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การวจิยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมระดมสมอง และแบบจ าลอง 

ฐานขอ้มูล GTAP8 ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลใหม่ล่าสุดท่ีรวบรวมตาราง
โครงสร้างการผลิต (Input-Output Table) ของ 129 ประเทศและเขต
เศรษฐกิจทัว่โลก และ 57 ภาคการผลิต  

• 4 เขตเศรษฐกิจ 

• ประเทศไทย  

• ประเทศอาเซียนท่ีมีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกบัประเทศไทย 
(มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์)  

• ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีระดบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจ
ต ่ากวา่ประเทศไทย (กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)  

• ประเทศอ่ืนๆ นอกกลุ่มอาเซียน  

ขอ้สมมติ: การเปิดเสรีภาคบริการจะท าใหป้ระสิทธิภาพของการผลิต
ในภาคการผลิตนั้นๆ ปรับตวัสูงข้ึน  

จากนั้น ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคเม่ือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดงักล่าวเกิดข้ึน 



แผนปฏิบตักิารจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  
ก าหนดแผนงาน ทิศทาง และกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจน กรอบความตกลง
ระดบัภมูิภาค ท่ีเรียกวา่ ASEAN Framework Agreement on Services 
(AFAS) ให้มีการขยายขอบเขตและความลกึของการเปิดเสรีการค้าบริการ
ให้มากกวา่ท่ีกลุม่ประเทศอาเซียนได้ตกลงกนัไว้ภายใต้ความตกลงทัว่ไป
ของการค้าด้านบริการ (General Agreement on Trade in Services: 
GATS) ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
เพ่ือให้การเปิดเสรีการค้าบริการเกิดขึน้ได้จริง  

สถานการณ์การเปิดเสรีการคา้บริการในอาเซียน 



ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เลง็เห็นความส าคญัและปัญหา
การเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานมีผีมือ จงึได้ลงนามในข้อตกลง
ยอมรับร่วม  (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)  
ใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 1 กลุม่อาชีพบริการด้านการท่องเท่ียว  

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 
(Mutual Recognition Arrangements: MRA) 

วิชาชีพพยาบาล  ลงนามเม่ือ  8 ธนัวาคม 2549 
วิชาชีพบญัชี       ลงนามเม่ือ  26 กมุภาพนัธ์ 2552 

สถานการณ์การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน 



วชิาชีพและตลาดแรงงาน: บญัชี พยาบาล 

ตลาดแรงงานอาเซยีนก าลงัตอ้งการแรงงานทัง้สองวชิาชพีนี้
เพิม่สงูขึน้  

• โครงสรา้งทางประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
• ตอ้งการก าลงัแรงงานทดแทนผูท้ีก่ าลงัเกษยีณอายุในทัง้สอง
วชิาชพี  

• การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนซึง่เปิดโอกาสดา้นการ
ลงทุนจากภายในและภายนอกภมูภิาคเพิม่มากขึน้ 

ก าลงัแรงงานในทัง้สองวชิาชพีไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใน
ตลาดแรงงาน ทัง้ภายในประเทศและภายในภมูภิาค  

• สถานศกึษาไดผ้ลติบุคลากรทัง้สองวชิาชพีเพือ่เขา้สู่
ตลาดแรงงานมากมาย  

• บญัช ีมกีารประกอบอาชพีอื่นเป็นอาชพีหลกั 
• พยาบาล ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ การเขา้สูเ่สน้ทางสาย
บรหิารและวชิาการ 

ทัง้สองวชิาชพีเน้นการบรกิารใน
ตลาดแรงงานภายในประเทศ  

• ยกเวน้ ฟิลปิปินสแ์ละ
อนิโดนีเซยี ซึง่มนีโยบาย
สง่ออกก าลงัแรงงานไปยงั
ต่างประเทศทัง้ในและนอก
ภมูภิาคอาเซยีน  

ประเทศน าเขา้แรงงาน  

• สงิคโปรแ์ละมาเลเซยี  
• มกี าลงัแรงงานจากมาเลเซยี
ในทัง้สองวชิาชพีนี้ไปท างาน
ในสงิคโปรเ์ชน่กนั  



วชิาชีพบัญชี 



2551-2556 

ภมูภิาคอาเซยีนมนีกับญัชเีพิม่มากขึน้  

• สมาชกิสมาพนัธน์กับญัชอีาเซยีน (ASEAN 
Federation Accountants: AFA) มอีตัราการ
เพิม่โดยเฉลีย่รอ้ยละ 3.95 ต่อปี  

กลุ่มประเทศทีม่ศีกัยภาพในการผลตินกับญัช ี

• ไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี 

ไทย 

• มนีกับญัชจี านวนมากทีส่ดุในอาเซยีน (รอ้ยละ 
35.24 ของจ านวนสมาชกิ AFA ทัง้หมด) 

• มสีดัสว่นของนกับญัชตี่อประชากร (นกับญัช ี
825 คนต่อประชากร 1 ลา้นคน) ต ่ากวา่
ประเทศพฒันาแลว้ 

มาเลเซยีและสงิคโปรม์โีอกาส
การเคลื่อนยา้ยของนกับญัชี
ออกไปท างานในต่างประเทศ
สงูกวา่ไทย 

• ทัง้ 5 ประเทศนี้รวมกนั มนีกับญัชี
รวมกนัเพยีงประมาณ 10,000 คน 
(รอ้ยละ 6.28 ของจ านวนนกับญัชี
อาเซยีนทีเ่ป็นสมาชกิ AFA ในปี พ.ศ. 
2556)  

เวยีดนาม เมยีนมาร ์กมัพชูา 
ลาว และบรไูน มโีอกาสใน
การเขา้ไปท างานของนกับญัชี
จากต่างประเทศสงูกวา่ไทย 



จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

9 ท่ีมา: World Bank Group, 2014 



อนิโดนีเซยี ก าลงัมคีวามตอ้งการ
บรกิารตรวจบญัชเีพิม่ขึน้  

• ทัง้จากองคก์รเอกชน สหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัและ
สถาบนัการศกึษาระดบัสงู 
พรรคการเมอืง รฐัวสิาหกจิ 
และองคก์รของรฐับาลทอ้งถิน่  

