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๒๕๕๘) อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 

๒๔๘,๘๖๒ คน โดยสัดส่วนความต้องการแรงงานในระดับการศึกษา

มัธยมต้น-ปลายมากที่สุดร้อยละ ๕๒.๙  รองมาเป็นความต้องการ

แรงงานระดับวิชาชีพ (ปวช.- ปวส.) ร้อยละ ๓๖ และความต้องการ

แรงงานระดับปริญญาตรีร้อยละ ๑๑.๑ โดยในระดับวิชาชีพมีความ

ต้องการแรงงานสาขาช่างกลโรงงานมากที่สุด รองลงมาคือสาขาไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ สําหรับความต้องการแรงงานในปริญญา

ตรีมีความต้องการสาขาวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดโดยเฉพาะในสาขา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 

และแมคคาทรอนิกส์  และในภาพรวมของประเทศสัดส่วนผู้สมัครงาน

ต่อตําแหน่งงานว่างสะสมยังคงลดลงต่อเนื่อง แสดงถึงความต้องการ

แรงงานที ่ม ีมากกว ่าผู ้สม ัคร  และ (๒ )  ประเด ็นเฝ ้าระวังอื ่นที ่มี

แนวโน้มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงานได้ในระยะสั้น ได้แก่ 

ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อรายได้แรงงานโดยเฉพาะใน

สาขาการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนประกอบหลัก 

(high local content) และใช้แรงงานสูง (labour intensive) อาทิ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ เครื ่องหนัง 

อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารสําเร็จรูป และสินค้าเกษตร เป็นต้น 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อรายได้ของแรงงาน รวมทั้งผลกระทบต่อ

รายได้แรงงานส่งกลับจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจาก

การส ูญเส ีย โอกาสในการทํางานและส ูญเส ียรายได ้จากพ ืชผล

การเกษตร การสูญเสียทรัพย์สินจากผลกระทบภาวะนํ้าท่วม และ

ได ้ร ับผลกระทบจากราคาสินค ้าอาหารที ่ม ีแนวโน้มปรับเพิ ่มขึ ้น 

เน่ืองจากการที่ผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดลดลง 

สุขภาพประชาชนไทยยังมีความเสี ่ยงจากโรคภัยที่ต้องเฝ้า

ระวังคือ การระบาดของไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และการระบาดของ

โรค มือ เท้าปากเพ่ิมข้ึนมาก ผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์โดยรวมมีจํานวนลดลง 

แต่เยาวชนไทยอายุ ๑๕–๒๔ ปี และผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดยังเป็นกลุ่ม

เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ในโอกาสที่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นวันต้านเอดส์โลก

น้ันตอกย้ําว่ายังมีความจําเป็นในการเฝ้าระวังปัญหาการติดต่อโรคเอดส์

ที่ครบวงจร ทั้งการป้องกัน การเยียวยารักษากลุ่มติดเช้ือ และกลุ่มเด็ก

ติดเชื้อที่เกิดจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อ รวมทั้งเด็กกําพร้าจากพ่อแม่ติดเชื้อที่

เสียชีวิตไปแล้ว  นอกจากนี้ ในระยะสั้นยังต้องเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ํา

ท่วม ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง 

และโรคตาแดง 

 

conditioning and cooling equipments, and 
mechanical equipments. The result shows that 
these sectors alone need 248,862 workers in the 
next 5 years (2011-2015). 52.9% of the demand is for 
workers with lower and upper secondary education, 
followed by 36% for certificate or diploma level, 
and 11.1% for bachelor’s degree level. At vocational 
level, most needed are plant mechanics, followed 
by those in electrics and electronics fields, and 
mechanics. At bachelor’s degree level, the demand 
is highest in engineering, especially industrial 
engineers, mechanical engineers, electrics and 
electronics engineers, automobile and mechatronics 
engineers. By and large, the ratio of job applicants to 
job vacancies has declined, indicating that demand 
exceeded supply. 2) Others on the watch list are 
those likely to have immediate impacts on the 
quality of life the workers. First is the appreciating 
Baht which has prevailing impacts on workers’ 
income, especially those in high-local content and 
labour-intensive industries, e.g. textile, footware, 
jewelry and accessories, leather goods, agro-
industry, ready-to-eat food, and agricultural 
commodities. The impacts will also be the loss of 
labour’s remittance once converted into Thai Baht. 
Others are the loss of job opportunities, farm 
income, properties and assets due to the flood, and 
food price hikes due to reduced agricultural produce 
in the market. 

