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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 
- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนมีนาคม 2560 มีจํานวน 10,542,660 คน มีอัตรา 

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.71 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ 2560 อยูท่ีรอยละ 1.56) 
โดยเพ่ิมข้ึนในสาขาการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร สาขาสถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ รานคาเบ็ดเตล็ด การคาอ่ืนๆ
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขาการคาเครื่องไฟฟา และยานพาหนะ สําหรับสาขาท่ีมีการจางงานลดลงไดแก 
สาขาการผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม สาขาเครื่องแตงกายอ่ืนๆจากผา และสาขากอสราง 

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมีนาคม 2560  
มีจํานวน 145,151 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.93 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ 
2560 อยูท่ีรอยละ 5.26)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนมีนาคม 2560 ผูประกันตน     
ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 25,901 คน คิดเปน 
รอยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2560 ท่ีรอยละ 0.26 ประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจางสูง คือ การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 
การทําเหมืองแรยกเวนเหมืองใตดิน ผลิตทอโลหะท่ีใชในการกอสราง สาเหตุเลิกจางเนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ          
ขาดสภาพคลองทางการเงิน ขาดทุน หรือยอดการสั่งซ้ือของลูกคาลดลง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการบริโภคสื่อ            
ของประชาชน 
 ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 
โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนมีนาคม 2560 มีสถานการณดานแรงงานท่ีควร
เฝาระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแชแข็ง การผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา การ
แปรรูปสัตวน้ํา การผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบสําหรับรถยนต และการผลิตเครื่องใชไฟฟา 
  การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน 
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว  

 ปจจัยท่ีสนับสนุน  
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ

และการสรางความปรองดองสมานฉันท และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมท้ังการมีแผนงานบูรณาการ
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท้ังระดับ Agenda ระดับ Regional และระดับ Area  

2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค  
การลงทุนภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 

 -   มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผานโครงการ 
คํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดยอม (บยส.) วงเงินคํ้าประกันรวมไมเกิน 100,000 ลานบาท 

 -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 
และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

 -  มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  

 -  มาตรการการคลังเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สามารถนํารายจายเพ่ือการลงทุนในป 2560 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปภาษี 2560 ได 1.5 เทา 
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3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนมีนาคม 2560   
มีจํานวน 378 โรงงาน การจางงาน 9,060 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 70 โรง จํานวนคนงาน 10,689 คน  

 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ (1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน       
( 2 )  ก ารส ง เ สริ ม  10  อุตสาหกรรม เป าหมาย เ พ่ื อ ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจ ในอนาคต  นอกจากช วย เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลว จะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและ เพ่ือให
สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต (3) โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC)  
 แนวโนมการวางงาน 
 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ แสดงสถานะปกติ 
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ส่วนที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวเมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ -0.53 และขยายตัวร้อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อุตสาหกรรม 
ที่ส่งผลด้านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก ่การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตเนื้อไก่แช่แข็ง การผลิตเครื่องจักรส านักงานและเครื่องค านวณ และการผลิตน้ าตาล  

ตาราง: ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2560 (MOM) และ (YOY)  ดังนี้ 

หัวข้อ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมีนาคม 2560 
(MOM) 

เดือนมีนาคม 2560 
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลค่าเพ่ิม) 124.46 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 12.13 

124.46 
ลดลง 

ร้อยละ 0.53 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต ร้อยละ 60.26 
อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผล
ด้านบวก ต่อดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ าดื่ม การผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
การผลิตอุปกรณ์ส าหรับยานยนต์และ

เครื่องยนต์ และการผลิต
เครื่องปรับอากาศ 

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้น
มูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
กลั่นปิโตรเลียม การผลิตเนื่อไก่แช่แข็ง  

การผลิตเครื่องจักรส านักงานและเครื่องค านวณ 
การผลิตน้ าตาล 

อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผล
ด้ านลบ  ต่ อดั ชนี ผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน้ าตาล การผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป (ผ้าถัก) การผลิตเครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณ การผลิตเครื่องจักร
ที่ใช้ในการเกษตร การผลิตผลิตภัณฑ์

ทางเภสัชกรรม 

การผลิตยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์ส าหรับ
ยานยนต์และเครื่องยนต์ การผลิตเครื่อง
เพชรพลอยและรูปพรรณ การผลิตสุรา 

การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช 
(สตาร์ช คือส่วนของ  ผงแป้ง ท่ีมีส่วนแป้งของเมล็ดเป็นส่วนประกอบหลัก 
ได้จากการน าส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เมล็ด ราก และหัว มาบด นอกจากน้ี
ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร ความช้ืน และอื่นๆ 
รวมอยู่ด้วยในปริมาณมาก ท่ีมีกระบวนการสกัด โปรตีน และไขมันออก) 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
(ถ่วงน้ าหนักมูลค่าเพิ่ม) 

 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2560 
 
 

จ านวน
โรงงาน 

จ านวนลูกจ้าง 

มีจ านวนโรงงานได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการ 

 378 แห่ง  9,060 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 116 แห่ง 
(30.69%) 

4,150 คน 
(45.81%) 

    -ส่วนภูมิภาค 2621 แห่ง 
(69.31%) 

     4,910 คน 
(54.19%) 

มีการจ้างงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   330 แหง่ 3,828 คน 
ขนาด M     46 แห่ง 4,594 คน 
ขนาด  L      2 แห่ง 638 คน 

การแจ้งเลิกกิจการของโรงงาน 209 แห่ง 5,891 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณแ์ละแนวโน้มด้านแรงงาน 

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

2559 2560

ฐานปี 2554 -3.6-1.2 4.0 4.1 4.4 2.8 -2.8 3.9 1.9 0.0 3.7 0.0 1.3 -1.5-0.5

-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0

YoY

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ าหนักมูลค่าเพิ่ม)

ที่มา: ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (28 มี.ค. 2560) 
 

-0.53 % 
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ผู้มีงานท า (ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผู้มีงานท า 
1) ผู้มีงานท าภาคเกษตร (มีนาคม 2560)  จ านวน 11,340,580 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)      0.78 % 
2) ผู้มีงานท าภาคเกษตร (กุมภาพันธ์ 2560) จ านวน 10,694,600 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2559)       -4.41 % 
3) ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร (มีนาคม 2560)  จ านวน 10,542,660 คน 
 (ลูกจ้างท่ีมีนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33)    
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)      1.71 % 
4) ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร (กุมภาพันธ์ 2560) จ านวน 10,509,866 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2559)       1.56 %    

  

           จากข้ อมู ล ณ เดื อนมีนาคม 2560 มี ผู้ มี งานท าภาคเกษตร จ านวน  11 ,340,580 คน มี อัตรา 
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ที่  0.78% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มีนาคม 2559 จ านวน 11,252,600 คน 
มี อัตราการชะลอตัวอยู่ที่  -3.25%) แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2560 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ์  2560 ในเดือนมีนาคม 2560 มี อัตราการขยายตัวอยู่ที่  0.78% 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -4.41% ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร 
จ านวน 10,542,660 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.71 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(มี นาคม 2559  มี จ านวน  10 ,365, 424  คน อั ตราการขยายตั วอยู่ ที่  2 .89%)  แต่ หากพิ จารณา อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในเดือนมีนาคม 2560 
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.71 % ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1.56% 