• เน่ืองจาก 
• ปญัหาผลติภาพการผลติของ

แรงงานนกับญัชี
ภายในประเทศ  

• ความตอ้งการแรงงานนกั
บญัชทีดแทนแรงงานนกั
บญัชสีว่นใหญ่ทีก่ าลงัจะ
เกษยีณ  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขา การสอบบญัช ีการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง การจดัการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการปฏบิตัติามหลกัภาษ ี

เพือ่รองรบัการ
ลงทุนจาก
ต่างประเทศ  

การเป็นทีต่ ัง้ของ 
29 บรษิทับญัชี
ขนาดใหญ่ทีม่ ี
เครอืขา่ยใน

ระดบันานาชาต ิ

การเตรยีมความ
พรอ้มสูก่ารเป็น A 
Leading Global 

Accountancy Hub 
ในปี พ.ศ. 2563 

สงิคโปรใ์หค้วามส าคญักบัการผลตินกับญัชคีุณภาพและ
เปิดรบันกับญัชคีุณภาพจากต่างประเทศ 



ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศยงัคงไม่สามารถเปิดตลาดสาขาวิชาชีพบญัชีอย่างเสรีได้ 
เน่ืองจากการเปิดเสรียงัขดัตอ่กฎหมายภายในประเทศ   

• ไทย : การเปิดเสรียงัคงขดัตอ่พระราชบญัญตัิและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องรวม 7-8 ฉบบั 

• อินโดนีเซีย  

• ฟิลิปปินส์ : รัฐธรรมนญูยงัคงก าหนดให้อาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพสงวนไว้ส าหรับคนในชาติ
เท่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซีย ได้ท าข้อตกลงระดบัทวิภาคีกบัมาเลเซียในการอนญุาตให้นกับญัชีของ
ทัง้สองประเทศข้ามพรมแดนไปให้บริการวิชาชีพบญัชีกนัได้ 



ขอ้ผกูพนัภายใต ้AFAS 8: Mode 4 

• CPC 862 (บรกิารดา้นบญัช ี
ตรวจสอบบญัช ีและท าบญัช)ี  

• CPC 86220 (บรกิารจดัท าบญัช ี
ยกเวน้ การคนืภาษ)ี 

ไทย 

• CPC 8621 (บรกิารบญัชแีละ
ตรวจสอบบญัช)ี  

สงิคโปร ์

• CPC 86220  

อนิโดนีเซยี 

เฉพาะผูโ้อนยา้ยขา้ม
บรษิทั 3 ต าแหน่ง 
- Directors  
- Managers  
- Technical 

experts/Advisors  

MA & NT; ต้องเป็นลกูจ้างของบริษัทท่ี
ร่วมลงทนุกบับริษัทของคนอินโดนีเซียด้วย
สดัส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกิน 51 % โอนย้าย
เข้ามาในบริษัทท่ีร่วมลงทนุในอินโดนีเซีย 
เพ่ือให้บริการจดัท าบญัชี ยกเว้น การคืน
ภาษี เท่านัน้  

MA; ต้องเป็นลกูจ้างของบริษัทท่ี
ให้บริการอยู่ในสิงคโปร์ ในลกัษณะของ
สาขาบริษัท ท่ีจดัตัง้ขึน้ในสิงคโปร์ และเป็น
ผู้ ท่ีเคยเป็นลกูจ้างของบริษัทท่ีอยู่นอก
สิงคโปร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนย่ืน
ใบสมคัรขอเข้าไปให้บริการวิชาชีพนีใ้น
สิงคโปร์ โดยจะพ านกัอยู่ในสิงคโปร์ได้เป็น
เวลา 2 ปี สามารถต่ออายไุด้เป็น 3 ปีในแต่
ละครัง้ และไม่เกิน 8 ปีโดยรวม 

ไทย: หากประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมกีารเปิดเสรดีา้นวชิาชพีบญัชมีากกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั  
- กลุม่ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเคลือ่นยา้ยขา้มพรมแดนไปใหบ้รกิารในต่างประเทศมากทีส่ดุ คอื นกับญัชทีีม่ใีบอนุญาตผูส้อบบญัช ี
- เนื่องจากมาตรฐานของการสอบ CPA ของไทยและต่างประเทศนัน้ไมแ่ตกต่างกนั 



การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพบญัชีภายใต้กรอบกติกา AFAS ของประเทศไทย 

 

 

13 

 
Mod

e 

CPC 862 CPC 8621 CPC 86220* 
Market 
Access 

National 
Treatment 

Market 
Access 

National 
Treatment 

Market 
Access 

National 
Treatment 

1 ไมม่ขีอ้จ ากดั Auditing ตอ้ง 
authenticated 
โดย licensed 
auditor ใน
ประเทศไทย 

ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

2 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 
3 ตามทีร่ะบุใน 

3.3 ของขอ้
ผกูพนัทัว่ไป 

ไมม่ขีอ้จ ากดั ตามทีร่ะบุใน 
3.2 ของขอ้
ผกูพนัทัว่ไป 

ไมม่ขีอ้จ ากดั 

4 ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั 



การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพบญัชีภายใต้กรอบกติกา AFAS ของประเทศอินโดนีเซีย 
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Mode 

CPC 862 CPC 8621 CPC 86220* 
Market 
Access 

National 
Treatment 

Market 
Access 

National 
Treatment 

Market Access National 
Treatment 

1 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 
2 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 
3 การรว่มลงทุนกบั

หุน้ต่างชาตไิม่
เกนิ 51% 

ไมม่ขีอ้จ ากดั 

4 ตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ผกูพนัทัว่ไป 

ตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ผกูพนัทัว่ไป 



การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพบญัชีภายใต้กรอบกติกา AFAS ของประเทศสิงคโปร ์
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Mode 

