา….พยาบาลไทย

พยาบาลไทยยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของภาษา	ควรมีการพัฒนาทางด้านภาษา
และควรเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ	นอกจากนี้	 พยาบาลไทยควรพัฒนาทั้งในด้าน
ปัญญาและด้านการท�างาน	โดยด้านปัญญาต้องวิเคราะห์เจาะลึก	คิดอย่างมีขั้นตอน	และ
มีมาตรฐาน	ส่วนด้านการท�างาน	ควรมีความรับผิดชอบ	 ไม่ทิ้งงาน	มีความประนีประนอม	
และมีมนุษยสัมพันธ์
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• AEC กับความท้าทายที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล

เวียดนามเป็นคู่แข่งรายใหม่ที่ส�าคัญในการผลิตพยาบาล	 โดยในปัจจุบันมีการ
เปิดโรงเรียนสอนพยาบาลเป็นภาษาไทยด้วย	

• การเตรียมความพร้อม….เพื่อรองรับ AEC

•	 การผลิตพยาบาลควรมีการปรับตัวตลอดเวลา	 ไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิม	
และฝ่ายการศึกษา	 อาจารย์พยาบาล	 ฝ่ายบริการพยาบาลวิชาชีพ	 และ
นกัศกึษาพยาบาลควรตระหนกัถงึบทบาทร่วมกนั	เพือ่ให้เกดิบรกิารสขุภาพ
ที่มีคุณภาพโดยรวม

•	 ในส่วนของภาครัฐ	ควรพัฒนาการจัดการการพยาบาลให้มีคุณภาพ	 รักษา
พยาบาลที่มีความสามารถไว้ไม่ให้ถูกแย่งตัวไป	และพัฒนาบุคลากรตาม
แนวโน้มความต้องการ	 รัฐบาลควรให้ความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา
พยาบาลและช่วยพฒันาทรพัยากรพยาบาล	นอกจากนีร้ฐับาลควรมคีวามมุง่
มัน่แน่วแน่ในการด�าเนนินโยบาย	เมือ่ประกาศแล้วกต้็องด�าเนนิการให้ส�าเรจ็

2.5 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายทางวิชาชีพ 
 (สาขาวิชาชีพนักบัญชี)

• กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน

กรอบข้อตกลงยอมรับร่วม	 (MRA	Framework)	นี้ยังไม่ใช่ข้อตกลงยอมรับร่วม
ในสาขาบัญชี	 แต่เป็นการวางกรอบแนวทางเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าไปท�างาน
ในวิชาชีพนี้ในอนาคต	 โดยหลักเกณฑ์พื้นฐานส�าหรับการยอมรับประกอบด้วยหลักเกณฑ์
เรื่อง	 การศึกษา	การสอบ	ประสบการณ์	 กระบวนการให้การยอมรับ	 ระบบข้อมูลเอกสาร	
ระเบยีบวนิยัและหลกัจรยิธรรม	และมาตรฐานและแนวทางของสภาวชิาชพีบญัชนีานาชาต	ิ
(IFAC)	ทัง้นี	้MRA	ทีจ่ะจดัท�าขึน้ในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสทิธิ	อ�านาจ	หน้าทีข่องสมาชกิ
อาเซียนแต่ละประเทศในการก�ากับดูแลและออกกฎระเบียบ	หรือกฎหมายภายใน	แต่ต้อง
ไม่สร้างอปุสรรคทีเ่กนิจ�าเป็น	และการออกใบอนญุาตและการขึน้ทะเบียนของวชิาชีพบัญชี
อาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย	 นอกจากนี้	 กรอบ 
ข้อตกลงได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที ่
รับผิดชอบสาขาบัญชี	
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คุณรณรงค์ พูลพิพัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์

• การเปิดเสรีสาขาบัญชีภายใต้กรอบ ASEAN
การเปิดเสรีในสาขาบัญชีเก่ียวข้องทั้งบริษัทบัญชีและนักบัญชี	 โดยกรณีบริษัท

บัญชีในปี	พ.ศ.	2558	ต้องเปิดให้อาเซียนเข้ามาถือหุ้นในไทยได้ถึง	70%	ในกรณีนักบัญชี
ต่างชาติ	(แม้จะเป็นชาติอาเซียน)	ที่ต้องการเข้ามาท�างานต้องได้ใบอนุญาตของไทย

• การเปิดเสรี….นักบัญชี
การเปิดเสรมีี	2	ส่วนคอื	(1)	การเปิดเสรี	ซึง่จะมกีารเปิดเสรแีน่นอน	แต่การเจรจา

ยังไม่ส�าเร็จในปัจจุบัน	และ	(2)	การอ�านวยความสะดวก	โดยมีการท�าข้อตกลงยอมรับร่วม	
(MRA)	เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของนักบัญชีต่างชาติที่จะเข้ามาท�างาน

• ความเข้าใจผิด….เกี่ยวกับการเปิดเสรี
การเปิดเสรีตาม	AEC	 ไม่ได้หมายความว่า	 คนไทยจะสามารถออกไปท�างาน 

ในประเทศอืน่ๆ	ในอาเซยีนได้เลย	รวมถงึคนจากชาตอิาเซยีนอืน่ๆ	กไ็ม่สามารถเข้ามาท�างาน
ในไทยได้เลย	ทุกประเทศในอาเซียนต่างก็มีกฎหมายภายในเป็นของตนเอง	เช่น	กฎหมาย
การเข้าเมือง	การให้วีซ่า	และการท�างานของคนต่างชาติ	ที่เป็นสิ่งควบคุมการเข้ามาท�างาน
ของต่างชาต	ิซึง่ในปัจจบุนัยงัไม่ได้มกีารแก้ไขกฎหมาย	แรงงานจงึไม่สามารถเคลือ่นย้ายได้
เสรีจริง	โดยกรณีของไทย	แม้หากจะมีการเปิดเสรีในอนาคต	การเข้ามาท�างานในไทยยังคง
ต้องด�าเนนิการตามกฎหมายไทยใน	3	ส่วนคอื	(1)	การท�างาน	ต้องขอใบอนญุาตท�างานของ
คนต่างชาติ	(Work	Permit)	(2)	การเข้าเมือง	ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง	(Immigration)	
และ	(3)	การพ�านัก	ต้องได้รับวีซ่า

