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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนเมษายน 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 
- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนเมษายน 2560 มีจํานวน 10,523,934 คน มีอัตรา 

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.80 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (มีนาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 1.71) 
- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนเมษายน 2560  

มีจํานวน 147,838 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.92 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (มีนาคม 2560 
อยูท่ีรอยละ 185)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนเมษายน 2560 ผูประกันตน     
ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 22,833 คน คิดเปน 
รอยละ -11.85 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.25  

ในการนี้สํานักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงการรายงานจํานวนผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน เดิมจําแนก
ตามสาเหตุและประเภทกิจการ เปนจําแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2552 Thailand 
Standard Industrial Classification (TSIC 2009) ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบรอยละการเปลี่ยนแปลงรายเดือน 
และรายป ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 
 ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 
โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนเมษายน 2560 มีสถานการณดานแรงงานท่ีควร
เฝาระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับรถยนต 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรใชในงานเฉพาะอยาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  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 

3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนเมษายน 2560   
มีจํานวน 276 โรงงาน การจางงาน 5,444 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 74 โรง จํานวนคนงาน 11,684 คน  
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 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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ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31 พ.ค. 2560) 
 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 
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- 1.29 

  

สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2560       
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนเมษายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวเม่ือเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ -1.73 และชะลอตัวเชนเดียวกันรอยละ -20.03 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 
อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส การผลิตสตารชและ
ผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ และการผลิต
เครื่องปรับอากาศ  

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนเมษายน 2560 
(MOM) 

เดือนเมษายน 2560 
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 100.07 
ลดลง 

รอยละ 20.03 

100.07 
ลดลง 

รอยละ 1.73 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 60.07 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตผลิตภัณฑท่ีดจากการกลั่นปโตเลียม การ
ผลิตนํ้ามันพืช นํ้ามันจากสัตว  
การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตสิ่งของจาก
กระดาษ และการผลติเคมีภณัฑพ้ืนฐาน 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส การผลิตสตารชและ
ผลิตภณัฑจากสตารช การผลิตคอนกรีต ซีเมนต และ
ปูนปลาสเตอร การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอ่ืน  ๆและ
การผลิตเครื่องปรบัอากาศ 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต การผลติอุปกรสาํหรับยาน
ยนตและเครื่องยนต การผลิตผลติภัณฑยาง
อ่ืนๆ การผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเหล็กกลา
ข้ันมูลฐาน และการผลติหลอดอิเลก็ทรอนิกส 

การผลิตยานยนต การผลติเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ การผลติผลิตภณัฑโลหะประดิษฐ
อ่ืนๆ การผลิตเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลและนํ้าดื่ม 
และการผลิตเฟอรนิเจอร   

  

  แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   
(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 

 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนเมษายน 2560 

 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการ 

 276 แหง 5,444 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 81 แหง 
(29.35%) 

1,993 คน 
(36.61%) 

    -สวนภูมิภาค 195 แหง 
(70.65%) 

     3,451 คน 
(63.39%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   257 แหง 3,485 คน 
ขนาด M     17 แหง 1,465 คน 
ขนาด  L      2 แหง 494 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 53 แหง 702 คน 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 
           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (เมษายน 2560)  จํานวน 10,553,910 คน 
 - YoY (เมษายน 2560 เทียบกับ เมษายน 2559)      7.01 % 
2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มีนาคม 2560) จํานวน 11,340,580 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)       0.78 % 
3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (เมษายน 2560)  จํานวน 10,523,934 คน 
 (ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)    
 - YoY (เมษายน 2560 เทียบกับ เมษายน 2559)      1.80 % 
4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มีนาคม 2560) จํานวน 10,542,660 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)       1.71 %    

            จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2560 มีผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 10,553,910 คน มีอัตรา 
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยู ท่ี 7.01% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2559 จํานวน 9,863,00 คน 
มี อัตราการชะลอตั วอยู ท่ี  -7.07%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนเมษายน 2560 
เปรี ยบเทียบกับ (YoY) ของเดื อนมีนาคม 2560 ในเดื อนเมษายน 2560 มี อัตราการขยายตั วอยู ท่ี  7.01% 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงมี อัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  0.78% ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 
จํานวน 10,523,934 คน มีอัตราการขยายตัว 1.80 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา 
(เมษายน 2559 ซ่ึงมีจํานวน 10 ,338,067 คน ซ่ึงมี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  2.78%) แตหากพิจารณาอัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนเมษายน 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนมีนาคม 2560 ในเดือนเมษายน 2560 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.80 % ขยายตัวจากเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.71% 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  
  อัตราการวางงาน เดือนเมษายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.25 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 1.04 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (มีนาคม 2560)  
อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.29 มาอยูท่ีรอยละ 1.25 
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 โอกาสในการทํางานมีผูส มัครงานใหม  จํานวน 16 ,709 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -65.33% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (มีนาคม 2559) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 37,491 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -9.85% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2559) 
การบรรจุงานจํานวน 26,209 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -24.76% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(มีนาคม 2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 69.91% มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -16.54% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 44.57 % 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -61.54% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2559) 

