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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงาน ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2560  มีจํานวน 10,781,241 คน                           

มี อัตราการขยายตัว เ ม่ือเทียบกับป ท่ีผ านมาอยู ท่ี รอยละ 2.90  และขยายตัว เ ม่ือเ ทียบกับเดือนท่ีผ านมา                  

รอยละ 0.80 (ตุลาคม 2560 จํานวน 10,695,748 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนก 

ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมภัตตาคาร  อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน และอาหารและอาหารสัตว  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 

2560 มีจํานวน 144,172 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ -0.63 และลดลงเม่ือเทียบกับ       

เดือนท่ีผานมา 418 คน คิดเปนรอยละ 0.40 (ตุลาคม 2560 จํานวน 144,590 คน)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนพฤศจิกายน 2560 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 22,212 คน  

คิดเปนรอยละ 0.21 เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมี 

การเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมดาน

การกอสราง อุตสาหกรรมแมพิมพ และอุตสาหกรรมดานสุขภาพงานสังคมสงเคราะห  

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ การเฝาระวังสถานการณจากระบบ 

เตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 1 ตัว ไดแก     

การใชกระแสไฟฟา  

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจและการคาโลกขยายตัว สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่องตามแรงหนุนจาก      

การสงออกท่ีขยายตัวสูงถึงรอยละ 13.4  ในเกือบทุกหมวดสินคา และภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องตามการเติบโต

ของอุปสงคจากตางประเทศ 

2. ธนาคารโลกปรับอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจไทย (Doing Business 2018) ดีข้ึนจาก

อันดับท่ี 46 สูอันดับท่ี 26 เปนสัญญาณท่ีดีตอการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีการคาโลก 

3. ภาครัฐเดินหนาลงทุนกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และมีมาตรการกระตุนการใช

จายในชวงไตรมาสสุดทายของป ไดแก มาตรการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับคาใชจายในการซ้ือสินคา

และบริการวงเงินไมเกิน 15,000 บาท มาตรการสวัสดิการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและการสนับสนุนเงินชวยเหลือและ

สินเชื่อแกชาวนา โดยมาตรการดังกลาวมีผลตอดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคท่ีปรับข้ึนติดตอกันมาเปนเดือนท่ี 3             

สูระดับ 76.7  

4.  การลงทุนรวมในประเทศขยายตัวโดยการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวในหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักร ซ่ึงเติบโตตามการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับการลงทุนภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวเรงข้ึนในชวง 2 เดือนหลังและ
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ในป 2561 เนื่องจากการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

แนวโนมของตลาดผูบริโภคยุคดิจิทัลท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็วในหลายประเทศและในกลุมประเทศอาเซียนกอใหเกิด

โอกาสทางธุรกิจอยางมหาศาล นําไปสูโอกาสการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ 

5. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือนพฤศจิกายน 

2560 อยูท่ีรอยละ 1.10 อัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ 0.99 เรงข้ึนจากเดือนกอนตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ       

ท่ี ป รั บ เ พ่ิ ม ข้ึ น ต า ม ร า ค า น้ํ า มั น ดิ บ ใ น ต ล า ด โ ล ก  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ณ  สิ้ น เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,697.39 จุด เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.00 จากสิ้นป 2559 แตลดลงรอยละ 1.4 

จากสิ้นเดือนกอน มูลคาซ้ือขายเฉลี่ยตอวันรวมอยูท่ี 58,887 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 จากชวงเดียวกันของปกอน 

โดยมี 4 กลุมอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการ กลุมทรัพยากร และกลุมธุรกิจ

การเงิน ตามลําดับ 

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสําคัญ และคาเงินบาทท่ีแข็งคาจากนโยบายการคาและความไมแนนอน              

ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา 

2. สถานการณอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติยังเปนปจจัยเสี่ยงตอการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร

และสงผลเก่ียวเนื่องในภาคอุตสาหกรรม 

3. กําลังซ้ือในประเทศชะลอตัว สะทอนจากรายจายในสินคาจําเปนอยางอาหารและเครื่องดื่มท่ีชะลอตัว

เปนไปตามทิศทางของรายไดเกษตรกรท่ีลดลงจากชวงครึ่งปแรก 

4. ปญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากทักษะไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และ

ภาคอุตสาหกรรมเริ่มนําเทคโนโลยีหุนยนตมาใช โดยเฉพาะกลุมชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกสและยานยนต และปจจุบัน

แรงงานมีแนวโนมปรับตัวเปลี่ยนมารับงานชั่วคราวท่ีเปนอิสระ (Gig Economy) เชน งานฟรีแลนซ การขายสินคาผาน

ชองทางออนไลนรับจางมากข้ึน 

แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของผูมีงานทําภาคเอกชน

สํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ 
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ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2560 เมือ่วนัที่ 28 ธันวาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 4.23 และขยายตัวเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกันอยูท่ีรอยละ 7.07 เม่ือเทียบกับเดือน 

ท่ีผานมา อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑ 

ยางอ่ืน ๆ การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครื่องยนต การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑ 
ท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม  

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

(MOM) 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 116.83 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 7.07 

116.83 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4.23 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 64.16 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต 
การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครือ่งยนต 
การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 

การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
การผลิตเครื่องปรับอากาศ 

การผลิตยานยนต 
การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ 

การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครือ่งยนต 
การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตว 

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ 
การผลิตเย่ือกระดาษ การดาษและการดาษแข็ง 

การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตเสนใยประดิษฐ 

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 

การปนเสนใยส่ิงทอ 
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย 

การผลิตเครื่องปรับอากาศ 
  

 

แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

 (ถวงน้ําหนกัมูลคาเพิ่ม) 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 

 

 

จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

345 แหง 9,057 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 114 แหง 

(33.04%) 

4,269 คน 

(47.13%) 

    -สวนภูมภิาค 231 แหง 

(66.96%) 

4,788 คน 

(52.87%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 308 แหง 4,408 คน 

ขนาด M 32 แหง 2,877 คน 

ขนาด  L 5 แหง 1,772 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 112 แหง 1,787 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (28 ธันวาคม 2560) 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2560)  จํานวน 12,048,100 คน 

 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)      -2.92 % 

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

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

3) ผู มี งาน ทํานอกภาคเกษตร (พฤศจิกายน  2560 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,781,241 คน 

 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)      2.90 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (ตุลาคม 2560) จํานวน 10,695,748 คน 

 - YoY (ตุลาคม 2560 เทียบกับ ตุลาคม 2559)       2.45 %    

 จากข อ มู ล  ณ  เ ดื อนพฤศจิ ก ายน  2560  มี ผู มี ง าน ทํ าภาค เกษตร  จํ านวน  12 ,048, 100  คน                                 

มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -2.92 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤศจิกายน 2559 จํานวน 12,410,170 คน 

มีอัตราการชะตัวอยู ท่ีรอยละ -3.45) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 

เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนตุลาคม 2560 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ีรอยละ -2.92 

ชะลอตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ีรอยละ -1.49 ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 

จํานวน 10,781,241 คน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.90 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา 

(พฤศจิกายน 2559 ซ่ึ งมีจํ านวน 10,477,172 คน อัตราการขยายตัวอยู ท่ี ร อยละ 1.10) แตหากพิจารณา                      

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนตุลาคม 2560 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.90 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 2.45 
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนพฤศจิกายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.10 อัตราการวางงานมีแนวโนมพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.99 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(ตุลาคม 2560) อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.30 มาอยูท่ีรอยละ 1.10 
 
 

 

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีผู มีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,048,090 คน มีอัตรา 
การชะลอตัวอยู ท่ี -2.92% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤศจิกายน 2559 จํานวน 12,410,170 คน 
มี อัตราการชะตัวอยู ท่ี  -3.45%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนตุลาคม 2560 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มี อัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -2.92% 
ชะลอตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -1.49% ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 
จํานวน 10,781,241 คน มีอัตราการขยายตัว 2.90% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีจํานวน 10,477,172 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  1.10%) แตหากพิจารณาอัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนตุลาคม 2560 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.90% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 2.45% 
   

1) ผูสมัครงานใหม (พฤศจิกายน 2560)  จํานวน 9,705 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบ พฤศจิกายน 2559)  -13.29 % 
2) ตําแหนงงานวาง (พฤศจิกายน 2560) จํานวน 27,372 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบ พฤศจิกายน 2559)  -16.37 % 
3)   การบรรจุงาน (พฤศจิกายน 2560) จํานวน 21,079 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบ พฤศจิกายน 2559)  4.62 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (พฤศจิกายน 2560)  77.01 % 
 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบ พฤศจิกายน 2559)  25.09 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (พฤศจิกายน 2560)      35.46 % 
 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบ พฤศจิกายน 2559)  3.67 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (พ.ย.60) แนวโนม (ธ.ค.60) ท่ีมา 

         เดือนพฤศจิกายน 2560 ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง           

ตามแรงหนุน จากภาคการสงออกท่ีจะยังไดอานิสงสจากคําสั่งซ้ือในชวงปลายป 

การฟนตัวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ดานการทองเ ท่ียวขยายตัวดี          

จากการเขาสูชวงฤดูกาลทองเท่ียวและเทศกาลชวงปลายป ซ่ึงชวยหนุนให       

การบริ โภคยั งคงขยายตัว ได ตอ เนื่ องจากการใชจ ายสินค าและบริการ             

ของนักทองเท่ียวตางชาติ และแรงซ้ึอท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรการชอปชวยชาติ        

แตอาจมีผลตอกําลังซ้ือในระยะตอไปชะลอลง อยางไรก็ดีรายไดภาคเกษตร        

ท่ียังมีแนวโนมแยลงจากราคาพืชผลท่ียังตกต่ํา รวมถึงผลผลิตในภาคใต            

ท่ีไดรับผลจากอุทกภัยทําใหการบริโภคภาคเอกชนยังชะลอลง สวนการลงทุน

ภาคเอกชนยังขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากลงทุนสวนใหญยังรอความชัดเจนของ