• สถานการณ์การเคลื่อนย้ายธุรกิจและบุคลากรในวิชาชีพบัญชี
ในปัจจุบัน	ต่างชาติสามารถเข้ามาท�าธุรกิจบัญชี	(Mode	3)	ในไทยได้โดยต้อง

ใช้นักบัญชีไทย	ส่วนนักบัญชีไทยอนุญาตให้ผู้ท�าบัญชีต่างชาติสามารถเข้ามาท�าบัญชีให้
กับบริษัทในเครือได้	

• หลักการในการเปิดเสรี
การเปิดเสรีไม่ควรส่งผลกระทบต่อคนไทย	แต่ควรก่อให้เกิดประโยชน์กับคนใน

ชาติ	แม้การเปิดเสรีจะส่งผลทั้งทางบวกและลบ	แต่รัฐบาลก็จะมีมาตรการมารองรับ	

• ประเด็นที่เป็นข้อกังวล
การเปิดเสรีในอาเซียน	 จะแน่ใจได้อย่างไรว่าการลงทุนที่เข้ามาเป็นของ 

คนอาเซียนจริง	 เนื่องจากสิงคโปร์เปิดรับการลงทุนจากทั่วโลก	 โดยในความตกลงระบุว่า	
“นติบิคุคลใดทีม่าจดทะเทยีนในประเทศอาเซยีนนัน้	นติบิคุคลดงักล่าวกจ็ะต้องได้ประโยชน์
จาก	AEC	ด้วย”	ดังนั้น	การเปิดเสรีอาเซียนนี้	จะไม่ได้เป็นการแข่งขันแค่ในอาเซียนเท่านั้น	
แต่เป็นการแข่งขันกับทั่วทั้งโลก
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คุณทวีป ชินะประยูร
ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• จ�านวนผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย

ปี	 2554	 มีจ�านวนธุรกิจที่ต้องส่งงบการเงินประจ�าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประมาณ	450,000	 ราย	 มีผู้แจ้งเป็นผู้ท�าบัญชีประมาณ	 73,000	คน	และมีผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตประมาณ	8,400	คน

• การเปิดเสรีสาขาการบัญชีครอบคลุม 5 ด้าน

(1)	บริการตรวจสอบงบการเงิน	

(2)		บริการวิเคราะห์งบการเงิน	

(3)		บริการเตรียมจัดท�างบการเงินส�าหรับบริษัทเอกชน

(4)	บริการด้านบัญชีอื่นๆ	

(5)	บริการรับท�าบัญชี	ยกเว้นการคืนภาษี

• หลักการของกรอบความตกลงยอมรับร ่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน  
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy  
Services: MRA) 

ก�าหนดแนวทางการเจรจา	เรือ่ง	การศกึษา	การสอบ	ประสบการณ์	กระบวนการ
ให้การยอมรบั	ระบบข้อมลูเอกสาร	ระเบยีบวนิยัและหลกัจรยิธรรม	มาตรฐานและแนวปฏบิตัิ
สากล	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานนักบัญชี	ทั้งนี้	จะต้องไม่ลดทอน
สทิธ	ิอ�านาจ	หน้าทีข่องสมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศ	ในการก�ากบัดูแล	และออกกฎระเบยีบ	
หรือกฎหมายภายใน	แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคเกินจ�าเป็น	 เช่น	 การออกใบอนุญาต	และ 
การขึ้นทะเบียนของวิชาชีพบัญชีอาเซียน	จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละ
ประเทศ

• การเข้ามาของนักบัญชีต่างชาติมีอุปสรรค คือ

•	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท�า	 
พ.ศ.	2522	ก�าหนดในบญัชท้ีายพระราชกฤษฎกีาฯ	ให้งานควบคมุ	ตรวจสอบ	
หรอืให้บรกิารทางบญัช	ียกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครัง้คราว	เป็นอาชพี
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า

•	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 บัญชี	 3	 
ท้ายพระราชบญัญตัฯิ	ห้ามมใิห้คนต่างด้าวประกอบกจิการบรกิารทางบญัชี	
เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า	โดยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ปัจจุบันกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้ออกใบอนุญาตให้เฉพาะธุรกิจที่ให้บริการบัญชีแก่บริษัท 
ในเครือในกลุ่มของผู้ขออนุญาตเท่านั้น	รวม	100	ราย	

•	 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 ซ่ึงมี	 3	ประเภท	 ได้แก่	 สามัญ	วิสามัญ	
และสมทบ

•	 ผู้สอบบัญชีที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญได้	 หากมี
สัญชาติของประเทศซ่ึงยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชี
ในประเทศนั้นได้	 โดยผู้สอบบัญชีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีคุณสมบัติ	 เช่น 
มคีวามรูภ้าษาไทยดพีอทีจ่ะสามารถสอบบญัชแีละจดัท�ารายงานเป็นภาษา
ไทยได้	ต้องผ่านการทดสอบเพือ่เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตตามหลกัเกณฑ์
ทีส่ภาวชิาชพีก�าหนดซึง่ข้อสอบเป็นภาษาไทย	และเมือ่ได้รบัใบอนญุาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ท�างานของคนต่างด้าวด้วยจึงจะปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีได้

•	 ผู้ท�าบัญชีที่ไม่มีสัญชาติไทย	ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมายภาษีอากรของไทย	 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและ
กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้

• ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเสรี

มีความเห็นว่า	 เมื่อกฎระเบียบของแต่ละประเทศไม่เปิดช่องในเรื่องการเคลื่อน
ย้ายคน	 (Mode	 4)	 และเนื่องจากการแก้กฎหมายท�าได้ยากมากและอาจต้องใช้เวลา 
อย่างน้อย	 10	ปี	 จึงควรให้ความสนใจกับการเข้าไปต้ังธุรกิจในต่างประเทศ	 (Mode	 3)	 
ในอนาคตหากมกีารแก้ไขกฎหมายในเรือ่งการถอืหุน้ของคนต่างด้าว	โดยให้ผูม้สีญัชาตขิอง
ประเทศในกลุม่อาเซยีนสามารถถอืหุน้ในบรษิทัทีเ่ข้ามาประกอบธรุกจิในประเทศไทยได้ร้อย
ละ	70	จะท�าให้บริษัทให้บริการด้านบัญชีเข้ามาประกอบธุรกิจด้านนี้ในประเทศไทย	ซึ่งจะ
ต้องจ้างนกับัญชีและผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตคนไทยมาก	อาจท�าให้เกดิการแย่งตัวนกับัญชี
ผูส้อบบัญชีฝีมอืด	ีซ่ึงจะส่งผลให้เงินเดอืนของนกับัญชีและผูส้อบบัญชีเหล่านีส้งูขึน้	กลบักนั
หากนกัธรุกจิไทยจะออกไปเปิดส�านกังานบัญชีในต่างประเทศกต้็องหาพนัธมติรทีดี่และไว้ใจ
ได้ในประเทศนั้น	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร่วมงานในระยะยาว
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คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี

• การเจรจาเปิดเสรี….ในวิชาชีพบัญชี

ในการเจรจาเปิดเสร	ีด�าเนนิการใน	2	เวทคีูข่นานกนัไป	คอื	การเจรจาในส่วนของ
ภาครัฐ	และการเจรจาในกลุ่มของวิชาชีพ	ซึ่งมีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ดูแล

• การเปิดเสรีในระดับบุคคลและนิติบุคคล

•	 ในระดับบุคคล	

•	 การเข้ามาท�างานในไทยต้องเจออุปสรรคท่ีเป็นปราการธรรมชาติคือ	
ภาษาไทย	 ซึ่งในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตใช้ภาษาไทย	ท�าให้เป็น
อุปสรรคกีดกันนักบัญชีต่างชาติ

•	 การเคลื่อนย้ายในระดับบุคคลท�าได้ยาก	เนื่องจากทุกประเทศพยายาม
รักษาสิทธิของตนเอง

•	 ในระดับนิติบุคคล	

•	 ในปี	2558	ไทยสามารถเปิดให้ชาติอาเซียนเข้ามาถือหุ้นได้ถึง	70%

•	 ในการท�าธรุกจิบญัช	ีสิง่ทีเ่ป็นสนิทรพัย์	(Asset)	ทีส่�าคญัคอื	องค์ความรู ้
Brand	และฐานลูกค้า	

•	 ส�านักงานบัญชีไทยเสียเปรียบต่างชาติเนื่องจาก	 (1)	 ชาวต่างชาต ิ
ได้เปรียบด้านองค์ความรู้	 เน่ืองจากเป็นประเทศผู้เริ่มใช้หลักมาตรฐาน
บัญชี	 ไทยเป็นเพียงผู้แปลมาใช้	 (2)	 ส�านักงานบัญชีไทยไม่เคยสร้าง	
Brand	ขึ้นมา	และ	 (3)	 ธุรกิจต่างชาติท่ีเข้ามาจะเป็นฐานให้ส�านักงาน
บัญชีต่างชาติที่จะเข้ามา

• ความท้าทายเมื่อมีการเปิดเสรี

กฎหมายไทยก�าหนดความรับผิดชอบให้อยู่ท่ีตัวบุคคล	ท�าให้เมื่อเกิดปัญหา
ทางบัญชี	 ผู้ที่รับผิดชอบคือผู้สอบบัญชีชาวไทย	ส�านักงานบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบ	ท�าให้
ต่างชาตินิยมเข้ามาตั้งส�านักงานบัญชี	 แล้วรับผลประโยชน์กลับไป	แต่ความเส่ียงตกอยู่ท่ี
นักบัญชีไทยที่ต้องรับเองทั้งหมด

• ท่าทีของประเทศอาเซียน….วิชาชีพบัญชี

เม่ือมีการเปิดเสรี	ประเทศในอาเซียนที่มีท่าทีเชิงรุกที่จะไปเปิดส�านักงานบัญชี

ในประเทศอื่นคือ	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 ส่วนอีก	 7	 ประเทศที่เหลือมีท่าที 
ในเชิงตั้งรับ	 ส�าหรับประเทศไทยมีศักยภาพที่จะรุกไปในประเทศที่ศักยภาพด้อยกว่าคือ	 
พม่า	เวียดนาม	และกัมพูชา

• แนวทางการปรับตัวของไทยในวิชาชีพบัญชี

1.	 ทัศนคติ	ควรคิดในเชิงรุก	เช่น	ไปเปิดส�านักงานในต่างประเทศ	ไม่ใช่คิดแต่
ตั้งรับเพียงอย่างเดียว

2.	 แก้ปัญหานักบัญชีต่างชาติแอบแฝง	 เกิดจากคนไทยที่ไม่ยอมแจ้งทางการ	
เนื่องจากได้ประโยชน์

3.	 ไทยรู ้ไม่เท่ากับประเทศอื่นในอาเซียน	 เช่น	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ที่ได้มี 
ความร่วมมือกับบริษัทบัญชีชื่อดังของอังกฤษ	(ของโลก)	แต่ไทยยังไม่มี
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ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร 
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การผลิตบัณฑิต….ปัญหา
•	 ในการศึกษาของไทยในแต่ละปีมีการผลิตบัญชีบัณฑิตจ�านวนมาก	แต่

