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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

 ปี 2558 (2015)

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(AEC)

ประชาคม
สงัคม-

วฒันธรรม
อาเซียน 
(ASCC)

ประชาคม
ความมัน่คง

อาเซียน (ASC)

พิมพ์เขียว AEC
(AEC Blueprint)

3

One Vision
One Identity

One Community



1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

เคลือ่นย้ายสินค้าอยา่งเสรี
เคลือ่นย้ายบริการอย่างเสรี

เคลือ่นย้ายการลงทุนอย่างเสรี

เคลือ่นย้ายแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี

เคลือ่นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน

e-ASEAN
นโยบายภาษี

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการแข่งขัน

โครงสร้างพื้นฐาน

การคุ้มครองผู้บริโภค

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

การมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE

ลดชอ่งว่างการพัฒนา IAI

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมภิาค

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย

สนับสนุนการพัฒนา SMEs

 4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint 
เพื่อประสานกลายเป็นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน 



การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

ข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมด้าน

วิชาชีพ
(MRAs)

กรอบความ
ตกลงว่าด้วย

บริการอาเซียน
(AFAS)
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รูปแบบและเป้าหมายการเจรจาข้อผูกพันบริการภายใต้ AFAS

Mode 1: 
การให้บริการข้ามพรมแดน

ประเทศ A ประเทศ B

ไม่มีข้อจ ากัด

Mode 2:
การบริโภคในต่างประเทศ

Mode 3:
การจัดตั้งธุรกิจ

ไม่มีข้อจ ากัด

- ต่างชาติสามารถถือหุน้ได้อย่างน้อยร้อยละ 51 
และ 70  ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 

Mode 4:
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
- ผูกพันเฉพาะการเย่ียมเยือนทางธุรกิจ และ
โอนย้ายภายในบริษัท 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_small/0808-0710-1114-2232.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0710-1114-2232.html&usg=__t31_IRvbFedD8I74GzX-XhIRX5w=&h=300&w=300&sz=4&hl=th&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZqZ_6dOyj2dEmM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+arrows&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=N3tjTZnVNcTNrQf565CtAQ
http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?img=&search=computers&cat=&bool=phrase
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartoday.com/_thumbs/012/education/computer_012000846_tnb.png&imgrefurl=http://www.clipartoday.com/clipart/education/school/school_161451.html&usg=__Q83rBDAWicn2MtbD3owsxNNnMtU=&h=291&w=350&sz=65&hl=th&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3eqBf9vwn0sZLM:&tbnh=100&tbnw=120&prev=/images?q=clip+art+free+computer&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=DntjTaejOonqrQfhkIyzAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP112/airplane-3_~Airplan3.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.com/ARP112/airplan3/&usg=__VMglu_iZv3rOjeKd_fdJIQ7USuY=&h=299&w=300&sz=26&hl=th&start=106&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bMT1GAwKyt9eCM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+airplane&start=100&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=5HtjTaPdNZGvrAfs7KmkAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Money_Outside_A_Vault_Royalty_Free_Clipart_Picture_090202-140487-108048.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/090202-140487-108048.html&usg=__CeM1JxQjmK9j3DNLTxp8fX4epFM=&h=300&w=291&sz=17&hl=th&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tMPUjnGGBIIUSM:&tbnh=116&tbnw=113&prev=/images?q=clip+art+free+money&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=aX1jTZreH8LUrQfpo5WyAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ


ASEAN Movement of Natural Person Agreement: 
ASEAN MNP Agreement

ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน
จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่

ประสงค์จะใหบ้ริการในประเทศสมาชิก

ไทยได้ร่วมลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 แต่ความตกลงยังไม่มีผลใช้บงัคับ



Movement of Natural Person: MNP
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

ข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย
บุคลากร 2 ประเภท คอื

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 
(Business Visitor: BV)

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-
Corporate Transferee: ICT)



ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา

วิศวกรรม

วิจัยตลาดและ
ส ารวจความเห็น

เกี่ยวเนื่องกับ
เหมืองแร่

โทรคมนาคม

การเงิน

คอมพิวเตอร์

บริหารจัดการ

ที่ปรึกษา

ผลิตสือ่วิทยุและ
โทรทัศน์

สุขภาพ

วิจัยและพัฒนา

เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร

ซ่อมอุปกรณ์
ทางการแพทย์

ก่อสร้าง

โรงแรม

ให้เช่า

เกี่ยวเนื่องกับ
ประมง 

การแปล

การศึกษา

กีฬา

โฆษณา

เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้

จัดประชุม 

สิ่งแวดล้อม

การขนส่ง



กระบวนการเข้ามาท างาน



                                
 

การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)

http://www.bloggang.com/data/e/entrepreneur/picture/1351089213.png


Mutual Recognition Agreements: MRAs

ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มคณุสมบตันิกัวชิาชีพ

แพทย์

วิศวกร

ทนัตแพทย์

พยาบาล

สถาปนิก

การบญัชี

การส ารวจ



Travel Services

9 ต าแหน่งงานใน

 2 สาขา

Hotel Services

23 ต าแหน่งงาน

ใน 4 แผนก

MRA 32 ต าแหน่งงานด้านการท่องเทีย่ว
ในสาขาการเดินทางและที่พัก



ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRAs)
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ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ
การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม หรือ MRA

ที่ใช้กับการค้าบริการ จะเน้นเรื่อง การยอมรับร่วมเรื่อง
คุณสมบัตขิองผู้ให้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ป็นนัก

วิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็นต้น 
คุณสมบัติทีม่ีการเจรจาเพื่อยอมรับกันก็คือ การศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และอาจรวมไปถึงใบอนุญาต
ในการท างาน ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบตัิที่เป็นเงื่อนไขใน

การได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในประเทศหน่ึง ๆ 

MRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด   แต่เป็นเพยีงการอ านวย
ความสะดวกในข้ันตอนการขอใบอนุญาต โดยลดขั้นตอนการ

ตรวจสอบ/รับรองวุฒกิารศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ



การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตาม MRAs มีข้อก าหนดทีส่ าคัญคือ
1.ต้องขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (รับรองคุณสมบัติวิชาชีพ อาจต้องมีการ

ทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนด) ในประเทศปลายทาง
2.ต้องได้รับใบอนุญาตท างานจากประเทศที่เข้าไปท างาน
3.ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของประเทศที่เข้าไปท างาน

ซึ่งในกรณีของไทยเราระบุว่าต้องมีประสบการณ์ กล่าวคือ ไม่ใช่ผู้จบการศึกษา
ใหม่ เช่น พยาบาลต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี แพทย์ต้องมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี เป็นต้น

Mutual Recognition Agreements: MRAs
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ



การด าเนินการ MRA 
(แบ่งกลุ่มตามสถานะการด าเนินการและความคบืหน้า)

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

สุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล)

บัญชี

การส ารวจ

ท่องเที่ยว



MRA วิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

• อาเซียนสามารถยอมรับคุณสมบัติทั้งด้าน
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตามที่
ประเทศต้นทางให้การรับรองได้จริง

• มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียนและ
สถาปนิกอาเซยีนเรียบร้อยแลว้ 

คืบหน้าที่สุด 
ลักษณะของวิชาชีพมี
มาตรฐานเป็นสากล 
ท าให้การยอมรับ

คุณสมบัติตามที่อาเซียน
ตกลงกันไว้สามารถ

ด าเนินการในทางปฏิบัติ
ได้จริง โดย



MRA วิชาชีพด้านสขุภาพ

• ผู้ที่มีสทิธิสมัครเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพต้องเป็นผูท้ี่จบการศึกษา
จากสถาบันที่สภาวิชาชีพต้นทางและ
ปลายทางยอมรับเท่านั้น และผ่านการ
ทดสอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแลของ
ประเทศปลายทาง

ยังไม่คืบหน้ามากนัก
ในทางปฏิบัติ

แม้จะมีการก าหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติและ

ประสบการณ์ขั้นต่ า
ร่วมกันแล้ว เนื่องจาก

ในทางปฏิบัติยังไม่มีการ
ยอมรับหลักสูตรระหว่าง
อาเซียนด้วยกันเอง โดย



MRA วิชาชีพด้านบัญชี

อาเซียนเริ่มการเจรจา MRA เมื่อปี พ.ศ. 2555 และลง
นามแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 46 ณ กรุงเนปิดอว์ 
ประเทศเมียนมาร์ 
หลังจากที่ข้อตกลงฯได้มีการลงนาม สมาชิกอาเซียนได้
เริ่มการหารือแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของข้อตกลง เช่น  จัดตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแล (Monitoring Committee) จัดท าร่าง 
Assessment Statement และการเตรียมการจัดท า
ประกาศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายตาม MRA ซึ่งคาดว่า
จะสามารถเคลื่อนย้ายได้จริงภายในปี พ.ศ.2560



MRA วิชาชีพด้านการส ารวจ 

•  เป็นเพียงกรอบข้อตกลง มีการก าหนดแนวทางเพ่ือ
เป็นพื้นฐานการเจรจา MRA ด้านการส ารวจใน
อนาคตของอาเซียน

• สถานะการด าเนินงานในปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่าง
การศึกษารวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบ
ระหว่างกันอยู่



