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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงาน  ลูกจ า งในระบบประกันสั งคมเดือนกันยายน 2560  มีจํ านวน 10 ,733,498 คน                           

มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยู ท่ีรอยละ 2.86 (YoY) และเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา  

(สิงหาคม 2560 รอยละ 0.38) โดยการจางงานเพ่ิมข้ึนในหลายอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร อุตสาหกรรมขนสง

และสถานท่ีเก็บสินคา อุตสาหกรรมผลิตโลหะและผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ อุตสาหกรรมผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม 

(ยกเวนเฟอรนิเจอร) ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานลดลงไดแก อุตสาหกรรม 

การผลิตสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกันยายน 2560 

มีจํานวน 146,471 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ -3.31 (YoY) และลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ี

ผานมา (สิงหาคม 2560 รอยละ -7.23 )  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนกันยายน 2560 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 21,480 คน  

คิดเปนรอยละ 0.20 คงท่ีเม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 เชนเดียวกัน สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 

ในระบบประกันสังคมท่ีมีการเลิกจางสูง ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา และอุตสาหกรรมการผลิตโลหะและผลิตภัณฑโลหะ และอุตสาหกรรมการเงิน

และการประกันภัย สาเหตุเลิกจางเนื่องจากประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน คําสั่งซ้ือลดลง เปนตน  

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ การเฝาระวังสถานการณจากระบบ 

เตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว ไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัว เปนปจจัยสนับสนุนการสงออกของไทยท่ีขยายตัวตอเนื่องโดยใน 

เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 13.4 จากระยะเดียวกันของปกอน โดยขยายตัวตอเนื่องในทุกตลาดสงออกสําคัญและ

เกือบทุกหมวดสินคา 

2. การลงทุนรวมในประเทศขยายตัวโดยการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวท้ังหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักรและกอสราง ประกอบกับดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง สําหรับการลงทุนภาครัฐ

มีแนวโนมขยายตัวเรงข้ึนในชวง 2 เดือนหลังและในป 2561 ไดแก การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ 

ดานการคมนาคมขนสง และแนวโนมการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC)  

3. ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.7 ตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สงผลตอการขยายตัวใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก การคาสงคาปลีก โรงแรมและภัตตาคาร 

และขนสงและคมนาคม ท่ีปรับตัวเรงข้ึนตามจํานวนและรายรับจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
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4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภาพภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน จากอัตราการวางงานเดือน

กันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.2 เทากับเดือนกอน อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.86 เรงข้ึนจากเดือนกอนตามราคา

น้ํามันขายปลีกในประเทศท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,673.16 จุด เพ่ิมข้ึน 8.4% จากสิ้นป 2559 ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนสูงเปนอันดับ 2 

ในภูมิภาคและถือวาเปนระดับสูงท่ีสุดในรอบ 24 ป  

5. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง ตามการใชจายในการบริโภคสินคาคงทนและบริการ 

สอดคลองกับกําลังซ้ือครัวเรือน ซ่ึงบางสวนมีกําลังซ้ือกลับมาหลังหมดภาระผอนรถจากมาตรการรถคันแรก  

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปหลังปรากฎการณ Brexit และนโยบายกีดกันการคาของ

สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบกับไทยใน 2 ประเด็น ไดแก ภาคการคากระทบสินคาสงออกบางรายการไปยังสหรัฐอเมริกา

และอังกฤษ และประเด็นท่ีสองกระทบภาคตลาดการเงินซ่ึงสงผลตอการแข็งคาของเงินบาท มีผลตอการตัดสินใจลงทุน

ของนักลงทุนตางชาติ ผูประกอบการเกิดความกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

2. ความตึง เครียดในคาบสมุทรเกาหลี  หลังสหรัฐฯและจีนผลักดันการเจรจากับเกาหลี เหนือ 

เพ่ือลดความตึงเครียด  หากสถานการณบานปลายจนนําไปสูภาวะสงครามจะกอใหเกิดความผันผวนข้ึนในตลาดเงิน

และตลาดทุนนักลงทุนจะมีแนวโนมลงทุนในสินทรัพยท่ีปลอดภัยมากกวา 

3. ภาพรวมรายไดของเกษตรกร จากดัชนีรายไดเกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขเบื้องตน) ปรับลดลง

รอยละ -2.76 จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรและหนี้ภาคครัวเรือน 

ท่ียังอยูในระดับสูงทําใหครัวเรือนมีแนวโนมลดการกอหนี้ใหม 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชนของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ 
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ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2560 เมือ่วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2560       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนกันยายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 4.21 และขยายตัวเชนเดียวกันรอยละ 0.98 เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 

อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตเครื่องยนตสําหรับรถยนต การผลิต 

ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตมอเตอรไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ

สวนประกอบ 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนกันยายน 2560 

(MOM) 

เดือนกันยายน 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 114.59 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.98 

114.59 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4.21 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 63.56 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ดานบวก ตอดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต การผลิตมอเตอรไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา การผลิตเครื่องยนต

สําหรับรถยนต การผลิตเครื่องประดับเพชร

พลอย อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ย น ต สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต   

การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 

การผลิตมอเตอรไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ด านลบ ต อดั ชนี ผลผลิ ต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตมอลต

ลิเคอรและมอลต การผลิตเครื่องแตงกาย 

ย ก เ ว น  เ ค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย จ า ก ข น สั ต ว 

การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑ

ยางอ่ืนๆ 

ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ก า ร ผ ลิ ต

เครื่องประดับเพชรพลอย การผลิตเครื่อง 

แตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายจากขนสัตว 

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การจัดเตรียม 

และปนเสนใยสิ่งทอ 
  

  แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   
(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม) 

 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนกันยายน 2560 

 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการ 

 461 แหง 11,375 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 186 แหง 
(40.34%) 

5,453 คน 
(47.94%) 

    -สวนภูมิภาค 275 แหง 
(59.66%) 

           5,922 คน 
(52.06%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   442 แหง 8,368 คน 
ขนาด M     16 แหง 1,877 คน 
ขนาด  L      3 แหง 1,130 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 73 แหง 2,319 คน 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31 ต.ค. 2560) 

 

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.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2559 2560
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ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนักมูลคาเพ่ิม)
4.21 %
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กันยายน 2560)  จํานวน 12,440,270 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)      -0.66 % 

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (สิงหาคม 2560) จํานวน 12,285,110 คน 

 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)       -4.89 % 

3) ผู มี ง าน ทํ านอกภาค เกษตร  ( กั นยายน  2560 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,733,498 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)      2.86 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (สิงหาคม 2560)  10,692,454 คน 

 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)       2.96 %    

          จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีผู มีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,440,270 คน มีอัตรา 
การชะลอตัวอยู ท่ี -0.66% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (กันยายน 2559 จํานวน 12,523,250 คน 
มี อัตราการชะตั วอยู ท่ี  -4.65%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดื อนกันยายน 2560 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนสิ งหาคม 2560 ในเดือนกันยายน 2560 มี อัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -0.66% 
ชะลอตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -4.89% ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 
จํานวน 10,733,498 คน มีอัตราการขยายตัว 2.86% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(กันยายน 2559 ซ่ึ งมีจํานวน 10,435,407 คน ซ่ึงมี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  1.96%) แตหากพิจารณาอัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนสิงหาคม 2560 ในเดือนกันยายน 2560 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.86% ขยายตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 2.96% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.17 อัตราการวางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (กันยายน 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 0.87 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(สิงหาคม 2560) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.12 มาอยูท่ีรอยละ 1.17 
 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 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. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2558 2559 2560
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อัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิตแิหงชาติ

1.17%

 

 
 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม  จํานวน  7,288 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -29.68% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (กันยายน 2559) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 30,356 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 0.88% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559) 
การบรรจุงานจํานวน 30,042 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 13.30% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(กันยายน 2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 98.97% มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  12.31% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 24.01% 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -30.30% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559)  

1) ผูสมัครงานใหม (กันยายน 2560) จํานวน 7,288 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  -29.68 % 

2) ตําแหนงงานวาง (กันยายน 2560) จํานวน 30,356 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ (กันยายน 2559)  0.88 % 

3)   การบรรจุงาน (กันยายน 2560) จํานวน 30,042 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  13.30 % 

4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (กันยายน 2560)  98.97 % 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  12.31 % 

5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (กันยายน 2560)      24.01 % 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  -30.30 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (ก.ย.60) แนวโนม  ท่ีมา 

    เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวดีข้ึนตอเนื่อง จากการสงออกสินคา
และภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวดี สอดคลองกับอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการ
บริ โภคภาคเอกชนและการลง ทุนภาคเอกชน ท่ีขยายตั วดี ส งผลใหการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตาม ขณะท่ีการใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายประจําจาก
ผลของฐานสูงในปกอนดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอปรับเพ่ิมข้ึนท้ังอัตราเงิน
เฟอท่ัวไปและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานอัตราการวางงานท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน ขณะท่ี
ดุลบัญชีเกินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการสงออกและภาคการทองเท่ียว 

        คาดวาการฟนตัวเศรษฐกิจอาจชะลอลงเล็กนอย จากบรรยากาศ
ในชวงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ท่ีอาจทําใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอลงบางสวน อีกท้ัง ผลกระทบตอเนื่องจากรายไดเกษตรท่ี
หดตัว อยางไรก็ดี การเริ่มใชสิทธิตามมาตรการชวยเหลือของผูมีรายได
นอยเริ่มวันท่ี 1 ต.ค. รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะแรก ชวง
สถานีกลางดง-ปางโศก ระยะ 3.5 กม.ท่ีคาดวาจะเริ่มสรางในเดือนนี้ จะ
ชวยสรางความม่ันใจใหกับภาคเอกชน อีกท้ังการเติบโตของการสงออก
สินคาท่ีขยายตัวดีจะยังชวยหนุนเศรษฐกิจใหเติบโตตอไปรวมถึงภาค
ทองเท่ียวท่ีขยายตัวดีตอเนื่อง สวนการบริโภคสินคาในประเทศใน
ภาพรวมยังฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู
ในระดับต่ําแมจะปรับตัวดีข้ึน  

