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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนตุลาคม 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจ า งงาน  ลู กจ า ง ในระบบประ กันสั งคม เดื อนตุ ลาคม 2560  มีจํ านวน 10 ,695,748 คน                           

มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ 2.45 (%YoY) และลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 

(%MoM) รอยละ -0.35 (กันยายน 2560 จํานวน 10,733,498 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนก 

ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการการผลิตอาหารและอาหารสัตว 

อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร  อุตสาหกรรมขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา ขายสงขายปลีก และการเงิน

และการประกันภัย  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2560  

มีจํานวน 144,590 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ -2.00 (%YoY) และลดลงเม่ือเทียบกับ 

เดือนท่ีผานมา 1,881 คน คิดเปนรอยละ -1.28 (กันยายน 2560 จํานวน 146,471 คน )  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนตุลาคม 2560 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 21,873 คน  

คิดเปนรอยละ 0.20 คงท่ีเม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560  สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมี 

การเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการ อุตสาหกรรมการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา และอุตสาหกรรมการเงินและ 

การประกันภัย สาเหตุเลิกจางเนื่องจากสถานประกอบการขาดสภาพคลองทางการเงิน และใชการบริหารจัดการโดยการ

หมุนเวียนและฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย รวมถึงมีการลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือทดแทน

แรงงานมากข้ึน   

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ การเฝาระวังสถานการณจากระบบ 

เตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีสงสัญญาณเตือน 2 ตัว ไดแก  

การใชกระแสไฟฟา มีอัตราลดลงโดยปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลงท้ังภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

ในทุกกิจการ อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุกในทุกภูมิภาค ราคาน้ํามันเพ่ิมข้ึน และดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวและกระจุกตัวอยูในกลุมธุรกิจสงออก ปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือโดยรวม

ยังไมเขมแข็ง รายไดในภาคเกษตรกรรมหดตัวท้ังราคาและปริมาณผลผลิต  

 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 
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ดานการคมนาคมขนสง และแนวโนมการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC)  

3. ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.7 ตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สงผลตอการขยายตัวใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก การคาสงคาปลีก โรงแรมและภัตตาคาร 

และขนสงและคมนาคม ท่ีปรับตัวเรงข้ึนตามจํานวนและรายรับจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือนตุลาคม 

2560 อยู ท่ีรอยละ 1.3 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยู ท่ีรอยละ 0.86 เรงข้ึนจากเดือนกอนตามราคาน้ํามันขายปลีก 

ในประ เทศ ท่ี ปรั บ เ พ่ิ ม ข้ึ นตามราคาน้ํ า มั นดิ บ ในตลาดโลก  ขณะเดี ยว กั น  ณ สิ้ น เดื อนตุ ลาคม  2560  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,721.37 จุด เพ่ิมข้ึน 11.6% จากสิ้นป 2559 และปรับเพ่ิมข้ึน 2.9% 

จากสิ้นเดือนกอนใน 4 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการ กลุมทรัพยากร และกลุม

เทคโนโลยี โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการคาดการณผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ท่ีคาดวาจะดีข้ึน  

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 11/2560 เมือ่วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

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. ต.ค.
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สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนตุลาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 0.15 และชะลอตัวลงเชนเดียวกันรอยละ 4.97 เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560 

อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ การผลิตน้ํามันพืช 

น้ํามันจากสัตวและไขมันจากสัตว การผลิตเครื่องยนตสําหรับรถยนต การแปรรูปผลไมผัก และการผลิตเฟอรนิเจอร 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนตุลาคม 2560 

(MOM) 

เดือนตุลาคม 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 109.31 

ลดลง 

รอยละ 4.97 

109.31 

ลดลง 

รอยละ 0.15 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 60.45 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตผลิตภณัฑยางอ่ืน ๆ  

การผลิตเครื่องแตงกายยกเวนเครือ่งแตงกายจาก

ขนสัตว การแปรรูปผลไมผัก  

การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลติโลหะประดิษฐ

อ่ืน ๆ ท่ีไมไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

การผลิตผลิตภณัฑยางอ่ืน ๆ การผลิตนํ้ามันพืช นํ้ามัน

จากสัตวและไขมันจากสัตว การผลิตเครื่องยนตสําหรับ

รถยนต การแปรรูปผลไมผัก การผลิตเฟอรนิเจอร 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต การผลติเครื่องยนตสําหรับ

รถยนต การผลติเหล็กและผลิตภณัฑเหล็กกลา

ข้ันมูลฐาน การผลติผลิตภัณฑยาสบู อาหารทะเล

กระปองและแชแข็ง 

การผลิตผลิตภณัฑยาสูบ การผลติเครื่องปรับอากาศ 

การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ การปนเสนใย

สิ่งทอ อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

  

  แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   
(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม) 

 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนตุลาคม 2560 

 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการ 

 289 แหง 5,441 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 83 แหง 
(28.72%) 

2,229 คน 
(40.97%) 