CPC 862 CPC 8621 CPC 86220* 

Market Access National 
Treatment 

Market Access National 
Treatment 

Market Access National 
Treatment 

1 ไมม่ขีอ้จ ากดั 
ยกเวน้แต่นกับญัชี
ทีใ่ห ้บรกิารผูท้ า
บญัชสีาธารณะ 
(public 
accountants) ตอ้ง
พ านกัอยูใ่น
สงิคโปรจ์รงิ หรอื
หุน้สว่นอยา่งน้อย 
1 คนของบรษิทั
ตอ้งพ านกัอยูใ่น
สงิคโปรจ์รงิ 

ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 
ยกเวน้แต่นกั
บญัช ี(public 
accountants) 
ตอ้งพ านกัอยูใ่น
สงิคโปรจ์รงิ 
หรอืหุน้สว่น
อยา่งน้อย 1 คน
ของบรษิทัตอ้ง
พ านกัอยูใ่น
สงิคโปรจ์รงิ 

ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 
ยกเวน้แต่นกั
บญัชทีีใ่ห ้
บรกิารผูท้ าบญัชี
สาธารณะ 
(public 
accountants) 
ตอ้งพ านกัอยูใ่น
สงิคโปรจ์รงิ 
หรอืหุน้สว่น
อยา่งน้อย 1 คน
ของบรษิทัตอ้ง
พ านกัอยูใ่น
สงิคโปรจ์รงิ 

ไมม่ขีอ้จ ากดั 

2 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั ด ูMode 1 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 



การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพบญัชีภายใต้กรอบกติกา AFAS ของประเทศสิงคโปร ์
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Mode 

CPC 862 CPC 8621 CPC 86220* 

Market Access National 
Treatment 

Market Access National 
Treatment 

Market Access National 
Treatment 

3 เหมอืน Mode 1 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั ยกเวน้แต่
เจา้ของ หรอืหน่ึงในหุน้สว่น
หรอืผูจ้ดัการของบรษิทัท า
บญัชสีาธารณะตอ้งเป็นนกั
บญัชทีีจ่ดทะเบยีนในสงิคโปร ์
(Singapore registered public 
accountant) และพ านกัอยูใ่น
สงิคโปรอ์ยูเ่ป็นปกต ิ
(ordinarily reside) หรอื 
เจา้ของหรอืหน่ึงในหุน้สว่น/ 
ผูจ้ดัการ/ ผูอ้ านวยการ เป็นผู้
พ านกัอยูใ่นสงิคโปรเ์ป็นปกต ิ
(ordinarily resident) 

ไมม่ขีอ้จ ากดั เหมอืน Mode 1 ไมม่ขีอ้จ ากดั 

4 ไมผ่กูพนั ยกเวน้ 
ทีร่ะบุในขอ้
ผกูพนัทัว่ไป 

ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั ยกเวน้ ทีร่ะบุในขอ้
ผกูพนัทัว่ไป 

ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั ยกเวน้ 
ทีร่ะบุในขอ้ผกูพนั
ทัว่ไป 

ไมผ่กูพนั 



มาตรฐานแรงงานอาเซียนตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบญัชีของอาเซียน 

ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบญัชี ใช้
ทดแทน ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
Framework on Accountancy Services 

ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA)  

• ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาทางบญัชี หรือผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบญัชีท่ีได้รับการยอมรับ 

• ขึน้ทะเบียนหรือมีใบอนญุาตท่ียงัไมส่ิน้ผล 

• ประสบการณ์ไมน้่อยกว่า 3 ปี สะสมได้ภายในช่วง 5 ปี  

• Continuous Professional Development: CPD 

• ผู้ไมม่ีประวตัิการกระท าผิดร้ายแรงด้านเทคนิค 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณระดบัท้องถ่ินและ
ระหว่างประเทศ 

การไปให้บริการวิชาชีพบญัชีในประเทศอาเซียน
อ่ืน 

• ACPA -->Registered Foreign Professional 
Accountant (RFPA)  

UN CPC 862 ไม่รวมถึงการลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและการให้บริการท าบญัชี
อ่ืนท่ีต้องมีใบอนญุาตภายในประเทศ 

ไม่ปิดกัน้ข้อตกลงยอมรับร่วมระดบัทวิภาคี และ/
หรือพหภุาคี ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกนัเอง 

• การตรวจสอบบญัชีภายนอกและบริการอ่ืนๆ 
ด้านบญัชี ซึง่จ าเป็นต้องมีใบอนญุาต
ภายในประเทศ 



กฎหมายและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพบัญชี 

หน่วยงานก ากบัดแูล 

• อนิโดนีเซยี 2 
• ไทย สงิคโปร ์1 

การยอมรบัการรบัรองวชิาชพีจากต่างประเทศ 

• อนิโดนีเซยียอมรบั membership ของนกับญัชจีาก
มาเลเซยี  

• สงิคโปรย์อมรบั CPA จากประเทศออสเตรเลยี และ
องคก์รวชิาชพีบญัชสีากล (ACCA) 

• ไทยยงัคงยอมรบัเพยีงการบัรองของไทยเอง 

จุดร่วม: น ามาตรฐานสากลมาปรับใชใ้น
หลกัสูตร 

บณัฑิตจากอินโดนีเซียตอ้งเรียนในจ านวน
หน่วยกิตท่ีมากกวา่บณัฑิตจากประเทศไทย
และสิงคโปร์   

เป็นสมาชิกของหน่วยงานบญัชี
ระหว่างประเทศบางแห่งเหมือนกนั 
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• มาตรฐานการบญัชีเป็นมาตรฐานสากล 
ค่าบริการวิชาชีพบญัชีสงู คณุภาพชีวิต
ประชากรดี การเดินทางคมนาคมสะดวกสบาย 
สภาพแวดล้อมด้านระบอบและกรอบกติกาท่ี
เอือ้ต่อการเข้ามาลงทนุจากต่างประเทศ
โดยสะดวก ความสามารถด้านภาษาองักฤษ
ของคนในประเทศ การใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาราชการ  

สงิคโปร์ : ปัจจยัส าคญัในการดงึดดู
นกับญัชีจากในและนอกอาเซียน 

ถึงแม้ว่าสงิคโปร์มีอตัราค่าครองชีพท่ี
สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืน 