1) ผูสมัครงานใหม (มีนาคม 2560 จํานวน 16,709 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบ มีนาคม 2559)  -65.33 % 
2) ตําแหนงงานวาง (มีนาคม 2560) จํานวน 37,491 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบ มีนาคม 2559)  -9.85 % 
3)   การบรรจุงาน (มีนาคม 2560) จํานวน 26,209 คน 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบ มีนาคม 2559)  -24.76 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (มีนาคม 2560)  69.61 % 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบ มีนาคม 2559)  -16.54 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (มีนาคม 2560)      44.57 % 
 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบ มีนาคม 2559)  -61.54 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (เม.ย.60) แนวโนม  ท่ีมา 

    เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ใ น เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  2560 ข ย า ย ตั ว ต อ เ นื่ อ ง  
โดยการสงออกยังขยายตัวในหลายหมวดสินคา เชนเดียวกับการทองเท่ียวท่ีขยายตัวดี 
สอดคลองกับอุปสงคตางประเทศท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง ดานบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจาก
หมวดบริการเปนสําคัญ ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือน อยางไร 
ก็ ต า ม  ก า ร ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ด ตั ว ต า ม ก า ร ผ ลิ ต ห ม ว ด 
ยานยนตเปนสําคัญ ขณะท่ีการใชจายภาครัฐโดยเฉพาะรายจายลงทุนหดตัวหลังจากเรง
เบิกจายในชวงท่ีผานมา ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอลงตอเนื่อง
ตามราคาอาหารสดเปนสําคัญ สําหรับอัตราการวางงานท่ีปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือน
กอน ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องตามรายรับจากภาคการสงออกและภาค
การทองเท่ียว 

    คาดวาเศรษฐกิจจะเติบโตตอเนื่อง โดยมีแรงหนุนสําคัญจากการ
สงออกคาดวาจะขยายตัวสูง ท้ังผลจากฐานต่ํา และสัญญาณการนําเขา
วัตถุดิบในชวงท่ีผานมาท่ียังขยายตัวดี ขณะท่ีการบริโภคเอกชนจะยังได
ปจจัยบวกจากราคาสินคาเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยเฉพาะยางพารา 
น้ําตาล และปาลมน้ํามัน ขณะท่ีผลผลิตเกษตรจะยังขยายตัวตอเนื่องจาก
ภัยแลงท่ีไมรุนแรงเทาปกอนประกอบกับฐานต่ํา สําหรับภาคการ
ทองเท่ียวจะยังขยายตัวตอเนื่องโดยมีปจจัยบวกจากเทศกาลสงกรานตแต
ไมมากนักจากการควบคุมจัดงานเลี้ยงรื่นเริง อยางงไรก็ดี การลงทุน
ภาคเอกชนยังมีแนวโนมซบเซา แตคาดวาจะใชเวลาในการกระตุนใหเกิด
ก า ร ล ง ทุ น จ ริ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก ล ง ทุ น ยั ง ร อ 
ความชัดเจนของสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน รวมถึงความ
ชัดเจนทางการเมือง แมจะมีประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตการ
เลือกตั้งก็มีแนวโนมจะถูกเลื่อนออกไปจาก Roadmap เดิม 

ร า ย ก า ร
เ ศ รษฐกิ จ แล ะ
ก า ร เ งิ น เ ดื อ น
เมษายน 2560, 
รายงานแนวโนม
ธุรกิจ (รายไตร
มาส), 
ธ น า ค า ร แ ห ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , 
ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนเมษายน 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนเมษายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10 ,523,934 คน มีอัตราการขยายตัว 1.80% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนเมษายน 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,338,067 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 185,867 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม          
มีจํานวน 147,838 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ี 6.92% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการ
ข ย า ย ตั ว อ ยู ท่ี  1.85% ( MoM)  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น มี น า ค ม  2560 มี จํ า น ว น  1 4 5 ,151 ค น 
อัตราการวางงาน อยูท่ีรอยละ 1.40 ของผูประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง 
มีจํานวนท้ังสิ้น 22,833 คน คิดเปนรอยละ 0.22 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.25 

 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
มีนาคม 2560 เมษายน 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

0.31 0.18 1.71 1.80 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

12.04 1.85 8.93 6.92 

 มกราคม 2560 กุมภาพันธ 
2560 

มีนาคม 2560 เมษายน 2560 

อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ
ผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.28 1.23 1.38 1.40 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ
เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.28 0.26 0.25 0.22 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,523,934 
คน มี อัตราการขยายตัว  1 .80% เ ม่ือเ ทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผ านมา ( เดือนเมษายน 2559) 
ซ่ึงมีจํานวน 10,338,067 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนเมษายน 2560 เทียบกับ 
เดือนมีนาคม 2560 พบวาในเดือนเมษายน 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู ท่ี 1.80% ขยายตัวจาก 
เดือนมีนาคม 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 1.71% สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณ 
การจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผลของวิกฤตตมยํา
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ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 
ส.ค.45 = -2.93% 