โครงการ EEC 

         แนวโนมเดือนธันวาคม 2560 อาศัยแรงสงท่ีตอเนื่องมาจาก    

เดือนกอนรวมถึงการจับจายใชสอยในชวงเทศกาลและยอดขายรถยนต   

ท่ีจะไดแรงกระตุนจากงาน Motor Show ขณะท่ีภาคทองเท่ียว          

จะยังเติบโตสูง ท้ังยังมีปจจัยบวกจากนักทองเท่ียวตางชาติบางสวนหันมา

เท่ียวไทยมากข้ึน จากเหตุภูเขาไฟปะทุท่ีเกาะบาหลี ขณะท่ีโครงการ EEC 

คาดวาจะมีความคืบหนามากข้ึน หลังรัฐบาลเตรียมประกาศพ้ืนท่ี 3 แหง

ในพ้ืนท่ี EEC เปนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย อีกท้ัง               

การอนุมัติวงเงิน 1.5 แสนลานบาท เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน        

โดยจะใชจายผานเงินสะสม อปท. ซ่ึงจะเปนโครงการเก่ียวกับการพัฒนา

และซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน และการสนับสนุนการทองเ ท่ียว      

สงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน  

รายการเศรษฐกิจและ

การเงินเดือน

พฤศจิกายน 2560, 

รายงานแนวโนมธุรกิจ 

(รายไตรมาส), 

ธนาคารแหงประเทศ

ไทย,ภาวะเศรษฐกิจไทย 

KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนพฤศจิกายน 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 

มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,781,241 คน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.90 (YoY) เม่ือเทียบกับ 

เดือนพฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,477,172 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน

เพ่ิมข้ึนถึง 304,069 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม   

มีจํานวน 145,172 คน มีอัตราชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.63 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตรา

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.40 (MoM) เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 มีจํานวน 144,590 คน อัตราการวางงานของ

ผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.35 ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตน   

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 22,212 คน คิดเปน

รอยละ 0.21 มากวาเดือนตุลาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
-0.35 0.80 2.45 2.90 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
-1.28 0.40 -2.00 -0.63 

 % YoY 

สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.48 1.36 1.35 1.35 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.20 0.20 0.20 0.21 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณการจางงาน (เดือนพฤศจิกายน 2560) 

 จากขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม .33) จํานวน 

10,781,241  คน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.90 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (พฤศจิกายน 2559) ซ่ึง

มีจํานวน 10,477,172  คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 เทียบกับเดือน

ตุลาคม 2560  พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.90 ขยายตัวจากเดือนตุลาคม 2560 

ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 2.45 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ 

(ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เดอืน 

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% 

พ.ย.60/พ.ย.59=2.90% 

ก.ค.60 ลูกจางท่ีม ี

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.60 ลูกจางท่ีมีนายจาง 

10,695,748 คน 

พ.ย.60 ลูกจางท่ีมี  

นายจาง 10,781,241 คน 

พ .ย . 6 0  ผู ว า ง ง าน 

145,172 คน 

อัตราการชะลอตัว  

= -0.63% (%YoY) 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ พฤศจิกายน 2560 http://warning.mol.go.th หนา 9 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (พฤศจิกายน 2560) จํานวน  144,172 คน 

   - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)  -0.63 % 

  - MoM (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ กับตุลาคม 2560)    0.40 % 

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

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

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

 จากขอมูล  ณ เดือนพฤศจิกายน  2560 มีผู ว างงานจํ านวน 144,172 คน มี อัตราการชะลอตั ว  

อยูท่ีรอยละ -0.63 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เดือนพฤศจิกายน 2559) ซ่ึงมีจํานวน 146,089 คน 

และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (เดือนตุลาคม 2560) พบวามีจํานวน 144,590 คน โดยมีอัตราการชะลอตัว 

อยู ท่ีรอยละ 0.40 และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัว เลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

เดือนพฤศจิกายนอยูท่ีรอยละ 1.35 ซ่ึงเทากับอัตราการวางงานของเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.35 ท้ังนี้   

จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนพฤศจิกายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.10 มีอัตราชะลอตัวลง

เม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนตุลาคมซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.30 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 

 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 

-100.00
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0.00
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250.00

อัตราการเติบโตของผูวางงาน (ผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สํานักงานประกันสังคม) 

รายเดือนระหวางเดือนมกราคม 2552 - เดือนพฤศจิกายน 2560 : (%YoY)

อัตราการเปลี�ยนแปลง (%YoY) (รอ้ยละ)

รอยละ

ผลของอุทกภัยปลายป 2554

ก.พ. 2555 = 38.63%

วิกฤติแฮมเบอรเกอร

มิ.ย. 2552 = 195.25%

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

เดือน 

พ.ย.60 = 145,172 คน 

(%YoY)   = -0.63% 

(%MoM)  = 0.40 % 
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แผนภาพท่ี 4 : อัตราการวางงาน จากผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 
 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ตารางท่ี 1: อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

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  18.54 145,172 -0.63

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

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3. สถานการณการเลิกจาง 

- อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 

เดือนพฤศจิกายน 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหต ุ

เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 22,212 คน คิดเปนรอยละ 0.21 เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 เล็กนอย แตลดลงจากปท่ีแลว 

ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 0.29  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