 

ภาวะการว่างงาน (ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ)  
  อัตราการว่างงาน เดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้ว (มีนาคม 2559) ซึ่งมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2560)  
อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.3 
 

 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ม.ีค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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แผนภาพ : แสดงอัตราการว่างงานรายเดือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.3% 
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โอกาสในการท างาน (กรมการจัดหางาน) 
 

 จากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  2560 โอกาสในการท างานมีผู้สมัครงานใหม่ จ านวน 15 ,541 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่  -65.25% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์  2559) ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 33,889 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -21.22% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2559)    
การบรรจุงานจ านวน 23,617 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -22.40% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(กุมภาพันธ์ 2559) ส่วนอัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง 69.69% มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่  -1.50% 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2559) อัตราของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่างอยู่ที่ 45.86% 
มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -55.89% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2559) 

1) ผู้สมัครงานใหม่ (กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 15,541 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบ กุมภาพันธ์ 2559)  -65.25 % 
2) ต าแหน่งงานว่าง (กุมภาพันธ์ 2560) จ านวน 33,889 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบ กุมภาพันธ์ 2559)  -21.22 % 
3)   การบรรจุงาน (กุมภาพันธ์ 2560) จ านวน 23,617 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบ กุมภาพันธ์ 2559)  -22.40 % 
4)    อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง (กุมภาพันธ์ 2560)  69.69 % 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบ กุมภาพันธ์ 2559)  -1.50 % 
5) อัตราของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่าง (กุมภาพันธ์ 2560)      45.86 % 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบ กุมภาพันธ์ 2559)  -55.89 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม  

ภาวะปัจจุบัน (มี.ค.60) แนวโน้ม  ที่มา 

    เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมีแรง
ขับเคลื่อนจากการส่งออกที่ขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์
ต่ า งประเทศที่ ดี ขึ้ นแน่นอน การท่อง เที่ ยวที่ กลับมาขยายตั วจากเดือนก่อน  
การบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางปรับดีขึ้นโดยเฉพาะสินค้าคงทน สอดคล้องกับรายได้
ครัวเรือนและความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน 
อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวจากระยะ
เดียวกันของปีก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน เฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคา
อาหารสดและพลังงานเป็นส าคัญ ส าหรับ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลปรับเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามมูลค่าการส่งออกท่ีปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 

     คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น จากการบริโภคภาคเอกชนจะอยู่ใน
ทิศทางฟ้ืนตัวต่อเนื่องเพราะรายได้ของเกษตรกรในหลายกลุ่มมีแนวโน้ม 
ดีขึ้น การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่และการพัฒนาคุณภาพสินค้าของบางกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรแปรรูป ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวแม้จะมีปัจจัยบวกจากเทศกาล
สงกรานต์ แต่ก็อาจจะไม่มากนักจากการควบคุมการจัดงานรื่นเริง อย่างไรก็ดี 
การลงทุนภาคเอกชนยังกระจุกตัวอยู่ ในธุรกิจการค้าและบริการ           
แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในธุรกิจการผลิตที่เน้นส่งออกแต่ยังไม่เป็นวงกว้าง 
ส่วนการจ้างงานผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีความต้องการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น ยกเว้นภาคการค้าและบริการตามการขยายสาขาและเปิดธุรกิจใหม่
ขณะที่แรงงานมีฝีมือยังคงขาดแคลน 

ร า ย ก า ร
เ ศ รษฐกิ จ แล ะ
ก า ร เ งิ น เ ดื อ น
มีนาคม 2560 , 
รายงานแนวโน้ม
ธุรกิจ (รายไตร
มาส), 
ธ น า ค า ร แ ห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , 
ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย KTB 
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ส่วนที่ 2  ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมีนาคม 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผู้ประกันตน (มาตรา 33)  จ านวน 10 ,542,660 คน มี อัตราการขยายตัว 1.71% (YoY) เมื่อเทียบกับ 
เดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จ านวน 10,365,424 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การท างานเพ่ิมขึ้นถึง 
177,236 คน ส าหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม               
มีจ านวน 145,151 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 8.93% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการ
ข ย า ย ตั ว อ ยู่ ที่  1 2 . 0 4 %  ( MoM)  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  2560 มี จ า น ว น  1 2 9 ,558 ค น 
อัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.38 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่ส านักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง 
มีจ านวนทั้งสิ้น 25,901 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ร้อยละ 0.26 

 
 

ภาวการณ์จ้างงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 กุมภาพันธ์ 

2560 
มีนาคม 2560 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33) 

0.47 0.31 1.56 1.71 

จ านวนผู้ว่างงาน ณ ปัจจุบัน 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.) 

-2.90 12.04 5.26 8.93 

 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 
2560 

มีนาคม 2560 

อัตราการว่างงาน  
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.และ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ) 

1.34 1.28 1.23 1.38 

อัตราการเลิกจ้างลกูจ้างในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ
เลิกจ้าง สปส.และผู้ประกันตนมาตรา 33 ) 

0.28 0.28 0.26 0.25 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณ์การจ้างงาน 
 จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จ านวน 10,542,660 คน 
มีอัตราการขยายตัว 1.71% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2559) ซึ่งมีจ านวน 
10 ,365 ,424  คน  หากพิจารณา อัตราการ เปลี่ ยนแปลง  (YoY)  ของ เดื อนมีนาคม 2560  เที ยบกับ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่าในเดือนมีนาคม 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 1.71% ขยายตัวจาก 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.56% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์
การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ (ดูแผนภาพที่ 1 และ 2)  
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

แผนภาพที่ 2 : จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33                   

ผลของวิกฤต 
ต้มย ากุ้ง 

ม.ค.42 = -11.04% 
 

ผลของวิกฤตน  าท่วมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ 

ส.ค.52 = -2.93% 
 

 ดื   

ก.ย.59/ก.ย.58=1.96% 
ต.ค.59/ต.ค.58=1.69% 
พ.ย.59/พ.ย.58=1.10% 
ธ.ค.59/ธ.ค.58=1.16% 
ม.ค.60/ม.ค.59=1.42% 
ก.พ.60/ก.พ.59=1.56% 
มี.ค.60/มี.ค.59=1.71% 

พ . ย . 5 9  ลู ก จ้ า ง ท่ี มี
นายจ้าง 10,477,172 คน 
ธ.ค.59 ลูกจ้างท่ีมี 
นายจ้าง 10,511,821 คน 
ม.ค.60 ลูกจ้างท่ีมีนายจา้ง 
10,460,594 คน 
ก . พ . 6 0  ลู ก จ้ า ง ท่ี มี
นายจ้าง 10,509,866 คน 
มี.ค.60 ลูกจ้างท่ีมีนายจา้ง 
10,542,660 คน 

มี.ค.60 ผู้ว่างงาน 
145,151 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 8.93 % (YoY) 
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2. สถานการณ์การว่างงาน 