 

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% 
เม.ย.60/เม.ย.59=1.80% 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (เมษายน 2560) จํานวน 147,838  คน 
   - YoY (เมษายน 2560 เทียบกับ เมษายน 2559)  6.92 % 
  - MoM (เมษายน 2560 เทียบกับ มีนาคม 2560)   1.85  % 
 2)    จํานวนผูวางงาน (มีนาคม 2560) จํานวน    145,151  คน 

- YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)             8.93 % 
- MoM (มีนาคม 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ 2559)            12.04 % 

 จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2560 มีผูวางงานจํานวน 147,838 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยูท่ี 6.92% 
เ ม่ือเทียบกับเดือนเดี ยวกันของป ท่ี แล ว (เดื อนเมษายน 2559) มีจํ านวน 138 ,276 คน ซ่ึ งตั วเลขลดลง 
จากเดือนมีนาคม 2560 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 (YoY) ซ่ึงอยู ท่ี  8.93% แต เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 
(มีนาคม 2560) พบวา มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  1.85% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลข 
ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนเมษายน 2560 อยู ท่ี 1.40% โดยอัตราการวางงานของสํานักงาน 
สถิติแหงชาติ ซ่ึงอยูท่ี 1.2 (มีนาคม 2560) (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

เม.ย.60 = 147,838 คน 
%YoY = 6.92% 
%MoM = 1.85 % 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 
 

 

 
ที่มา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %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  12.65 147,838  6.92

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

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2554 - 2560 : YoY

เดือน/ป
2554 2555 2559255825572556

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 
มิ.ย.52= 2.20 

เม.ย.60 = 1.40 
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3.สถานการณการเลิกจาง 
- อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนเมษายน 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 22,833 คน คิดเปนรอยละ 0.22 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.25 และชะลอตัวจาก
ปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.26  

- ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 
โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนเมษายน 2560 มีสถานการณดานแรงงานท่ี
ควรเฝาระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับรถยนต 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรใชในงานเฉพาะอยาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

- แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง 
และลาออกของสํานักงานประกันสังคม 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (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 10,523,934 22,833     0.22

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

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2557 2558

เม.ย.60 = 0.22 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ เมษายน 2560 (แนวโนมเดือนพฤษภาคม  – เดือนเมษายน 2560) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.80% เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงาน
ในอีก 12 เดือนขางหนา มีสัญญาณบงชี้จากระบบดานแรงงาน (Labor Early Warning System) วาอยูในสถานะ
เฝาระวัง สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติ ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวัง
และติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ีและสงเสริมความเขาใจในสถานประกอบการภายใต
ภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และการติดตามแนวโนมการเลิกโรงงาน การเปดโรงงานใหม การจดหรือ 
เลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 
 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 
เดือนขางหนาตั้งแตเมษายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 อยูในภาวะ
ปกติ” โดยมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 1 ตัว จากดัชนีผสมท้ัง 13 
ตัว คือ การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) อยูท่ี
รอยละ -4.86 ซ่ึงเปนการลดลงกวาคาอางอิง (คาอางอิง = 0.00) 
โดยเปนผลมาจากฐานต่ําของชวงเดียวกันของปกอน หากพิจารณา
ตามการใชไฟฟา พบวา ภาคครัวเรือน มีปริมาณการใชไฟฟา
ลดลง รอยละ -4.55 ตามสภาวะอากาศท่ีประเทศไทยมีฝน
รวมท้ังประเทศ สูงกวาคาปกติ 8% (สรุปลักษณะอากาศเดือน 
เมษายน 2560 : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยสนับสนุน 
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร

ชาตแิละการสรางความปรองดองสมานฉันท และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมท้ังการมีแผนงานบูรณา
การเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท้ังระดับ Agenda ระดับ Regional และ
ระดับ Area  

2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค  
การลงทุนภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  
ดังนี้ 

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

 -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 
2558 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ 

 -  มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอยภายใตโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  

 -  มาตรการการคลังเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
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สามารถนํารายจายเพ่ือการลงทุนในป 2560 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปภาษี 2560 ได 1.5 เทา 
3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนเมษายน 2560   

มีจํานวน 276 โรงงาน การจางงาน 5,444 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 74 โรง จํานวนคนงาน 11,684 คน  
 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ (1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน       

(2 )  การส ง เสริม 10 อุตสาหกรรมเป าหมายเ พ่ือ ขับเคลื่ อนเศรษฐ กิจในอนาคต นอกจากชวยเ พ่ิม 
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลว จะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและ เพ่ือให
สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต (3) โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC)  

   
 

 
 

 

http://warning.mol.go.th/


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เมษายน 2560 http://warning.mol.go.th หนา 14 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 
13 ดัชน ี

