Automation “แย่งงาน” หรือ
“สร้างงาน”
ดร. จิตเกษม พรประพันธ์
ฝา่ ยเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารการบรรยาย อ้างอิงจากบทความภายใต้โครงการศึกษาด้านโครงสร้างเศรษฐกิจไทย สายนโยบายเงิน
Automation in Thailand & Effects on Labor Market

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Industrial_robots.pdf
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แนวโน้มการใช้หนุ่ ยนต์ทงั ้ โลกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย 3 ใน 10
ของบริษทั ทีม่ กี ารจ้างงานมากทีส่ ดุ ในโลกเริม่ มีการนาหุน่ ยนต์มาใช้แทนแรงงาน

80%

Worldwide annual supply of industrial robots
‘000 of units

Source: IFR ,World Robotics 2016
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• Korea: The World leader in the density of robots
• China: The world’s biggest operator
of industrial robots
• Japan: Emperor of All Robots
• Workers in Germany whose roles are at risk of
automation is the largest of any OECD country
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การใช้หนุ่ ยนต์ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในประเทศพัฒนาแล้ว และในระยะหลัง
ประเทศตลาดเกิดใหม่แถบเอเชียโดยเฉพาะจีนเริม่ หันมาใช้หนุ่ ยนต์ในการผลิตมากขึ้นเช่นกัน
309

เยอรมนี 3
• ฐานการวิจยั หุน่ ยนต์ของโลก
• ตลาดหุน่ ยนต์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในยุโรป
• ใช้หุน่ ยนต์ในภาคการผลิตมาไม่ต่า
กว่า 30 ปี

จีน

68

631

1

เกาหลีใต้

303

• มีการใช้หุ่นยนต์
เติบโตสูงทีส่ ุดในโลก

ญีป่ นุ่

45

4

ไทย

488

สิงคโปร์

2

แสดงลาดับตามความหนาแน่นในการใช้หุน่ ยนต์ต่อแรงงาน
สามเหลีย่ มการค้าหุน่ ยนต์ (Triangle of robotics trade)

Seoul, Shanghai and Tokyo

หมายเหตุ: ตัวเลขแสดงถึงความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในปี 2016 ทีม่ า: International Federation of Robotics (IFR) 2017
4 / 29

ขาดแคลนแรงงาน เป็ นฐานการผลิตสินค้า และมีแรงงานทักษะสูง
เป็ นปจั จัยหลักสามประการทีเ่ ป็ นตัวเร่งการใช้หนุ่ ยนต์ในต่างปรเทศ

ขาดแคลนแรงงาน

ฐานการผลิตสินค้าทีใ่ ช้
เครือ่ งจักรเข้มข้น

ประเทศเหล่านี้เผชิญ

เยอรมนี ญีป่ นุ่ และจีนคือ

แรงงานทักษะสูงจะสามารถ

ปญั หาด้านโครงสร้าง ทา

ฐานการผลิตรถยนต์

ทางานร่วมกับหุ่นยนต์ได้ดี

เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

และมีธุรกิจทีส่ ามารถผลิต

ให้ขาดแคลนแรงงาน
และค่าแรงปรับสูงขึน้

ฐานการผลิตสินค้า

มีแรงงานทักษะสูง

หุ่นยนต์ได้เอง

อิเล็กทรอนิกส์
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โดยผลกระทบต่อแรงงานเห็นชัดในประเทศกาลังพัฒนา
ขณะทีป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วไม่ได้เห็นการตกงานอย่างรุนแรง

• บริษทั Foxconn ผูผ้ ลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ราย
ใหญ่ของโลกได้ปลดพนักงานในจีนกว่า 60,000
คน
• บริษทั Infosys บริษทั ด้านไอทีรายใหญ่ของอินเดีย
เลิกจ้างวิศวกรทีม่ ที กั ษะต่าถึง 9,000 คน
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ปจั จัยเร่งการใช้หนุ่ ยนต์ในต่างประเทศ คือการขาดแคลน
แรงงาน เป็ นฐานการผลิตสินค้าทีใ่ ช้เครือ่ งจักรเข้มข้น
และมีแรงงานทักษะสูงทีส่ ามารถทางานร่วมกับหุน่ ยนต์ได้ดี
แต่ผลต่อแรงงานเห็นชัดแค่ในประเทศกาลังพัฒนา
และในอีกทางหนึ่งหุ่นยนต์ชว่ ยสร้างงานใหม่ดว้ ยเช่นกัน
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การใช้หนุ่ ยนต์ในไทยมีมานานกว่า 5-10 ปีแล้ว โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
มีการวางระบบการใช้หนุ่ ยนต์หลังเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี 2011
Number of Industrial Robots in Thailand
Number of Industrial Robots in Operation
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ทีม่ า: International Federation of Robotics (IFR) 2017