จาง (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

จาง (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

จาง (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 0.2

ก.ค.  10,176,391   20,935 0.21 10,389,934 27,777  0.27 10,653,972 21,100 0.2

ส.ค.  10,188,797   22,092 0.22 10,385,238 29,068  0.28 10,692,454 21,025 0.2

ก.ย.  10,234,349   23,362 0.23 10,435,407 31,357  0.30 10,733,498 21,480 0.2

ต.ค.  10,266,653   24,372 0.24 10,439,864 31,570  0.30 10,695,748 21,873 0.2

พ.ย.  10,363,495   25,843 0.25 10477172 30594 0.29 10,781,241 22,212 0.21

ธ.ค.  10,391,761   26,972 0.26 10511821 29748 0.28

2560

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2558

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

พ.ย.60 = 0.21 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2560 แนวโนมเดือนธันวาคม 2560 – เดือนพฤศจิกายน 2561 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.90 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

 

       

                                                                

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ในอีก 12 เดือนขางหนาตั้งแต ธันวาคม 2560 ถึง 

พฤศจิกายน2561 อยูในภาวะปกติ” โดยมีดัชนีสงสัญญาณ

เตือน  1 ตัวจากดัชนีผสมท้ัง  13 ตัว  ไดแก  การใช

กระแสไฟฟา มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) อยูท่ีรอยละ  

-1.19 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เปนการ

ลดลงมากกวาคาอางอิง (คาอางอิง = 0.00) ในภาพรวม

การใชไฟฟาในเดือนพฤศจิกายน 2560 หดตัวรอยละ3.70 

จากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นมากกวาเดือนกอนหนา 

(รายงานสถานการณการจําหนายไฟฟาเดือน พ.ย.2560,

การไฟฟาสวนภูมิภาค) และการผลิตไฟฟาในระบบของการ

ไฟฟาเพ่ิมข้ึนไมสูงนัก เนื่องจากฐานท่ีสูงในปกอน ประกอบ

กับการผลิตไฟฟาใชเองหรือซ้ือตรงโดยไมผานระบบของ

การไฟฟามีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน (สถานการณการใชน้ํามัน

และไฟฟาของไทยป 2560, สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน) เม่ือพิจารณาการใชไฟฟาในกลุมสําคัญ พบวา 

กลุมอุตสาหกรรม ขยายตัวไมมาก สําหรับกลุมพาณิชยขาย

ตัวสอดคลองกับการจางงานในหมวดการขายและโรงแรมมี

การใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึนตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการจางงานในระบบประกันสังคม

ของท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน  
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แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจและการคาโลกขยายตัว สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่องตามแรงหนุนจาก

การสงออกท่ีขยายตัวสูงถึงรอยละ 13.4 ในเกือบทุกหมวดสินคา และภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องตามการ

เติบโตของอุปสงคจากตางประเทศ 

2. ธนาคารโลกปรับอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจไทย (Doing Business 2018) ดีข้ึนจาก

อันดับท่ี 46 สูอันดับท่ี 26 เปนสัญญาณท่ีดีตอการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวที

การคาโลก 

3. ภาครัฐเดินหนาลงทุนกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และมีมาตรการกระตุน   

การใชจายในชวงไตรมาสสุดทายของป ไดแก มาตรการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับคาใชจาย        

ในการซ้ือสินคาและบริการวงเงินไมเกิน 15,000 บาท มาตรการสวัสดิการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและการ

สนับสนุนเงินชวยเหลือและสินเชื่อแกชาวนา โดยมาตรการดังกลาวมีผลตอดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคท่ีปรับข้ึน

ติดตอกันมาเปนเดือนท่ี 3 สูระดับ 76.7  

4.  การลงทุนรวมในประเทศขยายตัวโดยการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวในหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักร ซ่ึงเติบโตตามการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับการลงทุนภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวเรงข้ึนในชวง 2 เดือนหลัง

และในป 2561 ไดแก การเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) แนวโนมของตลาดผูบริโภคยุคดิจิทัลท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็วในหลายประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน

กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจอยางมหาศาล นําไปสูโอกาสการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ 

5. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือน

พฤศจิกายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.10 อัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ 0.99 เรงข้ึนจากเดือนกอนตามราคาน้ํามันขายปลีก

ในประเทศท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํ ามันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,697.39 จุด  เพ่ิมข้ึน 10.0% จากสิ้นป 2559 แตลดลง 1.4% จาก

สิ้นเดือนกอน มูลคาซ้ือขายเฉลี่ยตอวันรวมอยูท่ี 58,887 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1.9% จากชวงเดียวกันของปกอน โดยมี 

4 กลุมอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการ กลุมทรัพยากร และกลุมธุรกิจ

การเงิน ตามลําดับ 

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสําคัญ และคาเงินบาทท่ีแข็งคาจากนโยบายการคาและ         

ความไมแนนอนทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา 

2. สถานการณอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติยังเปนปจจัยเสี่ยงตอการขยายตัวของการผลิต     

ภาคเกษตรและสงผลเก่ียวเนื่องในภาคอุตสาหกรรม 
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3. กําลังซ้ือในประเทศชะลอตัว สะทอนจากรายจายในสินคาจําเปนอยางอาหารและเครื่องดื่ม          