บัณฑิตที่จบออกมานั้นมีระดับคุณภาพที่หลากหลาย	บัณฑิตบางส่วนอาจ
จะไม่สามารถออกไปสู้กับนักบัญชีต่างชาติได้

•	 ข้อจ�ากัดในการออกไปท�างานในต่างประเทศของนักบัญชีไทย	 คือ	ภาษา
องักฤษ	ดงันัน้	จงึควรผลกัดนัการเรยีนการสอนในด้านภาษาองักฤษให้ดขีึน้	

• การเข้ามาท�างานของนักบัญชีต่างชาติ
ทัศนคติในปัจจุบันของนักบัญชีคือ	 คนท่ีมีความสามารถสูงจะไปท�างานใน

ประเทศขนาดใหญ่	 เช่น	สหรัฐอเมริกา	ส่วนคนที่มีความสามารถรองลงมาจะไปท�างานใน
ประเทศที่เล็กลงมา	เช่น	ในแถบอาเซียน

• นักบัญชีไทย….กับการออกไปท�างานในต่างประเทศ
บัณฑิตที่จบบัญชีที่มีความสามารถจะเลือกไปท�างานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา

มากกว่าจะไปท�างานในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งในกลุ่มนี้ไม่น่าห่วง	 เพราะบัณฑิตที่จบ
ออกไปมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีอยู่แล้ว	ส่วนกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบ
จาก	MRA	ก็คือกลุ่มบัณฑิตจากราชภัฎ	ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ	เรื่องภาษา	ท�าให้ไม่
สามารถไปท�างานในประเทศใหญ่และสิงคโปร์ได้

• แนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับ….AEC
•	 มหาวิทยาลัยควรปรับทัศนคติให้เป็นนานาชาติมากขึ้น	 โดยส่งบุคลากรไป

ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	ติดต่อกันมากขึ้น	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรม
ของประเทศในอาเซียน

•	 ในส่วนของวิชาหลักในการเรียนการสอนบัญชี	 ควรเชิญอาจารย์จาก 
ต่างประเทศมาบรรยาย

•	 ส�าหรับวิชาพื้นฐานอาชีพ	 ควรผลิตบัณฑิตบัญชีที่เฉพาะและเหมาะสมกับ
ความต้องการ	เช่น	กลุ่มที่เหมาะกับการท�างานในสหรัฐอเมริกา	ในสิงคโปร์	
และในกลุ่มกัมพูชา	สปป.	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	(CLMV)

•	 ควรสร้างบณัฑติให้เป็นคนสูง้าน	มคีวามเข้มแขง็สามารถต่อสูก้บัความยาก
ล�าบากได้

2.6 เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายทางวิชาชีพ 
 (สาขาวิชาชีพท่องเที่ยว)

• กรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals: 
ACCSTP)

เป็นการระบุถึงสมรรถนะพื้นฐานขั้นต�่าของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวที่
ต้องการท�างานด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน	 โดยมาตรฐานที่ก�าหนดมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวและสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางด้าน	
MRA	 ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรฯ	 จากคณะ
อนกุรรมการรบัรองบคุลากรวชิาชพีท่องเทีย่ว	(Tourism	Professional	Certification	Board:	
TPCB)	ของประเทศใดประเทศหนึ่ง	 จะสามารถท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	 ได้ 
โดยสิทธิการท�างานจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่บุคคลผู้นั้นถูก 
จ้างงานโดยครอบคลุม	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่พักและกลุ่มการเดินทางโดยครอบคลุม	 32	 
ต�าแหน่งงาน	ดังนี้
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(1)	กลุ่มที่พัก	(Hotel	Services)	ครอบคลุม	23	ต�าแหน่งงานใน	4	สาขาได้แก่

1. พนักงานใน
ส�านักงาน 

(Front Office)

2. พนักงานท�าความ
สะอาด (House  

Keeping)

3. ผู้ผลิตอาหาร 
(Food 

Production)

4. ผู้ให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
(Food and  
Beverage
Services)

•	ผู้จัดการฝ่าย 
	 ต้อนรับ	 
	 (Front	Office	 
	 Manager)
•	ผู้ควบคุมดูแล 
	 ฝ่ายต้อนรับ		
	 (Front	Office		
	 Supervisor)
•	พนกังานตอ้นรบั		
	 (Receptionist)
•	พนักงานรับ 
	 โทรศัพท์	 
	 (Telephone		
	 Operator)
•	พนักงาน 
	 ยกกระเป๋า	 
	 (Bell	Boy)

•	 ผู้จัดการแผนก 
	 แม่บ้าน	 
	 (Executive		 	
	 Housekeeper)
•	 ผู้จัดการฝ่าย	 	
	 ซักรีด	(Laundry	 
	 Manager)
•	 ผู้ควบคุมดูแล	 	
	 ห้องพัก	(Floor	 
	 Supervisor)
•	 พนักงานซักรีด	 
	 (Laundry	 
	 Attendant)
•	 พนักงานดูแล 
	 ห้องพัก	(Room	 
	 Attendant)
•	 พนักงานท�าความ 
	 สะอาด	(Public	 
	 Area	Cleaner)

•	 หัวหน้าพ่อครัว	 
	 (Executive	 
	 Chef)
•	 พ่อครัว 
	 แต่ละงาน		
	 (Demi	Chef)
•	 ผู้ช่วยพ่อครัว 
	 ฝ่ายอาหาร	 
 (Commis	Chef)
•	 พ่อครัว 
	 งานขนมหวาน	 
 (Chef	de	Partie)
•	 ผู้ช่วยพ่อครัว 
	 ขนมหวาน	 
 (Commis	 
	 Pastry)
•	 งานขนมปัง	 
	 (Baker)
•	 งานเนื้อ	 
	 (Butcher)

