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สรุปรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2560 

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน 
- กำรจ้ ำ ง งำนลู กจ้ ำ ง ในระบบประกันสั งคม เดื อน สิ งหำคม  2560  มี จ ำนวน  10 ,692,454 คน                           

มีอัตรำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.96 (YoY) ซึ่งเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ (กรกฎำคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 2.54) 
โดยกำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นในอุตสำหกรรมขำยส่ง ขำยปลีก อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอุตสำหกรรมกำรกำรผลิตอำหำร  
และอำหำรสัตว์ ส ำหรับอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงงำนลดลงได้แก่ อุตสำหกรรมกำรผลิต เครื่องอัญมณีและเครื่องประดับ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตปิโตเลียม และอุตสำหกรรมกำรผลิตเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย 

- กำรว่ำงงำน จำกตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนในระบบประกันสังคม เดือนสิงหำคม 2560  
มีจ ำนวน 157,883 คน มีอัตรำชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.94 (YoY) ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ (กรกฎำคม 2560 
อยู่ที่ร้อยละ 2.04)  

- กำรเลิกจ้ำง อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมมำตรำ 33 เดือนสิงหำคม 2560 ผู้ประกันตน     
ที่ส ำนักงำนประกันสังคมจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนจำกสำเหตุเลิกจ้ำง มีจ ำนวนทั้งสิ้น 21,025 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.20 คงที่เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2560 ที่ร้อยละ 0.20 เช่นเดียวกัน ประเภทอุตสำหกรรมที่มีกำรเลิกจ้ำงสูง 
ได้แก่ อุตสำหกรรมกำรท ำเหมืองถ่ำนหินและลิกไนต์ อุตสำหกรรมกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสำหกรรม
กำรเงินและกำรประกันภัย สำเหตุเลิกจ้ำงเนื่องจำกประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ค ำสั่งซื้อลดลง 
เป็นต้น 
 ในกำรนี้กระทรวงแรงงำนได้สั่งกำรให้ส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ทุกจังหวัดติดตำมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน  
โดยให้มีกำรรำยงำนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนทุกเดือน ในเดือนสิงหำคม 2560 มีสถำนประกอบกำรหยุดกิจกำร
ชั่วครำวตำมมำตรำ 75 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภทอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ดังนี้ อุตสำหกรรมกำรผลิตยำนยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง ชะลอตัวสืบเนื่องจำกกำรส่งออกรถยนต์ไปยังตลำดตะวันออกกลำง
และแอฟริกำซึ่งเป็นตลำดหลักในกำรส่งออกโดยเฉพำะรถยนต์กระบะชะลอตัว ทั้งนี้เนื่องจำกกำรก ำหนดนโยบำย 
ลดมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมโดยกำรเพ่ิมอัตรำภำษีในรถยนต์ที่ปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์สูงส่งผลให้ค ำสั่งซื้อรถยนต์ 
ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพำะรถยนต์กระบะลดลง อย่ำงไรก็ตำมกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศยังคงขยำยตัว 
ตำมก ำลั งซื้ อภำยในประเทศที่ ปรับตั ว เ พ่ิมขึ้ น  จำกรำยได้ภำคเกษตรที่ เ พ่ิมขึ้ นจำกรำคำสินค้ ำ เกษตร 
ที่ปรับตัวดีขึ้น และอุตสำหกรรมกำรขนส่งและสถำนที่ เก็บสินค้ำ  จ ำนวนลูกจ้ำงที่ ได้รับผลกระทบจำกกำร 
หยุดกิจกำรชั่วครำวตำมมำตรำ 75 มีจ ำนวนใกล้ เคียงกับเดือนที่แล้ว  (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 225 คน 
เดือนสิงหำคม จ ำนวน 239 คน) อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้มกำรบริกำรขนส่งในภำคกำรท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตำมจ ำนวน
นักท่องเที่ยว และกำรขนส่งผลผลิตภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรมที่เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน  รวมถึงกำรปรับเปลี่ยน 
กำรให้บริกำรขนส่งภำคเอกชน เช่น กำรให้บริกำรรถรับจ้ำงสำธำรณะ อูเบอร์ (Uber) และ แกร็บ (Grab) ทีต่อบสนอง
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพสังคม และควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

 แนวโน้มกำรจ้ำงงำนของตลำดแรงงำนในภำพรวมยังอยู่ในภำวะปกติ กำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์จำกระบบเตือนภัย

ด้ำนแรงงำน โดยใช้ดัชนีชี้น ำทำงเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว ไมม่ีดัชนีที่ส่งสัญญำณ 
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 ปัจจัยที่ผลกระทบเชิงบวก  

กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เกดิจำกปัจจัยบวกดังนี้  
1. กำรส่งออกของไทยที่ฟ้ืนตัวตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2560 และขยำยตัวสูงที่สุดในรอบ 6 ปี โดยในเดือน 

สิงหำคม 2560 ขยำยตัวสูงที่ร้อยละ 15.8 จำกระยะเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำขยำยตัวร้อยละ 
14.3 จำกระยะเดียวกันปีก่อน 

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ปรับคำดกำรณ์เศรษฐกิจไทย 
ในปี 2560 โดยคำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.7 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 3.5 จำกกำรประมำณกำรของเดือนพฤษภำคม 2560 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกภำคกำรส่งออก กำรลงทุนภำครัฐและเอกชน กำรขยำยตัวของภำคกำรผลิต และกำรปรับขึ้น
ของฐำนรำยได้ครัวเรือน 

3. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตรำดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.5 เนื่องจำกภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมมีกำรฟ้ืนตัวอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องติดตำมควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพระบบกำรเงิน  
ที่อำจเกิดขึ้นจำกพฤติกรรมแสวงหำผลตอบแทนจำกภำวะอัตรำดอกเบี้ยต่ ำเป็นเวลำนำน และยังต้องติดตำม
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของภำคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs 