กรกฎาคม  
2559 

สิงหาคม-
พฤศจิกายน 

2559 

ธันวาคม 
2559 

มกราคม 
2560 

กุมภาพันธ 
2560 

มีนาคม  
2560 

เมษายน  
2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 
เตือนภัยการจางงาน 
(ดัชนี) 

2 
(การใช

กระแสไฟฟา 
(-0.05%) , 
ดัชนีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรม  
(-4.85%)) 

0 1 
(การใช

กระแสไฟฟา  
(-1.20%)) 

1 
(ราคานํ้ามันดิบ

Brent  
ในตลาดโลก 
 (77.79%)) 

0 0 1 
(การใช

กระแสไฟฟา  
(-4.86%) 

สถานะสัญญาณ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 
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3.2. แนวโนมการจางงาน การวางงาน  
การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนเมษายน 2560  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.80% เพ่ิมข้ึนจากมีนาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 1.71 % เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยู ในระดับปกติ 
(1.80% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะเฝาระวัง ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  
ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนมีนาคม 2560 เดือนเมษายน 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 100.94% เฝาระวัง 94.68% เฝาระวัง 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 52.00% เฝาระวัง 76.00% เฝาระวัง 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรท่ัวราชอาณาจักร 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

 

ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟา ณ เดือน

เมษายน 2560 มีจํานวน 126,275 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนท่ีผานมา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟา 
มีอัตราการขยายตัว คิดเปนรอยละ 3.91 และเม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน การจางงานมีอัตราขยายตัว 
(%YoY) คิดเปนรอยละ 5.48 สําหรับการวางงาน      
มีอัตราการขยายตัวเชนเดียวกันคิดเปนรอยละ 0.98 
ขณะท่ีการเลิกจางมีอัตราการชะลอตัวคิดเปนรอยละ -
31.15 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การจาง
งานในอุตสาหกรรมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส ณ เดือน
เมษายน 2560 มีจํานวน 259,153 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนท่ีผานมาพบวา การจางงานในอุตสาหกรรม
เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว คิดเปนรอยละ -
37.12 ตามการสงออกท่ีชะลอตัวในประเทศคูคาท่ี
สําคัญ อยางไรก็ตาม การจางงานในอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะเพ่ิมมากข้ึนตาม
การผลิตในหมวดเครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผาท่ี
ขยายตัวท้ังในประเทศและตลาดสงออกหลัก รวมถึง 
HDD      ท่ีผูผลิตบางรายขยายกําลังการผลิตและ
สงออกไปตลาดหลักเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
            การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน ยานยนต ณ เดือน เมษายน จํานวน 282,897 คน         
เม่ือพิจารณาอัตราการแปลี่ยนแปลงของจํานวนผูมีงานทํา
ท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน (ยานยนต) รายไตรมาส 
1/2560 พบวาชะลอตัวรอยละ -10.42 จากชวง
เดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดสงออกมีการชะลอ
ตัวในประเทศแถบยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา
เหนือ ประกอบกับการเรงระบายสินคาคงคลังในชวง
กอนหนา อยางไรก็ตามอุปสงคในประเทศยังคง
ขยายตัวตอเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ี
ปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการเปดตัวรถยนต
นั่งรุนใหมจากผูประกอบการหลายราย ซ่ึงคาดวาจะ
สงผลตอการจางงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนยานยนตปรับตัวดีข้ึน 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชะลอตัว
รอยละ-3.70 เนื่องจากการผลิตเสนดายท่ีลดลงตามคํา
สั่งซ้ือของตลาดหลัก เชน เกาหลีใต ท่ีลดลง ประกอบ
กับมีการใชเสนดายนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  
อยางไรก็ตาม คาดวาการจางงานมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน
จากภาวะการผลิตและสงออกของการผลิตผาผืนเพ่ือ
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและเคหะสิ่งทออ่ืนๆ  
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5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

             การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไตร
มาส 1 ป 2560 (มกราคม – มีนาคม 2560) มีจํานวน 