•	ผู้อ�านวยการ 
	 แผนกอาหารและ 
	 เครื่องดื่ม	 
	 (F&B	Director)
•	ผู้จัดการ	Outlet	 
	 อาหารและ 
	 เครื่องดื่ม	(F&B		  
 Outlet	Manager)
•	หัวหน้าพนักงาน 
	 บริกร	 
	 (Head	Waiter)
•	พนักงานผสม 
	 เครื่องดื่ม	 
	 (Bartender)
•	พนักงานบริกร	 
	 (Waiter)

(2)	กลุม่การเดนิทาง	(Travel	Services)	ครอบคลุม	9	ต�าแหน่งงานใน	2	สาขาได้แก่

1. ตัวแทนท่องเที่ยว
(Travel Agencies)

2. บริษัททัวร์
(Tour Operation)

•	ผู้จัดการทั่วไป	(General	Manager)
•	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	 
	 (Assistant	General	Manager)
•	หัวหน้าผู้แนะน�าการเดินทาง	 
	 (Senior	Travel	Consultant)
•	ผู้แนะน�าการเดินทาง	 
	 (Travel	Consultant)	

•	ผู้จัดการธุรกิจ	(Product	Manager)
•	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	 
	 (Sales	and	Marketing	Manager)
•	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	(Credit	Manager)
•	ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว	(Ticketing	Manager)
•	ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว	(Tour	Manager

ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนา 

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ความส�าคัญของภาคการท่องเที่ยว….ต่อเศรษฐกิจไทย
ภาคการท่องเทีย่วมคีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิไทย	โดยคดิเป็น	13.9%	ของ	GDP	

และท�าให้เกิดการจ้างงานกว่า	4.1	ล้านคน	หากแต่ไทยกลับมีความตื่นตัวที่ช้ามากในการ
เปิดเสรีด้านบริการการท่องเที่ยว

• การสร้างมาตรฐานร่วมกัน….วิชาชีพท่องเที่ยว
เพือ่ให้สามารถบรรลกุารเป็นตลาดและฐานการผลติร่วมของอาเซียนตาม	AEC	

จงึมกีารจดัท�ากรอบการยอมรบัร่วมและการรบัรองสมรรถนะระหว่างกนัตาม	ACCSTP	เพือ่
อ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว

• MRA….ภาคการท่องเที่ยว
มีการก�าหนดมาตรฐานสมรรถนะที่ครอบคลุม	 32	ต�าแหน่งงาน	 โดยแบ่งเป็น	 

9	ต�าแหน่งงานในภาคท่องเที่ยว	และ	23	ต�าแหน่งงานในภาคโรงแรมและการผลิตอาหาร	 
โดยระบวุ่าในแต่ละต�าแหน่งงานจะต้องมสีมรรถนะ	(Competency)	ใดบ้าง	ซึง่แบ่งออกเป็น 
3	 กลุ่มคือ	 (1)	Core	Competency	 กล่าวถึงคุณลักษณะกว้างๆ	 ในระดับอุตสาหกรรม	
(2)	 Generic	 Competency	 เป็นสมรรถนะเฉพาะส�าหรับสาขา	และ	 (3)	 Functional	 
Competency	เป็นสมรรถนะที่ควรมีส�าหรับต�าแหน่งงานนั้น	

• การปรับตัวของภาคการศึกษาไทยในภาคการท่องเที่ยว
ก่อนหน้านี้	 หลักสูตรการศึกษาในภาคโรงแรมและการท่องเที่ยว	 (ตามเกณฑ์

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (TQF))	 ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงฯ	หลักสูตร
การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน	 (Common	ASEAN	Tourism	Curriculum:	CATC)	 โดยเพิ่งมี
การปรับหลักสูตรให้ตรงกับ	CATC	เมื่อปี	2555

• AEC….ท่องเที่ยว….และการปรับตัวของไทย
•	 ควรมีการพัฒนาด้านการศึกษา	 ด้านภาษา	 และด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม	 โดยควรมีการยอมรับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น	 ควรพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง	 โดยเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุน 
การเรยีนการสอนทีม่มีาตรฐานทีด่ขีึน้	รวมถงึภาคเอกชนจะต้องลงทนุในการ
ฝึกอบรม	(Training)	บุคลากรให้มากขึ้น

•	 ภาคบริการการท่องเที่ยวไทยควรสร้างเป็นมาตรฐานและให้ผู้ประกอบการ
ในทุกภาคส่วนต้องได้มาตรฐานนั้น	
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คุณอุดม ศรีมหาโชตะ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย

• ธุรกิจโรงแรม….รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจโรงแรมมีรูปแบบการค้าใน	4	รูปแบบคือ

Mode 1 บรกิารข้ามพรมแดน (Cross Border Supply)	เช่น	ลูกค้าจองโรงแรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ	แล้วมาใช้บริการที่ประเทศไทย

Mode 2 การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Aboard)	 เช่น	นักท่อง
เที่ยวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย	หรือ	 คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ประเทศอาเซียน	

Mode 3 การจัดตั้งธุรกิจ / การลงทุน (Commercial Presence) เช่น	การไป
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ	หรือประเทศอาเซียนมาลงทุนในประเทศไทย

Mode 4 การให้บรกิารโดยบคุคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 
เช่น	การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีฝีมือภายในประเทศอาเซียน

โดยในรูปแบบที่	3	และ	4	มีความส�าคัญต่อธุรกิจโรงแรม

• การเข้ามาลงทุนของโรงแรมต่างชาติอาเซียน

การเข้ามาของทุนต่างชาติชาวอาเซียนที่สามารถเข้ามาถือหุ้นได้ถึง	 70%	นั้น	 
อาจกระทบผู้ประกอบการ	 SMEs	 ซึ่งมีอยู่ประมาณ	80-90%	แต่ปัจจุบัน	ประเทศไทยมี
การปกป้อง	SMEs	 โดยให้เข้ามาได้เฉพาะการลงทุนในโรงแรม	 5	ดาว	และโรงแรมขนาด
ตัง้แต่	100	ห้องขึน้ไป	และต้องมมีลูค่าลงทนุอย่างน้อย	2,000	ล้านบาท	โดยต้องน�าเงนิของ 
ต่างชาติมาลงทุนอย่างน้อย	60-70%	ไม่ใช่มาท�าการกู้เงินภายในประเทศไทย

