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การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมทักษะฝีมือ 

แรงงานของเยาวชนจากภมิูภาคต่างๆ ทัว่โลก โดยจดัการแข่งขันคร้ังแรก 

เมือ่ปี 2493 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึง่ก�าหนดให้จดัการแข่งขันข้ึน 

ทุก 2 ปี และจัดให้มีการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับประเทศ 

ที่จะส ่งเยาวชนเข ้าร ่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ น้ัน 

จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงาน

นานาชาติ (WorldSkills International) หรือชื่อเดิม International 

Vocational Training Organization (IVTO) ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก

จ�านวน 76 ประเทศ

รัฐบาลไทยได้มมีตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่20 เมษายน 2536 อนุมตัิ

ในหลักการให้ด�าเนินการจัดส่งบุคคลเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน

นานาชาต ิโดยประเทศไทยได้สมคัรเป็นสมาชิกองค์การการแข่งขันฝีมอื

แรงงานนานาชาต ิ(WorldSkills International) เมือ่ปี 2536 และได้จดัส่ง 

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills Competitions)

เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติมาตามล�าดับ 

จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของไทยในการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ

แรงงานนานาชาติ

 1. เป ็นการประชาสัมพันธ ์ความสามารถของช่างฝีมือไทย 

 ให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่นานาประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างช่ือเสยีง 

 ให้แก่ประเทศไทย

 2. เป ็นการจูงใจและสนับสนุนให้เยาวชนเห็นความส�าคัญ 

 ของอาชีพต่างๆ และยึดถือเป็นอาชีพเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะเป็น 

 การช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อีกทางหนึ่ง

 3. เป็นการจงูใจและกระตุน้ให้ช่างฝีมอืในประเทศได้ยกระดบัฝีมอื 

 ของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

 4. เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในด้าน 

 การพฒันาฝีมอืแรงงาน ซึง่เป็นการส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

 ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ

ประวัติความเป็นมา
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ครั้งที่ 32  ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2536

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 7 สาขา ได้รับรางวัล

ประกาศนียบัตร : ช่างเครื่องประดับ
ฝีมือยอดเยี่ยม

ครั้งที่ 33  ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2538

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 10 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน : ช่างเครื่องประดับ 

เหรียญทองแดง : ช่างท�าผมบุรุษ 

ประกาศนียบัตร : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
ฝีมือยอดเยี่ยม

ครั้งที่ 34  ณ สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2540

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 14 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

เหรียญเงิน : ช่างเครื่องประดับ 

ประกาศนียบัตร : ช่างเชื่อม, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างปูกระเบื้อง, 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ครั้งที่ 35  ณ ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2542

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 16 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

เหรียญทองแดง : ช่างเครื่องประดับ, ช่างซ่อมรถยนต์

ประกาศนียบัตร : ช่างเมคคาทรอนิกส์(2 คน), ช่างเขียนแบบ 

เคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์, ช่างปูกระเบื้อง, 

ช่างตัดเยบ็เสื้อผ้าสตรี, ช่างตัดเยบ็เสื้อผา้บุรษุ, 

พนักงานประกอบอาหาร 

ครั้งที่ 36  ณ สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2544 

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 15 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเชื่อม 

เหรียญทองแดง : ช่างเครื่องประดับ 

ประกาศนียบัตร : ช่างเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์, 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี, 

ช ่างแต่งผมสตรี, พนักงานบริการอาหาร 

และเค ร่ืองดื่ ม ,  ช ่ าง เค ร่ืองป รับอากาศ 

และเครื่องท�าความเย็น

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติของไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 32 - ปัจจุบัน

ครั้งที่ 37  ณ สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2546

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 13 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

เหรียญเงิน : ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องประดับ 

ประกาศนียบัตร : ช่างเมคคาทรอนกิส์  (2 คน), ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, 

ช่างแต่งผม, ช่างซ่อมรถยนต์, พนักงานบริการ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม, ช่างเคร่ืองปรับอากาศ

และเครื่องท�าความเย็น 

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม
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ครั้งที่ 38  ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ พ.ศ. 2548

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 14 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเชื่อม 

เหรียญเงิน : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

เหรียญทองแดง : ช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น 

ประกาศนียบัตร : ช่างเมคคาทรอนิกส์ (2 คน), ช่างออกแบบ 

และเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์, 

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ช่างไฟฟ้า 

ภายในอาคาร, ช่างแต่งผม, พนักงานบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม 

ครั้งที่ 39  ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2550

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 17 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน : ช่างเครื่องกลึง CNC, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, 

ช่างจัดดอกไม้, ช่างเคร่ืองปรับอากาศและ 

เครื่องท�าความเย็น 

ประกาศนียบัตร : ช่างเชื่อม, ช่างท่อและสุขภัณฑ์, การออกแบบ

เว็บเพจ, ช่างแต่งผม, ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, 

ช่างซ่อมรถยนต์, พนักงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

ครั้งที่ 40  ณ ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2552

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 15 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเครื่องกลึง CNC, ช่างเชื่อม 

เหรียญทองแดง : กราฟิกดีไซน์, ช่างเคร่ืองปรับอากาศและ 

เครื่องท�าความเย็น 

ประกาศนียบัตร : ช่างท่อและสุขภัณฑ์, ช่างสีรถยนต์, พนักงาน 

ประกอบอาหาร, แฟช่ันเทคโนโลยี, เคร่ืองประดบั 

 

ครั้งที่ 41  ณ สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2554

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 25 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเครื่องกลึง CNC, ออกแบบโมเดล

เหรียญเงิน : แฟชั่นเทคโนโลยี, สร้างและประกอบแม่พิมพ์

ประกาศนียบัตร : เมคคาทรอนิกส ์(2 คน), เทคโนโลยีงานเชื่อม, 

ปูกระเบื้อง, ท่อและสุขภัณฑ์, เทคโนโลยีระบบ 

ไฟฟ้าภายในอาคาร, เคร่ืองประดบั, จดัดอกไม้, 

แต่งผม, เสริมความงาม, เทคโนโลยียานยนต์, 

ประกอบอาหาร, เทคโนโลยีระบบท�าความเย็น

ครั้งที่ 42  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2556

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 20 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเคร่ืองกลงึ CNC, สร้างและประกอบแม่พมิพ์ 

เหรียญเงิน : ออกแบบโมเดล 

ประกาศนียบัตร : เทคโนโลยีงานเช่ือม, ประกอบอาหาร, เทคโนโลยี 

ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, บริการอาหารและ 

เคร่ืองดื่ม, แต่งผม, กราฟิกดีไซน์, แฟช่ัน 

เทคโนโลยี, เครื่องประดับ

ครั้งที่ 43  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พ.ศ. 2558

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 20 สาขา ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง : เครื่องกลึงอัตโนมัติ

เหรียญทองแดง : เทคโนโลยีงานเชื่อม

ประกาศนียบัตร : เมคคาทรอนิกส์ (2 คน), โพลีแมคคานิกส ์

และระบบอัตโนมัติ, ปูกระเบื้อง, แต่งผม, 

เสริมความงาม, แฟช่ันเทคโนโลยี, ประกอบ 

อาหาร, บริการอาหารและเคร่ืองดืม่, เทคโนโลยี 

ระบบท�าความเย็น, กราฟิกดีไซน์

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม
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