รายการเศรษฐกิจ
และการเงินเดือน
ตุลาคม 2560, 
รายงานแนวโนม
ธุรกิจ  
(รายไตรมาส), 
ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 
ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนกันยายน 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนกันยายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน  10,733,498 คน  มี อัตราการขยายตัว 2.86% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนกันยายน 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,435,407 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 298,091 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
มีจํานวน 146,471 คน มีอัตราชะลอตัวอยูท่ี -3.31% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการ
ข ย า ย ตั ว อ ยู ท่ี  15.87% ( MoM)  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  2560 มี จํ า น ว น  1 5 7 ,883 ค น 
อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 อยู ท่ีรอยละ 1.36% ท้ังนี้ อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,480 คน คิดเปนรอยละ 0.20 เทากับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 

สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.36 0.38 2.96 2.86 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
0.69 -7.23 -1.94 -3.31 

 % YoY 

มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.48 1.47 1.48 1.36 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.20 0.20 0.20 0.20 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 

 จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,733,498 
คน  มี อัตราการขยายตัว  2.86% เ ม่ือเ ทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผ านมา  ( เดือนกันยายน 2559) 
ซ่ึงมีจํานวน 10,435,407 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2560 เทียบกับ 
เดือนสิงหาคม 2560 พบวาในเดือนกันยายน 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู ท่ี 2.86% ชะลอตัวจาก 
เดือนสิงหาคม 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.96% 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 

 

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00
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15.00
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21.00

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

เดือน 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 

ส.ค.45 = -2.93% 

 

ผลของวิกฤตตมยํากุง 

ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 

ม.ีค.55 = 0.21% 

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% 
ก.ย.60/ก.ย.59=2.86% 

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 
ก.ย.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,733,498 คน 
 

  
  

  
   

ก .ย .60 ผูวางงาน 
146,471 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -3.31% (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (กันยายน 2560) จํานวน 146,471 คน 

   - YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)  -3.31 % 

  - MoM (กันยายน 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2560)   -7.23 % 

 2)    จํานวนผูวางงาน (สิงหาคม 2560) จํานวน 157,883 คน 

- YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)                 -1.94 % 

- MoM (สิงหาคม 2560 เทียบกับ กรกฎาคม 2560)            0.70 % 

 จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีผูวางงานจํานวน 146,471 คน มีอัตราการชะลอตัว (YoY) 
อยู ท่ี -3.31% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว  (เดือนกันยายน 2559) ซ่ึงมีจํานวน 151,489 คน 
และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (สิงหาคม 2560) พบวามีจํานวน 157,883 คน โดยมีอัตราการชะลอตัว 
อยู ท่ี -7.23% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
เดือนกันยายน อยูท่ี 1.36% มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.48% 
ท้ังนี้จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนกันยายน 2560 อยูท่ี 1.2% มีอัตราการขยายตัว
เม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนสิงหาคม ซ่ึงอยูท่ี 1.1% (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 

ก .ย .60 = 146,471 คน
YoY = -3.31% 
MoM = -7.23 % 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

http://warning.mol.go.th/
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แผนภาพท่ี 4 : อัตราการวางงาน จากผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 
 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
ตารางท่ี 1: อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : 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  18.97 155,719 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   146,471 -3.31

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

วิกฤติแฮมเบอรเกอร              
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3.สถานการณการเลิกจาง 

- อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนกันยายน 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,480 คน คิดเปนรอยละ 0.20 เทากับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 แตลดลง 
จากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.30 
  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง 

(ม.33)

ม.ค. 10,004,515 17,819 0.18 10,314,551 26,375 0.26 10,460,594 29,076 0.28

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

ม.ีค. 10,074,677 21,218 0.21 10,365,424 28,904 0.28 10,542,660 25,901 0.25

เม.ย. 10,058,715 20,857 0.21 10,338,067 27,344 0.26 10,523,934 22,833 0.22

พ.ค. 10,066,532 19,650 0.20 10,347,954 27,238 0.26 10,543,612 23,795 0.23

ม.ิย. 10,118,561 20,511 0.20 10,377,038 27,930 0.27 10,601,371 21,701 0.20

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

ส.ค. 10,188,797 22,092 0.22 10,385,238 29,068 0.28 10,692,454 21,025 0.20

ก.ย. 10,234,349 23,362 0.23 10,435,407 31,357 0.30 10,733,498 21,480 0.20

ต.ค. 10,266,653 24,372 0.24 10,439,864 31,570 0.30

พ.ย. 10,363,495 25,843 0.25 10,477,172 30,570 0.29

ธ.ค. 10,391,761 26,972 0.26 10,511,821 29,748 0.28

2560

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2558

ส.ค.60 = 0.20 

http://warning.mol.go.th/
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ กันยายน 2560 (แนวโนมเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33      

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.86 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานได

สั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

 
3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 

เดือนขางหนาตั้งแตตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 อยูในภาวะ

ปกติ” โดยไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน  

 

 

 

 

 