4. กำรปรับตัวแข็งค่ำขึ้นของเงินบำทในเดือนสิงหำคม จำกระดับ 33.784 บำท เป็น 33.261 บำท  
โดยมีแรงสนับสนุนจำกกำรไหลเข้ำของเงินทุนจำกต่ำงประเทศ 

5. SET Index ในเดือนสิงหำคม 2560 ปรับตัวในระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 30 เดือน โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้น
40.08 จำกเดือนก่อนหน้ำ หรือปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำก 1,576.08 จุด ในเดือนกรกฎำคม 2560 เป็น 1,616.16 จุด 
ในเดือนสิงหำคม 2560 

6. เครื่องชี้กำรบริโภคภำคเอกชน และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ บริโภคปรับตัวดีขึ้น จำกควำมคำดหวัง 
ต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ตำมกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัว รวมถึงกำรลงทุนของภำครัฐที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 

7. มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐเพ่ือช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อย 
ปัจจัยที่ผลกระทบเชิงลบ  

1. สถำนกำรณ์อุทกภัยในหลำยพ้ืนที่ของประเทศ โดยเฉพำะภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ส่งผลต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในบำงจังหวัดของประเทศ 

2. รำคำสินค้ำทำงกำรเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ ำแม้ผลผลิตจะขยำยตัวสูง ส่งผลต่อรำยได้เกษตรกร  
และก ำลังซื้อในหลำยจังหวัดชะลอตัว 

3. ระดับรำคำน้ ำมันขำยปลีกในประเทศ ในเดือนสิงหำคม 2560 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยรำคำขำยปลีก 
แก๊สโซฮอล 91 และแก๊สโซฮอล 95 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 1.10 บำทต่อลิตร และน้ ำมันดีเซลขำยปลีกปรับตัวเพ่ิมข้ึน
ประมำณ 0.02 บำทต่อลิตร ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น 
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4. ควำมไม่แน่นอนของกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่ชัดเจนของนโยบำย 
ทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีโดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดในคำบสมุทรเกำหลี 
โดยเฉพำะปัญหำข้อขัดแย้งทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกรณีเกำหลีเหนือ  ที่อำจส่งผลต่อกำรส่งออก 
และเศรษฐกิจไทย 

 
 แนวโน้มการว่างงาน 

 แนวโน้มกำรว่ำงงำนจำกระบบเตือนภัยด้ำนแรงงำน ซึ่งอำศัยข้อมูลกำรว่ำงงำนผู้มีงำนท ำภำคเอกชนของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ แสดงสถำนะปกติ 
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ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2560 เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2560 สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
  

สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560       
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนสิงหาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 3.77  และขยายตัวเชนเดียวกันรอยละ 3.74 เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 
อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครื่องยนต 
การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส และการผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่น
น้ํามันปโตรเลียม 

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนสิงหาคม 2560 
(MOM) 

เดือนสิงหาคม 2560 
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 112.94 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.74 

112.94 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.77 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 62.46 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

การแปรรปูผลไมและผัก การผลติมอเตอร
ไฟฟา การผลิตเครื่องเพชรพลอยและ
รูปพรรณ การผลติเครื่องปรับอากาศ  และ
อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครื่องยนต                      
การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส และการผลิต
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

การผลติยานยนต การผลติผลิตภณัฑยางอ่ืนๆ 
การผลติเฟอรนิเจอร การผลติผลติภณัฑยาสูบ 
การผลติผลติภณัฑท่ีไดจากการกลั่นนํ้ามัน
ปโตรเลยีม 

การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ การผลิต
เครื่องปรับอากาศ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ
เหล็กกลาข้ันมูลฐาน การปนเสนใยสิ่งทอ และการ
ผลิตเครื่องปรุงรส 
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10.00 ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรม  
(ถว่งนํ้าหนักมูลคา่เพิม่) 

แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   
(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม) 

 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2560 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการ 

 372 แหง 7,930 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 148 แหง 
(39.78%) 

3,906 คน 
(46.26%) 

    -สวนภูมิภาค 224 แหง 
(60.22%) 

           4,024 คน 
(50.74%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   344 แหง 4,827 คน 
ขนาด M     26 แหง 2,585 คน 
ขนาด  L      2 แหง 518 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 148 แหง 3,729 คน 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

4.17 % 

ที่มา : : สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (29 ก.ย. 2560) 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 
           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (สิงหาคม 2560)  จํานวน 12,285,110 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)      -4.89 % 
2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กรกฎาคม 2560) จํานวน 12,504,080 คน 
 - YoY (กรกฎาคม 2560 เทียบกับ กรกฎาคม 2559)       4.47 % 
3) ผู มี ง าน ทํ านอกภาค เกษตร  ( สิ งห าคม  2560 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จํานวน 10,692,454 คน 

 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)      2.96 % 
4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (กรกฎาคม 2560)  10,653,972 คน 
 - YoY (กรกฎาคม 2560 เทียบกับ กรกฎาคม 2559)       2.54 %    

          จากขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 มีผู มีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,285,110 คน มีอัตรา 
การชะลอตัวอยู ท่ี  -4.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (สิงหาคม 2559 จํานวน 12,916,630 คน 
มี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  -4.43%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนสิ งหาคม 2560 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนกรกฎาคม 2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 มี อัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -4.89% 
ชะลอตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  0.57% ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 
จํานวน 10,692,454 คน มีอัตราการขยายตัว 2.96% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(สิ งหาคม 2559 ซ่ึ งมีจํ านวน 10 ,385,238 คน อัตราการขยายตั วอยู ท่ี  1 .93%) แตหากพิจารณาอัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนสิงหาคม 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนกรกฎาคม 2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.96% ขยายตัวจากเดือนกรกฎาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 2.54% 
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนสิงหาคม 2560 อยู ท่ีรอยละ 1.12 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 0.93 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กรกฎาคม
2560) อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.24 มาอยูท่ีรอยละ 1.12 
 

 
 
 

โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 
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อตัราการวา่งงานรายเดอืนของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
1.12

