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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนธันวาคม 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงาน  ลูกจ างในระบบประกันสั งคมเดือนธันวาคม 2560  มีจํ านวน 10,840,579 คน                        

มี อัตราการขยายตัว เ ม่ือเทียบกับป ท่ีผ านมาอยู ท่ี รอยละ 3.13 และขยายตัว เ ม่ือเ ทียบกับเดือน ท่ีผ านมา                  

รอยละ 0.80 (เดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 10,781,241 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนกตาม

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรม 

ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร และอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก     

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนธันวาคม 2560 

มีจํานวน 140,273 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ -0.70 และลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 

4,899 คน คิดเปนรอยละ -3.37 (พฤศจิกายน 2560 จํานวน 145,172 คน)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนธันวาคม 2560 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,023 คน  

คิดเปนรอยละ 0.21 เทากับเดือนพฤศจิกายน 2560 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมี 

การเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและ

บริการดานอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว และอุตสาหกรรมขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา  

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ (เตือนภัยวิกฤตการจางงานจากระบบ

เตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) การเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย

ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนี ท่ีสงสัญญาณ 1 ตัว ไดแก  

การใชกระแสไฟฟาท่ีลดลงท้ังในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากฐานต่ําของปกอนและสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีเปลี่ยนแปลง  

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออกท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง การสงออกสินคา 

เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 8.6 สินคาสงออกสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และสิ่งทอเครื่องนุงหม สอดคลองกับขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาฯ และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม  

ซ่ึงมีการจางงานเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 7.41 และ 5.95 ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

การจางงานลดลงรอยละ 10.4 สะทอนถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมาใชทดแทนแรงงานคนมากข้ึน 

2. การทองเท่ียวของไทยขยายตัวในระดับสูง เดือนธันวาคม 2560 จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ 

ท่ีเดินทางเขามาประเทศไทยจํานวน 3.53 ลานคน ขยายตัวรอยละ 15.5 สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวจีน รัสเซีย 

อินเดีย กัมพูชา ลาวและเกาหลีใต สงผลตอการใชจายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนท่ีมีมูลคามากข้ึนจากนักทองเท่ียว 

ท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการจางงานไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมโรงแรม ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและภัตตาคารท่ี

เติบโตข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 8.11 
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3. การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ท้ังจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร และหมวดกอสราง 

สะทอนจากปริมาณนําเขาสินคาทุนขยายตัวท่ีรอยละ 4.5 ขณะท่ียอดขายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวท่ีรอยละ 9.5 และ

ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศขยายตัวท่ีรอยละ 3.4 เปนผลจากการสนับสนุนตามมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริม

การลงทุนในประเทศ และการขับเคลื่อนโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาลซ่ึงสามารถเขาสู

ข้ันตอนการกอสรางไดอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ในป 2561 ยังมีขอจํากัดและปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  และ

ความผันผวนในการเคลื่อนยายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกุลหลัก ไดแก (1) ความคืบหนาของแผนการ

ปฏิรูปภาษีและกฎหมายงบประมาณของสหรัฐฯ ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีจะลาชา (2) ทิศทางการดําเนินนโยบายดานการคา

ของสหรัฐฯ และ ผลการเจรจา NAFTA ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของการคา

โลก และ (3) ปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศบนคาบสมุทรเกาหลี และปญหาความขัดแยงระหวาง

ซาอุดิอาระเบีย อิหราน และเลบานอน (วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจโลก 2560-2561 NESDB) 

2. ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนสงผลตอตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ อาจเกิดการชะลอตัวของ 

การจางงานในภาคอุตสาหกรรมได (เดือนธันวาคม 2560 ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยูท่ี 64.37 เหรียญดอลลาร

สหรัฐฯ ตอบารเรล โดยไดรับแรงหนุนจากปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐท่ีปรับลดลงในเดือนนี้ และจากการขยาย
ระยะเวลาการปรับลดกําลังการผลิตของผูผลิตท้ังในและนอกกลุมโอเปก) 

3. การขาดแคลนแรงงานกระทบการลงทุนท่ีกําลังจะฟนตัว จากขอมูลตําแหนงงานวาง (กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน) เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 25,389 อัตรา มีผูมาสมัครงาน 9,480 คน และบรรจุได 19,366 คน 

ยังไมเพียงพอกับความตองการจางแรงงานสะทอนถึงปญหาการขาดแคลนแรงงาน สําหรับประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการ

ขาดแคลนแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขายสงขายปลีกฯ และ

อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01) 
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ทีม่า: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2560 เมือ่วนัที่ 28 ธันวาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนธันวาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 2.35 และชะลอตัวอยูท่ีรอยละ 5.87 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตยานยนต การผลิต

เครื่องยนตสําหรับรถยนต การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตว และการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนธันวาคม 2560 

(MOM) 

เดือนธันวาคม 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 109.88 

ลดลง 

รอยละ 5.87 

109.88 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2.35 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 59.53 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

การกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

การผลิตสตารชและผลติภัณฑจากสตารช  

การปนเสนใยสิ่งทอ 

การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

การผลิตยานยนต 

การผลิตเคร่ืองยนตสาํหรับรถยนต 

การผลิตน้าํมันจากพืช น้ํามนัจากสัตว 

การกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตเคร่ืองยนตสาํหรับรถยนต 

การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ 

อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

การปนเสนใยสิ่งทอ 

การผลิตโลหะประดษิฐอ่ืน ๆ 
  

 
แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

 (ถวงน้ําหนกัมูลคาเพิ่ม) 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนธันวาคม 2560 

 

 

จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

298 แหง 6,906 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 98 แหง 

(32.88%) 

2,630 คน 

(38.08%) 

    -สวนภูมิภาค 200 แหง 

(67.12%) 

4,276 คน 

(61.92%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 292 แหง 4,939 คน 

ขนาด M 3 แหง 509 คน 

ขนาด  L 3 แหง 1,458 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 298 แหง 6,906 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31 มกราคม 2561) 

 

-0.76% 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (ธันวาคม 2560)  จํานวน 12,265,830 คน 

 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบกับ ธันวาคม 2559)      -2.39 % 

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2560) จํานวน 12,048,090 คน 

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

3) ผู มี ง า น ทํ า นอ ก ภ า ค เ ก ษต ร  ( ธั น ว าค ม  2 5 6 0 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,840,579 คน 

 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบกับ ธันวาคม 2559)      3.13 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2560) จํานวน 10,781,241 คน 

 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)       2.90 %    

 จากข อ มู ล ณ เดื อนธั นวาคม 2560 ผู มี ง านทํ าภาคเกษตร จํ านวน  12 ,265,830 คน มี อั ตรา 
การชะลอตัวอยูท่ี -2.39% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) (ธันวาคม 2559 จํานวน 12,566,700 คน)  
เม่ือพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูมีงานทําภาคเกษตรเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560  
(YoY = -2.92%) พบวาผูมีงานทําภาคเกษตรหดตัวลดลง สําหรับผูมีงานทํานอกภาคเกษตรจํานวน 10,840,579 คน มีอัตรา
การขยายตัว 3.13% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) (ธันวาคม 2559 จํานวน  
10,511,821 คน) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนพฤศจิกายน 
2560 ในเดือนธันวาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.13% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงอยูท่ี 2.90% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนธันวาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 1.00 อัตราการวางงานมีแนวโนมพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (ธันวาคม 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยู ท่ีรอยละ 0.80 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(พฤศจิกายน 2560) อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.10 มาอยูท่ีรอยละ 1.00 
 
 

 
 

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 9,408 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -7.09% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 25,389 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -10.30% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) 
การบรรจุงานจํานวน 19,366 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 4.96% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 
2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 76.28% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 17.01% เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 37.06% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 
3.58% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (ธันวาคม 2560)  จํานวน 9,408 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  -7.09 % 
2) ตําแหนงงานวาง (ธันวาคม 2560) จํานวน 25,389 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  -10.30 % 
3)   การบรรจุงาน (ธันวาคม 2560) จํานวน 19,366 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  4.96 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (ธันวาคม 2560)   76.28 % 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  17.01 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (ธันวาคม 2560)      37.06 % 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  3.58 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (ธันวาคม 2560) แนวโนม (มกราคม 2561) ท่ีมา 

เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่อง จากการสงออกสินคาและ
ภาคทองเท่ียวขยายตัวดีตามอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงสินคาขยายตัว สําหรับการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง ดานลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน
ขณะท่ีการใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายลงทุนเปนสําคัญ ดานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอตามราคาพลังงานและอาหารสด อัตราวางงาน
ท่ีปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับ
ภาคการสงออกและการทองเท่ียว 

