ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ภาวะการจางงาน การวางงาน และการเลิกจางในตลาดแรงงาน
1. ทิศทางเศรษฐกิจโลกและภาคอุตสาหกรรมโลกเดือนมกราคม 2557
เรื่อง

สหภาพยุโรป

ญี่ปุน

จีน

(ธันวาคม 2556)
ดัชนีชี้นําปรับตัว
เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.06
(มกราคม 2557)
54.0

สหรัฐอเมริกา
(ISM
Manufacturing)
(ธันวาคม 2556)
ดัชนีชี้นําปรับตัว
เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.91
(มกราคม 2557)
51.3

1. ทิศทางเศรษฐกิจโลก (%YOY)
องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) 30 ประเทศ อยูที่ระดับ 100.9
ซึ่งมีแนวโนมในทิศทางบวก
2. สถานการณภาคอุตสาหกรรมโลก
2.1 PMI (Purchasing Managers' Index)
ดัชนีบงชี้การฟนตัวของเศรษฐกิจ
ในระดั บ โลกอยู ที่ ร ะดั บ 52.9 เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว า
ระดับมาตรฐาน (ระดับ 50)
- การผลิต

(ธันวาคม 2556)
ดัชนีชี้นําปรับตัว
เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.89
(มกราคม 2557)
56.6

(ธันวาคม 2556)
ดัชนีชี้นําปรับตัว
ลดลง
รอยละ 0.93
(มกราคม 2557)
49.5

เพิ่มขึ้น

ชะลอลง

เพิ่มขึ้น

- คําสั่งซื้อสินคา

เพิ่มขึ้น

ชะลอลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
(เล็กนอย)
ลดลง

- การจางงาน

เพิ่มขึ้น

ชะลอลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ที่มา: การประชุมคณะอนุกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
ประมวลผลโดย ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2. ภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเดือนมกราคม 2557

ดัชนีอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2557 (MOM) และ (YOY) ดังนี้
ดัชนีอุตสาหกรรม
หัวขอ
เดือนมกราคม 2557 (MOM)
เดือนมกราคม 2557 (YOY)
ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม)
169.05
169.05
ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 0.43
ขยายตัวลดลง รอยละ 6.41
อัตราการใชกําลังการผลิต
รอยละ 61.76
อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผล
น้ําตาล เครื่องปรับอากาศ
HDD เครื่องปรับอากาศ น้ําตาล
ด า น บ ว ก ต อ ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต
เครื่องใชไฟฟาในบาน เม็ดพลาสติก
ปูนซีเมนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมรวม
โทรทัศน
อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ที่ ส ง ผล
ด า น ล บ ต อ ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมรวม

HDD ปโตรเลียม เบียร
อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง เลนส

รถยนต เบียร เครื่องใชไฟฟาในบาน
อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง
เนื้อไกแปรรูป

ที่มา: การประชุมคณะอนุกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
ประมวลผลโดย ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ภาวะการจางงานและการเลิกจางในตลาดแรงงาน
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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3.ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน
ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน
ผูประกันตนมาตรา 33

%MoM
(ธันวาคม 2556)
(มกราคม 2557)

% YoY
(ธันวาคม 2556)
(มกราคม 2557)

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33)

0.29

-0.28

3.77

3.75

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.)

-1.18

-3.97

7.98

2.78

-18.21

29.12

-13.39

-35.17

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน

จํานวนผูถูกเลิกจาง
( ผู ขึ้ น ทะเบี ย นขอรั บ ประโยชน ท ดแทนกรณี
วางงาน จากสาเหตุเลิกจาง กรมการจัดหางาน)

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3.1.สถานการณการจางงาน

จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2557 มีลูกจางที่มีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 9,753,663 คน มีอัตรา
การขยายตัว 3.75% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา (มกราคม 2556) ซึ่งมีจํานวน 9,401,055 คน มีอัตราการขยายตัวอยูที่
4.52% แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมกราคม 2557 เทียบกับเดือนธันวาคม 2556 ในเดือนมกราคม 2557
มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยูที่ 3.75% ชะลอลงจากเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งอยูที่ (%YoY) 3.77% ยังอยูในสถานะการจางงาน
ขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ
พ.ย. 56 ลูกจางที่มี
นายจาง 9,752,823 คน
ธ.ค. 56 ลูกจางที่มี
นายจาง 9,781,101 คน
ม.ค. 57 ลูกจางที่มี
นายจาง 9,753,663 คน

ม.ค. 57 ผู ว า งงาน
91,317 คน
อัตราการขยายตัว
=2.78%
พ.ค.56/พ.ค.55 = 4.75%
มิ.ย.56/มิ.ย.55 = 4.49%
ก.ค.56/ก.ค.55 = 4.19%
ส.ค.56/ส.ค.55 = 4.08%
ก.ย.56/ก.ย.55 = 3.90%
ต.ค.56/ต.ค.55 = 3.93%
พ.ย.56/พ.ย.55 = 3.44%
ธ.ค.56/ธ.ค.55 = 3.77%
ม.ค.57/ม.ค.56 = 3.75%

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ภาวะการจางงานและการเลิกจางในตลาดแรงงาน
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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3.2. สถานการณการวางงาน

(ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO)
1) จํานวนผูวางงาน (มกราคม 2557)
จํานวน
91,317 คน
- YoY (มกราคม 2557 เทียบกับ มกราคม 2556)
2.78 %
- MoM (มกราคม 2557 เทียบกับ ธันวาคม 2556)
-3.97 %
2) จํานวนผูวางงาน (ธันวาคม 2556)
จํานวน
95,090 คน
- YoY (ธันวาคม 2556 เทียบกับ ธันวาคม 2555)
7.98 %
จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2557 มีผูวางงานจํานวน 91,317 คน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว (เดือนมกราคม
2556) มีจํานวน 88,844 คน แสดงวาผูวางงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผา นมา และมีอัตราการขยายตัว อยูที่ 2.78% ซึ่งตัวเลข
(%YoY) ต่ํากวาเดือนธันวาคม 2556 เทียบกับ (%YoY) เดือนธันวาคม 2555 ซึ่งอยูที่ 7.98% แมนวาหากเทียบระหวางมกราคม
2557 เทียบกับ ธันวาคม 2556 (MoM) ชะลอตัวลดลงจากเดือนที่แลวซึ่งอยูที่ -1.18% มาอยูที่ -3.97% ในภาพรวมสะทอนใหทราบ
วา สถานการณการวางงาน ณ เดือนนี้ยังอยูในระดับต่ํา

วิกฤติ
แฮมเบอร์ เกอร์

ม.ค. 57 = 91,317 คน
%YoY = 2.78%
%MoM = -3.97%

ตารางอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานรายเดือนชวงป 2553-2557: YOY
เดือน/ป
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป2553 - 2556 : YoY
2553
2554
2555
2556
2557
%YoY
จํานวน
%YoY
%YoY
จํานวน
จํานวน
%YoY
จํานวน
%YoY
จํานวน
91,317
2.78
103,680
25.65
88,844
-14.31
82,514
-29.60
117,210
28.26
113,991
38.63
87,367
-23.36
-6.46
82,228
-21.53
104,793
-23.69
37.74
97,859
93,097
-23.56
128,235
121,794
-26.74
-19.95
130,717
34.94 104,639
-33.93
96,872
-19.11
119,755
-15.71
129,834
28.53 109,433
-40.72 101,017
-9.63
111,780
-13.31
120,265
11.89 104,259
-32.23 107,481
-16.08
128,071
116,966
8.04 116,975
0.01
-30.61 108,259
-12.04
123,083
-3.92
109,363
-4.62 110,954
1.45
119,340
-20.55 114,657
-10.60 107,526
15.45
108,313
-23.72 104,182
-3.81
93,139
8.36 106,597
11.76
-26.52
88,019
-8.49
95,377
96,181
-3.36
93,443
2.37
96,225
2.98
94,452
-22.85
91,282
95,090
7.98
89,965
-35.35
98,142
9.09
88,063
-10.27

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ภาวะการจางงานและการเลิกจางในตลาดแรงงาน
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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3.3.สถานการณการเลิกจาง

(ผูถูกเลิกจาง หมายถึง ผูถูกเลิกจางที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากกรมการจัดหางาน)
1) ผูถูกเลิกจาง (มกราคม 2557)
จํานวน
6,532 คน
- YoY (มกราคม 2557 เทียบกับ มกราคม 2556)
-35.17 %
- MoM (มกราคม 2557 เทียบกับ ธันวาคม 2556)
29.12 %
2) ผูถูกเลิกจาง (ธันวาคม 2556)
จํานวน
5,059 คน
- YoY (ธันวาคม 2556 เทียบกับ ธันวาคม 2555)
-13.39 %
จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2557 มีผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคมจํานวน 6,532 คน (มีอัตราการชะลอตัวอยูที่
-35.17%) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว (มกราคม 2556 อยูที่ -32.06%) ดังนั้น ณ เดือนมกราคม 2557 สถานการณ
เลิกจางยังไมนาเปนหวงแตตองเฝาระวังสถานการณ ซึ่งถือวายังอยูในระดับที่ต่ํามาก เนื่องจากยังต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย 3 ป ในชวง
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งอยูที่ 41.01 %

ผลของวิกฤติ
แฮมเบอร์ เกอร์

ผลของอุทกภัย
ปลายปี 2554

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จํานวนผู้ขึ�นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน :เลิกจ้างและลาออก

เดือน/ปี
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

เลิกจ้าง
(คน)
6,643
5,202
5,914
4,660
5,530
5,831
5,903
5,686
4,916
6,064
13,254
19,140

2554
ลาออก
%YoY
(คน)
-20.80 37,518
-44.32 34,842
-24.47 42,044
-49.92 30,067
-12.31 43,889
-31.79 45,785
-12.34 39,348
-0.39 38,904
-9.16 33,328
18.90 36,016
128.64 34,634
240.27 31,187

เลิกจ้าง
(คน)
49.77 14,829
3.25 15,910
0.68 9,147
-19.97 8,337
12.69 5,623
7.51 5,906
6.76 6,150
10.01 5,521
-1.86 4,988
4.39 6,683
7.06 5,805
17.17 5,841

%YoY

2555
ลาออก
%YoY
(คน)
123.23 37,189
206.00 43,359
54.67 38,981
78.91 39,784
1.68 41,904
1.29 37,714
4.18 37,507
-2.90 33,178
1.46 34,800
10.21 37,601
-56.20 32,739
-69.48 29,043

%YoY
-0.88
24.00
-7.29
32.32
-4.52
-17.63
-4.88
-14.72
4.42
4.40
-5.47
-6.87

เลิกจ้าง
(คน)
10,075
4,975
6,200
6,705
5,015
5,787
6,507
5,234
5,520
6,018
6,185
5,059

2556
2557
ลาออก
เลิกจ้าง
ลาออก
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
(คน)
(คน)
(คน)
6,532
-35.17 33,878
-2.02
-32.06 34,575 -7.03
-68.73 34,667 -20.05
-32.22 38,210 -1.98
-19.58 40,136 0.88
-10.81 41,892 -0.03
-2.01 45,303 20.12
5.80 39,069 4.16
-5.20 39,075 17.77
10.67 39,331 13.02
-9.95 36,369 -3.28
6.55 34,837 6.41
-13.39 29,018 -0.09

ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ภาวะการจางงานและการเลิกจางในตลาดแรงงาน
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
บทวิเคราะหการเตือนภัยดานแรงงานเดือนมกราคม 2557
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยดวยดัชนีผสม (Composite Signal Indicator) พบวาในเดือนมกราคม 2557
ดัชนีผสมมีคา=4 เข็มชี้วัดจะอยูในแถบสีเขียวสงสัญญาณเตือนการจางงานในตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ
ม.ค.57= ดัชนีชนี้ ํา
สงสัญญาณเตือนในระดับปกติ
(ดัชนีเตือนมีคา 4)

คาดการณไดวา“แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอีก12เดือนขางหนาตั้งแตเดือนมกราคม
2557 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 อยูในภาวะปกติ ซึ่งสัญญาณเตือนภัยอยูในระดับปกติ
โดยในเดือนมกราคม 2557 มีดัชนีผสมที่สงสัญญาณเตือน 4 ตัว ซึ่งจํานวนดัชนีชี้นําเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่
แสดงการเตือน 3 ตัว คือ 1) การใชกระแสไฟฟา ซึ่งชะลอลงจากปที่ผานมาติดตอกันเปนเดือนที่ 4 (-7.00% : YoY) ตั้งแต
ตุลาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 เนื่องจากอัตราการใชกําลังการผลิตที่ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนจากหมวดยานยนตที่
ปรับลดการผลิตลงหลังการสงมอบรถยนตคันแรกเสร็จ และมีการปรับสายการผลิตเพื่อรองรับการผลิตรถยนตรุนใหม รวมทั้ง
อัตราการเขาพักโรงแรมลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลวสวนหนึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณการเมืองที่ชัดเจนขึ้น สงผล
ใหการใชกระแสไฟฟาปรับลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา 2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึ่งชะลอลงจากปที่
ผานมา (-1.95%:YoY) หดตัวตามการใชจายในสินคาคงทนและไมคงทน โดยยอดจําหนายยานยนต หดตัวจากผลของฐานสูงที่
มีการเรงซื้อยานยนต โครงการรถยนตคันแรก สําหรับการใชจายในสินคาคงทน หดตัวชัดเจนโดยเฉพาะในกลุมสินคาฟุมเฟอย
3) มูลคาการจําหนายรถยนต ซึ่งชะลอลงจากปที่ผานมา (-46.19%:YoY) หดตัวจากฐานสูง และเนื่องจากอุปสงคจากอาเซียน
และออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูนําเขายานยนตรายสําคัญ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงสายการผลิตเพื่อรองรับการผลิต
รถยนตรุ นใหม ซึ่งทํ าให การสงออกหดตัว 4) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ซึ่งชะลอลงจากปที่ผานมา (-11.15%) หดตัว
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 เนื่องจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผูประกอบการที่
ปรับลดลงในดานคํ าสั่ งซื้ อทั้ งในประเทศและต างประเทศซึ่ งสอดคลองกับการผลิ ต และผลประกอบการที่ปรับตัวลดลง
สวนหนึ่งมาจากการใชจายภาคครัวเรือนและธุรกิจถูกกระทบจากสถานการณทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
เดือนธันวาคม 2556 มีดัชนีผสมที่สงสัญญาณเตือน 3 ตัว ซึ่งจํานวนดัชนีชี้นําลดลงจากเดือนพฤศจิกายน
2556 ที่แสดงการเตือนถึง 5 ตัว คือ 1) การใชกระแสไฟฟา ซึ่งชะลอลงจากปที่ผานมา (-10.90% : YoY) เนื่องจากอัตราการ
ใชกําลังการผลิตที่ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหมวดยานยนตที่ปรับลดการผลิตลงหลังการสงมอบรถยนตคันแรกเสร็จ
การผลิตในหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากผูผลิตเบียรที่ปรับลดการผลิตลงหลังสต็อกสินคาอยูในระดับสูง รวมทั้งอัตรา
การเขาพักโรงแรมลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลว สงผลใหการใชกระแสไฟฟาปรับลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา
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2) มูลคาการจําหนายรถยนต ชะลอลงจากปที่ผานมา (-27.93% : YoY) หดตัวจากฐานสูงในปกอน ประกอบกับผูผลิตบาง
รายอยูในชวงปรับปรุงสายการผลิตเพื่อออกรถยนตรุนใหม 3) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ชะลอลงจากปที่แลว (-11.07% :
YoY) เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคที่มิใชอุตสาหกรรมปรับลดลงในดานคําสั่งซื้อใน
ประเทศและตางประเทศ การผลิต ผลประกอบการ และตนทุนการผลิต
เดือนพฤศจิกายน 2556 มีดัชนีผสมที่สงสัญญาณเตือนถึง 5 ตัว คือ 1) การใชกระแสไฟฟา ซึ่งชะลอลงจาก
ปที่ผานมา (-1.90% : YoY) จากอัตราการใชกําลังผลิตที่ลดลงในหมวดยานยนต 2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึ่ง
ชะลอลงจากปที่ผานมา (-1.74% : YoY) เปนผลมาจากยอดจําหนายยานยนตหดตัวจากฐานที่สูงในปกอนและความตองการ
ซื้อยานยนตใหมที่นอยลง 3) มูลคาการจําหนายรถยนต ชะลอลงจากปที่ผานมา (-39.78% : YoY) หดตัวจากฐานสูงในปกอน