 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  
 ปจจัยท่ีผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัว เปนปจจัยสนับสนุนการสงออกของไทยท่ีขยายตัวตอเนื่องโดยใน 

เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 13.4 จากระยะเดียวกันของปกอน โดยขยายตัวตอเนื่องในทุกตลาดสงออกสําคัญ

และเกือบทุกหมวดสินคา 

2. การลงทุนรวมในประเทศขยายตัวโดยการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวท้ังหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักรและกอสราง ประกอบกับดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง สําหรับการลงทุน

ภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวเรงข้ึนในชวง 2 เดือนหลังและในป 2561 ไดแก การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ 

ดานการคมนาคมขนสง และแนวโนมการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC)  

3. ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.7 ตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สงผลตอการขยายตัวใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก การคาสงคาปลีก โรงแรมและ

ภัตตาคาร และขนสงและคมนาคม ท่ีปรับตัวเรงข้ึนตามจํานวนและรายรับจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

http://warning.mol.go.th/
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4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภาพภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน จากอัตราการวางงาน

เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.2 เทากับเดือนกอน อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.86 เรงข้ึนจากเดือนกอน

ตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือน

กันยายน 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,673.16 จุด เพ่ิมข้ึน 8.4% จากสิ้นป 2559 ซ่ึงปรับ

เพ่ิมข้ึนสูงเปนอันดับ 2 ในภูมิภาคและถือวาเปนระดับสูงท่ีสุดในรอบ 24 ป  

5. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง ตามการใชจายในการบริโภคสินคาคงทนและ

บริการ สอดคลองกับกําลังซ้ือครัวเรือน ซ่ึงบางสวนมีกําลังซ้ือกลับมาหลังหมดภาระผอนรถจากมาตรการรถคันแรก  

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ปจจัยท่ีผลกระทบเชิงลบ  

1. ความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปหลังปรากฎการณ Brexit และนโยบายกีดกันการคาของ

สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบกับไทยใน 2 ประเด็น ไดแก ภาคการคากระทบสินคาสงออกบางรายการไปยัง

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และประเด็นท่ีสองกระทบภาคตลาดการเงินซ่ึงสงผลตอการแข็งคาของเงินบาท มีผลตอ

การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ผูประกอบการเกิดความกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

จากอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

2. ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หลังสหรัฐฯและจีนผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือ 

เพ่ือลดความตึงเครียด  หากสถานการณบานปลายจนนําไปสูภาวะสงครามจะกอใหเกิดความผันผวนข้ึนในตลาด

เงินและตลาดทุนนักลงทุนจะมีแนวโนมลงทุนในสินทรัพยท่ีปลอดภัยมากกวา 

3. ภาพรวมรายไดของเกษตรกร จากดัชนีรายไดเกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขเบื้องตน) ปรับ

ลดลงรอยละ -2.76 จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรและหนี้ภาค

ครัวเรือนท่ียังอยูในระดับสูงทําใหครัวเรือนมีแนวโนมลดการกอหนี้ใหม 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 
ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

มีนาคม  

2560 

เมษายน  

2560 

พฤษภาคม  

2560 

มิถุนายน 

2560 

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

0 1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-4.86%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-3.26%) 

1 

(ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ของภาคเอกชน 

(-2.42%) 

0 0 0 

สถานะสัญญาณ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 
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3.2. แนวโนมการจางงาน การวางงาน  

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนกันยายน 2560  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.86 % ลดลงจากสิงหาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 2.96 %  

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 

(2.86% > 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 
   

 ไตรมาส 2/2560 โตรมาส 3/2560 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 

(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 ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 494,000 คน 

เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงาน      

ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีอัตราการ

ขยายตัว (%QoQ) คิดเปนรอยละ 0.41 แตเม่ือเทียบ

กับขอมูลเดียวกันกับปท่ีแลว (ไตรมาส 2 ป 2559)    

พบวาการจางงานมีอัตราชะลอตัว (%YoY) คิดเปน

รอยละ -0.60 

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะขยายตัวสอดคลองกับ
การผลิตเพ่ือการสงออกท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนในตลาดหลัก 

(สหภาพยุโรป ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกาและอาเซียน) 

ไดแก การผลิตแผงสวิตซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา 

อุปกรณประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรและ IC  

ซ่ึงเปนชิ้นสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาท่ีมีการใช

เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน    

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

        การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ไตรมาส 2 
ป 2560  มีจํานวน 458,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา (ไตรมาส 1 ป 2560) พบวาการจางงานใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมข้ึน รอยละ 13.37 จากการปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิต
รถยนตกระบะและอนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย
เพ่ือการสงออก ตามความตองการตอเนื่องของลูกคาใน
กลุม AEC โดยเฉพาะอินโดนีเซียและฟลิปปนส รวมถึง
การสงออกรถกระบะไปออสเตรียและตะวันออกกลาง 
ซ่ึงกลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบหลายเดือน   
       การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
อาจมีแนวโนมทรงตัว เนื่องจากผูบริโภคภายในประเทศ
ชะลอการซ้ือรถยนตเพ่ือรอรถรุนใหมท่ีจะเปดตัว และรอ
การจัดสงเสริมการขายตาง ๆ ในงานมหกรรมรถยนต 
ชวงปลายป  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

         จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน 
ไตรมาส 2/60 ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว
มีอัตราเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 0.38(%YoY) ซ่ึงการจางงานในอุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการ
ผลิตตามคําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่องของสินคาไกปรุงรส 
และกุงแชแข็งเพ่ือสงออกไปประเทศญี่ปุนและแถบ
ยุโรป ซ่ึงเปนผลดีท่ีไดรับจากการแกปญหา IUU ของ
ภาครัฐอยางจริงจัง ประกอบกับประเทศคูแขงประสบ
ปญหาผลผลิตลดลง    

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 การจางงานมีอัตราขยายตัวรอยละ 0.24 แต
การวางงานมีอัตราขยายตัวรอยละ -10.81 สวนการ
เลิกจางเพ่ิมข้ึนรอยละ-11.65 สถานการณดังกลาว
นาจะเปนผลมาจากการขยายตัวการสงออกสิ่งทอไปยัง
ตางประเทศท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเฉพาะเสนใยประดิษฐ เสนดาย แต
สินคาผาผืนมีแนวโนมการผลิตลดลง ประกอบกับ 
มีการนําเขาผาผืนมาจากตางประเทศเชนกัน 
           การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน จากการสงเสริมการลงทุนในกิจการเสนใยท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) ซ่ึงเปน 1 ในอุตสาหกรรมศักยภาพ
ตามนโยบายคลัสเตอรสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
รัฐบาล สงผลใหการผลิตขยายตัว ประกอบกับการ
ขยายตัวของการส งออกเสน ใยไปตา งประเทศ
โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุน จีน และเวียตนาม 
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5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

           การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
มีจํานวน 311,350 คนเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 
ป 2560 พบวาการจางงานมีอัตราลดลง (%QoQ) 
รอยละ -4.78 และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ 
ปท่ีแลว การจางงานมีอัตราลดลงเชนเดียวกัน (%YoY) 
รอยละ -13.75 
           แนวโนมการจางงานทรงตัว สวนหนึ่งมีการ
ปรั บตั ว ในการรั บจ า งผลิ ต เสื้ อผ า ของแบรนด
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน อีกท้ังการผลิตสินคาเสื้อผากีฬา
ตามกระแสความนิยมเลน กีฬาภายในประเทศ 
แตอยางไรก็ตามการสงออกเครื่องนุงหมไปตลาด
ตางประเทศยังมีความไมแนนอน โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงไทยเสียเปรียบจาก
การถูกตัดสิทธิ์ GSP   

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

     เดือนกันยายน 2560 การจางงาน 6,021,190 คน 
ลดลงเ ม่ือเ ทียบกับป ท่ีแล ว (%YoY) รอยละ  3 .1  
การวางงาน 43,880 คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว 
(%YoY) รอยละ 39.2 เปนผลจากดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัว สอดคลองกับปจจัย
สนับสนุนกําลังซ้ือโดยรวมท่ีปรับดีข้ึน แตยังไมเขมแข็ง
และท่ัวถึง เพราะผูบริโภคระดับลางกําลังซ้ือลดลงและ
ชะลอการใชจาย 
        การจางงานมีโนวโนมขยายตัวเล็กนอย จาก
รายไดภาคเกษตรกรรมท่ีเริ่มปรับเพ่ิมข้ึน รายไดนอก
ภาคเกษตรทรงตัว ความเชื่อม่ันผูบริโภคโดยรวม (หลัง
ปรับฤดูกาล) ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน และจาก
ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาครัวเรือน 
มีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนเล็กนอยจากปท่ีผานมา สะทอน
กําลังซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางคอยเปนคอยไป สอดคลองกับ
การใชจายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวไดดี
ตอเนื่องสะทอนจาก VAT ในเดือนก.ย.60 ขยายตัว 
2.0% ท้ังนี้รัฐบาลยังดําเนินนโยบายการสงเสริมธุรกิจ
คาสงคาปลีกใหสอดคลองกับศักยภาพผูประกอบการ
ในแตละระดับในทุกภูมิภาค และสนับสนุนกลยุทธ 
ทางการตลาดรูปแบบตลาดออนไลน เพ่ือกระตุนการ
ใชจายของผูบริโภคในชวงปลายปตอไป  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

        การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ ไตรมาส 
2 ป 2560 มีจํานวน 313,000 คน เม่ือเทียบกับ 
ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 1 ป 2560) (%QoQ) 
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพขยายตัว
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.40 และเม่ือเทียบขอมูลเดียวกันกับป
ท่ีผานมา (ไตรมาส 2 ป 2559) (%YoY) พบวาการจาง
ง าน มี อั ต ร าก ารขย ายตั ว เ ช น เ ดี ย ว กัน คิด เป น 
รอยละ 4.93 ตามการสงออกในหมวดเครื่องใชไฟฟา 
และหมวดสินคาแผงวงจรรวม (IC) 
       อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(SupportingIndustry)หรือ อุตสาหกรรมกลางน้ํ า 
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท 
เนื่องจากการผลิตสินคาหลายสาขาจําเปนตองอาศัย
แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง
ผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และขนาดตาม
ความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรม
แมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและ
ภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน 
เปนตนโดยการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีแนวโนม
ขยายตัว สอดคลองกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม (1) 
กลุมชิ้นสวนและอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุมสินคา 
Other IC สําหรับใชเปนชิ้นสวนในการผลิตรถยนตอุปกรณ
ท่ีรองรับ Internet of Things (IOT) รวมท้ังชิ้นสวนอุปกรณ
แสดงผล และชิ้นสวนอุปกรณเพาเวอรอิเล็กทรอนิกสท่ี
เพ่ิมข้ึน (2) การผลิตรถยนตขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความ
ตองการภายในประเทศโดยเฉพาะรถยนตปคอัพ และ
รถยนตนั่ง ท่ีคาดวาความตองการภายในประเทศจะ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากชวงปลายปมีงานมหกรรมยานยนต 
ครั้งท่ี 34 ซ่ึงผูประกอบการจะมีการเปดตัวรถยนตรุน
ใหมในงานดังกลาว ตลอดจนการสงออกรถยนตปรับ
เพ่ิมข้ึนจากรถยนตปคอัพท่ีสงออกไปในตลาดกลุม
อาเซียนรวมท้ังตลาดตะวันออกกลางท่ีกลับมาขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  
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ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 เ ดื อน กันยายน  2560  การจ า ง ง าน ใน
อุตสาหกรรมกอสรางมีจํานวน 1,981,150 คน ชะลอ
ตัวเม่ือเทียบกับปท่ีแลวรอยละ -2.44 และชะลอตัว
จากเดือนสิงหาคมรอยละ -3.89 หดตัวจากระยะ
เดียวกันปกอน และเม่ือขจัดผลของฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึน
เล็กนอยจากเดือนกอน  
         แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง 
ขยายตัวเล็กนอย ตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง 
ท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากแนวโนมท่ีอยูอาศัยประเภท
อาคารชุดเปดขายใหมท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ ขณะท่ีพ้ืนท่ี
ไดรับอนุญาตกอสรางโดยรวมปรับลดลง โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางสําหรับท่ีอยูอาศัย และ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางในหมวดพาณิชยกรรม 
การบริการและการขนสง อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม
กอสรางยังคงมีแนวโนมขยายตัวไดจากการลงทุน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงของ
ภาครัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ท่ีอยูในความสนใจของนักลงทุนตางชาติ  

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

         จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนมีอัตราการชะลอตัว 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.25 (%YoY) 
ณ ไตรมาส 2/60 
          ภาพรวมการสงออกอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ในชวง 8 เดือนแรกของป 2560 เติบโตรอยละ 1  
จึงคาดการณวาการจางงานจะมีแนวโนมขยายตัว 
จากการสงออกเฟอรนิเจอร ตามยอดคําสั่งซ้ือในชวง
ครึ่งปหลัง ขณะท่ีตลาดภายในประเทศยังคงทรงตัว
จากพฤติกรรมการบริโภคประชาชนท่ีจะนิยมซ้ือเครื่อง
เฟอรนิเจอรในชวงครึ่งปหลัง รวมไปถึงการจัดงาน 
มหกรรมเฟอรนิเจอรแหงป ซ่ึงรวบรวมผูสงออกและ
ผูผลิตเฟอรนิเจอรกวา100 ราย มาจัดสวนลดพิเศษ 
โดยคาดวาการจัดงานในครั้งนี้จะมีผูเขาชมงานกวา 
30,000 คน มียอดขายกวา 80 ลานบาท เปนการ
กระตุนการบริโภคในภาคอุตสหากรรมไมและเครื่อง
เรือน  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

           เดือนกันยายน 2560 การจางงาน 530,260 คน ลดลง
เม่ือเทียบกับปท่ีแลว (%YoY) รอยละ 9.2 ขณะท่ีการวางงาน 
15,690 คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลวถึงรอยละ (%YoY) 
รอยละ 151.8 เปนผลจากการปดสาขาและลดการขยายสาขา
ของธนาคารตาง ๆ และนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจมาก
ยิ่งข้ึน 
          การจางงานมีแนวโนมลดลง การวางงาน
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากสถาบันการเงิน
ทยอยปดสาขา  ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ี
ลาออก และทยอยเลิกจางพนักงาน สนับสนุนการ
พัฒนา “ฟนเทค” หรือไฟแนนเชียลเทคโนโลยี 
(Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับ
ชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน ไดแก การใชบริการทางการเงิน
ดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรม
อีกตอไป 