327,00 คนเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีแลว (ไตร
มาส 4 ป 2559) พบวาการจางงานมีอัตราเพ่ิมข้ึน  
(%QoQ คิดเปนรอยละ 0.61)และเม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปท่ีแลว (ไตรมาส 1 ป 2559) พบวา
การจางงานมีอัตราเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน (%YoY) คิด
เปนรอยละ 0.93 การจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เพราะ
มีการขยายตัวสําหรับการสงออกในกลุมตลาดญ่ีปุน 
จีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรสต  แตอยางไรก็ตาม
แนวโนมการสงออกสินคานาจะทรงตัว เนื่องจากคําสั่ง
ของประเทศคูค า  อีก ท้ังสถานการณกทางด าน
เศรษฐกิจโลกยังไมแนนอน ดังนั้นการจางงานจึงไม
นาจะเปลี่ยนแปลงไปจากในปจจุบันเทาใดนัก  
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
          เดือนเมษายน 2560 การจางงาน 6,435,380 
คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY) รอยละ 3.3 การ
วางงาน 59,070 คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY) 
รอยละ 23.7 แมวาการจางงานมีแนวโนมขยายตัว จาก
การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางฟนตัว ราคาน้ํามันดิบ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน อัตราเงินเฟออยูในกรอบ 1.5 – 2.2 (YOY) 
ท้ังนี้การเปดประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการจางงานใน
อุตสาหกรรมนี้     เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด
ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม 
พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิม
มากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหม
อ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด 
การขายปลีกโดยการรับสั่ งสินค าทางไปรษณีย 
โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการ
ขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
นี้ เ ป น แนว โ น ม ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ท่ั ว โ ล ก  ทํ า ใ ห ผู อยู ใ น
อุตสาหกรรมนี้เปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
        ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ม พิ ม พ  
มีจํ านวน 294 ,000 คน ขยายตั วร อยละ 1 .03  
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับการจาง
งานในอุตสาหกรรมแมพิมพคาดวายังคงมีแนวโนม
ขยายตัว สอดคลองกับการขยายในหลายกลุมอุตสาหกรรม
สําคัญ ในหมวดสินคาอิเล็กทรอนิกสขยายตัวเนื่องจาก 
IC เปนชิ้นสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาท่ีมีการใช
เทคโนโลยี ท่ีสูง ข้ึน และการสงออกไปตลาดหลัก
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน สําหรับ HDD ตลาดหลักปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเดียกัน รวมท้ังอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคม 
ในโทรศัพทมือถือท่ีขยายตัว เนื่องจากการยายฐานการ
ผลิตจากญี่ปุนมายังประเทศไทย 
 

 

ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 
 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ เดือน 
เมษายน เดือนเม.ย.60 การจางงาน 2,343,740 คน 
ชะลอตัวเม่ือเทียบกับปกอนรอยละ -16.72 และชะลอ
ตัวจากเดือนกอนหนารอยละ -3.30 ตามพ้ืนท่ีไดรับ
อนุญาตกอสรางของธุรกิจบริการและขนสงท่ีลดลงหลังจาก
เรงตัวในชวงกอน อยางไรก็ตามการกอสรางท่ีอยูอาศัย 
และการกอสรางภาคอุตสาหกรรมและอ่ืนๆขยายตัว
เพ่ิมข้ึน อีกท้ังการดําเนินโครงการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานขนาดใหญ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ตลอดจน
โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ของการเคหะแหงชาติ การ
กอสรางระบบจําหนายกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค และการกอสรางอาคารประกอบธุรกิจของ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จะสงผลดี
ตอการจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
การจางงาน ณ ไตรมาส 1/2560 จํานวน 260,000 
คน มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป
ก อ น 
รอยละ 6.12 (%YoY) ตามการผลิตและจําหนายเครื่อง
เรือนไมซ่ึงมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน ในภาพรวมเกิดจาก
ภาวะเศรษฐกิจท่ี กําลังอยู ในชวงฟนตัวและจาก
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ ภาครัฐท่ีสงผลให
โครงการอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึนราคา
สินคาการเกษตรมีทิศทางปรับตัวดี ข้ึน ซ่ึงถือเปน
สัญญาณการฟนตัวท่ีดีตอเนื่องไปยังตลาดไมและ
เครื่องเรือน  
 

 
 
 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
  การจางงาน 494,030 คน ลดลงเม่ือเทียบ

กับป ท่ีแลว (YoY) รอยละ 1.2 ขณะท่ีการวางงาน 
1,480 คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY) รอยละ 
7.2 เนื่องจากสถาบันการเงินชะลอการขยายสาขาและ
ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก  และเพ่ิมการ
พัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 
(Financial Technology) นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี 
Blockchain ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมาก
ยิ่งข้ึนสําหรับการใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง     
โดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป  
ขณะท่ีธนาคารหลายแหงลดการขยาย/ปดสาขา 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
   การจ างงานในอุตสาหกรรมขนสง  ณ      

ไตรมาส 1 ป 2560 มีจํานวน 610,000 คน เม่ือเทียบ
กับไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 4 ป 2559) พบวาการ
จ า งงานใน อุตสาหกรรมขนส ง มี อัตราขยายตั ว 
(%QoQ)  คิดเปนรอยละ 6.90 และเม่ือเทียบกับ
ขอมูลเดียวกันกับปท่ีแลว (ไตรมาส 1 ป 2559) พบวา
การจางงานมีอัตราขยายตัวเชนเดียวกัน (%YoY) คิด
เปนรอยละ 0.66 ตามธุรกิจขนสงและคลังสินคาท่ีดีข้ึน
ตอเนื่อง สอดคลองกับการสงออกสินคาและผลผลิต
สินคาเกษตรท่ีขยายตัว และธุรกิจขนสงผูโดยสารท่ี
ขยายตัวตามจํานวนนักทองเท่ียวไทยและตางประเทศ 
สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนการทองเท่ียว
ขอ ง รั ฐ บ าล  ซ่ึ ง จ ะส ง ผ ล ใ ห มี ก า ร จ า ง ง าน ใ น
อุตสาหกรรมขนสงเพ่ิมข้ึน 