2014

2016

การใช้หุ่นยนต์กระจุกตัวหนาแน่ นในอุตสาหกรรมรถยนต์
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2016 มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เริม่ มีการใช้หุ่นยนต์
เพิม่ ขึน้
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โดยหุน่ ยนต์สว่ นใหญ่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมรถยนต์
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

จานวนหุน่ ยนต์ทน่ี ามาใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละปี (ตัว)
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2,001
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(การจ้างงาน 419,697 คน)

Automotive
2016

2013

2014

2015

(การจ้างงาน 391,308 คน)

ทีม่ า: International Federation of Robotics (IFR) 2017, ( ) ข้อมูลการจ้างงานในภาคการผลิต ณ ปี 2560
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ผลของการใช้หนุ่ ยนต์ต่อแรงงานเห็นชัดสุดในสาขาอิเล็กทรอนิกส์
โดยพบว่าดัชนีการผลิตมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ขณะทีจ่ านวนชัวโมงการท
่
างานและการจ้างงานลดลง

Manufacturing Production Index
Total Hours Worked

• การจ้างงานอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มการใช้หุ่นยนต์ มี
แนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต
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การใช้หนุ่ ยนต์ในไทยมีมานานกว่า 5-10 ปีแล้ว แต่ยงั กระจุกอยู่
ในบางกิจกรรม และบางขนาดของกิจกรรม ทาให้ขณะนี้ยงั เห็นผลกระทบต่อแรงงาน
ในบางสาขาเท่านัน้
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ผลกระทบต่อแรงงานอาจจะยังไม่เกิดขึน้ อย่างรุนแรงและฉับพลัน
เนื่องจาก

หุน่ ยนต์มาช่วยบรรเทาการขาด

ทักษะแรงงานไทย
ยังไม่เอือ้ ต่อการใช้หนุ่ ยนต์

หุน่ ยนต์ไม่สามารถทาหน้าที่
บางอย่างแทนคนได้

01

02

04

03

แคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากสังคม
สูงวัย

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของบริษทั ขนาดเล็ก
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ทักษะของแรงงานไทยยังไม่เอือ้ ต่อการใช้หุน่ ยนต์มากนัก

01

ทาให้นาหุน่ ยนต์มาใช้ชา้ กว่าประเทศอื่นๆ

แรงงานมีทกั ษะไม่ตรง ขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะ ขาดแคลนนักวิจยั และแรงงาน
กับความต้องการของนายจ้าง
ด้านภาษาอังกฤษ
ในกลุม่ STEM
ดัชนี เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนาหุ่นยนต์มาใช้
แบ่งกลุ่มประเทศตามความเร็วที่นาหุ่นยนต์มาใช้
ประเทศกลุ่มเร็ว

ประเทศกลุ่มปานกลาง

ประเทศกลุ่มช้า

ประเทศไทย

การนาเทคโนโลยีมาใช้
75
50
กฎระเบียบทีค่ ุม้ ครองแรงงานสูง

25

การลงทุน และนาเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

0

จานวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

คะแนนการอ่าน เลข และวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ; คะแนนจาก 0 ถึง 100 โดย 100 คือดีทส่ี ุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
STEM คือผูท้ จ่ี บ Science, Technology, Engineering, and Mathematics ซึง่ ไทยมีเพียงร้อยละ 10
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หุน่ ยนต์มาช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน ไทยกาลังเข้า

02

สูส่ งั คมสูงวัย ทาให้ผปู้ ระกอบการประสบปญั หาการขาดแคลนแรงงาน

ระยะเวลาทีใ่ ช้เพือ่ หาแรงงานทักษะในสายการผลิตเทียบกับค่าเฉลีย่ โลก
(สัปดาห์)

Indonesia
India
Korea
Germany
Thailand

ั หาดัง กล่า วจะยิ่ง ทวีค วามรุนแรง
โดยป ญ
มากขึ้น เมื่อ ไทยเข้า สู่ ส ัง คมสู ง อายุ โ ดย
สมบูรณ์ ใ นอีก 15ปี ข้างหน้ า แรงงานใน