    -สวนภูมิภาค 206 แหง 
(71.28%) 

           3,212 คน 
(59.03%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   273 แหง 3,696 คน 
ขนาด M     15 แหง 1,504 คน 
ขนาด  L      1 แหง 241 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 95 แหง 9,042 คน 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (30 พฤศจิกายน 2560) 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (ตุลาคม 2560)  จํานวน 11,046,800 คน 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบกับ ตุลาคม 2559)      -1.49 % 

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

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

3) ผู มี ง า น ทํ า น อ ก ภ า ค เ ก ษ ต ร  ( ตุ ล า ค ม  2 5 6 0 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,695,748 คน 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบกับ ตุลาคม 2559)      2.86 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (กันยายน 2560)  10,733,498 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)       2.86 %    

          จากขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 มีผู มีงานทําภาคเกษตร จํานวน 11,046,800 คน มีอัตรา 

การชะลอตัวอยู ท่ี -1.49% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (ตุลาคม 2559 จํานวน 11,214,000 คน 

มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -16.45%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนตุลาคม 2560 

เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนกันยายน 2560 ในเดือนตุลาคม 2560 มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -1.49% ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน 2560 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -0.66% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตรจํานวน 10,695,748 คน 

มีอัตราการขยายตัว 2.45% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ตุลาคม 2559 ซ่ึงมีจํานวน 

10,439,864 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.69%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนตุลาคม 

2560 เทียบกับ (YoY) เดือนกันยายน 2560 ในเดือนตุลาคม 2560มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.45% ขยายตัวลดลง 

จากเดือนกันยายน 2560 ซ่ึงอยูท่ี 2.86% 
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนตุลาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 1.30 อัตราการวางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (ตุลาคม 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 1.19 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(กันยายน 2560) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.17 มาอยูท่ีรอยละ 1.30 
 

 

 

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

2558 2559 2560 

อัตราการวางงาน 0.80 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90 0.70 0.91 0.87 1.04 1.04 1.20 1.01 1.01 0.93 0.87 1.19 0.99 0.80 1.18 1.12 1.29 1.25 1.32 1.10 1.24 1.12 1.20 1.30 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

อัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1.30% 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 โอกาสในการทํางานมีผู ส มัครงานใหม  จํ านวน 7,671 คน 

มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  9.48% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา (ตุลาคม 2559) ตําแหนงงานวาง 

จํานวน 31,337 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 38.37% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ตุลาคม 2559) 

การบรรจุงานจํานวน 16,295 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 2.47% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา  

(ตุลาคม 2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางอยู ท่ี 52.00% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -25.94% 

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ตุลาคม 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 24.48% 

มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -20.88% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ตุลาคม 2559)  

1) ผูสมัครงานใหม (ตุลาคม 2560) จํานวน 7,671 คน 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบ ตุลาคม 2559)  9.48 % 

2) ตําแหนงงานวาง (ตุลาคม 2560) จํานวน 31,337 คน 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบ (ตุลาคม 2559)  38.37 % 

3)   การบรรจุงาน (ตุลาคม 2560) จํานวน 16,295 คน 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบ ตุลาคม 2559)  2.47 % 

4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (ตุลาคม 2560)  52.00 % 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบ ตุลาคม 2559)  -25.94 % 

5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (ตุลาคม 2560)      24.48 % 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบ ตุลาคม 2559)  -20.88 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (ตุลาคม 2560) แนวโนม (พฤศจิกายน 2560)  ท่ีมา 

         เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องธุรกิจท่ีผลิตเพ่ือสงออก

ขยายตัวดี  ขณะเดียวกันธุรกิจเ ก่ียวกับทองเ ท่ียวขยายตัว ตามการเติบโตของ 

กลุมนักทองเท่ียวจีนเปนสําคัญ ภาคอสังหาริมทรัพยและกอสรางยังขยายตัวจํากัดเฉพาะ 

บางพ้ืนท่ีและเฉพาะกลุม ขณะท่ีภาคการคาทรงตัวถึงขยายตัวเล็กนอยตามการใชจาย 

ในประเทศท่ีขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป ธุรกิจสวนใหญยังไมมีการจางงานเพ่ิมข้ึนแม

จะมีคําสั่งซ้ือสินคาและบริการเขามามากข้ึน  อยางไรก็ดี ตลาดแรงงานยังคงขาดแคลน

แรงงานกลุมทักษะและชางฝมือ ท้ังนี้ผูประกอบการสวนใหญเห็นวากําลังซ้ือท่ีดีคอนขาง

จํากัดอยูในกลุมลูกคาท่ีมีรายไดระดับกลาง-บน สําหรับกําลังซ้ือของกลุมเกษตรกรใน 

รายพ้ืนท่ียังไมเขมแข็ง สะทอนจากยอดขายเครื่องใชไฟฟาและรถจักรยานยนต 

        คาดวาเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวมากข้ึน ตามภาคการสงออก 