ไทยมีปัจจยัในการดงึดดูนกับญัชีจากทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศใกล้เคียงกบัสงิคโปร์ในด้าน
มาตรฐานการบญัชีเป็นมาตรฐานสากล การ
เดินทางคมนาคมสะดวกสบาย และความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ  

แต่ไทยยงัคงประสบปัญหาด้าน
ความไมส่งบทางการเมือง  

• ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียได้ประกาศรับมาตรฐานการ
บญัชีสากลก็ตาม 

อินโดนีเซียยงัมีปัจจยัดงึดดูที่อ่อน
ด้วยกว่าสงิคโปร์และไทยอยูม่าก  



นกับญัชีตา่งชาติท่ีมีแนวโน้มจะเข้ามาประกอบ
วิชาชีพบญัชีในประเทศไทย 

• จากสิงคโปร์และมาเลเซีย  

• เป็นประเทศท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัไทย
หรือเจริญกวา่  

• จะเข้ามาในลกัษณะของการติดตามบริษัท
ในประเทศของตนที่เข้ามาลงทนุในประเทศ
ไทย 

• จากฟิลิปปินส์  

• มีความสามารถทางด้านภาษาองักฤษโดย
เฉลี่ยมากกวา่นกับญัชีไทย  

• มีคา่ตอบแทนท่ีอยู่นระดบัเดียวกบันกับญัชี
ไทยหรือน้อยกวา่  

• CLMV 
• อนิโดนีเซยี 

นกับญัชไีทยมแีนวโน้มทีจ่ะ
ไปท างานในประเทศกลุ่มที่
ขาดแคลนก าลงัแรงงาน
ประเภทนกับญัช ีและเป็น
ประเทศทีต่อ้งการการลงทุน
จากต่างประเทศอยา่งมาก
ในการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ  



จุดแขง็ท่ีส าคญัของนกับญัชีไทย  

นกับญัชีไทย สามารถปฏิบตัิตามเนือ้หาของมาตรฐานบญัชีสากลได้มานานอยา่ง
ตอ่เน่ือง  

• เน่ืองจากสถาบนัตา่งๆได้ด าเนินการมาตรการเพื่อที่จะรักษามาตรฐานการผลิตแรงงานวิชาชีพบญัชีให้
ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากลมาอยา่งตอ่เน่ือง  

มีการก าหนดและควบคมุมาตรฐานวิชาชีพบญัชีในทกุๆด้าน  

การด ารงบทบาทในฐานะผู้น าองค์กรวิชาชีพในเวทีสากล 



การเปิดเสรจีะชว่ยกระตุน้ใหน้กับญัชมีกีารพฒันความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีและพฒันา
ทางดา้นวนิยัในการท างานมากขึน้ มศีกัดิศ์รขีองความเป็นนกับญัชมีากขึน้ มโีอกาสในการ
กา้วหน้าในการท างานและเป็นผูบ้รหิารมากขึน้ มคีา่ตอบแทน สวสัดกิาร และคุณภาพชวีติ 

นกับญัชไีทยสว่นใหญ่มคีุณสมบตัติาม MRA จงึมโีอกาสในการเขา้สูต่ลาดแรงงานอาเซยีนได ้แต่
เคลื่อนยา้ยจะไมเ่กดิขึน้อยา่งเตม็ทีน่กั   

เหตุผลส าคญัคอื ชอ่งทางของการเคลื่อนยา้ยจะยงัคงจ ากดัทีก่ารตดิตามกลุ่มทุนและผา่น
เครอืขา่ย  

จากกลุ่มตวัอยา่ง 12 ราย สว่นใหญ่ไมป่ระสงคไ์ปท างานในต่างประเทศ เนื่องดว้ยความไมพ่รอ้ม
ทางดา้นภาษาองักฤษ และความเป็นหว่งครอบครวัเป็นส าคญั สว่นน้อยเทา่นัน้ทีท่ราบเกีย่วกบั 
MRA และมกีารประยุกตใ์นการพฒันาต 

ความตอ้งการในประเทศไทยเองจะเพิม่มากขึน้ 

• แนวการเปลีย่นแปลงทีก่ าลงัเกดิมากขึน้ในปจัจบุนัจะมคีวามเดน่ชดัมากขึน้ อาทกิารจา้งงาน
แบบ Subcontract เพิม่มากขึน้ เป็นตน้ 



วชิาชีพพยาบาล 



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
วชิาชีพพยาบาลในอาเซียน 

ประเทศ 
สัดส่วนพยาบาลวชิาชีพ
ต่อประชากร 1,000 ราย 

บรูไน 7.73 
สิงคโปร์ 6.392 
ฟิลิปปินส์ 6 
มาเลเซีย 3.276 
ไทย 2.077 

อินโดนีเซีย 1.383 
เวยีดนาม 1.137 
เมียนมาร์ 1.003 
ลาว 0.876 

กมัพชูา 0.786 

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล 

ไทย 

• ก าหนดเป้าหมายการผลิตเพ่ิม และรองรับนโยบายศูนยสุ์ขภาพนานาชาติ 
• เนน้การจดัการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  มีองคก์ร

วิชาชีพก ากบัดูแลในการรับรองสถาบนั และการสอบรับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผูส้ าเร็จการศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• ตอ้งเตรียมอาจารยท์ดแทนอาจารยเ์กษียณ 830 คน ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ 
• พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาและอาจารย ์เพ่ือการพฒันา

หลกัสูตรใหมี้ความเป็นนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
• ก าลงัขาดแคลนในภาครัฐ เงินเดือนต ่ากวา่ ภาระงานมากวา่ 

อนิโดนีเซีย 
•    ภาคเอกชน ผลิตเพ่ิม มุ่งส่งออก 
• เนน้ท างานในภาครัฐ เน่ืองจากเงินเดือนและศกัด์ิศรีสูงกวา่ 

สิงคโปร์ 
• ผลิตเพ่ิม เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ท าอาชีพอ่ืนสามารถเปล่ียนเสน้ทางสายอาชีพมาสู่

วิชาชีพพยาบาลประเภท RN ได ้
• 1/3 ท างานในภาคเอกชน 
• RN ส่วนใหญ่มีอายงุานประมาณ 20 ปี (มกัยา้ยไปท างานในต าแหน่งอ่ืน) 