-2.2
-0.6

ภาคอุตสาหกรรมของไทยจะหายไป
อีกกว่า 200,000 คน จากโครงสร้าง
อายุประชากรทีเ่ ปลีย่ นไป

-0.4
-0.1
1.4

Brazil

5

Global Average 3.8 weeks
Source: World Bank

Source: PICS 2007
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03

บริษทั ขนาดเล็กยังมีขอ้ จากัดของการใช้เทคโนโลยี
โดยหุน่ ยนต์สว่ นใหญ่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สัดส่วนของบริษทั ขนาดเล็ก
ทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า/บริการ

Share of medium-high tech industries (Value)
81%

50%

63%

60%

55%

ญีป่ ุน่

41%

41%

Thailand

China

15%
ไทย
80% of firms applied automation are
medium (20-99) and large firms (>100)
Source: Enterprise Survey 2016

Singapore

Rep. of
Korea

Germany

Japan
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04

หุน่ ยนต์ไม่สามารถทาหน้าทีบ่ างอย่างแทนคนได้
เช่นลักษณะงานทีใ่ ช้การปฎิสมั พันธ์ อารมณ์ และความรูส้ กึ

• งานดูแลผูส้ งู อายุ
• งานรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีไม่สามารถแทนทีแ่ รงงานทีใ่ ช้ทกั ษะพืน้ ฐานที่
ต้องใช้ความรูส้ กึ และทักษะทางสังคม เนื่องจากเทคโนโลยี
ไม่สามารถส่งความรูส้ กึ ละเอียดอ่อนได้เหมือนมนุษย์
รวมทัง้ ค่าแรงยังมีราคาถูก

17 / 29

หุน่ ยนต์ยงั ช่วยให้ก่อนให้เกิดการ “จ้างงาน”
โดยเฉพาะงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบควบคุมหุน่ ยนต์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าอาชีพนักพัฒนาวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง

ทีม่ า: ComputerScienceZone.com

18
ล้านคน

26

2013

2019

ล้านคน
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แม้แนวโน้มการใช้หนุ่ ยนต์ในไทยจะเพิม่ ขึน้ แต่การเปลีย่ นแปลง
จะไม่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและฉับพลัน เนื่องจากผูป้ ระกอบการไทย
มีขอ้ จากัดทัง้ ทางด้านแรงงาน และต้นทุน อีกทัง้ หุน่ ยนต์ยงั ช่วยสร้างงาน
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ทว่า..อย่าเพิง่ ชะล่าใจไปหากแรงงานไม่มกี ารปรับตัว
อีก 10-20 ปีขา้ งหน้ากว่าร้อยละ 40 ของลูกจ้างไทยมีความเสีย่ งสูง ทีจ่ ะ
ได้รบั ผลกระทบอันเนื่องจากเทคโนโลยี ตามกรอบแนวความคิดของ Frey & Osborne

Frey & Osborne Framwork

Probability of Computerization
Cashiers

Technological Bottleneck:
Non-susceptible labor inputs

Social Intelligence
High

Event Planner

Creativity
Fashion Designer

Perception
Manipulation
Surgeon

Manufacturing Workers

Bus Drivers
Healthcare support workers
Maid and housekeeping cleaners
Chef
Lawyer

Low

Dishwasher

Court Clerk

Telemarketer

Professors, Doctors, Engineers

97 %
92 %
67 %
63 %
39 %
10 %
3%
<1 %
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ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า เป็ น 3 สาขาทีแ่ รงงานมี
โอกาสถูกแทนทีม่ ากทีส่ ดุ ทีร่ อ้ ยละ 57 55 และ 55 ตามลาดับ

57%
ภาคเกษตรกรรม

55%
ภาคการผลิต

55%

28%

28%

ภาคการค้า

ภาคก่อสร้าง

ภาคบริการ

ปจั จัยอื่นๆทีท่ าให้แรงงานอาจไม่ได้รบั ผลกระทบมากเท่ากับการ
ประมาณการตามกรอบความคิดของ Frey & Osborne
กฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อทดสอบและควบคุมเทคโนโลยี
ความสามารถของบริษทั ขนาดเล็กในการนาเทคโนโลยีมาใช้
การยกระดับทักษะแรงงานเพื่อรองรับการนาหุ่นยนต์มาใช้
บรรเทาปญั หาสังคมสูงวัย และการขาดแคลนแรงงาน
การปรับตัวของทัง้ แรงงานและผูป้ ระกอบการ
การสร้างงานใหม่ๆ
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ผูท้ ม่ี ที กั ษะต่า ได้คา่ จ้างเป็ นรายชัวโมง
่
และจบสาขาสังคมศาสตร์ มีโอกาสถูกแทนทีม่ ากทีส่ ดุ
ทีร่ อ้ ยละ 66 54 และ 49 ตามลาดับ
High-skilled white collar