ท่ีมีการเรงตัว ข้ึน เพ่ือรองรับเทศกาลในชวงปลายป การทองเท่ียว 

ท่ีเขาสูชวง High Season เต็มตัว ขณะท่ีรายไดเกษตรกรแมจะยังถูก

กดดันจากราคาพืชผลท่ีตกต่ํา แตเปนชวงฤดูเก็บเก่ียวท่ีมีผลผลิตออกสู

ตลาดมาก ทําใหกําลังซ้ือปรับตัวดีข้ึนจากเดือนกอน สําหรับคาเงินบาท

คาดวาจะมีทิศทางออนคาลง เนื่องจาก Fed เตรียมปรับข้ึนดอกเบี้ยใน

เดือนธันวาคม อยางไรก็ดี มีโอกาสท่ีเงินบาทจะแข็งคาข้ึนเปนระยะ

รวมถึงดุลการคาท่ีคาดวาจะยังเกินดุลตอเนื่อง 

รายงานแนวโนม

ธุรกิจ(รายไตรมาส), 

ธนาคารแหง

ประเทศไทย,  

ภาวะเศรษฐกิจไทย 

KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 

มีผูประกันตน (มาตรา 33 )  จํ านวน 10,695,748 คน มี อัตราการขยายตัว 2.45% (YoY)  เ ม่ือเ ทียบกับ 

เดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,439,864 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึนถึง 

255,884 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 

144,590 คน มีอัตราชะลอตัวอยูท่ี -2.00% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 

-1.28% (MoM) เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560 มีจํานวน 146,471 คน อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 

อยู ท่ีรอยละ 1.35% ท้ังนี้ อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,873 คน คิดเปนรอยละ 0.20 

เทากับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 

กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.38 -0.35 2.86 2.45 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
-7.23 -1.28 -3.31 -2.00 

 % YoY 

กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.47 1.48 1.36 1.35 

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 (เดือนตุลาคม 2560) 

 จากขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,695,748 คน  

มีอัตราการขยายตัว 2.45% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ตุลาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 10,439,864 คน 

หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนตุลาคม 2560 เทียบกับเดือนกันยายน 2560 พบวาในเดือนตุลาคม 

2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยูท่ี 2.45% ชะลอตัวจากเดือนกันยายน 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.86% สถานการณ

การจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (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
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

เดือน 

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% 
ต.ค.60/ต.ค.59=2.45% 

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
ต . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,695,748 คน 
 

ต .ค .60 ผูวางงาน 
144,590 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -2.00% (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (ตุลาคม 2560) จํานวน 144,590 คน 

   - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบกับ ตุลาคม 2559)     -2.00 % 

  - MoM (ตุลาคม 2560 เทียบกับ กันยายน 2560)    - 1.28   % 

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

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

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

 จากขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 มีผูว างงานจํานวน 144,590 คน มี อัตราการชะลอตัว (YoY) 

อยู ท่ี  -2.00% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียว กันของป ท่ีแลว  ( เดือนตุลาคม 2559) ซ่ึ ง มีจํานวน 147,542 คน 

และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (เดือนกันยายน 2560) พบวามีจํานวน 146,471 คน โดยมีอัตราการชะลอตัว 

อยู ท่ี  -1.28% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

เดือนตุลาคม อยูท่ี 1.35% มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนกันยายน 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.36% ท้ังนี้

จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนตุลาคม 2560 อยูท่ี 1.30% มีอัตราการขยายตัวเม่ือ

เทียบกับอัตราการวางงานของเดือนกันยายน ซ่ึงอยูท่ี 1.20% (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 

 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 

เดือน 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

ต .ค .60 = 144,590 คน
YoY = -2.00% 
MoM = -1.28 % 
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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   144,590 -2.00

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 

เดือนตุลาคม 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 

เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,873 คน คิดเปนรอยละ 0.20 เทากับเดือนกันยายน 2560 แตลดลงจากปท่ีแลว 

ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 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

มี.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

มิ.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 10,695,748 21,873 0.20

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

ต.ค.60 = 0.20 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2560 แนวโนมเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนตุลาคม 2561 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนตุลาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33       

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.45 % ลดลงจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 

12 เดือนขางหนาตั้งแตพฤศจิกายน 2560 ถึงตุลาคม 2561 

อยูในภาวะปกติ” โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 2 ตัว จาก

ดัชนีผสมท้ัง 13 ตัว ไดแก การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) อยูท่ีรอยละ -0.44 ซ่ึงเปนการลดลง