 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานอุตสาหกรรมดานสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห เดือนเมษายน 2560 มีจํานวน 
780,000 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอย
ละ 1.30 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 2.63    
การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตามสถานการณเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมฟนตัว 
รวมถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ (1) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทํา
ใหเกิดธุรกิจสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
อาทิผูดูแลผูสูงอายุ ท่ีปรึกษาการเงินเพ่ือการเกษียณ 
และธุรกิจบริการท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ และ (2) กระแส 
Healthy  Beauty Smart และ Aging (การชะลอวัย) 
ของกลุมวัยทํางานถึงวัยกลางคนมากข้ึน สงผลใหธุรกิจ
สุขภาพเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
      ไตรมาสท่ี 1 ป 2560 จํานวนลูกจางภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรมมีจํานวน 
396,000 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.79 เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา (%YOY) เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการ
ปราบปรามทัวรผิดกฎหมาย และไดรับปจจัยเสริมจาก
มาตรการลด/ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาของไทย รวมท้ัง
ไดรับผลกระทบจากการกําจัดการขายแพคเกจ
ทองเท่ียวไปเกาหลีของทางการจีนทําใหนักทองเท่ียว
จีนบางสวนเปลี่ยนมาเท่ียวไทยมากข้ึน การจางงานใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมมีแนวโนมขยายตัว 
เนื่องจากไทยเปนจุดหมายท่ีนักทองเท่ียวยังใหความ
สนใจ รวมท้ังไดรับปจจัยสนับสนุนจาก มาตรการ
สงเสริมการทองเท่ียวของรัฐ และมาตรการดึงดูด
นักทองเท่ียวท่ีใชจายตอทริปสูงเพ่ือเริ่มรายได รวมถึง
การตออายุมาตรการยกเวนคาธรรมเนียมวีซา และ
ปจจัยดานฤดูกาล เชน การมาสัมผัสหนาฝนของชาว
ตะวันออกกลางนอกจากนั้นอานิสงสจากปจจัยลบ   
ในบางประเทศ เชน ความขัดแยงระหวางเกาหลีกับจีน 
ความขัดแย งระหวางยุ โรปกับตุร กี ซ่ึ งอาจทําให
นักทองเท่ียวจีนเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางมาไทยมากข้ึน 
  

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 ไต รมาส ท่ี  1  ป  2 560  จํ านวนลู กจ า ง
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาการ มีจํ านวน 
658,000 คน เพ่ิมข้ึนเทียบกับไตรมาสกอน และมีการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.40 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปท่ีผาน
มา (%YoY)  การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารมี
แนวโนมขยายตัวตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน              
ตามมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวและแนวโนมการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม    
ตามจํานวนนักทองเท่ียวมาเลเซีย ยุโรป และอาเซียน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ สอดคลองกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก 
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 
การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  
8 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 1 ป 2560 ไตรมาส 2 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 7 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100 % แจงเตือน 99.99% แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 3.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล
อ่ืน ๆ 

100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 93.61% แจงเตือน 98.08% แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 93.09% แจงเตือน 94.66% แจงเตือน 

 6. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 59.74% แจงเตือน 63.71% แจงเตือน 

 7. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 43.25% ปกติ 56.46% แจงเตือน 

 8. อุตสาหกรรมกอสราง 22.67% ปกติ 57.76% แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 6 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  
4. อุตสาหกรรมขนสง 6. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม
ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 
ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2560 ของ ประเทศอินเดีย ขยายตัว ประเทศญี่ปุน ทรงตัว 
สําหรับประเทศจีน กลุมประเทศ OECD สหรับอเมริกา และอินโดนีเซีย ชะลอตัว  

ประเทศ 
ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมีนาคม 2560 เดือนเมษายน 2560 
คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 98.8 0.71 ขยายตัว ปกติ 0.10 ชะลอตัว ปกติ 
2.  ญี่ปุน 100.1 0.50 ทรงตัว ปกติ 0.50 ทรงตัว ปกติ 
3. กลุมประเทศ OECD 100.1 0.50 ขยายตัว ปกติ 0.40 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.7 0.91 ทรงตัว ปกติ 0.50 ชะลอตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 100.3 1.31 ขยายตัว ปกติ 0.80 ชะลอลง ปกติ 
6.  อินเดีย 99.7 -0.90 ชะลอตัว ปกติ -0.50 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ 
การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปจจัยช้ีนํา 
 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
เมษายน 
2560 

 

ณ เดือนเมษายน 2560 

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

สถานะ 
ปจจุบัน
การจาง

งาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผูประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส 
-เครื่องใชไฟฟา 
 (ISIC 2930) 
-อิเล็กทรอนิกส 
 (ISIC 32) 