มาตรฐาน WHO: อยา่งน้อย 2  



สิงคโปร์ อินโดนีเซีย: ผู้ที่ส าเร็จการศกึษาด้าน
การพยาบาล ไม่ได้มีสว่นร่วมในตลาดแรงงาน
วิชาชีพพยาบาลอย่างเตม็ที่  

สิงคโปร์ พึง่พาพยาบาลจากตา่งชาติเป็นจ านวน
มาก  

จ านวนผู้ เข้าสูต่ลาดแรงงานวิชาชีพพยาบาลในสงิคโปร์ 

พยาบาลต่างชาติที่ให้บริการด้านการพยาบาลอยู่ใน
สงิคโปร์เป็น Registered Nurse มากกว่า Enrolled Nurse  

พยาบาลต่างชาติในสงิคโปร์ สว่นใหญ่มาจากประเทศใน
เอเชีย ซึง่รวมถึงอาเซียน (ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์)  



ศักยภาพพยาบาลปัจจุบัน 
สมรรถนะพยาบาลไทย สมรรถนะของพยาบาลมีมาตรฐาน 

มีศกัยภาพในการท างานดี สามารถแข่งขนั oversea  
พยาบาลมีความรู้เพียงพอ มีวิชาการดี Good nursing skills 
การพยาบาลบางอย่างไม่ได้มาตรฐาน เช่น patient’s 
psychology has less attention 

การบริการสขุภาพระดบัสากล การบริการสขุภาพมีคณุภาพดี Good service  
พยาบาลไทยเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
สามารถให้บริการคนไข้ต่างชาติ ทัง้ที่ในประเทศ และใน ตปท. 

มาตรฐานการพยาบาล มีมาตรฐานระดบัชาติ, Licensure, Re-Licensure 
มีมาตรฐานระดบัสากล  
Nurse focus on finishing their job 

มาตรฐานการศกึษาพยาบาล มีมาตรฐาน มีการรับรองสถาบนั รับรองหลกัสตูร 
มีการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัสถาบนั, ระดบัชาติ   

ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา มีผู้ เช่ียวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขา พยาบาลวิชาชีพขัน้สงู  
คณุลกัษณะพยาบาลไทย จดุแข็งของพยาบาลไทย คือ hospitality, Service mind  

ความมีไมตรีจิต 

Research Results 
 ประเทศไทย 
 ประเทศไทย และ ประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเทศอินโดนีเซีย 



ความต้องการไปท างานต่างประเทศ 
สนใจไปท างานตา่งประเทศ สนใจไปท างานตา่งประเทศ ท่ีไม่ใช่ประเทศใน AEC   

เช่น USA Canada Europe มีบ้างท่ีสนใจไป Singapore 
Malaysia, Philippines เพราะไม่ไกล หลงัจากเรียนรู้การท างาน 
เป็น expert จะกลบัประเทศ  
Myanmar (เฉพาะไปท่ีกลุม่ high rich, high society, กลุม่ท่ีเป็น
มิตร)  

สนใจไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ต้องการไปเรียนตอ่ และกลบัมาท างานท่ีประเทศตน 
ต้องการไปดงูานท่ี Singapore เพราะมีจดัการศกึษาท่ีดี 
ต้องการไปศกึษาตอ่ที่ประเทศ Thailand , Japan,  Philippine ใน 
special area เช่น pediatric nursing, community nursing, 
gerontology nursing และกลบัมาท างานในประเทศตนเอง 

เหตผุลท่ีสนใจไปท างานท่ีอ่ืน เพราะเงินเดือนสงูกวา่ วนัหยดุมากกวา่ คณุภาพชีวิตท่ีดีกวา่ 
ต้องการไป Malaysia และสิงคโปร์ ช่วงสัน้ เพราะต้องการเรียนรู้
วฒันธรรมของมสุลิม เพื่อน ามาใช้กบัประเทศไทย  
ไปเพื่อพฒันาตนเอง ไปท างานเพียงชัว่คราว หรือ exchange 
program และกลบัประเทศ  
สนใจเป็น researcher, nurse educator เพราะไม่ชอบ night shift 

Research Results  ประเทศไทย 
 ประเทศไทย และ ประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเทศอินโดนีเซีย 



การเปิดเสรีวิชาชีพพยาบาล(CPC 93191) 
ภายใต ้AFAS 

6 จาก 10 ประเทศสมาชิกท่ีแสดงข้อผกูพนัเฉพาะในรายสาขา  

• บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

ข้อผกูพนัของอินโดนีเซียจ ากดัเฉพาะบริการวิชาชีพด้านพยาบาลเฉพาะทาง 

• ไม่ระบรุายละเอียด  

ข้อผกูพนัของมาเลเซียจ ากดัข้อผกูพนัเฉพาะบริการวิชาชีพด้านพยาบาลเฉพาะทาง 11 ด้าน 

• intensive care nursing, coronary care nursing, peri-operative nursing, 
neonatal nursing, pediatric nursing, emergency and trauma care, 
oncology nursing, gerontology, renal nursing, orthopedic nursing, 
opthalmology nursing  



ข้อผกูพนั 

ประเทศ Mode Market Access National Treatment 

สิงคโปร ์
  

Mode 1 ไมผ่กูพนั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 2 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 3 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 4 ไมผ่กูพนั ยกเวน้ ทีร่ะบุในขอ้ผกูพนัทัว่ไป ไมผ่กูพนั 

ไทย Mode 1 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 2 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 3 จะตอ้งจดัตัง้ในรปู nursing department ใน
โรงพยาบาลเทา่นัน้ โดยสามารถด าเนินการได้
หนึ่งแหง่เทา่นัน้ 

ผูย้ ืน่ขอใบอนุญาตด าเนนิการ ตอ้ง
พ านกัในประเทศไทย 

Mode 4 ตามทีร่ะบุในขอ้ผกูพนัทัว่ไป ตามทีร่ะบุในขอ้ผกูพนัทัว่ไป 

ผูย้ ืน่ขอใบอนุญาตด าเนนิการ  
ตอ้งทีพ่ านกัในประเทศไทย 

  