14%
31%

High-skilled blue collar

51%

Low-Middle-skilled blue collar

66%

Low-Middle-skilled white collar

ทักษะ

Monthly Wage

ค่าจ้าง

40%

Daily Wage

50%

Hourly Wage

54%

สาขาที่จบ
49%

47%

45%

29%

28%

23%
7%

ทีม่ า: Labour Force Survey

Social Sci

Service

Science

Agriculture Humanities Engineering Education

3%
Health
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ในระยะ 10-20 ปีขา้ งหน้าหากแรงงานไทยไม่มกี ารปรับตัว
แรงงานกว่า 55% ในภาคการผลิตอยูใ่ นความเสีย่ งสูง
ทีจ่ ะมีโอกาสถูกแทนทีด่ ว้ ยเทคโนโลยี
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การถูกหุน่ ยนต์แทนที่ ปญั หาสังคมสูงวัย และแรงงานทางานไม่
ตรงตามทักษะของตัวเอง คือความท้าทายของตลาดแรงงานไทยต่อจากนี้

Job repalcement

Demographic Challenge

Skill Mismatch

55% ของแรงงานในภาคการผลิต
ไทย อยูใ่ นความเสีย่ งสูง
ทีจ่ ะโดนแทนทีด่ ว้ ยหุน่ ยนต์

ในอีก 7 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็ น
สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

ลูกจ้างนอกภาคเกษตรของไทยกว่า
10% ได้รบั ค่าจ้างต่ากว่าวุฒกิ ารศึกษา*
ของตน เนื่องจากแรงงานกลุม่ นี้ทางาน
ไม่ตรงกับความสามารถทีต่ นมี

*ทีม่ า: งานศึกษาของ ปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์ และศวพล หิรญ
ั เตียรณกุล 2561 (Forthcoming)
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นัยต่อนโยบาย
แรงงานทุกกลุม่ รับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงได้

แรงงานทุกกลุม่ ได้รบั
ผลกระทบเชิงโครงสร้าง

สร้างความเข้าใจพลวัต
ทักษะแรงงาน
โดยเฉพาะในกลุม่ วัยกลางคนที่
ได้รบั ผลกระทบมาก จึงต้อง
ส่งเสริมผูท้ ก่ี าลังปรับตัว และ
เยียวยาผูท้ ไ่ี ม่สามารถปรับตัวได้

ดูแลการพัฒนาทักษะในช่วงที่
แรงงานปรับตัว
มีเจ้าภาพทีช่ ดั เจน และมีโครงการทีย่ ดื หยุน่
ตลอดจนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

ทีม่ า: http://home.mismark.com/en/5-steps-in-product-design/
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ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องพัฒนาทักษะแรงงาน
กลุ่มเป้าหมาย

แรงงานจบใหม่
กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การพัฒนาทักษะแรงงาน

โดยประยุกต์ใช้นโยบายทีเ่ หมาะสมสาหรับแรงงานแต่ละกลุม่
ตลอดจนดูแลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง

 การพัฒนาทักษะ (up-skilled) และ การสร้างทักษะใหม่ (re-skilled) โดยการให้เงิ นสนับสนุนให้ แรงงาน
เข้าอบรมในหลักสูตรที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน โดยเป็นหลักสูตรทีม่ คี วามสาคัญกับอุตสาหกรรมในอนาคต หรือ
การให้แรงจูงใจกับนายจ้างโดยการให้ เงิ นชดเชย หากนายจ้างนาแรงงานมาเข้าอบรมในหลักสูตร
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเน้นให้มกี ารพัฒนาทักษะของแรงงานในทุกช่วงวัย

การจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
แรงงานวัยกลางคน
(Mid-career)

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานจากทัง้ ฝังแรงงานและบริ
่
ษทั เพื่อวางแผนกาลังแรงงานร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
 การสร้างฐานข้อมูลอาชีพ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่แรงงาน เช่นข้อมูลตาแหน่งเปิดใหม่ รายได้ ลักษณะงาน และทักษะ
จับคู่งานว่างกับผูว้ ่างงาน สาหรับกรณีผทู้ ต่ี กงาน หรือต้องการเปลีย่ นงาน