ท่ีชะลอตัวเปนไปตามทิศทางของรายไดเกษตรกรท่ีลดลงจากชวงครึ่งปแรก 

4. ปญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากทักษะไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และ

ภาคอุตสาหกรรมเริ่มนําเทคโนโลยีหุนยนตมาใช โดยเฉพาะกลุมชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกสและยานยนต และปจจุบัน

แรงงานมีแนวโนมปรับตัวเปลี่ยนมารับงานชั่วคราวท่ีเปนอิสระ (Gig Economy) เชน งานฟรีแลนซ  

การขายสินคาผานชองทางออนไลนรับจางมากข้ึน  
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

พฤษภาคม  

2560 

มิถุนายน 

2560 

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

ตุลาคม 

2560 

พฤศจิกายน 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-3.26%) 

1 

ดัชนีอุปโภค

บริโภค

ภาคเอกชน 

(-2.42%) 

0 0 0 2 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภค

บริโภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.99%) 

 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนตุลาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.45 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยูท่ี 2.86% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

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

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 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 ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทยดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         กา รจ า ง ง าน ใน อุ ตส าหกร รม ไฟฟ า แล ะ
อิเล็กทรอนิกส ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 452,000 
คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงาน
ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มี อัตรา 
ชะลอตัว (YoY) รอยละ – 8.50 แตเม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานชะลอตัว 
(YoY) คิดเปนรอยละ -11.20 
          การจ า ง งาน ใน อุตสาหกรรมไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะยังคงทรงตัวสืบเนื่องจากการ
ปรับตั วรับ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เ พ่ือ เข าสู
อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีจะมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอรเน็ตมาใชในกระบวนการผลิตสินคาแทน
แรงงานมนุษยเพ่ิมมากข้ึน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

         การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตไตรมาส 3 
ป 2560 มีจํานวน 438,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา พบวาการจางงานมีแนวโนมชะลอตัวลดลง 
รอยละ -4.37 และเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ี
ผ านมา  พบวาการจางงานมี อัตราการชะลอตัว
เชนเดียวกัน (YoY) คิดเปนรอยละ -2.01 

  การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนคาดวามีแนวโนมเติบโตขยายตัวจากอุปสงค 
ท้ังในและตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน โดยยอดขายรถยนต
ในประเทศขยายตัวดีท้ัง รถยนตกระบะ รถยนต 
นั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย สอดคลอง
ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมในเดือน 
พฤศจิกายน 2560 ขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 10.7 
ตอป (สํานักเศรษฐกิจการคลัง) เชนเดียวกับการ
สงออกรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกตลาดโดยเฉพาะ
รถยนตเชิงพาณิชย อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตาม
สถานการณท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียไดประกาศนโยบาย
ผลิตรถยนตรักษา สิ่งแวดลอมท่ีมีราคาถูก (Low cost 
green car: LCGC) เปาหมายเพ่ือผลิตรถยนต
จําหนายในประเทศมากข้ึน รวมถึงสถานการณ 
ท่ีรัฐบาลฟลิปปนสมีนโยบายสงเสริมการผลิตรถยนต
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โดยใหเงิน สนับสนุนกับบริษัทผลิตรถยนตท่ีผลิตได 
200,000 คันใน 6 ปและคาดวาเดือนพฤศจิกายน 
จะมีปริมาณการสงออกรถยนตจํานวน 93,447 คัน 
(สถาบันยานยนต) ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการสงออก
ของไทย 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

        จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน 
ในอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาส 3 ป 2560 มีอัตรา
เพ่ิม ข้ึนเ ม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป ท่ีผานมา  
คิดเปนรอยละ 5.08 (YoY) 

คาดวาการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตวจะมีแนวโนมขยายตัว ตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการสงออกไปประเทศคูคาหลัก
ของไทยไดแก สหรัฐ จีน และญี่ปุน สงผลใหการสงออก
ขยายตัวไดตอเนื่องท้ังกลุมปศุสัตว ประมง ผักและผลไม 
ประกอบกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

         ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ การจางงาน

ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอเดือนพฤศจิกายน  2560  

มีอัตราขยายตัว (YoY) รอยละ 0.06 แตการวางงาน 

มีอัตราขยายตัวรอยละ 5.21 สวนการเลิกจางงาน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 53.71 สถานการณการจางงานสิ่งทอมี

แนวโนมลดลงและทรงตัวสืบเนื่องจากประเทศคูคา
หลักเพ่ิงฟนตัวจากสภาพเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามใน
บางประเทศอาทิ สหรัฐอเมริกามีมูลคาลดลง ประกอบ
กับมีการนําเขาสินคาดายและเสนใยจากตางประเทศ
เขามาเปนวัตถุดิบในการผลิต 
         การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่ งทอคาดวา 
มีแนวโนมขยายตัวเล็กนอย แตอัตราการจางงานและ
เลิกจางมีแนวโนมทรงตัว สอดคลองกับสถานการณ
การสงออกสิ่งทอไปยังตลาดตางประเทศท่ีสําคัญ  
ไดแก อินโดนีเซีย เวียดนาม ตุรกี และบังคลาเทศ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

         การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม 

ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 194,330 คนเม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา (QoQ) การจางงาน 