1) ผูสมัครงานใหม (สิงหาคม 2560) จํานวน 9,187 คน 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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  จากขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 9,187 คน  
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -13.48% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว ตําแหนงงานวาง จํานวน 31,277 คน  
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -5.15% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว การบรรจุงาน จํานวน 29,117 คน  
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 8.78% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง  
อยูท่ี93.09% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 14.69% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว อัตราของผูสมัครงาน 
ตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 29.37% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -8.78% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
 

 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)  -13.48 % 
2) ตําแหนงงานวาง (สิงหาคม 2560) จํานวน 31,277 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)  -5.15 % 
3)   การบรรจุงาน (สิงหาคม 2560) จํานวน 29,117 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)  8.78 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (สิงหาคม 2560)  93.09 % 
 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)  14.69 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (สิงหาคม 2560)      29.37 % 
 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)  -8.78 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (ส.ค.60) แนวโนม  ท่ีมา 

    เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่อง โดยการสงออกสินคาและ
บริการขยายตัวดี สอดคลองกับอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
อยางคอยเปนคอยไป การใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจํา และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามการผลิตเพ่ือสงออกและเพ่ือรองรับอุปสงคในประเทศ 
ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนกอน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ  
อัตราเงินเฟอท่ัวไปเพ่ิมข้ึนเล็กนอยแตโดยรวมยังอยูในระดับต่ํา อัตราการวางงาน 
ท่ีปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับ 
จากภาคการสงออกและภาคการทองเท่ียว 

        คาดวาเศรษฐกิจจะยังคงฟนตัวตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุน
ใกลเคียงกับเดือนกอน จากการเสนอพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขาท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
เพ่ือใหสามารถใชไดภายในป 2560 การเริ่มแจกจายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
แกผู มี รายไดน อย ความคืบหนาของโครงการลงทุนพ้ืนฐานต างๆ  
ท่ีรัฐบาลพยายามผลักดันออกมาอยางตอเนื่อง การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวสอดคลอง กับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดี ข้ึน  
ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตและยอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคล 
ยังขยายตัวไดดี สวนหนึ่งเปนผลของฐานต่ําในปกอน ภาคการทองเท่ียว 
ข ย า ย ตั ว ต อ เ นื่ อ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว จี น  แ ล ะ  CLMV  
สําหรับอัตราการผลิตในกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
คาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  

รายงานเศรษฐกิจ
และการเงินเดือน
สิงหาคม 2560, 
รายงานแนวโนม
ธุรกิจ (รายไตรมาส) 
ธ น า ค า ร แ ห ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , 
ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย KTB 

 
 
                                                 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ สิงหาคม 2560 http://warning.mol.go.th หนา 8 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนสิงหาคม 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนสิงหาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10 ,692,454 คน มีอัตราการขยายตัว 2.96% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนสิงหาคม 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,385,238 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 307,216 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
มีจํานวน 157,883 คน มีอัตราชะลอตัวอยูท่ี -1.94% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการขยายตัว
อยูท่ี 0.69% (MoM) เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 มีจํานวน 156,791 คน อัตราการวางงานของผูประกันตน
มาตรา 33 อยู ท่ีรอยละ 1.48% ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตน 
ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 21,025 คน 
คิดเปนรอยละ 0.20 เทากับเดือนกรกฎาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 เชนเดียวกัน 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

0.49 0.36 2.54 2.96 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

0.13 0.69 2.04 -1.94 

 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 
อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ
ผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.48 1.48 1.47 1.48 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ
เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.23 0.20 0.20 0.20 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สถานการณการจางงาน 
   มีอัตราการขยายตัว 2.96% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา (เดือนสิงหาคม 2559) 
ซ่ึงมีจํานวน 10,385,238 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนสิงหาคม 2560 เทียบกับ 
เดือนกรกฎาคม 2560 พบวาในเดือนสิงหาคม 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยูท่ี 2.96% ขยายตัวจาก 
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เดือนกรกฎาคม 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.54% 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 
 
2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 
 1)   จํานวนผูวางงาน (สิงหาคม 2560) จํานวน 157,883 คน 
   - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)   -1.94 % 
  - MoM (สิงหาคม 2560 เทียบกับ กรกฎาคม 2560)   0.69 % 
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง

ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร

ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

เดือน 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 
ส.ค.45 = -2.93% 

 

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ก.พ.60/ก.พ.59=1.56% 
มี.ค.60/มี.ค.59=1.71% 
เม.ย.60/เม.ย.59=1.80% 
พ.ค.60/พ.ค.59=1.89% 
มิ.ย.60/มิ.ย.59=2.16% 
ก.ค.60/ก.ค.59=2.54% 
ส.ค.60/ส.ค.59=2.96% 

เ ม . ย . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,523,934 คน 
พ . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,543,612 คน 
มิ . ย . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,601,371 คน 
ก.ค.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,653,972 คน 
ส.ค.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,692,454 คน 

ส.ค.60 ผูวางงาน 
157,883 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -1.94% (YoY) 
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 2)    จํานวนผูวางงาน (กรกฎาคม 2560) จํานวน 156,587 คน 
- YoY (กรกฎาคม 2560 เทียบกับ กรกฎาคม 2559)             2.04 % 
- MoM (กรกฎาคม 2560 เทียบกับ มิถุนายน 2559)            0.13 % 

 จากขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 มีผูวางงานจํานวน 157 ,883 คน มีอัตราการชะลอตัว (YoY) 
อยู ท่ี  -1.94% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (เดือนสิงหาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 161 ,012 คน 
และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กรกฎาคม 2560) พบวามีจํานวน 156,791 คน โดยมีอัตราการขยายตัว 
อยู ท่ี  0 .69% (MoM) หากคิด อัตราการว า งงานจากตั ว เลขผู ขอรั บประโยชนทดแทนกรณีว า ง งาน 
เดือนสิงหาคม อยูท่ี 1.48% มีอัตราเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนกรกฎาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.47%
ท้ังนี้จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนสิงหาคม 2560 อยูท่ี 1.12% มีอัตราการชะลอตัว
เ ม่ือ เ ทียบกับ อัตราการว า งงานของเดื อนกรกฎาคม ซ่ึงอยู ท่ี  1 .24% (ดูแผนภาพท่ี  3 แผนภาพท่ี  4 
และตารางท่ี 1) 
 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  
    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 
แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 4 : อัตราการวางงาน จากผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 
และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
 