 (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 มีผู้ว่างงานจ านวน 145,151 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 8.93%    
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  (เดือนมีนาคม 2559 มีจ านวน 133,247 คน) ซึ่ งตัวเลขลดลงจาก 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 5.26% แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 
2560) พบว่ า มี อัตราการขยายตั วอยู่ที่  12.04% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่ างงานจากตั วเลข 
ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่  1.38% โดยอัตราการว่างงานของส านักงาน 
สถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ที่ 1.3 (มีนาคม 2560) (ดูแผนภาพที่ 3 แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 1) 
 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จ านวนผู้ว่างงาน (มีนาคม 2560) จ านวน 145,151 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559) 

- MoM (มีนาคม 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2560)                                               
  8.93 % 

% 
2) จ านวนผู้ว่างงาน (กุมภาพันธ์ 2560) จ านวน    129,558 คน 
 
 

- YoY (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2559) 
- MoM (กุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับ มกราคม 2559)                                                                                 

             5.26 
           -2.90 

% 
% 
 

 ดื   

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร ์
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

  12.04 

มี.ค.60 = 145,151 คน 
%YoY = 8.93% 
%MoM = 12.04 % 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการว่างงานประกันสังคม จากข้อมูลจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ านวนผู้ประกันตนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ของส านักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY

ม.ค. 82,514    -29.60 103,680   25.65 88,844    -14.31 91,317    2.78 95,909       5.03 114,150  19.02 133,421  16.88

ก.พ. 82,228    -21.53 113,991   38.63 87,367    -23.36 88,364    1.14 98,015       10.92 123,087  25.58 129,558  5.26

มี.ค. 93,097    -23.56 128,235   37.74 97,859    -23.69 99,276    1.45 111,144     11.95 133,247  19.89 145,151  8.93

เม.ย. 96,872    -19.11 130,717   34.94 104,639   -19.95 109,165   4.33 122,750     12.44 138,276  12.65

พ.ค. 101,017   -9.63 129,834   28.53 109,433   -15.71 117,149   7.05 118,397     1.07 140,854  18.97

มิ.ย. 107,481   -16.08 120,265   11.89 104,259   -13.31 123,109   18.08 134,573     9.31 152,240  13.13

ก.ค. 108,259   -12.04 116,966   8.04 116,975   0.01 128,510   9.86 135,543     5.47 153,661  13.37

ส.ค. 114,657   -3.92 109,363   -4.62 110,954   1.45 119,786   7.96 138,189     15.36     161,012  16.52     

ก.ย. 104,182   -3.81 93,139    -10.60 107,526   15.45 118,580   10.28 130,744     10.26     151,489  15.87     

ต.ค. 88,019    -8.49 95,377    8.36 106,597   11.76 112,943   5.95 126,891     12.35     147,542  16.27     

พ.ย. 91,282    -3.36 93,443    2.37 96,225    2.98 101,557   5.54 123,238     21.35     146,089  18.54     

ธ.ค. 98,142    9.09 88,063    -10.27 95,090    7.98 106,798   12.31 123,536     15.67     141,267  14.35     

2560

จ ำนวนและอัตรำกำรเปลีย่นแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน รำยเดอืน ป ี2554 - 2560 : YoY

เดอืน/ปี
2554 2555 2559255825572556

วิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์ 
มิ.ย.52= 2.20 

มี.ค.60 = 1.38 
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3.สถานการณ์การเลิกจ้าง 
-  อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33  คิดจากจ านวนผู้ประกันตนที่ส านักงาน

ประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ เลิกจ้าง ต่อจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33  
เดือนมีนาคม 2560 ผู้ประกันตนที่ส านักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ  
เลิกจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 25,901 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ร้อยละ 0.26 และชะลอตัว
จากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.28 (ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูง คือ คือ การติดตั้งโทรศัพท์สายหลัก การท าเหมืองแร่ยกเว้น
เหมืองใต้ดิน ผลิตท่อโลหะที่ใช้ในการก่อสร้าง สาเหตุเลิกจ้างเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ขาดสภาพคล่อง        
ทางการเงิน ขาดทุน หรือยอดการสั่งซื้อของลูกค้าลดลง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการบริโภคสื่อ               
ของประชาชน) ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ทุกจังหวัดติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์      
ด้านแรงงาน โดยให้มีการรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานทุกเดือน ในเดือนมีนาคม 2560 มีสถานการณ์
ด้านแรงงานที่ควรเฝ้าระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแช่แข็ง                
การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า การผลิตการแปรรูปสัตว์น้ า  การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบส าหรับรถยนต์          
และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

- แผนภาพที่ 5 : อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ขึ นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากสาเหตุ เลิกจ้าง 
และลาออกของส านักงานประกันสังคม 

 
 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ผู้ประกันตน

มำตรำ 33

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิก

 (ม.33)

ผู้ประกันตน

มำตรำ 33

เลิกจำ้ง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน

มำตรำ 33

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจ้ำง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน

มำตรำ 33

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง

 (ม.33)

ม.ค.     9,753,663      18,969 0.19   10,004,515     17,819 0.18 10,314,551  26,375     0.26 10,460,594 29,076     0.28

ก.พ.     9,783,559      19,180 0.20   10,057,328     20,151 0.20 10,348,753  28,635     0.28 10,509,866 26,875     0.26

มี.ค.     9,791,644      19,893 0.20   10,074,677     21,218 0.21 10,365,424  28,904     0.28 10,542,660 25,901     0.25

เม.ย.     9,794,974      19,173 0.20   10,058,715     20,857 0.21 10,338,067  27,344     0.26

พ.ค.     9,791,769      20,602 0.21   10,066,532     19,650 0.20 10,347,954  27,238     0.26

มิ.ย.     9,856,171      19,591 0.20   10,118,561     20,511 0.20 10,377,038  27,930     0.27

ก.ค.     9,890,353      19,829 0.20   10,176,391     20,935 0.21 10,389,934  27,777     0.27

ส.ค.     9,878,006      18,021 0.18   10,188,797     22,092 0.22 10,385,238  29,068     0.28

ก.ย.     9,946,202      18,798 0.19   10,234,349     23,362 0.23 10,435,407  31,357     0.30

ต.ค.     9,988,134      19,162 0.19   10,266,653     24,372 0.24 10,439,864  31,570     0.30

พ.ย.     9,986,298      17,696 0.18   10,363,495     25,843 0.25 10,477,172  30,570     0.29

ธ.ค.    10,029,777      19,275 0.19   10,391,761     26,972 0.26 10,511,821  29,748     0.28

2560

อัตรำกำรเลกิจำ้งลกูจำ้งในระบบประกันสงัคมมำตรำ 33

2559

เดอืน / ปี

2557 2558

มี.ค.60 = 0.25 
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ส่วนที่ 3  การคาดการณ์ด้านแรงงาน ณ มีนาคม 2560 (แนวโน้มเดือนมกราคม  – เดือนธันวาคม 2560) 
   สรุปสถานการณ์การจ้างงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.71 % เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งมีสัญญาณบ่งชี้จากระบบเตือนภัยว่า 
แนวโน้มการจ้างงานในอีก 12 เดือนข้างหน้าอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง ส าหรับแนวโน้มการว่างงาน ยังคงมีภาวะปกติ       
จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยด้านแรงงาน (Labor Early Warning System) ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่และส่งเสริมความเข้าใจในสถาน
ประกอบการภายใต้ภารกิจการคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเนื่อง และการติดตามแนวโน้มการเลิกโรงงาน การเปิดโรงงานใหม่ 
การจดหรือ   เลิกทะเบียนการค้าในระดับจังหวัดไปพร้อมกัน 
 