กวาคาอางอิง (คาอางอิง = 0.00) โดยปริมาณการใช

กระแสไฟฟาลดลงท้ังภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

ในทุกกิจการ (ขนาดเล็ก กลางและใหญ) เม่ือเทียบกับเดือน

ท่ีผานมา อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุกในทุก

ภูมิภาค ราคาน้ํามันเพ่ิมข้ึน รวมถึงการปรับข้ึนของอัตราคา

ไฟฟามีแนวโนมสงผลใหปริมาณการใชไฟฟาลดลงไดเชนกัน 

และดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน

ยังคงชะลอตัว และกระจุกตัวอยูในกลุมธุรกิจสงออกเปน

สําคัญ การบริโภคชะลอลงตามการใชจายในหมวดสินคาไม

คงทน และสินคาก่ึงคงทน การใชจายในหมวดบริการ

ขยายตัวตามการใชจายในหมวดการขนสง สําหรับปจจัย

สนับสนุนกําลังซ้ือโดยรวมยังไมเขมแข็ง รายไดในภาค

เกษตรกรรมกลับมาหดตัวท้ังราคาและปริมาณผลผลิต 

ขณะท่ีรายไดนอกภาคเกษตรกรรมคอนขางทรงตัว 

สอดคลองกับการจางงานนอกภาคเกษตรท่ียังทรงตัว 
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แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

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 

4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือนตุลาคม 

2560 อยูท่ีรอยละ 1.3 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.86 เรงข้ึนจากเดือนกอนตามราคาน้ํามันขายปลีก 

ในประเทศท่ีปรั บเ พ่ิม ข้ึนตามราคาน้ํ า มันดิบในตลาดโลก ขณะเดี ยวกัน ณ สิ้ น เดื อนตุ ลาคม 2560  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,721.37 จุด เพ่ิมข้ึน 11.6% จากสิ้นป 2559 และปรับเพ่ิมข้ึน 2.9% 

จากสิ้นเดือนกอนใน 4 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการ กลุมทรัพยากร และกลุม

เทคโนโลยี โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการคาดการณผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ท่ีคาดวาจะดีข้ึน  

5. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง ตามการใชจายในการบริโภคสินคาคงทนและ

บริการ สอดคลองกับกําลังซ้ือครัวเรือน ซ่ึงบางสวนมีกําลังซ้ือกลับมาหลังหมดภาระผอนรถจากมาตรการรถคันแรก  

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปหลังปรากฎการณ Brexit และนโยบายกีดกันการคาของ

สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบกับไทยใน 2 ประเด็น ไดแก ภาคการคากระทบสินคาสงออกบางรายการไปยัง

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และประเด็นท่ีสองกระทบภาคตลาดการเงินซ่ึงสงผลตอการแข็งคาของเงินบาท มีผลตอ

การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ผูประกอบการเกิดความกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

จากอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

2. ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หลังสหรัฐฯและจีนผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือ 

เพ่ือลดความตึงเครียด  หากสถานการณบานปลายจนนําไปสูภาวะสงครามจะกอใหเกิดความผันผวนข้ึนในตลาด

เงินและตลาดทุนนักลงทุนจะมีแนวโนมลงทุนในสินทรัพยท่ีปลอดภัยมากกวา 
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3. ภาพรวมรายไดของเกษตรกร จากดัชนีรายไดเกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขเบื้องตน) ปรับ

ลดลงรอยละ -2.76 จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรและหนี้

ภาคครัวเรือนท่ียังอยูในระดับสูงทําใหครัวเรือนมีแนวโนมลดการกอหนี้ใหม 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

เมษายน  

2560 

พฤษภาคม  

2560 

มิถุนายน 

2560 

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

ตุลาคม 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-4.86%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-3.26%) 

1 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-2.42%) 

0 0 0 2 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภค

บริโภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนตุลาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 2.45 % ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยูท่ี 2.86% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

ปกติ (2.45% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนกันยายน 2560 เดือนตุลาคม 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
   

 ไตรมาส 2/2560 โตรมาส 3/2560 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.17% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.01% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 3/2560) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิ เคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทยดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

 

 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         ก า รจ า ง ง าน ใน อุ ตสาหกรรม ไฟฟ า แล ะ

อิเล็กทรอนิกส ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน  452,000 คน 

เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา การจางงานในมีอัตรา

ชะลอตัว (QoQ) คิดเปนรอยละ -8.50 เม่ือเทียบกับ

ขอมูลเดียวกันกับป ท่ีแลว (ไตรมาส 3 ป  2559 )    

พบวาการจางงานมีอัตราชะลอตัว (YoY) คิดเปน 

รอยละ -11.2 

         การจ า ง ง าน ใน อุตสาหกรรม ไฟฟ า และ

อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะทรงตัวแมวาปริมาณความ

ตองการซ้ือท่ีลดลงในประเทศ แตมูลคาการสงออก 

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในตลาดญี่ปุน อเมริกา จีนและยุโรป 

ท้ังนี้การเขามาของเทคโนโลยีใหมๆ และการนําระบบ

อัตโนมัติมาใชเพ่ือปรับตัวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 อาจมี

ผลกระทบตอการจางงานในระยะ 2-3 ปขางหนา 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

         การจางงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

ไตรมาส 3 ป 2560  มีจํานวน 438,000 คน เม่ือเทียบ

กับไตรมาสท่ีผานมาการจางงานมีแนวโนมชะลอตัว

ลดลงรอยละ -4.37 และเม่ือเทียบขอมูลเดียวกันกับป

ท่ีแลว (ไตรมาส 3 ป 2559) พบวาการจางงานมีอัตรา

การชะลอตัวเชนเดียวกัน (YoY) คิดเปนรอยละ -2.01 

         การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้น   

สวนคาดวาจะเติบโตตัวตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีมี

การขยายตัวของการจําหนายภายในประเทศในหมวด

รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตเขิงพาณิชย รวมท้ัง 

การสงออกสวนประกอบและอุปกรณรถยนตท่ีขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจากการสงออกไปตลาดสําคัญ เชน ออสเตรเลีย 

รัสเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง    
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตวมีจํานวน 1,054,000 คน มีอัตราเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 5.08 (YoY) 

         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตวคาดวามีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยาง

สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน สงผลใหการสงออกขยายตัว

ไดตอเนื่องท้ังกลุมปศุสัตว ประมง ผักและผลไม ประกอบ

กับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอไตรมาส 3  

ป 2560 มีจํานวน 291,910 คน มีอัตราเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกับปท่ีผานมารอยละ 63.08 (YoY) ตามการ

สงออกสิ่ งทอท่ีมีแนวโนมเ พ่ิม ข้ึนจากมีการปรับ

โครงสรางการผลิต เนนการเพ่ิมมูลคาสินคาและ

นวัตกรรม แตอยางไรก็ตามมีการนําเขาเสนใย และ 

ผาผืนจากตางประเทศเขามาทดแทน เพ่ือเตรียมใช

เปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคาในชวงปลายป 

         แนวโนมการสงออกสิ่งทอท่ีใชเทคโนโลยีจะ

ขยายตัวตอเนื่อง อีกท้ังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ในฐานะเปนอุตสาหกรรมหลัก แตอยางไรก็ตาม

จําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติมในรายอุตสาหกรรมยอย เชน 

กลุมเสนดาย หรือผาผืนท่ีมีการนําเขาจากตางประเทศ 

เนื่องจากสินคาดังกลาวสามารถผลิตไดในประเทศ  

แตในชวงระยะหลังมีแนวโนมลดลง 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

         การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  

ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 194,330 คน 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมาการจางงานมี

อัตราลดลง (QoQ) คิดเปนรอยละ -37.58 และเม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป ท่ีผ านมา พบวา 

การจางงานมีอัตราลดลงเชนเดียวกัน (YoY) คิดเปน 

รอยละ -43.18 

         แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จําเปนตองพิจารณาตามกลุมยอย กลุมท่ีคาดวาจะ

ขยายตัว คือ อุตสาหกรรมเสนใยสัง เคราะห ท่ี มี

คุณสมบัติพิเศษ เนื่องจากเปนกิจการท่ีไดรับการ

สงเสริมจาก BOI อีกท้ังสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

แตอยางไรก็ตาม ในกลุมเสนดาย เสนใย ผาผืน    

มีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากตองเผชิญกับความ      

ไมแนนอน โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรปซ่ึงไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP  

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 2,482,000 คน ชะลอ

ตัวเล็กนอยเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (YoY) รอยละ  

-1.04  

         การจางงานยังคงมีแนวโนมขยายตัว เนื่องจาก

รัฐบาลออกมาตรการกระตุนการใชจายภาคเอกชน 

ชวงปลายป ราคาน้ํามันมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน และ

อัตราเงินเฟอป 2560 อยูในระดับท่ีมีเสถียรภาพ  ท้ังนี้

การเปดประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการจางงานใน

อุตสาหกรรมนี้  เพราะมีการขยายการลงทุนเปด

ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม 

พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

(ชองทางอ่ืน ไดแก รานขายปลีกสินคาใหม การขาย

ปลีกสินคาบนแผงลอยและตลาด การขายปลีกโดยการ

รับ คําสั่ ง ซ้ื อสินค าทางไปรษณีย  โทร ทัศน  วิทยุ 

โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีกโดย
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ไม มีรานดวยวิธี อ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เปน

แนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยูในอุตสาหกรรมนี้ 

มีแนวโนมเปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน  

สงผลใหรูปแบบการจางงานเปลี่ยนแปลงไป  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไตรมาส 3 

ป 2560 มีจํานวน 214,000 คนเม่ือเทียบกับไตรมาส 

ท่ีผานมา (QoQ) พบวาการจางงานขยายตัวเพ่ิมข้ึน

รอยละ 0.47 และเม่ือเทียบกับป ท่ีผานมา (YoY) 

พบวาการจางงานมีอัตราลดลงคิดเปนรอยละ -3.17 

ตามการสงออกในหมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวด

สินคาแผงวงจรรวม (IC)  