เดือน 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

ส.ค.60 = 157,883  คน
YoY = -1.94% 
%MoM = 0.69 % 
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ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
ตารางท่ี 1: อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
3.สถานการณการเลิกจาง 

- อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนสิงหาคม 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,025 คน คิดเปนรอยละ 0.20 มีอัตราคงท่ีเ ม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560  

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    18.97 155,719  10.55

มิ.ย. 107,481   -16.08 120,265   11.89 104,259   -13.31 123,109   18.08 134,573        9.31 152,240    13.13 156,587  2.86

ก.ค. 108,259   -12.04 116,966   8.04 116,975   0.01 128,510   9.86 135,543        5.47 153,661    13.37 156,791  2.04

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     157,883  -1.94

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 
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ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 0.20 เชนเดียวกัน และเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (สิงหาคม 2559) พบวาอัตราการเลิกจาง
ลดลงจากรอยละ 0.28 เปนรอยละ 0.20 (แผนภาพท่ี 5 และตารางท่ี 2) 
 ในการนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณ 
ดานแรงงานโดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนสิงหาคม 2560 มีสถาน
ประกอบการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประจําป พ.ศ. 2560 
ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงพวง ชะลอตัวสืบเนื่องจากการ
สงออกรถยนตไปยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาซ่ึงเปนตลาดหลักในการสงออกโดยเฉพาะรถยนตกระบะชะลอตัว 
ท้ั ง นี้ เ นื่ อ ง จ ากกา ร กํ าหนดน โยบายลดมล พิษทา งสิ่ ง แ วดล อม โดยการ เ พ่ิ ม อั ต ร าภา ษี ใ นร ถยนต 
ท่ีปลอยคารบอนไดออกไซดสูงสงผลใหคําสั่งซ้ือรถยนต ท่ีใช เครื่องยนตดี เซลโดยเฉพาะรถยนตกระบะลดลง  
อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศยังคงขยายตัวตามกําลังซ้ือภายในประเทศท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
จากรายไดภาคเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาสินคาเกษตรท่ีปรับตัวดีข้ึน และอุตสาหกรรมการขนสงและสถานท่ี 
เก็บสินคา จํานวนลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 มีจํานวนใกลเคียง 
กับเดือนท่ีแลว (เดือนกรกฎาคม จํานวน 225 คนเดือนสิงหาคม จํานวน 239 คน) อยางไรก็ตามแนวโนม 
การบริการขนสงในภาคการทองเท่ียวปรับตัวดีข้ึนตามจํานวนนักทองเท่ียว และการขนสงผลผลิตภาคเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรมท่ี เ พ่ิม ข้ึนเชน เดียว กัน รวมถึงการปรับเปลี่ ยนการใหบริการขนส งภาคเอกชน  
เชน การใหบริการรถรับจางสาธารณะ อูเบอร (Uber) และ แกร็บ (Grab) ท่ีตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาพสังคม และความตองการของผูบริโภค 

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ส.ค.60 = 0.20 
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ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ สิงหาคม 2560 (แนวโนมเดือนกันยายน 2560 – เดือนสิงหาคม 2561) 
   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33      
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.96 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม
อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานได
สั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง 

(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 10,543,612    23,795       0.23

มิ.ย.         9,856,171        19,591 0.20       10,118,561        20,511 0.20 10,377,038    27,930       0.27 10,601,371    21,701       0.20

ก.ค.         9,890,353        19,829 0.20       10,176,391        20,935 0.21 10,389,934    27,777       0.27 10,653,972    21,100       0.20

ส.ค.        9,878,006        18,021 0.18      10,188,797        22,092 0.22 10,385,238     29,068       0.28 10,692,454    21,025       0.20

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
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ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      
การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 
 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 
เดือนขางหนาตั้งแตกันยายน 2560 ถึงมีสิงหาคม 2561 อยูใน
ภาวะปกติ” โดยไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน  

 
 
 
 
 
 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1. การสงออกของไทยท่ีฟนตัวตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2560 และขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 6 ป โดยใน

เดือน สิงหาคม 2560 ขยายตัวสูงท่ีรอยละ 15.8 จากระยะเดียวกันของปกอน ในขณะท่ีมูลคาการนําเขาสินคา
ขยายตัวรอยละ 14.3 จากระยะเดียวกันปกอน 

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ปรับคาดการณเศรษฐกิจไทย
ในป 2560 โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.7 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.5 จากการประมาณการของเดือนพฤษภาคม 
2560 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากภาคการสงออก การลงทุนภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของภาคการผลิต  
และการปรับข้ึนของฐานรายไดครัวเรือน 

3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยท่ีรอยละ 1.5 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีการฟนตัวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามยังคงตองติดตามความเสี่ยงตอเสถียรภาพ 
ระบบการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ําเปนเวลานาน 
 และยังตองติดตามความสามารถในการชําระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs 

4. การปรับตัวแข็งคาข้ึนของเงินบาทในเดือนสิงหาคม จากระดับ 33.784 บาท เปน 33.261 บาท  
โดยมีแรงสนับสนุนจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ 

5. SET Index ในเดือนสิงหาคม 2560 ปรับตัวในระดับสูงสุดเปนครั้งแรกในรอบ 30 เดือน โดยปรับตัว
เพ่ิมข้ึน40.08 จากเดือนกอนหนา หรือปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 1,576.08 จุด ในเดือนกรกฎาคม 2560 เปน 1,616.16 จุด
ในเดือนสิงหาคม 2560 

6. เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคปรับตัวดีข้ึน จากความคาดหวัง 
ตอเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลัง ตามการสงออกและการทองเท่ียวท่ีฟนตัว รวมถึงการลงทุนของภาครัฐ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในชวงครึ่งปหลังของป 2560 

7. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเพ่ือชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. สถานการณอุทกภัยในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจในบางจังหวัดของประเทศ 

2. ราคาสินคาทางการเกษตรท่ียังอยูในระดับต่ําแมผลผลิตจะขยายตัวสูง สงผลตอรายไดเกษตรกร 
และกําลังซ้ือในหลายจังหวัดชะลอตัว 
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3. ระดับราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2560 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายปลีก 
แกสโซฮอล 91 และแกสโซฮอล 95 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.10 บาทตอลิตร และน้ํามันดีเซลขายปลีกปรับตัว
เพ่ิมข้ึนประมาณ 0.02 บาทตอลิตร สงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน 

4. ความไมแนนอนของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีไดรับผลกระทบจากความไมชัดเจนของนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป ของสหรัฐฯ และสถานการณความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี 
โดยเฉพาะปญหาขอขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะกรณีเกาหลีเหนือ ท่ีอาจสงผลตอการสงออก 
และเศรษฐกิจไทย 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 
13 ดัชน ี

กุมภาพันธ 
2560 

มีนาคม  
2560 

เมษายน  
2560 

พฤษภาคม  
2560 

มิถุนายน 
2560 

กรกฎาคม  
2560 

สิงหาคม  
2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 
เตือนภัยการจางงาน 
(ดัชนี) 

0 0 1 
การใช

กระแสไฟฟา  
(-4.86%) 

1 
การใชกระแสไฟฟา  

(-3.26%) 

1 
(ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ของภาคเอกชน 
(-2.42%) 

0 0 

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

เดือนสิงหาคม 2560  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.96 % เพ่ิมข้ึนจากกรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 2.54 % 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 
(2.96% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  
รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนสิงหาคม2560 เดือนกันยายน 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 87.84% เฝาระวัง 0.00% ปกติ 

 โตรมาส 2/2560 โตรมาส 3/2560 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 

 โตรมาส 2/2560 โตรมาส 3/2560 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 2/2560) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

 

ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
          การจ า ง งานใน อุ ตสาหกรรมไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกส ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 494,000 
คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงาน 
ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีอัตราขยายตัว
(%QoQ) คิดเปนรอยละ 0.41 แตเม่ือเทียบกับขอมูล
เดียวกันกับป ท่ีแลว (ไตรมาส 2 ป 2559) พบวา 
การจางงานมีอัตราชะลอตัว (%YoY) คิดเปนรอยละ -0.60 

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะขยายตัวสอดคลองกับ 
ความตองการใชวงจรรวมอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชใน
อุตสาหกรรมรถยนต  อุปกรณ อิ เ ล็ กทรอนิ กส 
และชิ้นสวนของอุปกรณสื่อสารโดยเฉพาะในตลาดหลัก 
เ ช น  สห รั ฐ ฯ  ญี่ ปุ น  แ ล ะจี น  เป น ต น  ร ว ม ท้ั ง 
การยายฐานการผลิตสินคาบางประเภทมายังไทย 
อาทิ แผงโซลารเซลล และโทรศัพทสมารทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
        การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 458,000 
คนเม่ือพิจารณาอัตราการแปลี่ยนแปลงของจํานวนผูมี
งานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน (ยานยนต) พบวา
ชะลอตัวรอยละ -6.91 จากชวงเดียวกันของปกอน  
        แนวโนมการจางงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวนยานยนตคาดวาจะทรงแมความตองการ 
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ป รั บ ตั ว ดี ข้ึ น ต อ เ นื่ อ ง ส อ ด ค ล อ ง 
กับปริมาณการจําหนายภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  
ในกลุมรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ และรถยนต 
เชิงพาณิชย ในขณะท่ีการสงออกรถยนตชะลอตัว 
ตาม คํ า สั่ ง ซ้ื อ ขอ งป ร ะ เทศ คู ค า ท่ี สํ า คัญ  อ า ทิ 
ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาซ่ึงเปนตลาดหลัก 
ในการสงออกรถยนตกระบะ เนื่องจากการกําหนด
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นโยบายลดมลพิษทางสิ่งแวดลอมโดยการเพ่ิมอัตรา
ภาษี ในรถยนต ท่ีปลอยคารบอนไดออกไซดสู ง 
สงผลใหคําสั่งซ้ือรถยนตท่ีใชเครื่องยนตดีเซลลดลง
โดยเฉพาะรถยนตกระบะ  

 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
ณ ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 1,069,000 คน มีอัตรา
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.38 
(%YoY)  
          แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมอาหาร
และอาหารสัตวคาดวาชะลอเล็กนอย ตามราคาสินคา
เกษตรท่ีตกต่ําเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาด
เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามการสงออกมีแนวโนม
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในหมวดสินคาไกแปรรูปตามคําสั่งซ้ือ
ของประเทศคูคาท่ีสําคัญ โดยเฉพาะญี่ปุนและยุโรป 
รวมท้ังการสงออกขาวมีมีทิศทางท่ีดีข้ึนตามการสงออก
ไปยังแอฟริกา จีน และอิหราน  
 
 
 
 
4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ 
ณ ไตรมาส 2 ป  2560 มีจํ านวน  303 , 000  คน  
มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
 -3.50 (%YoY)  
            การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนม
ทรงตัว เนื่องจากมีการนําเขาเสนใยจากตางประเทศ
เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิต และมีการสงออกเสนใย 
ไปยังตลาดเอเซีย อาทิ จีน ญี่ปุน อยางไรก็ตาม 
สิ่งทอเทคนิค (Functional / Technical Textile)  
หรือสิ่งทอท่ีอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาใหมีคุณสมบัติ
พิเศษ เปนกลุมสินคาท่ีมีการเติบโตสูง เนื่องจากสิ่งทอ
เทคนิคเปนวั ต ถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑต างๆ 
ท้ังอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังนั้น
สายการผลิตดังกล าวอาจจะมีการจ างงานเ พ่ิม  
ท้ังนี้ข้ึนกับวาผูประกอบการไดใชเทคโนโลยีในการผลิต
เขมขนเพียงใด  
5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