ผูท้ ต่ี กงาน

ให้ความคุ้มครองทางสังคม (Safety net)
ผูส้ งู อายุ

เป็ นแนวทางให้ความคุ้มครองแก่ผท้ ู ี่ตกงาน นอกเหนือจากการให้ค่าครองชีพ คือการจัดการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อให้
ผูท้ ต่ี กงานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึน้ สนับสนุนค่าอบรม และจัดหลักสูตรทีจ่ าเป็นในแต่ล ะอุตสาหกรรมให้กบั ผูต้ ก
งาน

ทีม่ า งานวิจยั เรือ่ ง หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม: กระแสใหม่ทแ่ี รงงานต้องกังวลจริงหรือ? โดย พัชรพร ลีพพิ ฒ
ั น์ไพบูลย์ และ นันทนิตย์ ทองศรี 2561
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ตัวอย่างการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
ของกรมการจัดหางาน
http://smartjob.doe.go.th

สาหรับค้นหางาน

ตาแหน่ งงานว่าง

10 อันดับงานมาแรง
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โดยเฉพาะในกลุม่ แรงงานวัยกลางคน ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผลกระทบหลักจากการเปลีย่ นแปลง
บทเรียนของสิงคโปร์ชว้ี ่าหัวใจสาคัญของการพัฒนาทักษะ คือ มีเจ้าภาพทีช่ ดั เจน และมีโครงการทีย่ ดื หยุน่ ตลอดจนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
แนวทางสาหรับประเทศไทย

ตัวอย่างการพัฒนาทักษะประเทศสิงคโปร์
SkillsFuture Mid-Career Enhanced Subsidy Programme

โปรแกรมพัฒนาทักษะสาหรับแรงงานวัยกลางคน

เจ้าภาพ

เจ้าภาพ
เน้นภาคเอกชน และตัวแรงงานเองให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา ทักษะ ด้ วย
กลไกระบบไตรภาคีซง่ึ ภาครัฐให้การสนับสนุน

แรงงาน

Singapore Workforce
Development Agency (SWDA)

รูปแบบ
กระทรวงแรงงาน
สร้างแรงจูงใจให้เอกชนเป็นตัวขับเคลือ่ นในการลงทุนด้านแรงงาน เช่ น การ
ให้เงินสนับสนุ นแก่ผู้ประกอบการที่นาแรงงานเข้าอบรม/การลดหย่อนทาง
ภาษี/การลดหย่อนเงินประกันสังคม

เป้าหมายของโครงการ
อุดหนุนและส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์พฒ
ั นาทักษะเพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในทีท่ างาน ซึง่ ลูกจ้างวัย ทางานจะมีความกดดัน
ในเรือ่ งการพัฒนาทักษะ โครงการนี้จงึ ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

สิทธิประโยชน์ของโครงการ
แรงงานระดับไร้ฝีมอื /กึง่ ฝี มอื

ได้รบั เงินสนับสนุนสูงสุดร้อยละ 90 ของค่าเรียน แต่ไม่เกิน 25 เหรียญต่อชัวโมง
่

แรงงานระดับผูจ้ ดั การ/ชานาญ
การ

ได้รบั เงินสนับสนุนสูงสุดร้อยละ 90 ของค่าเรียน แต่ไม่เกิน 50 เหรียญต่อชัวโมง
่

เน้ น การสร้างหมวดหมู่ ห ลัก สู ต รการอบรมให้ เหมาะกับกลุ่ มเป้ าหมายที่
หลากหลาย เช่น ผูท้ ต่ี อ้ งการย้ายงาน ผูต้ อ้ งการความรูเ้ ทคโนโลยีระดับสูง เช่น
การเขียนโปรแกรม หรือการจัดการฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรของโครงการ (ต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก SWDA)

Data Analytics

Finance

Cyber security

Advanced
manufacturing

Teach-enabled
services

Entrepreneurship

หลักสูตร

ทุกสาขาเศรษฐกิจเพือ่ ยกระดับทักษะของแรงงาน

Urban
solutions

ทีม่ า งานวิจยั เรื่อง หุน่ ยนต์ในภาคอุตสาหกรรม: กระแสใหม่ทแี ่ รงงานต้องกังวลจริง
หรือ? โดย พัชรพร ลีพพิ ฒ
ั น์ไพบูลย์ และ นันทนิตย์ ทองศรี 2561
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THANK YOU