• บุคลากรด้านท่องเที่ยว….เข้ามาท�างานในไทย

ในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานก็ยังมีข้อจ�ากัดคือ	 ไทยอนุญาตให้แรงงานต่าง
ชาตเิข้ามาท�างานในไทยได้เฉพาะทีเ่ป็นการเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างบรษิทัในเครอืเท่านัน้	 
โดยบคุคลดงักล่าวจะต้องได้รบัการจ้างงานโดยบรษิทัดงักล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า	1	ปีก่อนเข้ามาในประเทศไทย	และต้องผ่านเงือ่นไขความจ�าเป็นด้านการจดัการ
ของกรมการจดัหางาน	กระทรวงแรงงาน	การพ�านักดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกนิ	1	ปี	และอาจ
จะขยายระยะเวลาได้	3	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	1	ปี	

เพราะฉะนั้น	คนไทยอย่าเพิ่งหวาดกลัวว่า	การเปิด	AEC	จะท�าให้คนต่างชาติ
จากประเทศในอาเซียนเข้ามาแย่งงานในไทยเป็นจ�านวนมาก	

• ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการท่องเที่ยว

•	 การขาดแคลนแรงงานในระดบัปฏบัิตกิาร	เช่น	แม่บ้าน	ช่างเทคนคิ	พนกังาน
เสิร์ฟ	 เนื่องจากมีนักศึกษาที่จบด้านการท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรีแล้ว	
มาท�างานในส่วนอุตสาหกรรมนี้น้อยมาก

•	 มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในภาคการโรงแรม	 เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่าง
รนุแรง	เมือ่ราคาห้องพกัลดลงกจ็ะท�าให้คุณภาพการบรกิารด้อยลง	เนือ่งจาก
ไม่สามารถจ้างแรงงานทีม่คุีณภาพมาให้บรกิารได้	และไม่มเีงินทนุหมนุเวยีน
ที่จะมาปรับปรุงห้องพักให้ได้มาตรฐานบริการได้

•	 ผู้ประกอบการประสบปัญหา	Cash	Flow	อย่างสูง	 เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ที่ลดลงใน	 3-4	ปีที่ผ่านมาเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก	ปัญหา
การเมืองภายในประเทศ	ภัยธรรมชาติ	 และ	ภัยจากโรคติดต่อชนิดต่างๆ	
และในปัจจุบันที่มีจ�านวนห้องพักสูงมากๆ	 (Over	 Supply)	 และมีโรงแรม
ที่ผิดกฎหมาย	 เและ	 ผิด	พรบ.	 โรงแรม	 เช่น	 Service	 Apartment	 และ	 
Condominium	มาขายแข่งกับโรงแรมที่ถูกกฎหมาย

•	 ผู้ประกอบและภาครัฐ	 ขาดความใส่ใจในประเด็นเรื่องการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญต่างๆ	 ให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน	

• แนวทางการแก้ปัญหา

•	 เน้นพัฒนาแรงงานให้มี	 Service	Mind	และ	Sense	of	Owner	และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานให้ดีขึ้น

•	 จัดการเรยีนการสอนหลกัสตูรอบรมพเิศษเฉพาะในสาขาต่างๆ	ทีข่าดแคลน	

•	 ร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา	โดยให้นกัศกึษาจากอาชวีะ
มาช่วยในการฝึกงาน	โดยให้เดก็นกัเรยีนชัน้ปี	2-3	มาฝึกงานทีโ่รงแรม	ในรปู
แบบ	On	the	Job	Training

•	 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	โดยให้มีการขยายระยะเวลา
การฝึกงาน	จาก	2-3	เดือน	เป็น	1-2	ภาคการศึกษา

•	 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณต่างๆ	เช่น	

1.	 ในการฝึกอบรม	พัฒนาทั้งผู้ประกอบการและพนักงานในระดับต่างๆ	 
ให้มากขึ้น	 และจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการรูปแบบเชิงลึกและ 
ต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา	6-9	เดือน	เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขนัให้กบั
ผู้ประกอบการอย่างเป็นมืออาชีพ
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2.	 ในด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ	 และตลาด	Online	
เพื่อให้เกิดการตลาดแบบ	Networking	 เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว 
ให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น

3.	 แหล่งเงินกู้ส�าหรับผู้ประกอบการที่ให้ระยะเวลาการผ่อนช�าระนานกว่า
ปกต	ิส�าหรบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรกิาร	และเงนิทนุหมนุเวยีน
ที่น�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 และขยายกิจการท้ังในประเทศและนอก
ประเทศ

• มาตรการเชิงรุกของไทย

•	 ผู ้ประกอบการไทยควรเน้นการสร้างตราสินค้า	 (Brand)	 เพื่อให้เป็น
เอกลักษณ์ของไทย	 เช่น	 การเข้าร่วมโครงการต่างๆ	 ของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว	 เช่น	 Thailand	 Tourism	 Awards	 ของ	 ททท.	 Hotel	 
Standard	ของกรมการท่องเที่ยว	และโรงแรมใบไม้เขียว	และโรงแรมสร้าง
เสริมสุขภาพและโรงแรมปลอดบุหรี่	ของมูลนิธิใบไม้เขียว

•	 ควรให้ความสนใจกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม	 เน่ืองจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากขึ้น

•	 ธุรกิจไทยควรหันมาเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	 และรวมกลุ่มกัน 
ออกไปหาลูกค้าต่างประเทศในงาน	Trade	Show	ต่างๆ	โดยภาครัฐต้องให้
งบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการบางส่วน