           การจ างงานในอุตสาหกรรมเครื่ องนุ งห ม 
ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 311,350 คน 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีแลว พบวาการจางงาน 
มี อั ต ร าลดลง  (%QoQ)  คิ ด เป น ร อยละ  -4 . 78  
และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป ท่ี พบวา 
การจางงานมีอัตราลดลงเชนเดียวกัน (%YoY) คิดเปน 
รอยละ -13.75 
           การจางงานท่ีมีแนวโนมลดลงสอดคลอง     
กับภาวะการสงออกท่ีชะลอตัว เนื่องจากเวียดนาม
ไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ในการสงออก 
ไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทําใหราคาสินคาถูกกวา
ของไทย อย า งไร ก็ตามความตองการภาพรวม 
ของการผลิตสินคาเสื้อสําเร็จรูปภายในประเทศ 
มี แนว โน มขยายตั วจ ากธุ ร กิ จ เ สื้ อ ผ า ออนไลน 
ท่ีกําลังไดรับความนิยม 
 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
         การจางงานในอุตสาหกรรมขายปลีกขายสง  
ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน  2,576,000 คน ขยายตัว
เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน การวางงาน 
39,570 คน ขยายตัวเม่ือเทียบกับปกอน (%YoY)      
รอยละ 12.8 เปนผลจากความเชื่อม่ันของผูบริโภค
โดยรวมปรับลดลง 
         การจางงานมีแนวโนมขยายตัว จากการบริโภค
ภาคเอกชนมีทิศทางฟนตัว สัมพันธกับราคาน้ํามันดิบ                  
ท่ี มี แนวโน มชะลอตั ว อั ตราเ งินเฟ ออยู ใ น ระดั บ                       
ท่ีมีเสถียรภาพ ท้ังนี้การเปดประชาคมอาเซียนสงผล
เชิงผลบวกตอการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจาก
มีการขยายการลงทุนเปดศูนยการคาไปสูภูมิภาค           
เพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามพบวาแนวโนมการคาปลีก
ชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ 
ไดแก รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืนๆ การขายปลีกสินคา
อ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด การขายปลีกโดยการ
รับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท   
และทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมีราน
ดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ผูประกอบอาชีพ
อิสระเพ่ิมข้ึนสงผลตอการจางงาน ท่ีเปลี่ยนไปดวย
เชนเดียวกัน 
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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  
ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 213,000 คน ขยายตัว
รอยละ 4.93 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพคาดวา
ยังคงมีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับการขยายตัว           
ในหลายกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแกหมวดสินคา
อิ เล็กทรอนิกส  ชิ้นสวนคอมพิวเตอร ท่ีขยายตัว 
ตามอุปสงคในตลาดโลกท่ีมีตอการใชงานอินเตอรเนต
ผานอุปกรณสื่อสารประเภทตางๆอยางตอเนื่อง 
รวม ท้ั งการใช ว งจรรวมอิ เล็ กทรอนิกส สํ าหรั บ 
ใชในอุตสาหกรรมรถยนต และความตองการฮารดดิสกไดรฟ
สําหรับการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ตลอดจนการยายฐานการผลิตโทรศัพทมือถือจากญี่ปุน
มายังประเทศไทย  

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 
 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ ไตรมาส 2 
ป 2560 มีจํานวน 1,512,000 คน ชะลอตัวเม่ือเทียบกับ 
ปกอนรอยละ -11.66 และชะลอตัวจากเดือนกอนหนา
รอยละ -9.02 แนวโนมการจางงานคาดวาจะทรงตัว 
เนื่องจากโครงการตางๆไดเรงการกอสรางเพ่ือสงมอบงาน
ใหผูรับเหมาไปกอนหนานั้น อยางไรก็ตามปริมาณ
จําหนายปูนซีเมนตภายในประเทศขยายตัวเพ่ิมข้ึน
สอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตกอสรางปรับดีข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมท่ีอยูอาศัยและกลุมธุรกิจพาณิชยกรรม
ในภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ ) รวมท้ังโครงการลงทุน
ภาครัฐ โดยเฉพาะการไดผูประกอบการเพ่ือดําเนิน
โครงการรถไฟทางคู  5  เสนทาง ประกอบดวย            
1. ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 2. หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ 
3. มาบกะเบา-ชุมมทางถนนจีระ 4. ลพบุรี-ปากน้ําโพ 
และ 5. นครปฐม-หัวหิน 
 
 
 
 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ สิงหาคม 2560 http://warning.mol.go.th หนา 22 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
ไต รมาส  2 ป  2560  มี จํ าน วน  248 , 000  คน  
มี อัตราการชะลอตั ว เ ม่ือ เ ทียบกับช ว ง เดี ยว กัน 
ของปกอนรอยละ 4.25 (%YoY) แนวโนมการจางงาน 
คาดวาจะปรับตัวลดลง ตามการผลิตและจําหนาย
เฟอรนิเจอร เนื่องจากปญหาคาครองชีพและหนี้สิน
ครั ว เรือน ท่ียั งคงอยู ในระดับสู ง  ทําใหผู บริ โภค 
มีกําลังซ้ือลดลง โดยเฉพาะสินคาในตลาดระดับลาง 
รวมท้ังคําสั่งซ้ือของประเทศคูคาสําคัญชะลอตัวลง 
โดยเฉพาะตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกา  

 
 

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
           การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน ณ ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 372,000 
คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (%YoY) รอยละ 2.2 
ขณะท่ีการวางงาน 3,220 คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว 
รอยละ (%YoY) รอยละ 216.6 แนวโนมการจางงาน
คาดวาจะชะลอตัว เปนผลจากการปดสาขาและลด
การขยายสาขาของธนาคารตาง ๆ รวมท้ังการนํา
เทคโนโลยีฟนเทค (ทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการเงิน 
หรือการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจการเงิน 
ไมวาจะเปนนวัตกรรมตู ATM ท่ีชวยใหคนกดเงินสด  
ไดสะดวก เพียงแคมีบัตร, บัตรเครดิต, การโอนเงิน
ออนไลน เปนตน) เขามาใชในธุรกิจมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. อุตสาหกรรมขนสง 
   การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ ไตรมาส 2