MRA ท่องเที่ยว

MRA ของบุคลากรด้านท่องเที่ยวอาเซียน ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
พิจารณาบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา 
การฝึกอบรม และ/หรือ ประสบการณ์ในการท างาน เป็นเกณฑ์
พื้นฐานในการรองรับมาตรฐานของบุคลากรด้านท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน โดยมีคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว
แห่งชาติและคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานที่เท่าเทียมกัน ท าหน้าที่ก ากับว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมส าหรับนักวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวในอาเซียนหรือไม่  โดยผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและ
ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว มีสิทธิไปท างานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดท่ี
เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้าไปท างานด้วย



ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

• วัตถุประสงค์เพื่อ 1) อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวภายในอาเซียน 
และ 2) แลกเปล่ียนข้อมูล และ best practices เพื่อประโยชน์ต่อการฝึกฝนและการศึกษา และเปิด
โอกาสให้มีความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพท่องเท่ียว

• การก าหนดสมรรถนะร่วมส าหรับวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Competency Standards for 
Tourism Professionals) เป็นมาตรฐานสมรรถนะขั้นต่ า สาขาการโรงแรมและสาขาธุรกิจน าเที่ยว 
(32 ต าแหน่ง)

• คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว (Tourism Professional Certification Board 
หรือ TPCB) แต่ละประเทศต้องมี TPCB ท าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติ/สมรรถนะ และออกวุฒิบัตร 
(Certificates)ใหบุ้คลากรวิชาชีพท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติ/สมรรถนะตามมาตรฐานที่ก าหนด 

• บุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาจมีสิทธิประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวในประเทศผู้รับ หากมีวุฒิบัตร
ที่ออกโดย TPCB อย่างไรก็ดี จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับ



ส าหรับการขออนุญาตท างานนั้น  คนต่างด้าวต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  ซึ่งหากเป็นการ
ท างานในบริการวิชาชีพที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  ก็จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตส าหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ ซึ่งคน
ต่างชาติจ าเป็นต้องผ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม ตามที่แต่ละหน่วยงานก าหนด 
เช่น  การผ่านการเทียบคุณสมบัติทางการศึกษา การผ่านระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและฝึกอบรม เป็นต้น  การจัดท า MRA จึงเข้ามามีบทบาท
ในการอ านวยความสะดวกเฉพาะในกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีแต่อย่างใด



AEC Blueprint 2025
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เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและ
เชื่อมโยงในระดับสูง (Highly 
Integrated and Cohesive 

Economy)   

มีความสามารถในการแข่งขัน มี
นวัตกรรม และมีพลวัต 

(Competitive, Innovative, 
and Dynamic ASEAN)  

ส่งเสริมความเชื่อมโยง และการ
รวมตัวรายสาขา (Enhanced 
Connectivity and Sectoral

Cooperation) 

มีความสามารถในการปรับตัว 
ครอบคลุมทุกภาคส่วน และมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Resilient, 
Inclusive, People-Oriented, and 

People-Centred ASEAN)

การเป็นส่วนส าคัญของ
ประชาคมโลก (Global ASEAN) 



Facilitating Movement of Skilled 
Labour and Business Visitors

• Enhance ASEAN MNP Agreement

• Improvements to existing MRAs, consider 
feasibility of additional new MRAs
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By Inflows

• การเปิดตลาดโดยมุ่งเน้นที่บุคคลและ
แรงงานระดับสูง (High skills) รวมถึง
นักธุรกิจ และนกัลงทุน จะเป็นส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
จ้างงานของไทย

• ไทยไม่มีนโยบายเปิดตลาดแรงงาน
ระดับกลาง-ล่าง (Semi-low skills) 
ดังนั้นจึงไม่กระทบตลาดแรงงานสว่น
ใหญ่ของไทย

By Outflows

• การเจรจาเปิดตลาดแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างกันจะเป็นการเปิด
โอกาสเพิ่มขึ้นให้กับแรงงานของไทย
สามารถไปท างานยังต่างประเทศได้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานของไทย
จากการเปิดตลาดการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ



การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่พลเมืองอาเซียน

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารใน
บริษัทข้ามชาติ รวมถึงภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิก
อาเซียน

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของบคุลากรในองค์กร อัน
น าไปสู่ความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน

ต้องปรับตัวและเปิดใจรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และค่านิยมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความแตกต่าง
จากของคนไทย
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การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่พลเมืองอาเซียน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยอมรับความแตกต่างด้านเชื้อ
ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งกันในองค์กร

อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจงานและความรับผิดชอบ ท่ามกลางการแข่งขันด้าน
แรงงานที่เข้มข้นขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ใน
องค์กร

ไม่ปิดกั้นการรับพนักงานต่างชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในประเทศ และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ท่ีมีคุณค่าระหว่างกัน
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สอบถาม / ขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

Call Center : 0-2507-7555
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