         อุ ตสาหกรรมแม พิ มพ เป น อุตสาหกรรม

สนับสนุน (Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรม

กลางน้ําท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบ 

ทุกประเภท เนื่องจากการผลิตสินคาจําเปนตองอาศัย

แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง

ผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และขนาดตาม

ความตองการ จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมแมพิมพ

เปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน 

อุ ต ส าหก ร รมย าน ยนต แ ล ะชิ้ น ส ว น ย านยน ต 

อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเซรามิกส พลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ 

และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน โดยการจางงานใน

อุตสาหกรรมแมพิมพ มีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรม (1) ชื้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ิมข้ึนจากการสงออกในตลาดตางประเทศตามความ

ตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนไปตามเทรนด

เทคโนโลยี IOT (internet of Things) (2) การผลิต

ร ถ ย น ต ข ย า ย ตั ว เ พ่ิ ม ข้ึ น ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร

ภายในประเทศโดยปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

บุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย ขยายตัวเพ่ิมข้ึนตาม

เ ง่ือนไขการครอบครองรถยนต คันแรกสิ้นสุดลง 

ประกอบกับผูประกอบการเปดตัวรถยนตรุนใหม 
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ท่ีมุงเนนรถยนต ท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม

ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึง

การใชพลั งงานทางเลือก ตลอดจนการส งออก

สวนประกอบและอุปกรณรถยนตท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน

จากการสงออกไปตลาดสําคัญ เชน ออสเตรเลีย 

รัสเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางไตรมาส 3 

ป 2560 มีจํานวน 1,304,000 คน ชะลอตัวเม่ือเทียบ

กับปผานมารอยละ -9.51 

         การจางงานคาดวา ในอุตสาหกรรมกอสราง

ยังคงมีความตองการแรงงาน และมีแนวโนมขยายตัว

ตอเนื่องไปจนถึงปหนาสืบเนื่องมาจากนโยบายการ

ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐท่ีมี

เพ่ิมข้ึน ท้ังโครงการกอสรางรถไฟฟาทางคู และดาน

อสังหาริมทรัพยท่ีมีการขยายตัว เชน คอนโด ตามเสน

รถไฟฟาสายสีสม เหลือง และชมพู จึงตองการแรงงาน

เขามารองรับ 
 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

         การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตร

มาส 3 ป 2560 มีจํานวน 216,000 คน มีอัตราการ

ขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.37 

(YoY)  

         การผลิตและจําหนายเครื่องเรือนไมมีแนวโนม

ปรับตัวดี ข้ึน ในภาพรวมเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ 

ท่ีกําลังฟนตัว สงผลใหโครงการอสังหาริมทรัพย 

มีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถือเปนสัญญาณการฟนตัว

ท่ีดีตอเนื่องไปยังตลาดไมและเครื่องเรือน สําหรับการ

สงออกมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากความตองการ

สินคาในตลาด สําหรับการนําเขาไมและผลิตภัณฑไม 

มีแนวโนมขยายตัวในทิศทางเดียวกับการสงออก 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         การจางงานอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทาง

การเงินไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 424,000 คน 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY) รอยละ 0.71  

         แมวาระยะสั้นการจางงานเพ่ิมข้ึน การวางงาน

ลดลง แตในระยะยาวอุตสาหกรรมสื่อกลางทาง

การเงิน อาทิ สถาบันการเงินยังคงทยอยปดสาขาและ

ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออกและทยอย 

เลิกจางพนักงาน แตเพ่ิมการใช “ฟนเทค” หรือ 

ไฟแนนเชียลเทคโนโลยี (Financial Technology) 

หมายถึง การใชบริการทางการเงินดวยตัวเองโดยไม

ตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป ซ่ึงจะ

เขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน   
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ไตรมาส 3 ป 

2560 มีจํานวน 560,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี

ผานมาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสงมีอัตราการ

ชะลอตัว (QoQ) คิดเปนรอยละ -3.95 แตเม่ือเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงาน

ขยายตัว(YoY) คิดเปนรอยละ 9.59 

         การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดวา      

จะขยายตัว สอดคลองกับภาคการสงออกท่ีจะมีการเรง

สงออกรับเทศกาลชวงปลายป และภาคการทองเท่ียว

ท่ีเปนชวง High Season รวมถึงผลบวกจากการปลด

สถานะธงแดงจาก International CivilOrganization 

(ICAO) ท่ีจะสรางความเชื่อม่ันใหนักทองเท่ียวเดินทาง

มาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน และสายการบิน

ตางๆ ท่ัวโลกก็จะเปดจุดบินใหมๆ เพ่ือขยายเสนทาง

การบินเขามาท่ีประเทศไทยเพ่ิมข้ึนดวย 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

สังคมสงเคราะหฯ ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน

169,000 คน หดตัวอยูท่ีรอยละ -2.31 เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน (YoY)  

          แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมงานดาน

สุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ มีแนวโนมหดตัว เนื่องจาก 

ยังมีโรงพยาบาลยังมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง

การแพทยและพยาบาลอย า งต อ เนื่ อง  รวมท้ั ง 

ผลกระทบจาก พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางฉบับใหม สงผลให