ป 2560 มีจํานวน 583,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสง 
มีอัตราการชะลอตัว (%QoQ) คิดเปนรอยละ -4.43 
แตเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปท่ีแลว (ไตรมาส 2 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

ป 2559) พบวาการจางงาน มีอัตราการขยายตัว 
คิดเปนรอยละ 2.46 
            แนว โน มการจ า งงาน ใน อุตสาหกรรม 
การขนสงคาดวาจะขยายตัว สอดคลองกับภาคบริการ
ท่ีขยายตัวจากอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีดีข้ึน 
อาทิ ธุร กิจการคา ท้ังภาคการค าส งและคาปลีก 
รวมท้ังการใหบริการขนสงในภาคการทองเ ท่ียว 
ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามจํานวนนักทองเท่ียวจีน เกาหลีใต 
ญี่ปุน และมาเลเซีย  
 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะห ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 199,000 คน
เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.34 
           การจางงานในอุตสาหกรรมสุขภาพมีแนวโนม
ปรับตัวดี ข้ึน เนื่องจากความตองการของผูบริโภค 
ท่ีเพ่ิมข้ึนในหมวดอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพท้ังในกลุม
ความงามและวิตามิน รวมท้ังโครงสรางทางสังคม 
เริ่มเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุและกระแสความนิยมรัก
สุขภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
      การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม
ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 391,970 คน ชะลอตัวลง
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ -4.51 แตชะลอตัว 
รอยละ -3.54 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนของปเดียวกัน 
      การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม
มีแนวโนมขยายตัว สอดคลอง กับขอมูลจํ านวน
นักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางเขาประเทศไทย
ของธนาคารแหงประเทศไทย ณ เดือนสิงหาคม 2560 
พบวาจํานวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 

ซ่ึงจํานวนนักทองเ ท่ียวจีนและอาเซียนขยายตัว
ตอ เนื่ อง  โดย เฉพาะนักทอง เ ท่ียวมา เล เ ซีย ท่ี มี 
ชวงวันหยุดยาวจากวันวันชาติมาเลเซีย และเทศกาล
ฮารีรายอฮัจญี  

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า ง ง าน ในอุ ตสาหกร รมภั ตตาคา ร 
ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 592,170 คน ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากชวง เ ดียวกันของปกอนรอยละ 4 .81 
แตชะลอตัว รอยละ -10.00 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
ของปเดียวกัน 
           การจ า งงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 
มี แ น ว โ น ม ท ร ง ตั ว  โ ด ย มี ป จ จั ย  ดั ง นี้ 
1) ผูบริโภคมีกําลังซ้ือลดลง เนื่องจากรายไดในภาค
เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงจากผลของราคาสินคา
เกษตรตกต่ํา 2) มาตรการเขมงวดของภาครัฐเก่ียวกับ
เวลาเปด-ปดบริการ และการจําหนายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลล แตอยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเท่ียว
ตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการ 
จางงานมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 
การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  
8 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ป 2560 ไตรมาส 3 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 8 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   99.99 % แจงเตือน 99.74 % แจงเตือน 
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 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100.00 % แจงเตือน 99.99 % แจงเตือน 

 3. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 88.42 % แจงเตือน 56.61 % แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 73.63 % แจงเตือน 65.40 % แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมขนสง 40.96 % ปกติ 53.09 % แจงเตือน 

 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล
อ่ืน ๆ 

100.00 % แจงเตือน 99.99 % แจงเตือน 

 7. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 98.08 % แจงเตือน 84.83% แจงเตือน 

 8. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 0.00 % ปกติ 100.00 % แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 6 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 2. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม 
4. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6. อุตสาหกรรรมกอสราง  
3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม
ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 
ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2560 ของ กลุมประเทศ OECD และประเทศอินเดีย
ขยายตัว สําหรับประเทศญี่ปุน ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงตัว และประเทศอินโดนีเชีย ชะลอตัว  

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา
ภาวะ

เศรษฐกิจ  
เดือน 

กรกฎาคม
2560 

คา
อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมิถุนายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.20 -2.24 0.60 ขยายตัว ปกติ 0.60 ทรงตัว ปกติ 

2.  จีน 100.00 -3.19 1.01 ขยายตัว ปกติ 1.11 ทรงตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.10 -1.97 0.30 ทรงตัว ปกติ 0.40 ขยายตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.70 -2.24 0.60 ขยายตัว ปกติ 0.61 ทรงตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 101.80 -6.53 1.61 ขยายตัว ปกติ 0.90 ชะลอตัว ปกติ 
6.  อินเดีย 99.70 -2.01 -1.09 ชะลอตัว ปกติ -0.90 ขยายตัว ปกติ 

หมายเหตุ : ขอมูลเดือนสิงหาคม 2560 ยังไมเผยแพร 
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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
สิงหาคม 
2560 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2560 

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

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) 

-4.46 -5.80 -7.93 -0.60 ขยายตัว  
 

1.96 
 
 

10.57 

 
 

4.61 
 
 

5.51 

 
 

2.24 
 
 

7.95 

 
 

3.41 
 
 

14.81 

- - - - -  
 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

99 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 
- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอกนิกสลดลง 
 

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

-3.62 -4.92 -10.89 -8.51 ชะลอตัว -15.03 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

11.28 11.95 3.83 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตพาณิชยในประเทศ
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

0.00 -2.50 5.22 0.53 ขยายตัว 7.89 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

2.29 6.89 8.20 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 

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

-2.86 -0.68 10.61 -3.50 ชะลอตัว  
5.97 

 
-10.58 

 
-13.94 

 
-14.44 

 