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

       การจางงานในอุตสาหกรรมขนสงไตรมาส2 ป 2560 
มีจํานวน 583,000 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
(ไตรมาส 1 ป 2560) พบวาการจางงานมีอัตราชะลอตัว 
(%QoQ) คิดเปนรอยละ -4.43 แตเมื่อเทียบกับขอมูล
เดียวกันกับปที่แลว (ไตรมาส 2 ป 2559) พบวาการ 
จางงานมีอัตราการขยายตัว(%YoY) คิดเปนรอยละ 2.46 
        การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดวามี
แนวโนมชะลอตัวลงเล็กนอย สอดคลองกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงบางสวน เนื่องดวยเปนชวงพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อยางไรก็ดี 
ภาคการทองเที่ยวและบริการยังคงขยายตัวได สําหรับ
โคร งกา ร รถ ไฟความ เ ร็ วสู ง ระยะแรกช ว งสถา น ี
กลางดง - ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.ที่คาดวาจะเร่ิม
กอสรางได ในเดือนนี้จะชวยสรางความมั่นใจให กับ
ภาคเอกชน รวมถึงการเติบโตของการสงออกจะชวยหนุน
เศรษฐกิจใหเติบโตและมีผลตอการจางงานระยะตอไป 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

 การจางงานอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะหฯ กันยายน 2560 มีจํานวน 680,000 คน 
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ -8.10 และ
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 4.61 
       การจางงานในอุตสาหกรรมสุขภาพมีแนวโนม
ปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากธุรกิจดานสุขภาพขณะนี้อยูใน
ระยะเติบโต (Growth Stage) ตามกระแสการใสใจ
สุขภาพซ่ึงเปนท่ีนิยมท่ัวโลก ท้ังในลักษณะของการ
ปองกันโรค และการสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ัง
รางกายและจิตใจ รวมท้ังความตองการของผูบริโภค 
ภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในหมวดอาหารเสริมเพ่ือ
สุขภาพท้ังในกลุมความงามและวิตามิน  

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

        ใน เดื อน กันยายน 2560 การจ า งงานใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม ขยายตัวเล็กนอย
จากเดือนกอนหนา ตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ีขยายตัว
รอยละ 5.7 (%YoY) จากระยะเดียวกันของปกอน 
ตามการขยายตัวของนักทองเท่ียวจีน และเกาหลีใต 
แตเม่ือปรับฤดูกาลแลวนักทองเท่ียวลดลงรอยละ 1.1 
จากการลดลงของนักทองเท่ียวมาเลเซีย ตามการ
สิ้นสุดของชวงวันหยุดยาวในเทศกาลฮารีรายอฮัยญีใน
เดือนกอนหนา  
         การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรมคาดวามีแนวโนมขยายตัวตามการฟนตัว 
ของนักทองเท่ียวตางชาติโดยเฉพาะจีน เกาหลีใต 
ญี่ปุน ท้ังนี้คาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติยังคงมี
แนวโนมอยูในเกณฑดีตอเนื่องตลอดถึงชวงปลายป 
ถึงแมวามาตรการดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติสิ้นสุดลง
ในเดือนกอนหนา ไดแก การยกเวนคาธรรมเนียมวีซา 
และการปรับลดคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ 
ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมืองสําหรับ 21 
ประเทศ   
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

 เดือนกันยายน 2560 การจางงานในธุรกิจ
ภัตตาคารขยายตัวตามอุตสาหกรรมภัตตาคารท่ีไดรับ
ผลจากสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 3 และตามการ
ปรับการคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
และจากดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคในเดือนกันยายน  
ท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่องเปนเดือนท่ี 2 ตามความเชื่อม่ัน
ทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามยังถือวาฟนตัวไมมากนัก 
เนื่องจากผูบริโภคยังมีความกังวลวาเศรษฐกิจจะยังไม
ฟนตัวดีนัก 
      การจางงานในธุรกิจภัตตาคารมีแนวโนมขยายตัว
เล็กนอย เนื่องจากผูบริโภคยังมีความกังวลเก่ียวกับ
เศรษฐกิจไทยและระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ตาม
คาดวาในชวงปลายปอุตสาหกรรมภัตตาคารนาจะ
กลับมาฟ นตั ว อีกครั้ ง เนื่ อ งจากเปนชว งฤดูกาล
ทองเท่ียว และเทรนดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
ท่ี มีคุณภาพ รวมถึงนโยบายภาครัฐจะสนับสนุน
มาตรการชอปชวยชาติในชวงสิ้นปซ่ึงเปนการกระตุน
การใชจายภาคครัวเรือน 
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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 

 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 ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2560 ของ กลุมประเทศ OECD และประเทศอินเดีย

สําหรับประเทศญี่ปุน ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงตัว และประเทศอินโดนีเชีย ชะลอตัว  

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

กรกฎาคม

2560 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนสิงหาคม 2560 เดือนกันยายน 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.20 -2.24 0.50 ขยายตัว ปกติ 0.40 ทรงตัว ปกติ 

2.  จีน 100.00 -3.19 1.21 ขยายตัว ปกติ 0.71 ชะลอตัว ปกติ 

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

4.  สหรัฐอเมริกา 99.70 -2.24 0.71 ขยายตัว ปกติ 0.50 ชะลอตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 101.80 -6.53 1.70 ขยายตัว ปกติ 1.20 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 99.70 -2.01 -1.39 ชะลอตัว ปกติ -0.99 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

กันยายน 

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 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) 

-6.26 -5.00 -8.38 -0.60 ชะลอตัว  

 