Intra-corporate transferees: เฉพาะระดบัผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหาร/ผูเ้ช่ียวชาญ 
- สิงคโปร์: 2 ปี ขยายเวลาไดอี้ก 3 ปีในแต่ละคร้ัง แต่ไม่เกิน 8 ปี 

- ไทย: 1 ปี ขยายเวลาได ้3 คร้ังๆ ละไม่เกิน 1 ปี  



ข้อผกูพนั 
ประเทศ Mode Market Access National Treatment 

อินโดนีเซีย 
  

Mode 1 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 2 ไมม่ขีอ้จ ากดั ไมม่ขีอ้จ ากดั 

Mode 3 ในพืน้ทีท่างตะวนัออกของอนิโดนีเซยี 
(ยกเวน้ใน Makascar และ Madano)   
การลงทุนรว่มกบัหุน้ต่างชาตไิมเ่กนิ 
49% 

ตามทีร่ะบุในขอ้ผกูพนัทัว่ไป 
และในเงือ่นไขทัว่ไป (General 
Condition) 

ใน Medan และ Surabaya ไมเ่กนิ 51% ผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีตอ้งเป็นชาว
อนิโดนีเซยี 

Mode 4 บรกิารวชิาชพีพยาบาล 
 
 
 

พยาบาลวชิาชพีต่างชาต ิ



ข้อผูกพนั 
ประเทศ Mode Market Access National Treatment 

อินโดนีเซีย 
  

Mode 4 บรกิารวชิาชพีพยาบาล 
- ใหบ้รกิารโดยผูท้ีม่ใีบอนุญาตวชิาชพีซึง่
ออกโดยกระทรวงสาธารณสขุของ
อนิโดนีเซยี และองคก์ร/สภาวชิาชพี 

- ตอ้งเป็นสว่นหนึ่งของบรกิาร รพ. 
- ส าหรบัการพยาบาลต่อเนื่องทีบ่า้นภายหลงั
เขา้รบัการรกัษากบั รพ. 

- รบัการตรวจสอบคุณภาพโดยกระทรวง
สาธารณสขุของอนิโดนีเซยี 

- พยาบาลตอ้งไดร้บัค ารบัรอง 
(Recommendation) วา่เป็นผูฝึ้กสอน 
(Trainer) จากกระทรวงสาธารณสขุของ
อนิโดนีเซยี ไดร้บัใบรบัรอง(Certification) 
จากองคก์รวชิาชพีและกระทรวงสาธารณสขุ
ของอนิโดนีเซยี 

พยาบาลวชิาชพีต่างชาต ิ
- อนุญาตใหเ้ฉพาะผูฝึ้กสอน (Trainer)/ที่
ปรกึษา (Consultant) และไมส่ามารถ
ใหบ้รกิารพยาบาลโดยตรงต่อคนไข ้

- ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลที่
ยงัมผีลบงัคบัใชไ้ด ้ซึง่ออกโดยกระทรวง
สาธารณสขุของอนิโดนีเซยีและองคก์ร
วชิาชพี 

- ตอ้งถ่ายทอดความรูแ้ละความสามารถทาง
วชิาชพีแกพ่ยาบาลอนิโดนีเซยี 

- ตอ้งมชีาวอนิโดนีเซยีอยา่งน้อย 2 คนเป็น
ผูร้บัการถ่ายทอดความรูใ้นชว่งทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีเ่พือ่สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได้
หลงัจากนัน้ 

- อนุญาตใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้พยีง 2 ปี และ
สามารถต่ออายกุารท างานได ้

- เป็นผูท้ีส่ามารถพดูและเขยีนภาษา
อนิโดนีเซยีในการท างานไดแ้คลว่คลอ่ง 



มาตรฐานแรงงานอาเซียนตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพพยาบาลของอาเซียน 

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services ครอบคลุมเพียง 
พยาบาลวชิาชีพ ไม่รวมถึงพยาบาลเทคนิค 

เง่ือนไขดา้นคุณสมบติัของการเป็นพยาบาลวชิาชีพต่างชาติ 

• โดยหลกั คลา้ยวชิาชีพบญัชี  

• ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีต่อเน่ือง  

• เง่ือนไขเพ่ิมเติม: แสดงผลตรวจร่างกายหรือผา่นการทดสอบสมรรถภาพ 
วฒันธรรมและประเพณีนิยมในประเทศผูรั้บ คุณสมบติั/ขอ้ก าหนดดา้นอ่ืน ๆ 
ตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลวชิาชีพนั้น หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประเทศผูรั้บ
เห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบติั ของการขอข้ึนทะเบียน และ/หรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 



โอกาสของไทย จากการเปิดเสรีวิชาชีพพยาบาล 

สถานบรกิารสขุภาพ
นานาชาต ิ

การลงทุนสถานบรกิารสขุภาพ  
พยาบาลมโีอกาสไปท างานในทีท่ีด่กีวา่ คา่ตอบแทนสงู 
มโีอกาสไดช้ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในกรณเีกดิภยัพบิตั ิ 
มโีอกาสน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นการท างาน  

การลงทุนในต่างประเทศ: 
เครอืขา่ยทางธุรกจิสขุภาพ 
การศกึษาดา้นวชิาชพี
พยาบาล 

การเปิดโรงพยาบาลของไทยในต่างประเทศ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร
จากต่างประเทศมาใชบ้รกิารในประเทศไทย เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยถกู  
โอกาสท าโครงการความรว่มมอืกบัประเทศสมาชกิ nursing research 
และ service โอกาสพฒันางาน เชน่ nursery for children  
ทุนการศกึษา การแลกเปลีย่นนกัศกึษา งานวชิาการ งานว ิ

Medical Hub Policy/ 
Education Hub  

การปรบัเปลีย่นนโยบาย การยกระดบัความสมรรถนะ ความเชีย่วชาญ
ของนกัศกึษาและผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล การสรา้งเครอืขา่ยในการ
ชว่ยเหลอืดแูลรกัษา  
เป็นทีป่รกึษา จดัโปรแกรมการฝึกอบรมทางการพยาบาล 
แลกเปลีย่นอาจารย ์นิสติ 