4) ดั ชนี ความเชื่อมั่ นทางธุ รกิ จชะลอลงจากป ที่แล ว (-9.81% : YoY) เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคที่มิใชอุตสาหกรรมที่ลดลงเปนสําคัญ และ 5) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ชะลอลงจากปที่ผาน
มา (-8.45%:YoY) สวนใหญเปนผลมาจากการผลิตยานยนตที่หดตัวเพราะมีการเรงผลิตไปมากในปกอน การผลิตกุงแชแข็งที่
ลดลงเนื่องจากโรคระบาด และการผลิตฮารดดิสกไดรฟที่หดตัวจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคประกอบกับผลของ
ฐานสูงในปกอน ซึ่งตองติดตามผลของดัชนีชี้นําตลาดแรงงานทั้ง 13 ตัวอยางใกลชิด
เนื่องจาก ตั้งแตกุมภาพันธ 2556 ถึงกันยายน 2556 มีดัชนีที่สงสัญญาณเตือนการจางงาน เพียง 1 ตัว คือ
• กุมภาพันธ 2556 ดัชนีการใชกระแสไฟฟา สงสัญญาณชะลอตัว (-0.24%: YoY) เปนผลจากการเรงผลิต
ในชวงกุมภาพันธ 2555 จากผลอุทกภัยป 2554
• พฤษภาคม และกันยายน 2556 ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว (-1.28% : YoY) และ (-6.09%
: YoY) ตามลําดับ อันเปนผลจากการชะลอตัวตามการใชจายในหมวดยานยนต และการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ลดลงจากการ
ระมัดระวังการใชจายของครัวเรือนจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นอีกทั้งเปนผลจากฐานในปกอนที่สูงกวาระดับปกติมาก ทําใหเดือน
กันยายน 2556 ดัชนีชะลอตัวถึง -6.09% : YoY
• กรกฎาคม 2556 ดัชนีการใชกระแสไฟฟา สงสัญญาณชะลอตัว (-0.53%:YoY)
สําหรับเดือนตุลาคม 2556 มีดัชนีผสมที่สงสัญญาณเตือน 3 ตัว คือ การใชกระแสไฟฟา ซึ่งชะลอลงจากปที่ผานมา
(-1.51% : YoY) มูลคาการจําหนายรถยนต ชะลอลงจากปที่ผานมา (-39.11% : YoY) เนื่องจากในปที่ผานมามีการผลิตเพื่อสง
มอบตามนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลทําใหฐานสูง และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจชะลอลงจากปที่แลว (-9.02% : YoY)
เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงเปนสําคัญ
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ตารางจํานวนดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงานที่สงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน
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สําหรับการวิเคราะหโอกาสของการเกิดวิกฤติดวย Probit Model พบวาแนวโนมการจางงานในภาพรวม
ตลาดแรงงานจะมีโอกาสเกิดวิกฤต ณ ตนไตรมาสที่ 2 ป 2557 (เมษายน 2557) 85.52% อยูที่ระดับเตือนภัย (จาก
ขอมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรสํานักงานสถิติแหงชาติรายไตรมาส) และโอกาสที่จะเกิดวิกฤตการจาง
งานในภาพรวมตลาดแรงงาน ณ ตนไตรมาสที่ 3 ป 2557 (ก.ค.57) ก็มีถึง 94.92% (จากขอมูลผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมมาตรา33) เนื่องจาก ณ เดือนมกราคม 2557 การใชกระแสไฟฟาชะลอตัวลง -7.00% ซึ่งชะลอตัวลงที่อยูต่ํา
กวาระดับที่ชี้นําตลาดแรงงานในระดับเตือนภัยเปนเดือนที่ 4 ติดตอกัน ดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจของไทยขยายตัวในอัตราที่
ลดลงที่ 1.43% จากเดือนที่แลว สวนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยหดตัวที่ -13.55% ตอเนื่องจากเดือนที่แลว ซึ่งสงผลใหมี
โอกาสที่จะเกิดวิกฤติการจางงาน ณ ตนไตรมาสที่ 3 ป 2557 แตอยางไรก็ตามการจางงานในภาพรวมโดยเฉพาะขอมูล
ลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ยังมีอัตราการขยายตัวตอเนื่อง (YoY) อยูที่ 3.75 ซึ่งขยายตัวลดลงเล็กนอยจาก
เดือนธันวาคม 2556 ซึ่งอยูที่ 3.77% สถานการณภาพรวมตลาดแรงงานยังอยูในภาวะปกติ
แมวาตลาดแรงงานจะมีการประกาศคาจางขั้นต่ํา 300 บาท ทั่วประเทศไปตั้งแต 1 มกราคม 2556 ก็ตาม ณ 31
มกราคม 2557 พบวา การปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา 300 บาท ไมกระทบตอตลาดแรงงานมากนัก แตสงผลใหตลาดแรงงาน
ปรับตัวในระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะความสามารถการบริหารตนทุนและการปรับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก อีกทั้งการปรับตัวของฝายลูกจางในดานประสิทธิภาพและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
ที่จะสงผลตอการรักษาสถานะตนทุนการผลิตที่ไดรับผลกระทบ แตปจจัยที่ควรเฝาระวังคือ ผลกระทบจากการสงออกที่หด
ตัวลงจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและเศรษฐกิจของอเมริกาที่ยังอยูในสถานะที่ถดถอยไดสงผลตอเนื่องไปยัง
ประเทศที่ ผ ลิ ต เพื่ อส งออกอย า งจี น ญี่ ปุ น ซึ่ งมีผ ลตอหว งโซการสงออกของไทยเชน กัน และที่นา เปน หวงอยา งยิ่งกั บ
สถานการณทางการเมืองจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556 เปนตนไป