•	 การให้ข้อมลูเกีย่วกบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ	พฤตกิรรมของประชาชน
และข้อมูลทางการตลาดของประเทศในอาเซียน	 เพื่อท่ีจะให้ผู้ประกอบการ 
ได้มีข้อมูลเชิงลึกส�าหรับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศ
อาเซียน	

คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ 
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

• มัคคุเทศก์….MRA การท่องเที่ยว

อาชีพมัคคุเทศก์เป็นหัวใจของการท่องเที่ยว	แต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลหรือ
ให้ความส�าคัญจากภาครฐัอย่างจรงิจังและต่อเนือ่ง	นบัต้ังแต่มพีระราชบัญญัติธรุกจิน�าเทีย่ว
และมัคคุเทศก์	พ.ศ.	 2535	ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลบริษัทน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์
เป็นครั้งแรก	 ที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ	 ททท.	 ก็เหมือนเป็นภารกิจส่วนเกิน	 เพราะ	
ททท.	เน้นภารกจิหลกัด้านการตลาดมากกกว่าการให้ความส�าคัญกบัการพฒันามคัคุเทศก์	 
จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการที่มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมา	 ได้มีการ
ยกเลิกกฎหมายธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับเดิม	และมีพระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ฉบับใหม่	พ.ศ.	2551	โอนถ่ายภารกิจมาให้กรมการท่องเที่ยว	หรือชื่อเดิมคือ
ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	แต่ก็เป็นเพียงการย้ายสังกัดการควบคุมดูแลเท่านั้น	เพราะ
ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามัคคุเทศก์ในทางที่ดีขึ้น	เพราะปัญหาได้เรื้อรัง
จนยากจะแก้ไขทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ	

ต่อมา	เมือ่ได้มกีารประชมุเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสู	่AEC	กไ็ม่ได้น�าอาชพี
มัคคุเทศก์ไปเจรจาที่จะท�า	MRA	 ไว้ก่อนเหมือนอาชีพบริการท่องเที่ยวสาขาอื่น	 ๆ	ดังนั้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ให้ทันกับการเข้าสู	่
AEC	คือการเร่งให้มีการออกกฎหมายเพื่อให้มีสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์โดยเร็วหรืออย่างช้า
ภายใน	2	ปี

• จุดอ่อนของการท่องเที่ยวไทย

•	 ในปัจจุบันยังมีกฎหมายอีกมากที่ยังไม่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ	AEC
•	 การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้เกิดปัญหาไกด์เถื่อนหรือทัวร์

ศูนย์เหรยีญ	จึงควรมสีภาวชิาชีพมคัคุเทศก์ขึน้	เพือ่ให้มคัคุเทศก์ดูแลกนัเอง	
ควบคุม	และพัฒนาคุณภาพของมัคคุเทศก์

•	 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยังไม่ดี	 โดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน	ที่กระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

•	 มีการแข่งขันที่รุนแรงในการท�าธุรกิจทัวร์	 และกระทบถึงธุรกิจโรงแรม	ที่มี
การแข่งขนักนัตดัราคา	ท�าให้มรีายได้ต�า่ลง	ค่าจ้างแรงงานต�า่	ท�าให้คณุภาพ
การให้บริการต�่าลง
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•	 ควรเน้นการประกอบการที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างมีคุณภาพ	
มากกว่าปล่อยปะละเลยอย่างในปัจจุบัน	 ซึ่งส่งผลเสียต่อทรัพยากรการ 
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	 ควรมีการกลั่นกรองนักท่องเที่ยวในเรื่องการ
อ�านวยความสะดวกด้านการยกเว้นวีซ่า	เช่น	นักท่องเที่ยวที่ได้วีซ่าจาก	EU	
หรือญี่ปุ่น	ที่มีการตรวจเข้มมาก่อน	และวีซ่ายังมีผลใช้ได้อยู่	ให้สามารถเข้า
มายังไทยได้	 รวมทั้งมาตรการอื่นที่เหมาะสม	แต่ไม่ควรผ่อนผันแบบเหมา
รวมให้ไปหมด	เพื่อลดปัญหาความแออัดและปัญหาต่างๆ	ที่ตามมา	

• สรุปแนวทางการปรับตัว….ของการท่องเที่ยวไทย

•	 ควรเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	 โดยส่งเสริมการท�าธุรกิจและอาชีพ
อย่างมีจรรยาบรรณ	ด้วยคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล	ร่วมพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวอย่างบูรณาการทั้งในภาครัฐและเอกชน

•	 ควรมสีภาวชิาชพีมคัคเุทศก์	เพือ่ให้ผู้ประกอบอาชพีเดียวกนัสามารถควบคุม
ดแูลกนัเองให้มมีาตรฐานเดยีวกนั	และสามารถพทิกัษ์ปกป้องทรพัยากรการ
ท่องเทีย่วไทยให้ยัง่ยนื	รวมถงึการเตรยีมจดัท�า	MRA	(Mutual	Recognition	
Arrangement)	 และการมีส่วนร่วมท่ีจะก�ากับดูแลการเปิดเสรีในวิชาชีพ	 
(PRA)	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่	AEC

•	 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวที่ดี	 และส่งผลต่อผู้ประกอบการน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มี
มาตรฐานการบริการที่จะน�าไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นและยั่งยืน

•	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวควรค�านึงถึงความสมดุลในความสามารถ
ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพของแหล่งท่องเท่ียว	
สาธารณูปโภค	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 รวมท้ังความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

คุณสุวดี ปาจรียางกูร 
กรรมการกลางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)

• ภาคบริการท่องเที่ยวมีความส�าคัญต่อประเทศไทย

ธุรกิจบริการเป็นภาคที่มีความส�าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน	 ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ภาคการส่งออกสินค้าของไทยมีความส�าคัญลดลง	ดังนั้น	ภาคบริการจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่
ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญทั้งในเวทีระดับอาเซียน	และ	ASEAN+3	และ	ASEAN+6