3.1 แนวโน้มภาพรวมการจ้างงาน 

                                                                        

แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 เดือน
ข้างหน้าตั งแต่เดือนมกราคม  – ธันวาคม 2560 อยู่ในภาวะปกติ โดย
ไมม่ีดัชนีที่ส่งสัญญาณเตือน   

แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดแรงงาน คาดว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆดังนี  

ปัจจัยสนับสนุน 

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดจากปัจจัยบวกดังนี้  
1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหน้าสู่  Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมทั้ง
การมีแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งระดับ Agenda  
ระดับ Regional และระดับ Area  

2.  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวในระดับสูงมีผลต่อการบริโภค การลงทุน
ภาคเอกชน ท าให้เกิดการจ้างงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  ดังนี้ 

    -    มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านโครงการ
ค้ าประกันสินเชื่อ  SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะที่  6 ) ของบรรษัทประกันสินเชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) วงเงินค้ าประกันรวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 

    -   นโยบายการเงินที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไว้ในระดับต่ าที่  1.50 ต่อปี ตั้งแต่ 29 เมษายน 
2558 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการผ่อนปรนอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจ  

 -   มาตรการการคลังเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  

 -   มาตรการการคลังเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สามารถน ารายจ่ายเพื่อการลงทุนในปี 2560 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปีภาษี 2560 ได้ 1.5 เท่า 

3.  การเร่งรัดออกใบอนุญาตให้ประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมีนาคม 2560   
มีจ านวน 378 โรงงาน การจ้างงาน 9,060 คน อนุญาตให้ขยายกิจการจ านวน 70 โรง จ านวนคนงาน 10,689 คน  
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 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor 
Development (EEC) เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากช่วยเพ่ิม  
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศแล้วจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับแรงงานไทยและสามารถ
ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคตมีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  
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ตารางจ านวนดัชนีชี น าเศรษฐกิจการแรงงานที่ส่งสัญญาณเตือนภัยจ าแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจ านวนทั งสิ น 
13 ดัชน ี

มิถุนายน 
2559 

กรกฎาคม  
2559 

สิงหาคม-
พฤศจิกายน 

2559 

ธันวาคม 
2559 

มกราคม 
2560 

กุมภาพันธ ์
2560 

มีนาคม  
2560 

จ านวนดัชนีท่ีส่งสัญญาณ 
เตือนภัยการจ้างงาน 
(ดัชนี) 

1 
(การใช้

กระแสไฟฟ้า 
(-0.27%)) 

2 
(การใช้

กระแสไฟฟ้า 
(-0.05%) , 
ดัชนีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรม  
(-4.85%)) 

0 1 
(การใช้กระแสไฟฟ้า  

(-1.20%)) 

1 
(ราคาน้ ามันดิบBrent  

ในตลาดโลก 
 (77.79%)) 

0 0 

สถานะสัญญาณ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ
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3.2. แนวโน้มการจ้างงาน การว่างงาน  
การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนมีนาคม 2560  มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.71% เพ่ิมขึ้นจากกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 1.56 % 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยู่ในระดับปกติ 
(1.71% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโน้มการจ้างงานในภาวะเฝ้าระวัง ตามข้อมูลข้อ (1) และ (2)  
ขณะทีแ่นวโน้มการว่างงานอยู่ในภาวะปกติ ตามข้อมูลข้อ (3)  
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโน้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนมีนาคม 2560 

ค่าความน่าจะเป็น สถานะ ค่าความน่าจะเป็น สถานะ 

(1) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33  แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 99.94% เฝ้าระวัง 100.00% เฝ้าระวัง 

(2) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ  แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 
 52.48% เฝ้าระวัง 52.00% เฝ้าระวัง 
(3) แนวโน้มการว่างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 0.14% ปกติ 0.00% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจ้างงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 4/2559) : ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากรทั่วราชอาณาจักร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได้วิเคราะห์การจ้างงานรายอุตสาหกรรม  14 สาขา ที่มีความส าคัญต่อ 
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ณ เดือนมีนาคม 

2560 มีจ านวน 121,521 คน เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว 
พบว่า การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีอัตรา การชะลอตัว 
(%MoM) คิดเป็นร้อยละ -0.25 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา การจ้างงานมีอัตราขยายตัว (%YoY) คิด
เป็นร้อยละ 0.32 ขณะที่การว่างงานและการเลิกจ้างมี
อัตราการชะลอตัวคิดเป็นร้อยละ -4.96 และ -61.35 
ตามล าดับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว การจ้าง
งานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ณ เดือน
มีนาคม 2560 มีจ านวน 412,118 คน เมื่อเทียบกับเดือน
ที่แล้ วพบว่า การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น  ร้อย
ละ 0 .21  การจ้ า งงาน ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของภาคการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ นส่วนยานยนต์ 
            การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
ยานยนต์ มีจ านวน 230,537 คน ชะลอตัวร้อยละ -2.18       
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมาพบว่าชะลอตัวเช่นเดียวกัน ร้อยละ -0.30       
ซึ่งเป็นการชะลอตัวที่ลดลง สอดคล้องกับสินเชื่อผู้บริโภค     ใน
หมวดยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัย สนับสนุนจาก (1) การ
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล และ (2) รายได้เกษตรกรที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง  และเริ่ม
กระจายตัวมากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคทยอย
ปรับดีขึ้น (3) การส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ไปออสเตรเลีย 
การส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ไปยุโรปและอาเซียน 
ตามการขยายก าลังการผลิตของ ผู้ประกอบการรายใหญ่
ในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งสถาบันการเงินลดความเข้มงวด
มาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จากปัจจัยดังกล่าว คาด
ว่าแนวโน้มการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์จะปรับตัวดีขึ้น 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 
 การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 
จ า น ว น ผู้ มี ง า น ท า ที่ เ ป็ น ลู ก จ้ า ง ภ า ค เ อ ก ช น                 
ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 
0.19 (%YOY) คาดว่าการจ้างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้น เช่ น กลุ่มปศุสัตว์          
จากสินค้าไก่แปรรูปและกลุ่มสินค้าประมง (สินค้ากุ้งสด 
แช่เย็น แช่แข็ง) ที่ได้รับผลดีจากการแก้ไขปัญหาโรคตาย
ด่วน และประเทศคู่แข่งประสบปัญหาผลผลิตลดลง     
ส่งผลให้การส่งออกในภาพรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสินค้าส าคัญส่งออก เช่น   
กลุ่มข้าวและธัญพืชกลุ่มประมง 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชะลอตัว
ร้อยละ-3.34 อีกทั้งการว่างงานและการเลิกจ้างชะลอ
ตัวร้อยละ -1.53 และร้อยละ -47.34 ตามล าดับ 
เนื่องจากประเทศคู่ค้าเริ่มฟ้ืนตัวจากสภาพเศรษฐกิจ 
จึงท าให้มีค าสั่งซื้อเข้ามา โดยภาพรวมพบว่ามูลค่า   
การส่งออกสิ่งทอเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตลาด
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออก 
คาดว่าการจ้างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมูลค่า
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาทิ ผ้าผืน
เพ่ิมขึ้นจากการส่งออกไปเวียดนาม บังคลาเทศ และ
กัมพูชา เส้นดายไปยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่น รวมทั้งเส้น
ใยประดิษฐ์ไปยังจีน   
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5. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 

             การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 6 0  มี จ า น ว น 186,380 ค น               
พบว่าการจ้างงานมีอัตราชะลอตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 
-0.03 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว (กุมภาพันธ์  
2560) ละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(มีนาคม 2559) พบว่าการจ้างงานมีอัตราชะลอตัว
เช่นเดียวกัน ร้อยละ -6.42 แม้ว่าการตัวเลขการจ้าง
งานลดลงแต่เมื่อพิจารณาการเลิกจ้างพบว่าลดลง   
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วและเดือนเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ดังนั้นคาดว่าการจ้างงานจะยังคงทรงตัว      
เนื่องจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกายังคงลดลง 
อย่างไรก็ตามการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและญี่ปุ่น
มีอัตราเพิ่มขึ้น  
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก 
          การจ้างงานในอุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก 
เดือนมีนาคม มีจ านวน 6,276,310 คน ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว (YoY) ร้อยละ 1.6 การว่างงาน 51,420 คน 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) ร้อยละ 83.1 
แนวโน้มการจ้างงานคาดว่าขยายตัว จากการบริโภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ราคาน้ ามันดิบ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบ 1.5 – 2.2 
(YOY) ทั้งนี้ การเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยาย       
การลงทุนเปิดศูนย์การค้าไปสู่ภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้ น           
จึงคาดว่าการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
        ก า ร จ้ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ม่ พิ ม พ์   
มีจ านวน 315 ,000 คน ขยายตัวร้อยละ 15.81  
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส าหรับการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีแนวโน้มขยายตัว 
สอดคล้องกับการขยายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ 
ได้แก่ (1) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ ทัศนูปกรณ์ เพ่ือใช้
เป็นชิ้นส่วนการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับ Internet of 
Things ( IoT)  ชิ้ นส่ วนรถยนต์  และสมาร์ ท โฟน          
(2) สินค้าที่มูลค่าการส่งออก เคลื่อนไหวตามราคาน้ ามันดิบ 
ขยายตัวทั้งด้านราคาตามราคาน้ ามันดิบที่สูงกว่า ระยะ
เดียวกันปีก่อน และด้านปริมาณตามการขยายตัวของ
การส่งออก ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเลียม ปิโตร
เคมี และเคมีภัณฑ์ จากอุปสงค์ จีนและอาเซียน ที่
เ พ่ิมขึ้ น  (3 )  การส่ งออกรถยนต์ เชิ งพาณิชย์ ไป
ออสเตรเลียจากการที่ผู้ประกอบการหาตลาดใหม่เพ่ือ
ทดแทนตลาดตะวันออกกลางที่ยังหดตัวต่อเนื่อง   
และการส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ไปยุโรป 
และอาเซี ยนตามการขยายก า ลั งการผลิตของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วงก่อนหน้า และ (4) สินค้า
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศและ
แผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากการ
ขยายก าลังการผลิตและการย้ายฐานการผลิตมาไทย
ในช่วงที่ผ่านมา 
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ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจ านวน 
2,419,260 คน ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ -
10.37 และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ -2.81 
และเมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน
ตามพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย และยอดจ าหน่าย
วัสดุก่อสร้างที่ลดลง สอดคล้องกับการเปิดโครงการ
ใหม่ของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
โดยเฉพาะอาคารชุด อย่างไรก็ดีการก่อสร้างภาค
บริการปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากพ้ืนที่ ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างในภาคบริการและขนส่งที่มีทิศทางดี
ขึ้นต่อเนื่อง 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
          การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
การจ้างงานมีจ านวน 70,811 คน มีอัตราการชะลอตัว
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน อยู่ร้อยละ -17.49 และ
ชะลอตัวจากเดือนก่อน ร้อยละ -0.33 การส่งออกไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(มูลค่าการส่งออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย) 
การผลิตและจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้มีแนวโน้ม
หดตัวในอัตราที่ต่ าลงแต่ยังไม่สามารถขยายตัวได้
เนื่องจากผู้บริ โภคยังมีภาระค่าครองชีพและหนี้
ครัวเรือนที่สูงจึงเลือกจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จ าเป็น
มากกว่า 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน 
  การจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลาง

ทางการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2560 มีจ านวน 442,590 คน 
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) ร้อยละ 15.3 ขณะที่
การว่างงาน 6,050 คน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
(YoY) ร้อยละ 21.8 แม้ว่าการจ้างงาน และการว่างงาน
จะลดลง ควรติดตามสถานการณ์อย่ า ง ใกล้ ชิ ด 
เนื่องจากสถาบันการเงินชะลอการขยายสาขาและ
ชะลอการจ้างงานแทนต าแหน่งที่ลาออกและเพ่ิมการ
พัฒนา “ฟินเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 
(Financial Technology) ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น การใช้บริการทางการเงินด้วย
ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยคนเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมอีก
ต่อไป ขณะที่ธนาคารหลายแห่งลดการขยาย/ปิดสาขา 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนส่ง 
   การจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่ง มีจ านวน 

542,000 คน เมื่อเทียบกับข้อมูลเดียวกันกับปีที่แล้ว 
พบว่าการจ้างงานมีอัตราขยายตัว (%YoY) คิดเป็น
ร้อยละ 6.9 การจ้างงานในอุตสาหกรรมการขนส่งคาด
ว่าจะขยายตัวสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัว
อย่างต่อเนื่ องในหลายหมวดสินค้า  อาทิ  สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์
ยาง ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ตามอุปสงค์
จากจีนและอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น สินค้าหมวด ยานยนต์ 
และสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว
และภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามปัจจัยบวก
จากเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการยกเว้น/ลด
ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 6 เดือน 
โดยสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่งเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 

 

12. อุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ สังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจ้างงานอุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ
สังคมสงเคราะห์  เดือนมีนาคม 2560 มีจ านวน 
760,000 คน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน   
ร้อยละ 5.55 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.11 
คาดว่า ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายยารักษาหรือ
ป้องกันโรคในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัว รวมถึง
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้เกิด
ธุรกิจสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น อาทิ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ที่ปรึกษาการเงินเ พ่ือการเกษียณ     
และธุรกิจบริการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ และ (2) กระแส        
Healthy  Beauty Smart และ Aging (การชะลอวัย) 
ของกลุ่มวัยท างานถึงวัยกลางคนมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
สุขภาพเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 
      การจ้างงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  มี
จ านวน 406,000 คน ลดลงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (%YoY) เนื่องจากผลกระทบจากการปราบปราม
ทัวร์ผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามจ านวนนักท่องเที่ยวจีน
มีทิศทางการปรับดีขึ้นหลังการปราบปรามทัวร์ผิด
กฎหมายในช่วงก่อนหน้ารวมทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศจีน และเกาหลีใต้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีน
เลือกที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น และจ านวน
นักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ตลอดจนปัญหาน้ า
ท่วมในภาคใต้ เริ่มคลี่ คลาย ส่ งผลให้การจ้างงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมกลับมาขยายตัวได้ดี  
นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆ ที่คาดว่าจะเติบโตดี
ขึ้น อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียจากการเปิดตลาดท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวจากรัสเซียที่ท าตลาดยัง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยมีเทศกาลและ
งานประเพณีต่างๆ หมุนเวียนตลอดทั้งปี อาทิเดือน
เมษายนของทุกปี ไทยมีประเพณีวันสงกรานต์ที่สืบสานมา
ยาวนาน ซึ่งสะท้อนภาพวิถีวัฒนธรรมและความเป็น
เอกลักษณ์ของไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจ
มาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มเอเชีย 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ้างงานอุตสาหกรรมภัตตาคาร  มีจ านวน 
584,000 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.55 เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน การจ้างงานในอุตสาหกรรม
ภัตตาคารคาดว่าจะขยายตัวสอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย และรัสเซีย ที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น 
 

 
3.4.  แนวโน้มการจ้างงานรายอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง 

การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้น าที่มีนัยส าคัญต่อตลาดแรงงาน 
ในรายอุตสาหกรรมที่มีการชะลอตัวในเกณฑ์ที่อาจกระทบต่อการจ้างงาน โดยมีอุตสาหกรรมต้องเฝ้าระวัง  
7 อุตสาหกรรม (ใช้ข้อมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2560 

ความน่าจะเป็น แนวโน้ม ความน่าจะเป็น    แนวโน้ม 
การเฝ้าระวังการจ้างงานรายอุตสาหกรรม จ านวน 7 อุตสาหกรรม  
 1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   100% แจ้งเตือน 100% แจ้งเตือน 
 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจ้งเตือน 100% แจ้งเตือน 
 3.อุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ 

กิจกรรมด้านบริหารชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคล
อื่น ๆ 

98.75% ปกติ 100% แจ้งเตือน 

 4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 94.78% แจ้งเตือน 93.61% แจ้งเตือน 
 5. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 56.17% ปกติ 93.09% แจ้งเตือน 
 6. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน 42.68% ปกติ 57.95% แจ้งเตือน 
 7. อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 38.59% ปกติ 54.80% แจ้งเตือน 

ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานที่ยังอยู่ในภาวะปกติ มีจ านวน 7 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว์ 2. อุตสาหกรรมขายส่งและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  
4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 5. อุตสาหกรรมขนส่ง 6. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และ 7. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
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3.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีชี น าภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้น าเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุ่มประเทศ 

อยู่ ในภาวะปกติ  และคาดว่าไม่ส่ งผลกระทบต่อการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน  
ข้างหน้า กล่าวคือ ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ ประเทศจีน กลุ่มประเทศ OECD  และ
สหรัฐอเมริกา ขยายตัว ประเทศญี่ปุ่น ทรงตัว ส่วนประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย ชะลอตัว  

ประเทศ 
ดัชนีชี น า

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะชี น าตลาดแรงงานไทย 

เดือนมกราคม 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ค่า% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

ค่า% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 99.6 1.02 ขยายตัวชะลอลง ปกติ 1.32 ขยายตัว ปกติ 
2.  ญี่ปุ่น 100.1 0.50 ทรงตัว ปกติ 0.50 ทรงตัว ปกติ 
3. กลุ่มประเทศ OECD 100.1 0.30 ขยายตัว ปกติ 0.40 ขยายตัว ปกติ 
4.  สหรัฐอเมริกา 99.8 0.61 ขยายตัว ปกติ 0.91 ขยายตัว ปกติ 
5.  อินโดนีเซีย 100 1.42 ขยายตัวชะลอลง ปกติ 1.21 ชะลอลง ปกติ 
6.  อินเดีย 99.4 -0.50 ชะลอตัว ปกติ -0.80 ชะลอตัว ปกติ 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ เดือน มีนาคม 2560 ยังไม่เผยแพร่ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน

ภัยด้าน
แรงงาน

ราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ 
การจ้างงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยชี น า 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน
มีนาคม 
2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตรา
การใช้
ก าลัง

การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตราการ
ใช้น  ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผู้ประกอบกา
รธุรกิจ

ท่องเท่ียว 

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

อัตราหนี   
NPL 

ดัชนี 
ค้าปลีก 

อัตราการ
ใช้แก็ส 
NGV 

จ านวน
นักท่องเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 (ISIC 2930) 
-อิเล็กทรอนิกส์ 
 (ISIC 32) 

5.24 -16.78 -4.46 -5.80 ชะลอตัว
เพิ่มข้ึน 

 
 

13.45 
 
 

15.38 

 
 

0.08 
 
 

1.52 

 
 

-2.08 
 
 

2.78 

 
 

0.44 
 
 

15.27 

- - - - -  
 

1.00 

มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง

งาน  
100 % 

-  ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศญี่ปุ่นชะลอตัว 
- มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอกนิกส์ขยายตัว
ลดลง 
 

2.  ย านยน ต์ แล ะ
ชิ้นส่วน 
 (ISIC 3410) 
 
 

-0.22 14.25 -3.62 -4.92 ชะลอตัว
เพิ่มข้ึน 

-2.62 
(รถยนต์ 

อุปกรณ์และ
ส่วน 

ประกอบ) 

-11.12 -9.65 12.21 - - - - - 0.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน 

7% 

- ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง
และรถยนต์พาณิชย์ในประเทศ
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว์ 
 (ISIC 15) 

1.26 3.56 0.00 -2.5 ชะลอตัว
เพิ่มข้ึน 

2.50 
(อาหารทะเล
กระป๋องและ

แปรรูป) 

1.03 -1.22 11.83 - - - - - 0.00 ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง

งาน  

- ดัชนีราคาผู้บริโภคด้านอาหาร 
ขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
 
 
 

4. สิ่งทอ 
-สิ่งทอ (ISIC 17) 
-ด้ายฝ้าย  
(ISIC 1711) 

-5.47 -
4.85—
2.861-
0.686.