Q2/57 = 0.8552

กราฟแสดง ProbitModel ของการจางงานNSO

ก.ค.57 = 0.9492

กราฟแสดงProbitModelของการจางงานในระบบประกันสังคมมาตรา33
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สําหรับโอกาสที่จะเกิดวิกฤตการเลิกจางตนไตรมาสที่ 2 ป 2557 (เมษายน 2557) 12.47% ยังอยูใน
ระดับปกติ (จากขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) นั่นคือคาดการณวาแนวโนมที่ตลาดแรงงานจะมีโอกาสเกิด
วิกฤตการเลิกจางคอนขางต่ํายังอยูในระดับปกติ

เม.ย.57 = 0.1247

กราฟแสดงProbitModelของการเลิกจางจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ในสวนของโอกาสที่จะเกิดวิกฤตการวางงานในตลาดแรงงาน ณ ปลายไตรมาสที่ 1/2557 (จากขอมูล
การสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรสํานักงานสถิติแหงชาติรายไตรมาสที่ 4/2556) พบวามีโอกาสเกิดวิกฤต
การวางงานถึง 88.02% เนื่องจากการใชกระแสไฟฟาชะลอตัวลง -7.00% ซึ่งชะลอตัวลงที่อยูต่ํากวาระดับที่ชี้นํา
ตลาดแรงงานในระดับเตือนภัยเปนเดือนที่ 4 ติดตอกัน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวติดตอกัน 4 เดือนตั้งแต
ตุลาคม 2556 จนถึงเดือนนี้ และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยชะลอลงติดตอกันมา 3 เดือน สงผลใหมีโอกาสการเกิดวิกฤต
การวางงานในไตรมาส 1 ป 2557 นี้ถึง 88.02%

Q1/57= 0.8802

กราฟแสดง ProbitModel ของการวางงาน
จากขอมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรสํานักงานสถิติแหงชาติรายไตรมาส
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สําหรับการวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมจากขอมูลผูประกันตน
ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33 เพื่อประกอบการคาดการณแนวโนมการจางงานในตลาดแรงงานในอีก 12 เดือน
ขางหนาพบวามกราคม 2557/2556 มีอัตราการขยายตัวอยูที่ 3.75% ลดลงเล็กนอยจากธันวาคม 2556/2555 ซึ่งมี
อัตราขยายตัวอยูที่ 3.77% และอัตราการขยายตัวของผูประกันตนมาตรา 33 ในเดือนนี้สูงกวา 1.0% นั่นหมายความวา“
แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ” การจางงานกระเตื้องขึ้นตอเนื่องตั้งแตมกราคม 2556
จนถึงธันวาคม 2556 อยูที่ 4.52% 5.03% 5.10% 5.09% 4.74% 4.49% 4.19% 4.08% 3.90% 3.93% 3.44% และ
3.77% ตามลําดับ และยังคงมีอัตราขยายตัวตอเนื่องในเดือนนี้ที่ 3.75% ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นมากกวา1% เปนเดือนที่ 13
อันเปนผลจากการปรับตัวของตลาดแรงงานหลังจากที่ไดรับผลกระทบของอุทกภัยเมื่อชวงปลายป 2554 และการประกาศ
คาจางขั้นต่ํา 300 บาททั่วประเทศ แตอยางไรก็ตามยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานในภาพรวมจนถึงธันวาคม
2557 นอกจากนี้ยังตองมีการเฝาระวังผลกระทบตอการจางงานในตลาดแรงงานในกลุมผูประกอบการ SMEs จากการปรับอัตรา
คาจางขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาทและการสงออกในกลุมสหภาพยุโรปที่หดตัวลง แตขณะนี้การสงออกหดตัวจากสินคาเกษตร (ขาว
และยางพารา) สินคาประมง (กุง) และสินคาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑโลหะ รถยนตและชิ้นสวน ทั้งนี้ภาครัฐไดมีการติดตามภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่อาจจะไดรับผลกระทบจากสถานการณการเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถดถอยและวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและ
ยังคงมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs คือ 1) มาตรการเสริมสภาพคลองเพิ่มวงเงิน ลดตนทุนทางการเงินผานกระบวนการให
สินเชื่อ 2) มาตรการลดตนทุนผูประกอบการโดยผานกระบวนการภาษีและเงินสมทบ 3) มาตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 4) มาตรการ
เพิ่มรายไดใหผูประกอบการโดยทบทวนคาใชจายของภาครัฐใหเหมาะสมกับสถานการณ 5) มาตรการกระตุนและสงเสริมการขายโดย
ผานการบริโภค และใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดูแลและใหความชวยเหลือ SMEs ทั้งใน
สวนกลางและระดับจังหวัด เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือตางๆ และใหความชวยเหลือนอกจากนี้กระทรวงแรงงาน
ไดเฝาระวังสถานการณดานแรงงานตามภารกิจดานแรงงานที่อาจไดรับผลกระทบตอเนื่องจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองที่สงผล
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเชนกัน

ม.ค. 57= 3.75%

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33
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การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของตางประเทศที่เปนประเทศคูคาสําคัญของ
ไทยคือประเทศญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศ OECD เปนอีกแบบจําลอง (Model) เพื่อประกอบการคาดการณ
แนวโนมตลาดแรงงานไทยจากผลกระทบจากปจจัยภายนอกประเทศพบวา สัญญาณเตือนการจางงานของไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ
ของทั้ง 3 ประเทศ/1 กลุมประเทศอยูในภาวะปกติและไมมีผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา แต
อยางไรก็ตามดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของกลุมประเทศ OECD ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ปรับตัวดีขึ้น สวน จีน ชะลอตัวเล็กนอย
- จีน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเล็กนอยจากตัวเลขดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ การบริโภคทรงตัวใกลเคียงกับเดือน
กอน การสงออกขยายตัวรอยละ 10.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่รอยละ 4.3 เปนผลมาจากฐานที่สูงในเดือนเดียวกันของปกอนที่มีการ
แจงขอมูลการสงออกที่สูงเกินจริง อัตราเงินเฟอมกราคม 2557 ขยายตัวอยูที่ระดับ 2.5% ทรงตัวจากเดือนกอน GDP ไตรมาส 4
ป 2556 ที่ 7.7% ลดลงจากไตรมาสที่แลว ซึ่งอยูที่ 7.8%
- ญี่ ปุ น เศรษฐกิ จขยายตั วลดลงจากดั ชนี ชี้ นํ าภาวะเศรษฐกิ จ ดั ชนี ความเชื่ อมั่ นผู บริ โภคปรั บลดลง
GDP ไตรมาส 4 ป 2556 อยูที่ 2.7% มูลคาการสงออกหดตัวรอยละ 3.6 จากเดือนกอนโดยเปนผลจากการสงออกไปยังกลุมประเทศ
เอเชียและจีนที่ชะลอตัวลงมาก การวางงานธันวาคม 2556 อยูที่ 3.7% ลดลงจากเดือนกอนหนา อัตราเงินเฟอธันวาคม 2556 อยูที่
รอยละ 1.6 คณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปุน มีมติใหคงมาตรการเพิ่มฐานเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายชวงรอยละ 0-0.1
ตอปและคงมูลคาการซื้อสินทรัพยทางการเงิน
- กลุมประเทศ OECD ขยายตัวลดลงจากตัวเลขดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ้น อัตราเงินเฟอขยายตัวเล็กนอยอยูที่ 0.7% อัตราการวางงานมกราคม 2557 อยูที่ 12.0% และคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยูที่ 0.25 % ตอป และ GDP ไตรมาส 4/2556 (YoY) ขยายตัวอยูที่ 0.5%
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัวลดลงจากตัวเลขดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ GDP ไตรมาสที่ 4 อยูที่ 2.7%
รัฐบาลยังคงกระตุนเศรษฐกิจผานนโยบายการเงินดวยการคงดอกเบี้ยนโยบายที่รอยละ 0-0.25 ตอปถึงกลางป 2558 อัตราวางงาน
เดือนมกราคมอยูที่ 6.6% ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน (6.7%) อัตราเงินเฟอทั่วไปมกราคม 2557อยูที่รอยละ 1.6 และ
ยังคงการดําเนินมาตรการ QE ตอไป
อยางไรก็ตามยังตองเฝาระวังปญหาเศรษฐกิจสหรัฐและวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปตอไปอยางตอเนื่องซึ่งมีสัญญาณ
จากการสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป ที่ชะลอลงจึงตองเฝาระวังผลกระทบตอตลาดแรงงานไดและปญหาการเคลื่อนยาย
เงินทุนเขาออกในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น อีกทั้งการผันผวนของคาเงินในภูมิภาค ที่สําคัญอาจสงผลตอเสถียรภาพของเงินทุน
เคลื่อนยายระหวางประเทศได
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ประเทศ/กลุม
ประเทศ
ประเทศญี่ปุน
*(%YoY)
ประเทศจีน
(%YoY)
กลุมประเทศ
OECD
**(%YoY)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
(%YoY)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศอุตสาหกรรมที่เปนคูคาสําคัญของไทย
คาดัชนีและอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
คาอางอิงที่ไม ผลการเปรียบเทียบอัตรา
กระทบการ
เปลี่ยนแปลงกับคา
ธันวาคม
มกราคม
จางงาน
อางอิง
2555
2556
2556
2557
99.6
101.2
99.7
101.2
1.50 > -6.53
(-2.26)
(1.61)
(-1.09)
(1.50)
-6.53
ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย
100.2
99.3
100.3
99.3
-1.00 > -3.45
(0.91)
(-0.90)
(-0.10)
(-1.00)
-3.45
ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย
99.7
100.8
99.8
100.8
1.00 > -3.90
(-0.70)
(1.10)
(-0.50)
(1.00)
-3.90
ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย
100.1
100.8
100.2
100.8
0.60> -4.53
(-1.86)
(0.70)
(-0.80)
(0.60)
-4.53
ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย

หมายเหตุ**กลุมOECDประกอบดวยประเทศที่มีรายไดสูง27ประเทศไดแกออสเตรียเบลเยี่ยมแคนาดาเดนมารกฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซไอซแลนดไอรแลนดอิตาลี
ลักเซมเบิรกเนเธอรแลนดนอรเวยโปรตุเกสสเปนสวีเดนสวิตเซอรแลนดอังกฤษสหรัฐอเมริกาญี่ปุนฟนแลนดออสเตรเลียนิวซีแลนดสาธารณรัฐเชกฮังการีเกาหลีใต
และสาธารณรัฐสโลวักและประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง-สูง3ประเทศไดแกเม็กซิโกโปแลนดและตุรกี
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ในสวนของการวิเคราะหโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายอุตสาหกรรมในระบบเตือนภัยดานแรงงาน
ณ เดือนมกราคม 2557 สามารถพยากรณแนวโนมการจางงานถึงสิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2557 ไดเพียง 4 อุตสาหกรรมจาก 12
อุตสาหกรรมเนื่องจากพบปญหาคือ การปรับเปลี่ยนชุดขอมูลใหมของธนาคารแหงประเทศไทยและชุดขอมูลการจางงาน
ภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติซึ่งปรับมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม
สงผลตอการพยากรณ ณ มกราคม 2557 พบวา 4 อุตสาหกรรมมีโอกาสเกิดวิกฤตต่ํา ไดแก
1) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 0%
2) อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานเพียง 45.43%
3) อุตสาหกรรมเปนสื่อกลางทางการเงินมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานเพียง 1.36%
4) อุตสาหกรรมการขนสงมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานเพียง 23.28% จากที่เคยสงสัญญาณเตือนถึง
66.08% ในไตรมาสที่ 4 ป 2556
สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมที่เหลือ 8 สาขาที่ไมสามารถพยากรณไดคือ อุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว อุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก อุตสาหกรรมงาน
ดานสุขภาพงานสังคมสงเคราะห อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งกระทรวงแรงงานอยูระหวางดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามเฝาระวัง 8 อุตสาหกรรมที่เหลือโดยพิจารณาวิเคราะหขอมูล
ลูกจางภาคเอกชนรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 4/2556) จากขอมูลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติ
แห งชาติ และข อมู ลดั ชนี อุ ตสาหกรรม (ดั ชนี ผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรม อั ตราการใช กํ าลั งการผลิ ต ดัชนี การส งสิ นค าและ
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม) อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกและผลของระบบเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมประกอบ
แนวโน มการจ างงานในตลาดแรงงานใน 8 อุตสาหกรรมพบวาการจางงานมี แนวโน มขยายตัว 2 อุตสาหกรรม คื อ
1) อุ ตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 2) อุ ตสาหกรรมแม พิมพ การจ างงานมี แนวโน มทรงตัว 1 อุ ตสาหกรรม คื อ
อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห สํ าหรั บอุ ตสาหกรรมที่การจ างงานชะลอตัว มี 5 อุ ตสาหกรรม คือ
1) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 3) อุตสาหกรรมกอสราง 4) อุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวน 5) อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก
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อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 4/2556) มูลคาการ
สงออกสินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือน
มกราคม 2557 นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้

ประเภทอุตสาหกรรม

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม

ปจจัยชี้วดั
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มูลคาการสงออก
ณ เดือน
มกราคม
2557

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ
การจางงาน

ปจจัยประกอบ

ณ ไตรมาส
1/2556

ณ ไตรมาส
2/2556

ณ ไตรมาส
3/2556

ณ ไตรมาส
4/2556

1. อาหารและอาหารสัตว
(ISIC15)

3.16

4.83

-2.81

0.24

-6.01
(อาหารทะเล
กระปองและ
แปรรูป)

-9.00

2. แมพิมพ

-5.24

0.53

18.75

24.88

7.75
(แมพิมพหุน
แบบหลอโลหะ)

-

-

-

-

-

3. ยานยนตและชิ้นสวน
(ISIC3410)

1.02

3.30

-25.24

-27.43

-11.88
(รถยนต
อุปกรณและ
สวนประกอบ)

-35.74

-33.14

-32.49

10.21

ปกติ
(ม.ค. – เม.ย.57)

ขยายตัวใน
แดนลบ
(ชะลอตัว)

- ดัชนีผลผลิตยานยนตฯ ชะลอลง
- มีการปรับลดลงของการผลิต
เนื่องจากสิ้นสุดโครงการรถยนต
คันแรกของรัฐบาล

4. ขายสงและขายปลีก

5.14

7.93

4.02

-0.83

-

-

-

-

-

-

ขยายตัว
ในแดนลบ
(ชะลอตัว)

- เหตุการณอุทกภัย ทําใหผลผลิต
ไมเปนตามเปาที่วางไว
- ชวงระยะการปรับตัว เพื่อรับกับ
การจายคาจางขั้นต่ํา 300 บาท
ทั่วประเทศ
- ปญหาขาดแคลนแรงงาน
- การกระจายความเสี่ยงดานการ
ลงทุนไปยังประเทศอาเซียน
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ดัชนี
ผลผลิต

ณ เดือนมกราคม 2557
อัตราการใช ดัชนี
ดัชนีแรงงาน
กําลังการ
การสง
ในภาค
ผลิต
สินคา อุตสาหกรรม
-10.95
-14.63
-3.77
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ปกติ
(ธ.ค.56 - ม.ค.57)

ขยายตัว
ในแดนบวก
(ขยายตัว)

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
ชะลอตัว
- การสงออก อัตราการใชกําลัง
การผลิตและการสงสินคาชะลอตัว

ขยายตัว
- จัดทําแผนพัฒนา ฉบับที่ 3
ในแดนบวก
(2558-2562) และลงทุน
(ขยายตัวสูง)
ตอเนื่อง
- การสงออกขยายตัว
- อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน
มีการผลิตมากขึ้นในประเทศไทย

ประเภทอุตสาหกรรม
5. งานดานสุขภาพและสังคม

สงเคราะห
- เครือ่ งมือแพทยและอุปกรณ
(ISIC33)
- ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม
(ISIC2423)

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม

ปจจัยชี้วดั
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ณ ไตรมาส
1/2556

ณ ไตรมาส
2/2556

ณ ไตรมาส
3/2556

ณ ไตรมาส
4/2556

-15.87

5.93

26.13

0.00

6. สิ่งทอและเครื่องนุงหม
- สิ่งทอ (ISIC17)
- เครื่องนุงหม (ISIC18)
- ดายฝาย (ISIC1711)

-2.82

-3.57

-19.59

-15.02

7. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- อิเล็กทรอนิกส
(ISIC32)
- เครื่องใชไฟฟา
(ISIC2930)