ราคายาแพงข้ึน ซ่ึงองคการเภสัชกรรมอยูระหวางการ

พิจารณาดําเนินการ ซ่ึงโรงพยาบาลของรัฐยังคงชะลอ

การจัดซ้ือยา  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

         การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ

โรงแรม ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 400,200 คน

ขยายตัวจากไตรมาสท่ีผานมา(QoQ) รอยละ 4.76 

สอดคลองตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึนเกือบทุกสัญชาติ (เดือนตุลาคม นักทองเท่ียว

ตางชาติขยายตัวรอยละ 20.9 (YoY)) สวนหนึ่งมี

สา เหตุมาจากฐานต่ํ าจากการปราบปรามทัวร 

ผิดกฎหมาย 

         แนวโนมการจางงานคาดวาจะมีการขยายตัวดี

จากการเขาสูฤดูทองเท่ียวอยางเต็มตัว ประกอบกับ

เปนชวงออกทุกขทําใหการทองเท่ียวในประเทศมี

แนวโนมขยายตัวดีเชนกัน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

         การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารไตรมาส 

3 ป 2560 มีจํานวน 563,280 คน มีอัตราขยายตัว

เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปท่ีผานมา (YoY) 

รอยละ 5.48 สอดคลองกับดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค

ท่ีโตข้ึนตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3 อยางไรก็ตามยังพบวา

ผูบริโภคยังมีความกังวลตอสภาพเศรษฐกิจ และจาก

ปจจัยราคาสินคาเกษตรท่ียังทรงตัวอยูในระดับต่ํา 

(เดือนตุลาคม มีจํานวนธุรกิจ ภัตตาคาร/รานอาหารท่ี

มีการประกอบธุรกิจใหม 155 ราย ลดลงจากเดือน

กอนหนา รอยละ 19) 

         กา รจ า ง ง าน ในธุ ร กิจภั ตตาคารคาดว า 

มีแนวโนมขยายตัวตามภาคสงออกและการทองเท่ียว

ซ่ึงจะเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอเศรษฐกิจชวงทายป 

รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภารรัฐในชวง 

ปลายป  
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

7 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ป 2560 ไตรมาส 3 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 7 อุตสาหกรรม  

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100.00 % แจงเตือน   99.75 %  แจงเตือน 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100.00 % แจงเตือน 100.00 % แจงเตือน 

3. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 73.63 % แจงเตือน 65.40 %   แจงเตือน 

4. อุตสาหกรรมขนสง 40.96 % ปกติ 53.10 %  แจงเตือน 

5. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล

อ่ืน ๆ 

100.00 % แจงเตือน 99.99 %  แจงเตือน 

6. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 98.08 % แจงเตือน 84.83 %  แจงเตือน 

7. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 0.00 % ปกติ 100.00 % แจงเตือน 
 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 7 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 2 .  อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  3 . อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม                    

4. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6. อุตสาหกรรรมกอสราง 7. อุตสาหกรรมไมและ

เครื่องเรือน 

3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2560 ของ ประเทศญี่ปุน ประเทศจีน กลุมประเทศ 

OECD และประเทศอินโดนีเซีย ชะลอตัว สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอินเดีย ขยายตัว 

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

กรกฎาคม

2560 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนกันยายน 2560 เดือนตุลาคม 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.20 -2.24 0.40 ชะลอตัว ปกติ 0.30 ชะลอตัวลดลง ปกติ 

2.  จีน 100.00 -3.19 0.71 ชะลอตัว ปกติ 0.40 ชะลอตัวลดลง ปกติ 

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

4.  สหรัฐอเมริกา 99.70 -2.24 0.50 ชะลอตัว ปกติ 0.60 ขยายตัวเพิ่มขึ้น ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 101.80 -6.53 1.20 ชะลอตัว ปกติ 0.90 ชะลอตัวลดลง ปกติ 

6.  อินเดีย 99.70 -2.01 -0.99 ขยายตัว ปกติ -0.10 ขยายตัวเพิ่มขึ้น ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ตุลาคม 

2560 

 

ณ เดือนตุลาคม 2560 

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

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 .ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องใชไฟฟา 

(ISIC 2930) 

-อิเล็กทรอนิกส 

(ISIC 32) 

-5.00 -8.38 -0.60 -11.20 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

 

 

0.01 

 

 

8.76 

 

 

2.64 

 

 

-0.73 

 

 

-4.56 

 

 

0.76 

 

 

-3.94 

 

 

12.15 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-  GDP ในอุคสาหกรรมไฟฟา

ชะลอตัว 

 

2.  ย า น ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-4.78 -10.42 -6.91 -2.01 ชะลอตัว

ลดลง 

19.69 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

-1.55 -2.10 -7.82 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัว 

- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

และรถยนตพาณิชยในประเทศ

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

0.19 8.93 0.38 5.08 ขยายตัว -6.85 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

-1.32 4.19 -7.86 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 

ขยายตัว 

 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

-3.98 11.80 6.68 63.08 ขยายตัว 1.54 

 