 
-7.92 

 
-7.93 

 
-12.05 

 
-13.31 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

99 % 
 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 
 
 
 
 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ปจจัยช้ีนํา อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม มูลคาการ ณ เดือนสิงหาคม 2560 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 2/2560) มูลคาการสงออก
สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนสิงหาคม 2560 
นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

สงออก 
ณ เดือน
สิงหาคม
2560 

 
ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตรา
การใช
น้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

แรงงาน
ราย      

อุตสาหกรรม 

รายอุตสาหกรรม 
 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตรา
การใช

แก็ส NGV 

จํานวนนัก 
ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

-3.67 0.19 -3.70 -13.46 ชะลอตัว -1.29 3.71 2.82 0.65 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน  

 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอชะลอตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

3.98 1.89 1.47 1.02 ขยายตัว - - - - 10.5 
(ก.ค. 60) 

  

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
  
 8.45 (ก.ค 

60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

6.80 15.81 1.03 3.78 ขยายตัว -17.60 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.47 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน 47 

% 
 

- 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) 

0.09 0.20 -8.70 -11.78 ชะลอตัวเ  
 

-2.93 
 
 

23.97 

 
 

-4.78 
 
 

-6.17 

 
 

-8.63 
 
 

4.83 

 
 

-2.13 
 
 

8.29 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP กอสราง ขยายตัว 
 
 
 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 
เตือนภัยดาน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
สิงหาคม
2560 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2560 

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

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 
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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) 

-6.97 -7.02 2.31 -5.98 ชะลอตัว  
1.43 

 
 

-2.49 

 
- 
 
 

20.88 

 
- 
 
 

24.11 

 
- 

 
 
13.69 

- - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   56 % 

- ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 
 
 
 

10. การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

6.88 -0.18 -2.96 -8.35 ชะลอตัว - 
 

 

-   - - - - 11.45 
(มิ.ย. 60) 

0.65 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   65 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหมขยายตัวลดลง 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวลดลง 

11. ขนสง -5.82 -1.76 2.38 -1.14 ชะลอตัว -  -   - 3.90 - -  0.53 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 53 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
- คาใชจายรัฐบาลขยายตัว 
 

-10.10 

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

5.87 -4.09 2.37 2.35 ขยายตัว  
 

15.76 
 

12.53 

 
 

-1.64 
 

-14.60 

 
 

-3.09 
 

-17.38 

 
 

-0.32 
 

13.74 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   99 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
 
 
 
 
 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
สิงหาคม
2560 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2560 

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

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  
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

9.85 -1.33 1.15 -5.19 ชะลอตัว - - - - - - -3.00 
(Q2/59) 

 

- - 0.98 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   98 % 

 

9.01 
 

14. ภัตตาคาร 5.69 -0.60 3.41 -2.86 ชะลอตัว - - - - - - - 4.05 
 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100 % 

- ดัชนีราคาผูบริภาคในหมวด
อาหารแลเครื่องด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอลชะลอตัว  
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 
 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 
(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ณ สิงหาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    
1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 
0.00 2.40 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.41 ปกติ 
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 0.24 ปกติ 
4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 6.84 ปกติ 
5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 0.32 ปกติ 
6. มูลคาการสงออก -8.83 15.24 ปกติ 
7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 
-45.61 -21.85 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 2.52 ปกติ 
9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 4.37 ปกติ 
10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 6.07 ปกติ 
11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -4.91 ปกติ 
12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 
-4.72 4.16 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    
13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 
57.62 12.78 ปกติ 

 
* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 
การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 
การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
  

 
 
 
 

Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2560 

 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ส.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(ก.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ส.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ส.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ส.ค.59) 
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1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,285,110 12,504,080 12,916,630 12,285,110 12,916,630 

(%YoY) -4.89 0.57 -4.43 -4.89 -4.43 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,692,454 10,653,972 10,385,238 10,692,454 10,385,238 

(%YoY) 2.96 2.54 1.93 2.96 1.93 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

157,883 156,791 161,012 157,883 161,012 

(%YoY) -1.94 2.04 16.52 -1.94 16.52 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 425,220 476,330 359,970 425,220 359,970 

(%YoY) 18.13 21.74 -4.59 18.13 -4.59 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.1 1.2 0.9 1.1 0.9 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสุด 
(ส.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(ก.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ส.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(ก.ค.60 – ส.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ก.ค.59 – ส.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 9,187 15,754 10,618 24,941 20,162 

(%YoY) -13.48 65.07 -74.03 23.70 -77.35 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 31,277 37,985 32,976 69,262 66,080 

(%YoY) -5.15 14.74 -9.97 4.82 -23.54 

    5.3 การบรรจุงาน 29,117 34,011 26,767 63,128 53,893 

(%YoY) 8.78 25.38 -26.96 17.14 -36.23 
 

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    

 
 
 
 
 

สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ
วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  

X 100 

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


สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ สิงหาคม 2560 http://warning.mol.go.th หนา 32 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(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) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงาน       
วาจะอยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

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

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1         
จนถึงระดับติดลบไมเกินรอยละ 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  

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 กรณีท่ีจํานวน       

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
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  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน         
ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 
   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน      

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน        

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 
ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนสิงหาคม 2560 

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

  ส.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิ เคราะห ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสิงหาคม 
2560 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมไตรมาส 2/2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 4 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
สิงหาคม 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

  ส.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินเดือนสิงหาคม 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนสิงหาคม 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

  ส.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรสิงหาคม 2560 

5.  ขอมูลจํานวนผู มี งานทําท่ีเปน
ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

   มิ.ย.2560 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
2 ป 2560 
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ภาวะการ ทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 2 ป 2560 
6. Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ป 
2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
www.nesdb.go.th 

  มิ.ย.. 2560 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 
2/2560  

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 2 ป 2560  

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

  มิ.ย. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
2/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ส.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 
อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 
เดือนสิงหาคม 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ส.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และจีน เดือนสิงหาคม 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ส.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ส.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) สิงหาคม 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 

  ส.ค.. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ
เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 
668 ราย เปนรายเดือน 
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