-4.16 

 

 

7.10 

 

 

0.35 

 

 

5.02 

 

 

-5.45 

 

 

5.93 

 

 

10.70 

 

 

13.04 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-  GDP ในอุคสาหกรรมไฟฟา

ชะลอตัว 

 

2.  ย า น ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-3.46 -4.78 -10.42 -6.91 ชะลอตัว -1.26 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

8.61 7.58 4.89 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัว 

- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

และรถยนตพาณิชยในประเทศ

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

-5.20 0.19 8.93 0.38 ขยายตัว -5.76 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

4.55 10.25 12.07 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 

ขยายตัว 

 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

-13.11 -3.98 11.80 6.68 ขยายตัว 1.23 

 

-35.58 

-6.72 

 

-7.65 

 

-4.63 

 

-5.14 

-10.36 

 

-8.94 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

 

- การใชกระแสไฟฟาชะลอตัว 

 

 

 

 

     

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 2/2560) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนกันยายน 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

กันยายน

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

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) 

0.00 0.62 0.93 -13.75 ชะลอตัว -3.66 -12.80 -12.85 -6.34 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

6.54 4.19 3.48 7.92 ขยายตัว - - - - 11.60 

(ส.ค. 60) 

  

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอ

ตัว 

  

 10.58 

(ส.ค 60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

13.33 21.43 3.48 4.93 ขยายตัว 25.98 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.47 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 47 

% 

 

-ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ชะลอตัว 

-ดัชนีผลผลิคภาคอุตสาหกรรม

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) 

0.91 -2.12 -13.02 -11.68 ชะลอตัวเ  
-33.24 

 

 

13.16 

 
7.26 

 

 

2.28 

 
8.50 

 

 

4.94 

 
-6.88 

 

 

17.16 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย

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

กันยายน

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 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 

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) 

-11.64 -7.69 6.12 -4.25 ชะลอตัว  

-10.33 

 

 

-6.55 

 

- 

 

 

-2.83 

 

- 

 

 

-4.73 

 

- 

 

 

3.35 

- - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   56 % 

 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

5.25 4.13 -9.09 -10.36 ชะลอตัว - 

 

 

-   - - - - 8.87 

 

0.65 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   65 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง

ใหมชะลอตัว 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว 

- คาใชจายรัฐบาลชะลอตัว 

11. ขนสง -6.07 6.90 0.66 2.46 ขยายตัว -  -   - 5.10 - -  0.53 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 53 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

- ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน

ตลาดโลกชะลอตัว 

7.80 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แพท ย

และอุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

18.49 0.00 12.96 9.34 ขยายตัว  
-6.91 

 

8.48 

 
-0.03 

 

-1.26 

 
-7.07 

 

1.16 

 
0.79 

 

8.73 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   99 % 

- การใชกระแสไฟฟาชะลอตัว 
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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

กันยายน

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 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  

13.ทองเที่ ยวและ

โรงแรม 

10.00 0.25 1.80 -4.51 ชะลอตัว - - - - - - -3.00 

(Q2/59) 

 

- - 0.84 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   84 % 

 

5.75 

 

14. ภัตตาคาร 6.80 8.55 8.20 4.81 ขยายตัว - - - - - - - 4.48 

 

- 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 100 % 

- ดัชนีราคาผูบริภาคในหมวด

อาหารแลเครื่องด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอลชะลอตัว  
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ กันยายน 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 4.53 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.33 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 3.52 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 21.92 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 -0.61 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 13.32 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 -5.41 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 1.61 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 12.81 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 3.78 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -2.51 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 6.46 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 20.57 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 ประจําเดือนกันยายน 2560 

 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ก.ย.60) 

เดือนกอนหนา 
(ส.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ก.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ก.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ก.ย.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,440,270 12,285,110 12,523,250 12,440,270 12,523,250 

(%YoY) -0.66 -4.89 -4.65 -0.66 -4.65 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,733,498 10,692,454 10,435,407 10,733,498 10,435,407 

(%YoY) 2.86 2.96 1.96 2.86 1.96 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

146,471 157,883 151,489 146,471 151,489 

(%YoY) -3.31 -1.94 15.87 -3.31 15.87 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 443,420 425,220 333,660 443,420 333,660 

(%YoY) 32.90 18.13 23.14 32.90 23.14 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.2 1.1 0.9 1.2 0.9 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(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    

 
 
 
 
 

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) 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 
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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  

  (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 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ประจําเดือนกันยายน 2560 

สน ง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ก.ย. 2560 แสดงขอมูลการวิ เคราะห ดัชนี

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกันยายน 

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

กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  ก.ย. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนสิงหาคม 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนกันยายน 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ก.ย. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรกันยายน 2560 

5.  ขอมูลจํานวนผู มี งานทําท่ีเปน

ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม

อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ

ภาวะการ ทํางานของประชากร 

ไตรมาสท่ี 2 ป 2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

   มิ.ย.2560 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม 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 

 - ก.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนกันยายน 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนกันยายน 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง

ธุรกิจ (Business Sentiment 

Index) กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  ก.ย. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

668 ราย เปนรายเดือน 
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