มีอัตราลดลงคิดเปนรอยละ -37.58 และเม่ือเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานมี

อัตราลดลงเชนเดียวกัน (YoY) คิดเปนรอยละ -43.18 

เนื่องจากการสงออกเครื่องนุงหมในเดือนพฤศจิกายน

ไปตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

ลดลงรอยละ 3.9 (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

        การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมคาดวา

มีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากการสงออกเครื่องนุงหมท่ี

ลดลงในตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหภาพ

ยุโรป ซ่ึงเปนตลาดท่ีไทยเสียเปรียบจากการถูกตัดสิทธิ์ 

GSP อยางไรก็ตาม การสงออกชุดชั้นในสตรีไปยังญี่ปุน 

และยุโรป และการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปยังตลาด

อาเซียน ยังคงขยายตัวไดดี 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

         จากขอ มูลสํ านั กงานส ถิติ แห งชาติ เดื อน
พฤศจิกายน 2560 การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง
ขายปลีกมีจํานวน 6,113,850 คน ลดลงเม่ือเทียบกับ
ปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 0.8 การวางงาน 44,270 
คน ลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 37.3 
          ถึงแมวาการจางงานและการวางงานในเดือน
พฤศจิกายน 2560 จะลดลง แตคาดการวามีแนวโนม
ขยายตัวดี เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการกระตุนการ
ใชจายภาคเอกชนชวงปลายป ราคาน้ํามันมีแนวโนม
ปรับตัวสูงข้ึน และอัตราเงินเฟอป 2560 อยูในระดับท่ี
มีเสถียรภาพ  ท้ังนี้การเปดประชาคมอาเซียนสงผลดี
ตอการจางงานในอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยาย
การลงทุนเปดศูนยการคาไปสูภู มิภาคเพ่ิมมากข้ึน 
อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ 
มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน (ไดแก รานขายปลีกสินคาใหม 
การขายปลีกสินคาบนแผงลอยและตลาด การขายปลีก
โดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ 
โทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมี
รานดวยวิธีอ่ืนๆ) การเปลี่ยนแปลงนี้เปนแนวโนมท่ี
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เกิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยูในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนม
เปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน (รูปแบบการ
จางงานอาจเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีผูเขาสูอุตสาหกรรมนี้
เพ่ิมมากข้ึน) 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไตรมาส 3 
ป 2560 มีจํานวน 314,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา (QoQ) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม
แมพิมพขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.47 และเม่ือเทียบ
ขอมูลเดียวกันกับปท่ีผานมา (YoY) พบวาการจางงาน
มีอัตราลดลงคิดเปนรอยละ -3.17 ตามการสงออกใน
หมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวดสินคาแผงวงจรรวม 
(IC) 
              อุตสาหกรรมแม พิมพ เปนอุตสาหกรรม
สนับสนุน (Supporting Industry) ท่ีรองรับอุตสาหกรรม
การผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท เนื่องจากการผลิตสินคา
หลายสาขาจําเปนตองอาศัยแมพิมพ (Mould) ในการ 
ข้ึนรูปและกําหนดรูปรางผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ และขนาดตามความตองการท้ังสิ้น จึงกลาวไดวา 
อุตสาหกรรมแม พิมพ เปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะ
บรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน เปนตน
คาดวาการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีแนวโนม
ขยายตัวเล็กนอย โดยมีปจจัยบวกจากการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน
ของคอมพิวเตอรและสวนประกอบท่ีสงออก ไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกา จีน และเนเธอรแลนด รวมถึงการผลิต
รถยนตท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความตองกาภายในประเทศ 
ตลอดจนการสงออกสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

         จากขอ มูลสํ านั กงานส ถิติ แห งชาติ เดื อน
พฤศจิกายน 2560 การจางงานสาขากอสรางมีจํานวน  
1,998,480 คน ชะลอตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปท่ีผานมา (YoY) รอยละ -3.16 และชะลอตัวจาก
เดือนท่ีผานมา (QoQ) รอยละ -0.74 
         การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางโดยรวม  
คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเล็กนอย เนื่องจากหลังเริ่ม
ปงบประมาณใหมการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ
สามารถดําเนินการตอได และการกอสรางภาคเอกชนก็เริ่ม
ดําเนินการไดบางเนื่องจากฝนเริ่มตกลดนอยลง (กระทรวง
อุตสาหกรรม) ประกอบกับจํานวนพ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสราง
ท่ัวประเทศและดัชนีการจําหนายวัสดุกอสรางในประเทศ
ขยับตัวเพ่ิมข้ึน สะทอนการจางงานท่ียังคงขยายตัวได
เชนกัน 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

         จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนในไตรมาส 3 ป 2560  
มีอัตราการขยายตัว เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปท่ีผานมา รอยละ 5.37 (YoY)  
       การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
คาดว า มีแนวโนม เติบ โตตามการขยายตั วของ
คอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพยตางๆ ตามแนว
รถไฟฟาสายตางๆ สวนตลาดตางประเทศ การสงออก
ไปยังตลาดเพ่ือนบานอาจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยกลุมท่ี
ขยายตัวดีจะเปนเฟอรนิเจอรไม และกลุมเครื่องนอน 
แตยังตองระวังเรื่องความสามารถในการแขงขันของ
สินคาไทยท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากคาแรงงาน
ราคาวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         จากขอ มูลสํ านั กงานส ถิติ แห งชาติ เดื อน
พฤศจิกายน 2560 การจางงานในอุตสาหกรรมการ
เปนสื่อกลางทางการเงินมีจํานวน552,670 คน เพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 2.2 ขณะท่ีการ
วางงาน 1,900 คน ลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
(YoY) รอยละ 77.1 
          แมวาในระยะสั้นการจางงานเพ่ิมข้ึน การ
วางงานลดลง แตในระยะยาวอุตสาหกรรมสื่อกลาง
ทางการเงิน อาทิ สถาบันการเงินทยอยปดสาขาและ
ชะลอการจ า งงานแทนตําแหน ง ท่ีลาออก  และ
สนับสนุนนวัตกรรม“ฟนเทค”หรือ ไฟแนนเชียล 
เทคโนโลยี (Financial Technology) ซ่ึงเปนการใช
บริการทางการเงินดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยคนเปน
ผูใหบริการธุรกรรม เชน พรอมเพย i-banking เปนตน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ไตรมาส 3 ป 
2560 มีจํานวน 560,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี
ผานมา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสงมีอัตรา
การชะลอตัว (QoQ) คิดเปนรอยละ -3.95 แตเม่ือ
เทียบกับเดือนขอมูลเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการ
จางงานขยายตัว(YoY) คิดเปนรอยละ 9.59 

      การจ างงานในอุตสาหกรรมขนสงคาดวา มี
แนวโนมขยายตัวสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ
ขนสงผูโดยสารและขนสงสินคาเปนสําคัญ และผลจาก
การปลดสถานะธงแดง ท่ีจะเปนชองทางในการขยาย
เสนทางการบินท่ีมีศักยภาพอยางเชน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต เปนตน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ การจางงาน
ในอุตสาหกรรมดานสุขภาพสั งคมสงเคราะหฯ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 710,000 คน 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปผานมา (YoY) รอยละ 
7.57 และลดลงจากเดือนท่ีผานมา (QoQ) รอยละ  
-5.33    
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           การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพฯ 
คาดวายังคงมีแนวโนมขยายตัว จากการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุซ่ึงความจําเปนในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
(จากขอมูล สศช.คาดวาในป 2562 ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึน
จํานวน 10.3 ลานคน และประเมินคาใชจายดาน
สุขภาพของผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนถึง 2.8% ของ GDP  
ในป 2565) และอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจาก
โรคไมติดตอรายแรง (NCD) อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งของคนไทยมีมาก
ข้ึน ทําใหความตองการใชบริการทางการแพทยมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง (ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคาร

กรุงศรีอยุทธยา,พฤศจิกายน 2560) 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

         ในเดือนพฤศจิกายน 2560 การจางงานใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมขยายตัวตาม
จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติในเดือนพฤศจิกายนท่ี
เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากฐานต่ําจาก
การปราบปรามทัวรผิดกฎหมายในปกอน และไดรับ
อานิสงสจากการเปดเสนทางบินตรงรัสเซีย-ไทย
เพ่ิมข้ึน 
         ในเดือนธันวาคม 2560 การจ า งงานใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมมีแนวโนมขยายตัว
อยางตอเนื่องจากเดือนกอนหนา จากปจจัยสนับสนุน
จากนโยบายภาครัฐ เชน มาตรการภาษีเพ่ือกระตุน
การใชจาย และการสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองรอง
ท้ัง 55 จังหวัด รวมถึงการเพ่ิมเท่ียวบินและเสนทาง
การบินหลังจากการปลดธงแดงของ ICAO 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

         ในเดือนพฤศจิกายน 2560 การจางงานใน
ธุ ร กิจภัตตาคารขยายตั วตามภาคส งออกและ 
การทองเท่ียวท่ีเปนแรงขับสําคัญตอเศรษฐกิจ รวมถึง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภารรัฐในชวงสงทายป 
โดยดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง
เปนเดือนท่ี 4 ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงสุดในรอบ 33 เดือน 
         ในเดือนธันวาคม 2560 การจางงานในธุรกิจ
ภัตตาคาร มีแนวโนมขยายตัวดี จากการไดรับแรงสง 
ท่ีดีตอเนื่องมาจากเดือนกอนหนา รวมถึงเปนชวงท่ีมี
การจับจายใชสอยในชวง เทศกาล  และผลจาก
มาตรการภาษีเ พ่ือกระตุนการบริโภคชวงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
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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 100.00 % 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 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน 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 ชะลอตัว ปกติ 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : ขอมูลเดือนพฤศจิกายน 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

พฤศจิกายน 

2560 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 

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 

 

 

-4.32 

 

 

16.70 

 

 

10.24 

 

 

-0.34 

 

 

2.48 

 

 

0.74 

 

 

2.45 

 

 

18.47 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-  GDP ในอุคสาหกรรมไฟฟา

ชะลอตัว 

- มูลคาการสงออกไฟฟาลดลง 

 

 

2.  ย า น ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-4.78 -10.42 -6.91 -2.01 ชะลอตัว