ผลกระทบด้านตลาดแรงงานวิชาชีพพยาบาลของไทย Remarks 

Inflow: พยาบาล
ต่างชาติเข้ามา
ท างานท่ีไม่ใช่
พยาบาล 

มีคนไข้ต่างชาติเข้ามามากขึน้  ต้องการพยาบาลท่ี
สื่อสารด้วยได้ มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน RN จาก
ต่างประเทศเข้ามา แต่ไม่ได้ท าหน้าท่ี RN  เช่น ลา่ม 
ผู้ประสานงาน ประชาสมัพนัธ์ เสมียน 
แต่อยู่ได้ไม่นาน ก็ไปท างานท่ีประเทศอ่ืน 
มีการแย่งงาน ด้วยเงินเดือนท่ีสงูกวา่ 

อาจมีปัญหาจากการสื่อสาร
ผิดพลาด  ต้องมีการควบคมุ 
ก ากบัการเข้ามาท างาน  
หากพยาบาลเรามีโอกาสได้รับ
การสนบัสนนุให้พฒันาภาษา 
และท าได้เองจะดีกว่า  

Outflow: 
พยาบาลออกไป
ท างาน, ออกจาก
วิชาชีพ 

ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลเพราะมีการออกจาก
วิชาชีพมีพยาบาลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมไปท างาน
ในภมิูภาค  
สร้างเครือข่ายการดูแลรกัษา และการส่งต่อผูป่้วย
มายงัไทย มีงานทีต่อ้งใชค้วามเชีย่วชาญในการ
ดูแลรกัษา ตอ้งประสานงาน เมือเกิดเหตกุารณ์
จ าเป็น เช่น ภยัพิบติั  

ผู้บริหารต้องเข้าใจ และมีแนว
ทางการบริหารงานท่ีดีและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั 
 

Cultural 
diversity 

การดแูลผู้ ป่วยตา่งชาติ และการท างาน กบั
ผู้ ร่วมงานท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย 

ความพร้อมในการปรับตวั? 



ผลการศึกษาแบบจ าลอง + การวจิยัเชิงคุณภาพ 
วชิาชีพบัญชี และวชิาชีพพยาบาล 
 

ผลกระทบ โอกาส และความท้าทายจากการเปิดเสรีวิชาชีพ 



แบบจ าลองใหข้อ้คน้พบทีต่รงกนัวา่ การเปิด
เสรวีชิาชพีจะท าใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยปรบัตวัเพิม่
สงูขึน้ 

• โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ภายในกรอบอาเซยีน 
• ทัง้ในระดบั ASEAN 6 ประเทศสมาชกิ
ดัง้เดมิและในกรอบประชาคมอาเซยีนที่
มสีมาชกิครบทัง้ 10 ประเทศ 

ผลต่อการปรบัเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของไทยจากการเปิดเสรวีชิาชพี
พยาบาลจะไมส่งูนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
วชิาชพีบญัช ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไทย  

ผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาลชาวไทยไมส่นใจโยกยา้ยถิน่
ฐานไปท างานในต่างประเทศ  

ตลาดแรงงานวชิาชพีไทยยงัไมเ่ปิดรบัผูป้ระกอบวชิาชพี
พยาบาล ถงึแมว้า่มผีูม้พีืน้ความรูด้า้นวชิาชพีพยาบาลเขา้
มาประกอบอาชพีดา้นอื่นๆ ในสถานพยาบาลไทย กต็าม 

ไทยยงัไมใ่ชเ่ป้าหมายของการประเทศปลายทางหลกัของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาลจากในประชาคมอาเซยีน 

นกับญัชไีทยมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นคุณภาพการท างานและตน้ทนุคา่จา้งในการประกอบ
วชิาชพีบญัชทีีส่งูกวา่เพือ่นบา้นอาเซยีนสว่นใหญ่ 

ไทยมแีนวโน้มทีจ่ะออกไปลงทุนในอาเซยีนเทศเพิม่มาก
ขึน้  

• เอือ้ต่อแนวโน้ม Intra-corporate transferees ของนกั
บญัชไีทย ในกจิการทีไ่ปลงทุน  



สังเคราะห์สรุป 



ในทางปฏบิตั ิประเทศสมาชกิอาเซยีนไดเ้ปิดตลาดต่อคนต่างชาตใินการเขา้มาใหบ้รกิารทัง้สอง
วชิาชพีนี้ หากแต่ขอ้ผกูพนัการเปิดเสรทีัง้สองวชิาชพีนี้ภายใต ้ยงัคงจ ากดัอยูม่าก  

CPC 86220 (บรกิารจดัท าบญัช ียกเวน้ การคนืภาษ)ี เป็นประเภทเดยีวทีท่ ัง้ 3 ประเทศใน
ขอบเขตของการวจิยันี้มกีารระบุขอ้ผกูพนัไวร้ว่มกนั 

• Mode 4 ไทยไมผ่กูพนั อนิโดนีเซยี & สงิคโปร ์เปิดเฉพาะ intra-corporate transferees 
• MRA บญัช ีลกัษณะงานทีส่ามารถปฏบิตังิานได ้ไดแ้ก่ ผูช้ว่ยนกับญัช ีเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
งานตรวจสอบภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง การวเิคราะหแ์ละจดัการขอ้มลู ทีป่รกึษา
ธุรกจิ อาจารย/์วทิยากรทางดา้นบญัช ีทัง้นี้ นกัวชิาชพีบญัชสีามารถรว่มงานในบรษิทั
ตรวจสอบบญัชไีด ้

พยาบาล Mode 4 สงิคโปรไ์มผ่กูพนั สว่นไทยและอนิโดนีเซยี ยงัจ ากดัอยูม่าก 



นยัต่อประเทศไทยจากน้ีต่อไป 

ระยะสัน้ 

จะยงัคงเป็นตลาดแรงงาน
ส าคญัของคนไทยท่ี
ประกอบวิชาชีพบญัชีและ
วิชาชีพพยาบาลต่อไป 

จะยงัไม่ใช่เป้าหมายหลกั
ของการเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของผู้ประกอบ
วิชาชีพนีจ้ากประเทศอ่ืนใน
ภมิูภาค 