 

The health of Thai people is also at risk 
from an outbreak of dengue fever, hand, mouth 
and foot disease. The number of AIDS patients has 
dropped, but 15-24 year-old youth and injecting 
drug addicts remain two high-risk groups. On the 
occasion of the World AIDS Day on 1st December, it 
is important to emphasize the need for an 
integrated AIDS surveillance that includes 
prevention, treatment of HIV infected adults and 
children, including AIDS orphans.   In the near future, 
a close surveillance is needed for water-borne 
diseases like diarrhea, flu, dengue fever, 
Leptospirosis, skin disease and Conjunctivitis. 

 



อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ยังพุ่ง

สูงขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเพิ่มสูงสุดในรอบ ๙ ปี นอกจากนี้

ปัญหาความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นมีมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งของ

นักเรียนต่างสถาบันยกพวกทะเลาะ ตีกัน เป็นปัญหาเรื ้อรังและทวี

ความรุนแรงขึ้น จะพบว่า มีการใช้อาวุธอันตราย และมีผลกระทบต่อ

ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

Drug-related crimes, which reached a nine-
year peak, and property-related crimes continue 
to soar. Another problem is adolescent violence. 
Institutional rivalry and fighting among vocational 
students becomes frequent and marked by the use 
of force, fire arms and other weapons. This also 
impacts the lives and properties of innocent 
bystanders. 

เรื่องเด่นประจําฉบับ “กองทุนสวัสดิการชุมชน...ทางข้างหน้ายัง 

ท้าทาย” ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือนตามกรอบนโยบายการพัฒนาไปสู่สังคม

สวัสดิการ (Welfare society) ที่เกิดจากพลังร่วมของทุกภาคส่วน ยึด

หลักความย่ังยืนและหนุนเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจนและ

ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งนี้ โดยมีประเด็น

สําคัญ ดังนี้ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นท้ังเคร่ืองมือในการจัดสวัสดิการ

และการพัฒนาทุนทางสังคม เป็นตัวอย่างบทเรียนในการนําทุนทาง

สังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาช่วยรองรับการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ซ่ึงจะเป็นรากฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาในอนาคต ทําให้

เกิดการรวมตัวฟ้ืนฟูระบบคุณค่าทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเก้ือกูล

กันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 

องค์กรการเงินชุมชนและการบูรณาการกองทุน การออมวันละบาทและ

กองบุญสัจจะวันละบาท กองทุนสวัสดิการจากศาสนากลุ่มออมทรัพย์

และการจัดการทรัพยากรฯลฯ 

การขับเคลื่อนในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความ

คืบหน้ามากข้ึน แต่การขยายให้มีความครอบคลุมทั้งในเชิงพ้ืนที่และ

กลุ่มยากจน กลุ่มด้อยโอกาสน้ันยังมีความท้าทายหลายประการ ได้แก่ 

การครอบคลุมกลุ่มผู้ที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง ระยะเวลา

ในการพัฒนาให้มีความแข็งแกร่ง ความเข้าใจของประชาชน การ

ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนของการปฏิบัติ และการสนับสนุนโดย

ภาครัฐ นอกจากน้ี รูปแบบการจัดสวัสดิการที่ฟุ่มเฟือยในบางกองทุนก็

จะทําให้มีปัญหาเรื่องความยั่งยืนได้ในอนาคต ที่สําคัญคือ การนําความรู้

จากการพัฒนาชุมชน เช่น บัญชีครัวเรือน การจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ มา