ลดลง 

6.55 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

9.53 8.43 4.86 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัว 

- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

และรถยนตพาณิชยในประเทศ

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

0.19 8.93 0.38 5.08 ขยายตัว 1.12 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

7.90 11.7 4.85 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 

ขยายตัว 

 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

-3.98 11.80 6.68 63.08 ขยายตัว 3.85 

 

-3.68 

-18.81 

 

-20.50 

 

-13.50 

 

-14.49 

-16.20 

 

-17.06 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100 % 

 

- การใชกระแสไฟฟาชะลอตัว 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

 

 

 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 3/2560) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนตุลาคม 2560 นํามา

วิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 

 

 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ พฤศจิกายน 2560 http://warning.mol.go.th หนา 27 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

     

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

พฤศจิกายน 

2560 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 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 -5.36 -2.78 -2.41 -3.02 - - - - - 0.10 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

10 % 

 

- ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน

ตลาดโลกขยับตัวสูงข้ึนเล็กนอย 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

4.19 3.48 7.92 -1.04 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

- - - - 0.18 

(ต.ค.60) 

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน

ตลาดโลกขยับตัวสูงข้ึนเล็กนอย 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว  

 

6.00  

(ต.ค.60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

21.43 3.48 4.93 -3.17 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

26.58 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.47 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

47 % 

 

-ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกขยับ

ตัวสูงข้ึนเล็กนอย 

-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 
 

-24.77 

 

 

23.53 

 
-3.76 

 

 

-9.36 

 
-1.43 

 

 

-3.13 

 
-4.29 

 

 

1.52 

- - - - - 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

พฤศจิกายน 

2560 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 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 

 

-20.96 

 

 

-20.26 

 

- 

 

 

0.40 

 

- 

 

 

0.08 

 

- 

 

 

7.62 

- - - - - 0.20 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน    

20 % 

- มูลคาการสงออกไมชะลอตัว 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกขยับ

ตัวสูงข้ึนเล็กนอย 

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 

- คาใชจายรัฐบาลชะลอตัว 

11. ขนสง 6.90 0.66 2.46 9.59 ขยายตัว -  - - - - 2.6 - -  0.53 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 53 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกขยับ

ตัวสูงข้ึนเล็กนอย  

9.0 

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  
5.17 

 

5.33 

 
2.99 

 

5.70 

 
1.19 

 

-2.34 

 
-4.37 

 

8.95 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   99 % 

- การใชกระแสไฟฟาลดลง 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกขยับ

ตัวสูงข้ึนเล็กนอย  
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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

พฤศจิกายน 

2560 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 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

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 

- - - - - - 4.12 

(Q4/60) 

 

- - 0.84 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   84 % 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

 

23.18 

 

14. ภัตตาคาร 8.55 8.20 4.81 5.48 ขยายตัว - - - - - - - 5.74 

 

- 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 100 % 

- ดัชนีราคาผูบริภาคในหมวด

อาหารแลเครื่องด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอลชะลอตัว  
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ พฤศจิกายน 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 -1.19 สงสัญญาณเตือน 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.91 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 1.02 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 20.55 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 11.48 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 12.39 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 -17.00 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 2.32 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 12.39 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 3.64 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -6.01 ปกติ 

12. ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 3.94 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 40.2 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 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 
 

 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสุด 

(พ.ย.60) 

เดือนกอนหนา 

(ต.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 

ปกอนหนา 

(พ.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 

 เดือนลาสุดป 60 

(พ.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 

 เดือนลาสุดป 59 

(พ.ย.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,048,090 11,046,800 12,410,170 12,048,090 12,410,170 

(%YoY) -2.92 -1.49 -3.45 -2.92 -3.45 

    1.2 นอกภาคเกษตร 

    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
10,781,241 10,695,748 10,477,172 10,781,241 10,477,172 

(%YoY) 2.90 2.45 1.10 2.90 1.10 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 

ประกันสังคม (SSO) 
145,172 144,590 146,168 145,172 146,168 

(%YoY) -0.63 -2.00 18.61 -0.63 18.61 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 435,230 480,600 378,300 435,230 378,300 

(%YoY) 15.05 6.80 3.32 15.05 3.32 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.1 1.3 1.0 1.1 1.0 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสุด 

(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 7,617 7,288 7,007 7,617 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 

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


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

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 แหลงขอมลู/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  พ.ย. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม

พฤศจิกายน 2560 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อุตสาหกรรมไตรมาส 3/2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ต.ค.2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไตรมาส 3/60 และภาพรวม 

ป 2560 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  ธ.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนพฤศจิกายน 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนพฤศจิกายน 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ธ.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรพฤศจิกายน2560 

5. ขอมูลจํานวนผู มี งานทําท่ีเปน

ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม

อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ

ภาวะการ ทํางานของประชากร 

ไตรมาสท่ี 3 ป 2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

   ต.ค.2560 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  

3 ป 2560 

6. Economic Outlook  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 3  
ป 2560  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

  ต.ค. 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 

  ต.ค. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 

3/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - พ.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - พ.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนพฤศจิกายน 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - พ.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - พ.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง

ธุรกิจ (Business Sentiment 

Index) กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  พ.ย. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

668 ราย เปนรายเดือน 
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