ระยะยาว 

จะยงัคงประสบปญัหาส าคญั: การใชโ้อกาสจากการเปิดเสรแีละ
ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มในวชิาชพีทัง้สอง 

มแีผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารส าหรบัยุทธศาสตรร์ะยะยาว  

• ขอ้มลูทีเ่หมาะสม: อุปสงค ์ & อุปทานในตลาดแรงงาน 
• ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  
• รองรบัความตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปในตลาดแรงงาน
ทัง้ภายในประเทศและภมูภิาค 



ขอ้เสนอแนะ  
แนวนโยบายการบริหารจดัการแรงงานระดบัวิชาชีพของไทย 

การเตรียมความพร้อมในระดบัปัจเจก 

การเตรียมความพร้อมในระดบัระบบสนบัสนนุ  

การเตรียมความพร้อมในระดบัระบบการก ากบัดแูล 



การเตรียมความพร้อมในระดบัปัจเจก 

ผูท้ีจ่ะเขา้สูต่ลาดแรงงานวชิาชพีทัง้สอง และผูป้ระกอบวชิาชพีในตลาดแรงงาน
ตอ้งเตรยีมพรอ้มตวัเองอยา่งต่อเน่ือง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัตนเองตามโอกาสแหง่
การเปิดเสรทีางเศรษฐกจิ ซึง่ยงัคงเน้นการเปิดรบั Intra-corporate Transferees 
มากกวา่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ  

• ความรูค้วามเขา้ใจ Regimes: MRA; กรอบกตกิาทางกฎหมายในการก ากบั
ดแูลวชิาชพีของประเทศสมาชกิอาเซยีน; วฒันธรรมองคก์รในประเทศสมาชกิ
อาเซยีน 

• ทกัษะความสามารถในการสอืสารขา้มวฒันธรรม การท างานรว่มกบัและ
ใหบ้รกิารแก่ผูท้ีม่าจากต่างวฒันธรรม 

• ความสามารถดา้นภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ทีใ่ชก้นัอยูใ่น
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 



นักบัญชีไทย 

จุดแขง็: รักษามาตรฐานการผลิตแรงงานวิชาชีพบญัชีใหท้ดัเทียมกบั
มาตรฐานสากลมาอยา่งต่อเน่ือง ผูน้ าองคก์รวิชาชีพในเวทีสากล  

ตอ้งพฒันาในดา้นมาตรฐานของสถาบนัผลิตนกับญัชี 

ตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติเดิมท่ีมีต่อบทบาทของวิชาชีพน้ี : ไม่จ ากดัแค่การรวบรวมขอ้มูลและ
จดัท ารายงานทางดา้นการเงิน หรือการปิดงบประมาณประจ าปี จะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์
รายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ท่ีสามารถช่วยใหผู้บ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียใช้
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองการใชก้ลยทุธ์ทางธุรกิจต่างๆ ได ้

• ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ  
• การใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทศันคติท่ีดีในการท างาน 

นกับญัชีตอ้ง พฒันาความรู้ของตนอยา่งต่อเน่ือง  
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การเตรียมความพร้อมในระดบัระบบสนบัสนุน  
เร่งรัดการศกึษาความต้องการก าลงัแรงงานในทัง้สองวิชาชีพ ทัง้ในเชิงปริมาณและในเชิง
คณุภาพด้านความสมรรถนะ ทัง้ภายในประเทศและในภมิูภาคอาเซียน  

• เพ่ือการวางแผนท่ีเหมาะสมย่ิงขึน้ด้านตลาดแรงงานวิชาชีพ การผลิตก าลงัแรงงานสู่
ตลาดวิชาชีพ และการให้บริการท่ีครอบคลมุทัง้ภาครัฐและเอกชน 

แผนพฒันาก าลงัคนสาขาวิชาชีพนีใ้นทกุระดบั ซึง่รวมถึงสาขาความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง
ในระยะยาว  

• ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน 

แผนการพฒันาทกัษะความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ ท่ีจะเข้าสูว่ิชาชีพ 

• การสื่อสารข้ามวฒันธรรม การพฒันาความเป็นนานาชาติ ในการท างานร่วมกบั
ต่างชาติ ในบรรยากาศขององค์กรพหวุฒันธรรม 

• ภาษาองักฤษ ภาษาท้องถ่ิน และภาษาตา่งประเทศอ่ืนท่ีใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน 



สรา้งเสรมิคุณสมบตัเิดน่ทีแ่ขง่ขนัไดข้องผูป้ระกอบวชิาชพีและผูท้ี่
จะเขา้สูว่ชิาชพีน้ีของไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความเป็นมอือาชพี 
จรรยาบรรณ และจติส านึกแหง่การบรกิาร  

พยาบาล: เรง่รดัพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ารศกึษาทางการ
พยาบาล การพยาบาลเฉพาะทาง และการพฒันาวชิาชพีอยา่ง
ต่อเน่ือง 

• ความรว่มมอืกนัในการเตรยีมการ ระหวา่งฝา่ยบรกิารทีเ่ป็น
แหลง่ฝึก และฝา่ยการศกึษาจากสถาบนัการศกึษา 

• ความรว่มมอืระหวา่งสถานศกึษาไทยกบัสถานศกึษาใน
ประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น : หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ ใน
ไทย และในประเทศสมาชกิ 



การเตรียมความพร้อมในระดบัระบบการก ากบัดูแล 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน ควรมีกลไกหรือข้อบงัคบัให้
สถานประกอบการด าเนินการจดัท าฐานข้อมลูและรายงานเก่ียวกบัลกูจ้างตา่งชาติ
ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน าข้อมลูดงักลา่วมา
วางแผนและจดัการอย่างเป็นระบบเพื่อตลาดแรงงานท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 

การพฒันาปรับปรุงมาตรฐานของวิชาชีพให้สอดรับกบัการเปลี่ยนแปลงด้านอปุ
สงค์ในตลาดแรงงาน  



ขอขอบคณุ 