82 

-13.11 -3.98 ชะลอตัว
ลดลง 

 
6.18 

 
4.99 

 
-1.89 

 
-1.91 

 

 
0.42 

 
0.59 

 
2.83 

 
3.56 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง

งาน  
100 % 

 

- มูลค่าการส่งออกสิ่งทอชะลอตัว 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การจ้างงานภาคเอกชนจากการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรรายไตรมาส (ล่าสุดไตรมาสที่ 1/2560) มูลค่าการส่งออกสินค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้ก าลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของส า นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมีนาคม 2560 น ามา
วิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของอุตสาหกรรมประกอบแนวโน้มโอกาสการจ้างงานในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน

ภัยด้าน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ        
การจ้างงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยชี น า 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน
มีนาคม
2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 

สถานะ 
ปัจจุบันการ

จ้างงาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใช้ก าลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น  ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู้ 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

อัตรา
การเข้า

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี   
NPL 

ดัชนี 
ค้าปลีก 

อัตรา
การใช้

แก็ส NGV 

จ านวนนัก 
ท่องเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห่ ม 
(ISIC18) 

7.06 -0.17 -3.67 0.19 ขยายตัว 3.55 -0.17 0.04 7.55 - - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง

งาน  
43 % 

- ดัชนีราคาผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย 
และสิ่งทอชะลอตัว 
- ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 
 

6. ขายส่ง ขายปลีกฯ 
-ขายส่ง 
-ขายปลีก 

2.94 1.63 3.98 1.89 ขยายตัว
ลดลง 

- - - - -9.28 
(ก.พ. 60) 
  

- - -  0.02 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

2% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
  
 2.53 

(ก.พ. 60) 
  

7.  อุ ต ส าห ก ร ร ม
แม่พิมพ์ 
 

-3.96 -1.02 6.8 15.81 ขยายตัว
เพิ่มข้ึน 

-16.98 
 (แม่พิมพ์ 
หุ่น แบบ

หล่อโลหะ) 

- - - - - - - - 0.93 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน 93 % 

 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอ
ตัว 
-ดัชนีราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 
 
 

8.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ก่อสร้าง 
-การผลิตปูนซีเมนต์ 
ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร์ 
 (ISIC 2694) 
-เหล็กและเหล็กกล้า  
(ISIC 2710) 

5.80 5.44 0.09 0.2 ขยายตัว
เพิ่มข้ึน 

 
 

-25.02 
 
 

73.46 

 
 

-1.06 
 
 

9.01 

 
 

-0.61 
 
 

6.52 

 
 

-2.38 
 
 

15.75 

- - - - - 0.23 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง

งาน  
23% 

- ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของ
ไทยขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP ก่อสร้าง ขยายตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์ระบบ 
เตือนภัยด้าน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ        
การจ้างงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยชี น า 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน
มีนาคม
2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 

สถานะ 
ปัจจุบันการ

จ้างงาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใช้ก าลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น  ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู้
ประกอบ 
การธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

อัตรา
การเข้า

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี   
NPL 

ดัชนี 
ค้าปลีก 

อัตรา
การใช้
ก๊าซ
NGV 

จ านวน
นักท่องเท่ียว 

9. ไม้และเครื่องเรือน 
- ก ารผลิ ต ไม้ แล ะ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ฯ
(ISIC 20) 
-การผลิตเฟอร์นิเจอร์       
( ISIC 3610) 

3.92 1.3 -6.97 -7.02 ชะลอตัว
เพิ่มข้ึน 

 
-40.45 

 
 

-18.57 

 
- 
 
 

-7.77 

 
- 
 
 

6.58 

 
- 

 
 
-7.39 

- - - - - 0.55 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน   55% 

- ดัชนีราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 
 
 
 
 

10. การเป็นสื่อกลาง
ทางการเงิน 

-1.46 -0.19 6.88 -0.18 ชะลอตัว - 
 

 

-   - - - - 13.19 
 

0.60 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน   60 % 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหม่ขยายตัวลดลง 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวลดลง 
 
 

11. ขนส่ง 4.53 2.17 -5.82 -1.76 ชะลอตัว
ลดลง 

-  -   - 1.2 - -  0.32 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน    32 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
- ค่าใช้จ่ายรัฐบาลขยายตัว 
 
 
 

2.5 

12. งานด้านสุขภาพ
งานสังคมสงเคราะห์ 
- เ ครื่ อ งมื อแพทย์
และอุปกรณ์  (ISIC 33) 
- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง
เ ภ สั ช ก ร ร ม  ( ISIC 
2423) 

0.56 10.05 5.87 -4.09 ชะลอตัว  
 

0.12 
 

5.22 

 
 

1.90 
 

5.62 

 
 

-0.11 
 

3.41 

 
 

3.15 
 

10.01 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน   99 % 

- ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะท้อนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใช้ก าลังการผลิต สะท้อน ภาวการณ์ผลิตและความต้องการของตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราส่วนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มก าลังการผลิต 
-   ดัชนีการส่งสินค้า สะท้อน ภาวการณ์จ าหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนในตลาดสินค้า ซ่ึงบ่งบอกระดับการขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศ 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือนภัย

ด้านแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ        
การจ้างงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยชี น า 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน
มีนาคม
2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 

สถานะ 
ปัจจุบันการ

จ้างงาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใช้ก าลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตราการ
ใช้น้ ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู้ 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว 

อัตรา
การเข้า

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชนี 
ค้าปลีก 

อัตรา
การใช้
แก็ส 
NGV 

จ านวน
นักท่องเท่ียว  

13.ท่องเที่ ยวและ
โรงแรม 

-3.13 9.11 9.85 -1.33 ชะลอตัว - - - - - - -5.83 
(Q4/59) 

 

- - 0.94 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน   94 % 

- จ านวนนักท่องเที่ยวชะลอตัว 
 

-0.72 
 

14. ภัตตาคาร 4.12 3.34 5.65 -0.60 ชะลอตัว - - - - - - - 2.01 
 

- 0.00 ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง

งาน 

- อัตราการเข้าพักโรงแรม 
ขยายตัว  
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ตารางการวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยจากดัชนีชี ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 
 
 

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจการแรงงาน 
(Composite Signal indicator) 

ค่าอ้างอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ณ มีนาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock    
1. การใช้กระแสไฟฟ้า  

(ล้านกิโลวัตต์/ชม.) 
0.00 1.45 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 -1.56 ปกติ 
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 2.71 ปกติ 
4.  มูลค่าการจ าหน่ายรถยนต์ (คัน) -26.95 16.73 ปกติ 
5. มูลค่าการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ (คัน) -33.41 5.70 ปกติ 
6. มูลค่าการส่งออก -8.83 11.70 ปกติ 
7. พ้ืนที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 
-45.61 14.40 ปกติ 

8. ดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -0.17 ปกติ 
9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ -45.27 11.89 ปกติ 
10. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ -8.80 2.14 ปกติ 
11. อัตราการใช้ก าลังการผลิต -10.46 -9.96 ปกติ 
12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 
-4.72 1.66 ปกติ 

    ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock    
13. ราคาน้ ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลล่าห์สหรัฐ/บาร์เรล) 
57.62 35.02 ปกติ 

 
* หมายเหตุ 

ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ 
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน 
ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ 
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน 
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Template ด้านเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจ าเดือนมีนาคม 2560 
 

 
ตัวชี วดัทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 
เดือนล่าสุด 
(มี.ค.60) 

เดือนก่อนหน้า 
(ก.พ.60) 

เดือนล่าสุดของ 
ปีก่อนหน้า 
(มี.ค.59) 

ต้นไตรมาสปัจจุบัน 
 เดือนล่าสุดปี 60 

(มี.ค.60) 