5.24 -16.78 -4.46 -5.80 ชะลอตัว
เพ่ิมข้ึน 

 
 

11.70 
 
 

22.01 

 
 

-5.39 
 
 

10.33 

 
 

-5.83 
 
 

11.86 

 
 

4.65 
 
 

6.99 

- - - - -  
 

1.00 

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

100 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 
- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอกนิกสขยายตัวลดลง 
 

2.  ย า น ย น ต แ ล ะ
ชิ้นสวน 
 (ISIC 3410) 
 
 

-0.22 14.25 -3.62 -4.92 ชะลอตัว
เพ่ิมข้ึน 

3.68 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

-12.08 -14.88 -6.66 - - - - - 0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน 1 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตพาณิชยในประเทศ
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

1.26 3.56 0.00 -2.5 ชะลอตัว 5.39 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

-0.34 -1.34 -3.59 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 

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

-5.47 -4.85 -13.11 -3.98 ชะลอตัว
ลดลง 

 
3.99 

 
-15.18 

 
-3.96 

 
-5.10 

 

 
-3.35 

 
-4.37 

 
-11.85 

 
-12.68 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

100 % 
 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 
 
 
 
 

                  

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 1/2560) มูลคาการสงออก
สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนเมษายน 2560 
นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
เมษายน
2560 

 

ณ เดือนเมษายน 2560 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตรา
การใช
น้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตรา
การใช

แก็ส NGV 

จํานวนนัก 
ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

7.06 -0.17 -3.67 0.19 ขยายตัว 0.90 -6.99 -6.94 -7.58 - - - - - 0.83 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

83 % 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอชะลอตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

2.94 1.63 3.98 1.89 ขยายตัว
ลดลง 

- - - - -9.28 
(ก.พ. 60) 

  

- - -  0.64 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

64 % 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
  
 2.53 

(ก.พ. 60)  

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

-3.96 -1.02 6.8 15.81 ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 

-17.92 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.93 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน 93 

% 
 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอ
ตัว 
-ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 

8.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กอสราง 
-การผลิตปูนซี เมนต 
ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร 
 (ISIC 2694) 
-เหล็กและเหล็กกลา  
(ISIC 2710) 

5.80 5.44 0.09 0.2 ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 

 
 

-1.27 
 
 

65.63 

 
 

2.39 
 
 

0.24 

 
 

-3.57 
 
 

-2.80 

 
 

-5.04 
 
 

-13.68 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

1 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP กอสราง ขยายตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 
เตือนภัยดาน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
เมษายน
2560 

 

ณ เดือนเมษายน 2560 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชกาซ
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 
-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ
ผลิตภัณฑจากไม ฯ
(ISIC 20) 
-การผลิตเฟอรนิเจอร       
( ISIC 3610) 

3.92 1.3 -6.97 -7.02 ชะลอตัว
เพ่ิมข้ึน 

 
-47.72 

 
 

-6.96 

 
- 
 
 

-13.81 

 
- 
 
 

-13.84 

 
- 

 
 

2.98 

- - - - - 0.83 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   55% 

- ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 
 
 
 

10. การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

-1.46 -0.19 6.88 -0.18 ชะลอตัว - 
 

 

-   - - - - 13.19 
 

0.64 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   60 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหมขยายตัวลดลง 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวลดลง 

11. ขนสง 4.53 2.17 -5.82 -1.76 ชะลอตัว
ลดลง 

-  -   - -7.1 - -  0.32 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 64 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
- คาใชจายรัฐบาลขยายตัว 
 

-12.3 

12. งานดานสุขภาพ
งานสังคมสงเคราะห 
-เ ค รื่ อ ง มื อ แพท ย
และอุปกรณ  (ISIC 33) 
-ผลิตภัณฑทางเภสัช
กรรม (ISIC 2423) 

0.56 10.05 5.87 -4.09 ชะลอตัว  
 

10.07 
 

6.19 

 
 

8.71 
 

-0.99 

 
 

4.98 
 

3.39 

 
 

4.95 
 

-8.01 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   100 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

                  

                  

                  

                  

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
เมษายน
2560 

 

ณ เดือนเมษายน 2560 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชนี 
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

-3.13 9.11 9.85 -1.33 ชะลอตัว - - - - - - -3.00 
(Q2/59) 

 

- - 0.94 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   94 % 

- จํานวนนักทองเที่ยวชะลอตัว 
 

6.97 
 

14. ภัตตาคาร 4.12 3.34 5.65 -0.60 ชะลอตัว - - - - - - - 0. 
49 
 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 