6.46

-10.63

-1.91

-5.67

8. การกอสราง
- การผลิตปูนซีเมนต ปูน
ขาว และปูนปลาสเตอร
(ISIC2694)
- เหล็กและเหล็กกลา
(ISIC2710)

4.44

หมายเหตุ

-

6.39

-11.60

-11.29

มูลคาการสงออก
ณ เดือน
มกราคม
2557

ดัชนี
ผลผลิต

ณ เดือนมกราคม 2557
อัตราการใช ดัชนี
ดัชนีแรงงาน
กําลังการ
ในภาค
การสง
ผลิต
สินคา อุตสาหกรรม

7.57

11.11

-36.75

4.03

-10.31

-5.48

1.77

3.43

5.92

-5.30

4.88
7.93
33.90

-1.77
-1.55
-3.25

-0.86
-7.14
-1.89

-1.71
5.95
-2.56

-11.29
-7.29
-0.99

13.22

1.56

9.75

0.04

-6.02

14.50

-22.51

-25.51

-21.24

-10.53

-10.16

10.05

7.62

0.58

0.12

-76.82

-12.00

-9.33

-5.87

-0.02

ระบบเตือนภัย
ภาวะ
อุตสาหกรรม

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ
การจางงาน

-

ทรงตัว

- อัตราการใชกาํ ลังการผลิต
เครื่องมือแพทยและอุปกรณชะลอ
ตัวแตผลิตภัณฑทางเภสัชขยายตัว
- ดัชนีการสงสินคาเครื่องมือแพทย
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมขยายตัว

อยูระหวาง
ปรับปรุง

ขยายตัว
ในแดนลบ
(ชะลอตัว)

- ดัชนีผลผลิตสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และดายฝายชะลอตัว
- มูลคาการสงออกสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมเพิ่มขึ้น

อยูระหวาง
ปรับปรุง

ขยายตัวใน
แดนลบ
(ชะลอตัว)

- ดัชนีผลผลิตเครื่องใชไฟฟาชะลอตัว
อิเล็กทรอนิกสขยายตัว
- อัตราการใชกําลังการผลิต
เครื่องใชไฟฟาหดตัว
- การสงออกอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟาขยายตัว

ขยายตัว
ในแดนลบ
(ชะลอตัว)

- ดัชนีผลผลิตการกอสรางขยายตัว

-

ปจจัยประกอบ

- มูลคาการสงออกชะลอตัว เนื่องจาก

มีความตองการใชในประเทศสูงขึ้น จาก
การขยายการลงทุ นทั้ งโครงการของ
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ส ง ผลให มี
นโยบายปรับลดปริมาณการสงออกลง
เพื่อสํารองไวใชในประเทศมากขึ้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต
อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต
ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวะการจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซึ่งบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สะทอน การเปลี่ยนแปลงของการใชแรงงานของภาคอุตสาหกรรม(บอกแนวโนมการจางงาน)ซึ่งดูชั่วโมงทํางานโดยเปรียบเทียบกับเดือนฐานวามีทิศทางอยางไร
ระบบเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรม แสดงการเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมลวงหนา 2 เดือน ใน2 ลักษณะ คือ ปกติและผิดปกติ
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3.เอกสารอางอิง
ชื่อบทวิเคราะห

ตารางบทวิเคราะหที่เกี่ยวของกับดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน13ตัว
แหลงขอมูล/เว็บไซต

1. สรุปสถานการณเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมประจําเดือน
มกราคม 2556
2. สถานการณทั่วไปของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทย เดือนมกราคม 2557
3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรายไตรมาส
ไตรมาส 4 ป 2556
4.สรุปภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ป 2556 และ
แนวโนมป 2557
5.รายงานเศรษฐกิจและการ
เงินเดือนมกราคม 2557

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th
สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th
สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th
สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th
ธนาคารแหงประเทศไทย
www.bot.or.th

6.สรุปผลการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากรเดือน
ธันวาคม 2556
7. Economic Outlook
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4
แนวโนมป 2557
8. Social Situation and
Outlook ภาวะสังคมไทย
ไตรมาส 4 ป 2556
9. รายงานภาวะธุรกิจการกอสราง
ไตรมาสที่ 3 ป 2556
10. รายงานภาวะเศรษฐกิจญี่ปุน

สนง.สถิติแหงชาติ
www.nso.go.th

11.รายงานภาวะเศรษฐกิจ

ประเภทการเผยแพร
วันที่
เผยแพร
รายเดือน
ราย
ไตรมาส
30 ม.ค.

2557

สนง.คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
www.nesdb.go.th
สนง.คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
http://social.nesdb.go.th
สถาบันการกอสรางแหงประเทศไทย
www.cit.or.th
สํานักเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th
สํานักเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th
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แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ธันวาคม 2556

30 ม.ค.
2557


-

หมายเหตุ

-









แสดงขอมูลสรุปสถานการณทั่วไป
ของอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยธันวาคม 2556
30 ม.ค.
แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
2557
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 4 ป 56
30 ธ.ค.
แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
2556
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยป 2556 แนวโนมป 2557
2 ก.พ.2557 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนีชี้นํา
เศรษฐกิจมหภาคและการเงิน
มกราคม 2557
27 ธ.ค.
แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
2556
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากร ธันวาคม 2556
17 ก.พ.
แสดงขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจ
2557
มหภาคไตรมาสที่ 4/2556
และแนวโนมป 2557
24 ก.พ.
แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4
2557
ป2557



ธ.ค. 2556

-

25 ธ.ค.
2556
23 ธ.ค.
2556

-

ประเด็นเศรษฐกิจและสถานการณ
ภาคการกอสราง
แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุน
แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศและตางประเทศ
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