วิเคราะห์เพ่ือขยายบทบาทสวัสดิการไปสู่การแก้ปัญหาของครอบครัว 

เช่น หนี้สิน การสร้างอาชีพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสมาชิกให้ออก

This issue’s highlight is “Community Welfare 
Funds…The Challenges Ahead”. Community 
welfare funds are one of important initiatives under 
the “Welfare Society” policy framework that 
emphasizes the principles of multi-partite 
participation, sustainability, social protection for the 
poor and the disadvantaged, and community 
empowerment. 

Community welfare fund is regarded as a 
tool for providing welfare and strengthening 
social capital. It is based on the experience of 
leveraging social capital that exists in the 
community to address local problems and 
strengthen the community. This will constitute a 
solid foundation for further development by 
mobilizing local resources and reviving local values 
of sharing and helping each other. Caring and 
assistance is provided from local resources such as 
community financial organizations, integrated 
community funds, A-Baht-A-day saving scheme, and 
A-Baht-A-day Honesty Fund, religious welfare funds, 
savings groups, natural resource management, etc. 

There has been remarkable progress with 
regard to the development of community 
welfare funds. But the expansion of the funds to all 
the areas as well as the poor and the disadvantaged 
still faces formidable challenges. Critical success 
factors are effective targeting of the poor and the 
disadvantaged, good public communications, and a 
clear commitment and support from the 
Government especially during the early stage of 
development. Excessive provisioning by some funds 
could also undermine their sustainability. Finally, 
the community welfare funds could benefit from 



กําลังกาย ลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียง รวมทั้งปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

มากกว่าการจัดสวัสดิการแบบให้เปล่าเฉพาะตัวบุคคล ก็จะเป็นการจัด

สวัสดิการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในการพ่ึงตนเอง แก้ไขปัญหา

ความยากจนและยังเป็นการนํากลุ่มวัยทํางานซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีพลัง

ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา

กองทุนและชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป  

ในยามท่ีเกิดภัยพิบัติและความยากลําบากของประชาชน 

สวัสดิการในเรื่องการเจ็บป่วย และการทําศพก็นับว่าเป็นแรงหนุน

เสริมจากกองทุนสวัสดิการท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มที่

ยากจน แม้ว่าโดยบทบาทของกองทุนจะไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือแรก 

(First aid) อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทุนสามารถเป็นศูนย์ข้อมูลเพ่ือ

การแก้ไขเยียวยาที่สําคัญรวมทั้งการเป็นเครือข่ายในการประสานความ

ช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และหาก

กองทุนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอาจจะให้สวัสดิการเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนเฉพาะหน้าในภาวะที่ประสบภัยพิบัติได้ด้วย 

applying community development knowledge such 
as household book-keeping, community 
development plan. In each community, the fund’s 
provisioning should be used to strengthen the well-
being of participating households by addressing 
problems such as indebtedness, risky-behaviours, 
and by enhancing income-generating opportunities 
and inducing healthy behaviours, e.g exercise, 
production and consumption of pesticide-free 
vegetable. With such linkages, the fund would 
provide more than individual welfare; it would also 
promote self-reliance and poverty reduction. The 
fund would also constitute a channel by which 
working-age population with creative ideas could be 
engaged to help develop the fund and the 
community. 

In times of disaster and difficulties, sickness 
and funeral welfare provided by community 
welfare funds is much appreciated. Although the 
funds should not be regarded as “first aid”, in the 
future they could serve as welfare and assistance 
information centers and help coordinate assistance 
from other sources. This should enhance the 
effectiveness of aids coordination and targeting. 
Some community welfare funds with strong 
performance could also extend welfare to alleviate 
disaster-related impacts. 
 

 
 
 

NESDB :  National Economic and Social Development Board 