- อัตราการเขาพักโรงแรม 
ขยายตัว  
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 
 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 
(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ณ มีนาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    
1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 
0.00 -4.86 สงสัญญาณเตือน 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.12 ปกติ 
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 8.77 ปกติ 
4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 15.06 ปกติ 
5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 22.22 ปกติ 
6. มูลคาการสงออก -8.83 6.91 ปกติ 
7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 
-45.61 -3.88 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 0.82 ปกติ 
9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 11.51 ปกติ 
10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 -0.40 ปกติ 
11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -8.97 ปกติ 
12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 
-4.72 2.39 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    
13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 
57.62 25.81 ปกติ 

 
* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 
การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 
การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนเมษายน 2560 

 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสุด 
(เม.ย.60) 

เดือนกอนหนา 
(มี.ค.60 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(เม.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(เม.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(เม.ย.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 10,553,910 11,340,580 9,863,000 10,553,910 9,863,000 

(%YoY) 7.01 0.78 -7.07 7.01 -7.07 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,523,934 10,542,660 10,338,067 10,523,934 10,338,067 

(%YoY) 1.80 1.71 2.78 1.80 2.78 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

147,838 145,151 138,276 147,838 138,276 

(%YoY) 6.92 8.93 12.65 6.92 12.65 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 472,970 495,670 396,040 472,970 396,040 

(%YoY) 19.42 24.87 22.28 19.42 22.28 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.2 1.3 1.0 1.2 1.0 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสุด 
(มี.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(ก.พ.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(มี.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(ม.ค.60-มี.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ม.ค.59-มี.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 16,709 15,541 48,196 43,981 135,503 

(%YoY) -65.33 -65.25 6.17 -67.54 3.84 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 37,491 33,889 41,588 102,025 124,591 

(%YoY) -9.85 -21.22 91.5 -18.11 8.61 

    5.3 การบรรจุงาน 26,209 23,617 34,836 72,153 96,228 

(%YoY) -24.76 -22.40 2.52 -25.02 -2.80 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , สํานกังานประกันสังคม) , สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผูมีงานทํา ใชขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้ 

1.1 ผูมีงานทําภาคการเกษตร คือ ขอมูลผูมีงานทําจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (NSO) 
1.2 ผูมีงานทํานอกภาคการเกษตร คือขอมูลผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจาง) : มาตรา 33 (SSO : MOL) 

                2. ผูวางงานจากทะเบียน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                3. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใด 
ดังตอไปนี้    
                    3.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  
                     3.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  
 4. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการทํางาน เปนขอมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน 
 = จํานวน ณ ชวงเวลาปจจุบัน – จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    
           จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

 
 
 
 
 
 

X 100 
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ
วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  
(1.การใชกระแสไฟฟา 2.อัตราการใชกําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 4.มูลคาการสงออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ํามันดิบ Brent 7.มูลคาการจําหนายรถยนต 8.มูลคาการจําหนายรถจักยานยนต 9.พ้ืนท่ี 
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นํา 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย คือ  
1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 7-13 ตัว 
2. ระดับเฝาระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 6 ตัว 
3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกันไมเกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวาจะ
อยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1 จนถึง
ระดับติดลบไมเกินรอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึงสะทอนวาการ
จางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลังแรงงานใน
ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานสําหรับแบบจําลอง Multinomial Logistic 
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใชเกณฑสีเปนตัวบงช้ีระดับ คือ 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 0 – 40 %       = สีเขียว 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 41 – 50 %     = สีเหลือง 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 51 – 100 %   = สีแดง 

3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑวิกฤต คือ 
3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

จางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน  
 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

จางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 3 เดือนติดตอกัน 
 
3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO : LFS) 

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจางงาน
มากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวนคนวางงานใน
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
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3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานสาขา
ใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปนระยะเวลา 2 ไตรมาส
ติดตอกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากขอมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 
3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 
    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 
   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 
ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนเมษายน 2560 

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

   เม.ย.2560 แสดงขอมูลการวิ เคราะห ดัชนี

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเมษายน 
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 

  เม.ย. 2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 4 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
เมษายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

  พ.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินเดือนเมษายน 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนเมษายน 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

  เม.ย.  2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรเมษายน 2560 

5.  ขอมูลจํานวนผู มี งานทําท่ีเปน
ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการ ทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 4 ป 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

     ม.ค. 2560 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
4 ป 2559 

6. Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ป 
2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
www.nesdb.go.th 

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

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ป 2560  

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

  พ.ค. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
1/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 30 มี .ค  – 15 
เม.ย. 2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 
อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 
เดือนเมษายน 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 16-30 เม.ย.
2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และจีน เดือนเมษายน 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 16 -30  เ ม . ย .
2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 16-30 เ ม . ย . .
2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) เมษายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

  พ.ค. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ
เ ชื่ อ ม่ั นท า ง ธุ ร กิ จ จ า ก ก ลุ ม
ตัวอยางธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ 668 ราย เปนราย
เดือน 

 

http://warning.mol.go.th/
http://www.oie.go.th/
http://www.oie.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://social.nesdb.go.th/
http://www.fpo.go.th/
http://www.fpo.go.th/
http://www.fpo.go.th/
http://www.fpo.go.th/