ต้นไตรมาสปัจจุบัน 
 เดือนล่าสุดปี 59 

(มี.ค.59) 

1. ผู้มีงานท า       
    1.1 ภาคเกษตร (ส ารวจ LFS) 11,340,580 10,694,600 11,252,600 11,340,580 11,252,600 
(%YoY) 0.78 -4.41 -3.25 0.78 -3.25 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33) 

10,542,660 10,509,866 10,365,424 10,542,660 10,365,424 

(%YoY) 1.71 1.56 2.89 1.71 2.89 
2.  จ านวนผู้ ว่ า ง งานจากทะ เบียน 

ประกันสังคม (SSO) 
145,151 129,558 133,247 145,151 133,247 

(%YoY) 8.93 5.26 19.89 8.93 19.89 

3.จ านวนผู้ว่างงานจากการส ารวจ (NSO) 495,670 429,710 396,950 495,670 396,950 

(%YoY) 24.87 28.12 4.99 24.87 4.99 
4.อัตราการว่างงาน : สสช 1.3 1.1 1.0 1.3 1.0 

ตัวชี วดัทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
เดือนล่าสุด 
(ก.พ.60) 

เดือนก่อนหน้า 
(ม.ค.60) 

เดือนล่าสุดของ 
ปีก่อนหน้า  
(ก.พ.59) 

ต้นไตรมาสปัจจุบัน  
 เดือนล่าสุดปี 60 
(ม.ค.60-ก.พ.60) 

  

ต้นไตรมาสปัจจุบัน  
 เดือนล่าสุดปี 59 
(ม.ค.59-ก.พ.59) 

5. โอกาสในการท างาน       
    5.1 ผู้สมัครงานใหม่ 15,541 11,731 44,726 27,272 87,307 

(%YoY) -65.25 -72.45 -4.11 -68.76 2.60 

    5.2 ต าแหน่งงานว่าง 33,889 30,645 43,019 64,534 83,003 
(%YoY) -21.22 -23.36 1.15 -22.40 8.34 
    5.3 การบรรจุงาน 23,617 22,327 30,436 45,944 61,392 

(%YoY) -22.40 -27.88 -13.89 -25.16 -5.58 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , ส านกังานประกันสังคม) , ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผู้มีงานท า ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

1.1 ผู้มีงานท าภาคการเกษตร คือ ข้อมูลผู้มีงานท าจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (NSO) 
1.2 ผู้มีงานท านอกภาคการเกษตร คือข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจ้าง) : มาตรา 33 (SSO : MOL) 

                2. ผู้ว่างงานจากทะเบียน คือ ผู้ขอรับประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ของส านักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                3. ผู้ว่างงานจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปและในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใด 
ดังต่อไปนี้    
                    3.1 ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์  
                     3.2 ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า และไม่ได้หางานท าในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะท างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ  
 4. อัตราการว่างงาน ใช้ข้อมูลจากกการส ารวจภาวะการท างานของประชากรรายเดือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการท างาน เป็นข้อมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน 
 = จ านวน ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน – จ านวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    
           จ านวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    

 
 
 
 
 
 

X 100 
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สรุป เกณฑ์วิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงานนั้นจะใช้ข้อมูลของจ านวนผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมเป็น

ตัวแปรอ้างอิง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือนและมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยได้  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ที่ส่งสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจ้างงาน  
(1.การใช้กระแสไฟฟ้า 2.อัตราการใช้ก าลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 4.มูลค่าการส่งออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ ามันดิบ Brent 7.มูลค่าการจ าหน่ายรถยนต์ 8.มูลค่าการจ าหน่ายรถจักยานยนต์ 9.พ้ืนที่ 
รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้น า  
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี้ระดับภัย คือ  
1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกัน 7-13 ตัว 
2. ระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกัน 6 ตัว 
3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกันไม่เกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือก าหนดดัชนีภาวะแรงงานว่าจะ
อยู่ระดับใด โดยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี้ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนการจ้างงานลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนต่ ากว่าร้อยละ 1 จนถึง
ระดับติดลบไม่เกินร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน 

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะที่จ านวนผู้ประกันตนขยายตัวตามปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งสะท้อนว่าการ
จ้างงานและจ านวนผู้ประกันตนมีการขยายตัวที่ใกล้เคียงหรือไม่น้อยไปกว่าการขยายตัวของก าลังแรงงานใน
ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานส าหรับแบบจ าลอง Multinomial Logistic 
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี ระดับ คือ 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต่ 0 – 40 %       = สีเขียว 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต่ 41 – 50 %     = สีเหลือง 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต่ 51 – 100 %   = สีแดง 

3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลส านักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑ์วิกฤต คือ 
3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ

จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจ านวน 12 เดือนติดต่อกัน  
 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ

จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจ านวน 3 เดือนติดต่อกัน 
3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO : LFS) 

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจ้างงาน คือการลดลงของการจ้างงาน
มากกว่าร้อยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการว่างงาน คือ กรณีท่ีจ านวนคนว่างงานใน
ภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเกินกว่า 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
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3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานรายสาขา เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานสาขา
ใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาส
ติดต่อกัน 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากข้อมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 
3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 
    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จ านวนผู้ถูก

เลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จ านวนผู้ถูก

เลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 
   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีท่ีจ านวนผู้ถูก

เลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จ านวนผู้ถูก

เลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี น าเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

ชื่อบทวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล/เว็บไซต์ ประเภทการเผยแพร่ วันที่เผยแพร่ หมายเหตุ 
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 
1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม
ประจ าเดือนมีนาคม 2560 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

   28 มี.ค. 2560 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีนาคม 
2560 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมไตรมาส 4/2559  

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  มี.ค. 2560 แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 4 ปี 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
มีนาคม 2560 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th 

  เม.ย. 2560 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี
ชี้น าเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินเดือนมีนาคม 2560 

4.สรุปผลการส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากรเดือนมีนาคม 

สนง.สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

  เม.ย.  2560 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจภาวการณ์ท างานของ
ประชากรมีนาคม 2560 

5.  ข้อมูลจ านวนผู้มี งานท า ท่ีเป็น
ลู กจ้ า งภาค เอกชนจ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากข้อมูลการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 

สนง.สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

     ม.ค. 2560 แสดงข้อมูลจ านวนผู้มีงานท า
จ าแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
4 ปี 2559 

6. Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 
2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
www.nesdb.go.th 

  เม.ย. 2560 แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี  
1/2560  

7.  Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://social.nesdb.go.th 

  พ.ค. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
1/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 30 ก.พ. – 15 
มี.ค. 2560 

แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 
อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และยุโรป 
เดือนมีนาคม 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 16-30 มี.ค.
2560 

แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 1 6 - 3 0  มี . ค .
2560 

แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 1 6 - 3 0  มี . ค .
2560 

แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น  

12. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment Index) 
มกราคม 2560 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ 
ส านักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

  เม.ย. 2560 แสดงข้อมูลผลการส ารวจความ
เ ชื่ อ มั่ น ท า ง ธุ ร กิ จ จ า ก ก ลุ่ ม
ตัวอย่างธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 668 ราย เป็นราย
เดือน 
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