• MRA การท่องเที่ยว

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยจะมีส่วน
ช่วยในการปรบัปรงุคณุภาพการบรกิารการท่องเทีย่ว	โดยบคุลากรทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัรฯ	
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง	จะสามารถท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	ได้ด้วย

• ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของธรุกจิท่องเทีย่ว	คอืเครอืข่ายของการท่องเทีย่วบคุลากร	และ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	รวมถึงความรู้เรื่องเทคโนโลยี

• สิ่งที่ควรด�าเนินการ….พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ควรจดัท�าแผนกลยทุธ์พฒันาทรพัยากรมนษุย์	เพือ่สร้างทกัษะด้านวชิาชพี	ด้าน
ภาษา	ความรู้ด้านเทคโนโลยี

• การเตรียมความพร้อม….ก้าวสู่ AEC

•	 ธุรกิจไทยต้องมีการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถและฝีมือ	
เพื่อรองรับการมี	AEC

•	 ธุรกิจไทยต ้องส ่งสัญญาณให้รัฐบาลเห็นถึงความส�าคัญของภาค
บริการการท่องเที่ยว	 และต้องให้ความส�าคัญต่อการสร้างเครือข่าย	
(Network)	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resource)	 
มากขึน้	เพือ่ให้มคีวามสามารถทดัเทยีมและสามารถแข่งขนักบัประเทศอืน่ๆ	
ในอาเซียนได้
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คุณพรต เสตสุวรรณ 
President (Board of Airlines Representatives (BAR) of Thailand) 
และรองผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด

• ธุรกิจการบิน….และความส�าคัญ

การบินเป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญของประเทศ	 โดยอยู่ในวาระการประชุมของ
อาเซียนมาตั้งแต่แรก	 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของแต่ละประเทศ	 โดยการบินถูก
ควบคุมโดย	3	หน่วยงาน	คือ	ICAO	(International	Civil	Aviation	Organization)	ควบคุม
ความปลอดภยั	IATA	(International	Air	Transport	Association)	ควบคมุเชงิพาณชิย์	และ	
FAA	(Federal	Aviation	Administration)	ควบคุมมาตรฐาน	โดยหากไม่ผ่าน	สายการบิน
หรือนักบินก็จะถูกปลดออกจากสมาชิก	 จึงกล่าวได้ว่าในสายอาชีพการบินได้อยู่ในกรอบ
ของ	MRA	มาแล้วกว่า	40	ปี

• โครงสร้างของธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว

ในภาคการบินและท่องเที่ยวมีโครงสร้างที่ส�าคัญ	3	ส่วน	คือ	

1.	 Hardware	สนามบนิเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญั	โดยเปรยีบเหมอืนประตบู้านของ
การท่องเทีย่ว	โดยสนามบนิของไทยยงัขาดการพฒันา	มคีวามแออดั	และการบรหิารจดัการ
ไม่มีระเบียบ	จึงควรมีการปรับปรุง	 โดยรัฐบาลควรเข้ามาส่งเสริมพัฒนา	 เช่น	ซื้อส่ิงท่ีขาด
ให้	หรือหาแหล่งเงินทุนให้	รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(The	Board	
of	 Investment	 of	 Thailand:	BOI)	ที่ควรจะให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนแก่
สายการบินต่างๆ	

2.	 Software	ควรพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย
3.	 Human	Resource	ควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะในด้านภาษา	

เนื่องจากเราคงสู้เรื่องภาษาอังกฤษกับประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	สิงคโปร์	และมาเลเซียไม่ได้	
และก�าลังจะแพ้เวียดนาม	ภาครัฐควรเข้ามาให้งบประมาณ	สร้างหลักสูตรฝึกพัฒนา

• บทบาทของภาครัฐในภาคการท่องเที่ยว

อยากให้ภาครัฐมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในภาคการ 
ท่องเที่ยวเข้ามาดูแล	และอยากให้ภาครัฐเปลี่ยนจากบทบาทของ	 “การก�ากับดูแล”	 เป็น	 
“การดูแลและให้การสนับสนุน”	เพื่อให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้น

• การเตรียมการส�าหรับการเปิดเสรีในอาเซียน

•	 ภาครฐัควรมบีทบาทในการดแูลและสนับสนุนภาคเอกชนในการด�าเนินธรุกจิ
และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม

•	 ควรเน้นที่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คณะท�ำงำนจัดงำนสัมมนำฯ
สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ
1.	 ดร.วัชรัศมิ์	ลีละวัฒน์	 รองผู้อ�านวยการ
2.	 นายวิมล	ปั้นคง	 หัวหน้าส่วนงานวิจัย
3.	 นายภานุมาส		เทพทอง	 หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม
4.	 นางสาวนิโลบล	ปางลิลาศ	 เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
5.	 นางสาวสิริกาญจน์	ประเสริฐยิ่ง	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
6.	 นายเพิ่มวิทย์	สุขโสตร์	 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
7.	 นายนันทวุฒิ	นุ่นสพ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8.	 นายณภัทร	ชัยมงคล	 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
9.	 นายสาธิต	แก้วรัศมี	 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ศูนย์อำเซียนศึกษำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
1.	 รศ.ดร.พัชราวลัย	วงศ์บุญสิน		 รองผู้อ�านวยการบริหาร
2.	 รศ.(พิเศษ)	ดร.จักรกฤษณ์	ดวงพัสตรา	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย
3.	 ดร.ปิต	ิศรีแสงนาม	 รองผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ
4.	 นายเสกสรร	อานันทศิริเกียรติ	 เจ้าหน้าที่วิชาการ
5.	 นางสาวนวลพรรณ	ธรรมมโนวานิช		 เจ้าหน้าที่วิชาการ
6.	 นางสาวรักษิณา	ศิริทรัพย์			 เจ้าหน้าที่วิชาการ
7.	 นางสาวแพร	ศิริสวัสดิ์			 เจ้าหน้าที่ประจ�าโครงการ

การสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”70