-24.49 

-18.14 

 

-20.17 

 

-9.35 

 

-10.38 

-17.06 

 

-18.23 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100 % 

 

- การใชกระแสไฟฟาชะลอตัว 

 

 

 

 

     

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 3/2560) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนตุลาคม 2560 นํามา

วิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%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

ตุลาคม 

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

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) 

0.62 0.93 -13.75 -43.18 ชะลอตัว -3.87 0.15 -0.41 5.38 - - - - - 0.10 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

10 % 

 

 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

4.19 3.48 7.92 -1.04 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

- - - - 0.18 

 

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอ

ตัว 

  

 
6.00  

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

21.43 3.48 4.93 -3.17 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

63.01 

 (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) 

-2.12 -13.02 -11.68 -9.51 ชะลอตัว

ลดลง 
 

13.86 

 

 

9.38 

 
-5.69 

 

 

-8.72 

 
1.26 

 

 

-2.32 

 
0.26 

 

 

-4.95 

- - - - - 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

ตุลาคม

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

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) 

-7.69 6.12 -4.25 5.37 ขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

 

-26.30 

 

 

0.24 

 

- 

 

 

15.91 

 

- 

 

 

19.18 

 

- 

 

 

15.23 

- - - - - 0.20 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน    

20 % 

 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

4.13 -9.09 -10.36 0.71 ขยายตัว - 

 

 

- - - - - - - 8.87 

(ก.ย.2560) 

 

0.65 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   65 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง

ใหมชะลอตัว 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว 

- คาใชจายรัฐบาลชะลอตัว 

11. ขนสง 6.90 0.66 2.46 9.59 ขยายตัว -  - - - - 4.22 - -  0.53 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 53 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

- ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน

ตลาดโลกชะลอตัว 

-12.90 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แพท ย

และอุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

0.00 12.96 9.34 -2.31 ชะลอตัว  
6.15 

 

15.22 

 
-1.00 

 

-17.76 

 
-3.71 

 

7.02 

 
-7.13 

 

0.22 

- - - - - 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

ตุลาคม

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

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 

0.25 1.80 -4.51 -1.68 ชะลอตัวใน

อัตราที่ลดลง 

- - - - - - -3.00 

(Q2/59) 

 

- - 0.84 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   84 % 

 

5.75 

 

14. ภัตตาคาร 8.55 8.20 4.81 5.48 ขยายตัว - - - - - - - 4.25 

 

- 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 100 % 

- ดัชนีราคาผูบริภาคในหมวด

อาหารแลเครื่องด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอลชะลอตัว  
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ ตุลาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 -0.44 สงสัญญาณเตือน 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.70 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 -1.06 สงสัญญาณเตือน 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 13.06 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 16.10 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 13.50 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 6.07 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 2.63 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 15.09 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 2.85 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -9.15 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 0.71 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 16.13 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 ประจําเดือนตุลาคม 2560 
 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ต.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(ก.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ต.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ต.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ต.ค.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 11,046,800 12,440,270 11,214,000 11,046,800 11,214,000 

(%YoY) -1.49 -0.66 -16.45 -1.49 -16.45 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,695,748 10,733,498 10,439,864 10,695,748 10,439,864 

(%YoY) 2.45 2.86 1.69 2.45 1.69 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

144,590 146,471 147,542 144,590 147,542 

(%YoY) -2.00 -3.31 16.27 -2.00 16.27 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 480,600 443,420 450,000 480,600 450,000 

(%YoY) 6.80 32.90 36.97 6.80 36.97 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ต.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(ก.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ต.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 

(ต.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 

(ต.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 7,671 7,288 7,007 7,671 7,007 

(%YoY) 9.48 -29.68 -80.68 9.48 -80.68 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 31,337 30,356 22,648 31,337 22,648 

(%YoY) 38.37 0.88 -28.45 38.37 -28.45 

    5.3 การบรรจุงาน 16,295 30,042 15,902 16,295 15,902 

(%YoY) 2.47 13.30 -40.57 2.47 -40.57 
 

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 

  ต.ค. 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 

  ต.ค. 2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไตรมาส 4 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน

กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  ต.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนกันยายน 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนกันยายน 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ต.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรตุลาคม 2560 

5.  ขอมูลจํานวนผู มี งานทําท่ีเปน

ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม

อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ

ภาวะการ ทํางานของประชากร 

ไตรมาสท่ี 3 ป 2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ก.ค.-ก.ย. 2560 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  

3 ป 2560 

6. Economic Outlook  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 3 ป 

2560  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

  ก.ค.-ก.ย. 2560 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 

3/2560  

7. Social Situation and Outlook 

ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3 ป 2560  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://social.nesdb.go.th 

  ก.ค.-ก.ย. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 

3/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนตุลาคม 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนกันยายน 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง

ธุรกิจ (Business Sentiment 

Index) กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  ต.ค. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

668 ราย เปนรายเดือน 
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