         คาดวาเศรษฐกิจไทยเติบโตตอเนื่อง ธุรกิจผลิตเพ่ือสงออก
ขยายตัวไดในเกือบทุกอุตสาหกรรมและกระจายในทุกภูมิภาคตาม
เศรษฐกิจของคูคาท่ีฟนตัว ภาคการทองเท่ียวเติบโตดีจากนักทองเท่ียวจีน
ท่ีฟนตัวชัดเจนโดยเปนกลุมท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีธุรกิจการคา 
ในหมวดสินคาก่ึงคงทนและไมคงทนยังคงคอนขางทรงตัว เนื่องจากการ
ฟนตัวของการใชจายในประเทศยังไมเขมแข็งและกระจายตัวมากนัก 
กําลังซ้ือท่ีดียังกระจุกตัวอยูในกลุมผูมีรายไดปานกลาง-สูงและพนักงาน
ประจํา ขณะท่ีกําลังซ้ือของกลุมฐานรากยังไมฟนตัว ขณะท่ีภาคการผลิต
มีแนวโนมท่ีจะลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือทดแทนแรงงานมากข้ึนสงผลให
โดยรวมธุรกิจไมตองการจางงานเพ่ิมข้ึนแมการผลิตสินคาและบริการจะ
ขยายตัว 

รายงานเศรษฐกิจและ
การเ งินเดือนธันวาคม 
2560, รายงานแนวโนม
ธุรกิจ (รายไตรมาส), 
ธนาคารแหงประเทศไทย, 
ภาวะเศรษฐกิจไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนธันวาคม 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  10 ,840,579 คน  มี อัตราการขยายตั วรอยละ 3.13 เ ม่ือ เ ทียบกับ 
เดือนธันวาคม 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,511,821 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 328,758 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 
140,273 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.70 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมาและมีอัตราการ 
ชะลอตัวอยู ท่ีรอยละ -3.37 เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงมีผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานฯ  
จํานวน 145,172 คน อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.29 การเลิกจางลูกจางในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง  
มีจํานวนท้ังสิ้น 23,023 คน อัตราการเลิกจางคิดเปนรอยละ 0.21 เทากับเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีรอยละ 0.21 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.80 0.55 2.90 3.13 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
0.40 -3.37 -0.63 -0.70 

 %YoY 

กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.36 1.35 1.35 1.29 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.20 0.20 0.21 0.21 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

1. สถานการณการจางงาน (เดือนธันวาคม 2560) 

 จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,840,579 คน 
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.13 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนธันวาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 
10,511,821 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 พบวา
ในเดือนธันวาคม 2560 มี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี ร อยละ 3.13 ขยายตัวจากเดือนพฤศจิกายน 2560 
ซ่ึงอยู ท่ีรอยละ 2.90 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูใน 
ภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เดอืน 

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% 
ธ.ค.60/ธ.ค.59=3.13% 

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 
พ.ย.60 ลูกจางท่ีมี  
นายจาง 10,781,241 คน 
ธ.ค.60 ลูกจางท่ีมี  
นายจาง 10,840,579 คน 

ธ .ค .60 ผูวางงาน 
140,273 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -0.70% (%YoY) 
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อัตราการเติบโตของผูวางงาน (ผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สํานักงานประกันสังคม) 

รายเดือนระหวางเดือนมกราคม 2552 - เดือนธันวาคม 2560 : (%YoY)

อัตราการเปลี�ยนแปลง (%YoY) (รอ้ยละ)

รอยละ

ผลของอุทกภัยปลายป 2554

ก.พ. 2555 = 38.63%

วิกฤติแฮมเบอรเกอร

มิ.ย. 2552 = 195.25%

2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (ธันวาคม 2560) จํานวน  140,273 คน 

   - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบกับ ธันวาคม 2559)      -0.70 % 

  - MoM (ธันวาคม 2560 เทียบกับ กับพฤศจิกายน 2560)   -3.37 % 

 2)    จํานวนผูวางงาน (พฤศจิกายน 2560) จํานวน  145,172 คน 

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

- MoM (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ ตุลาคม 2560)            0.40 % 

 จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีผูวางงานจํานวน 140,273 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.70  
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนธันวาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 141,267 คน และเม่ือเทียบกับ 
เดือนท่ีผานมา (เดือนพฤศจิกายน 2560) พบวามีผูวางงานจํานวน 145,172 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ  
-3.37 และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนธันวาคม อยูท่ีรอยละ 1.29 
มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงอยู ท่ีรอยละ 1.35 ท้ังนี้จากขอมูล 
อัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนธันวาคม 2560 อยู ท่ีรอยละ 1.0 มีอัตราการวางงานลดลง 
เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.1 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 

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

ม.ี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

ม.ิ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  14.35 140,273 -0.70

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 

เดือนธันวาคม 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 

เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 20,023 คน คิดเปนรอยละ 0.21 เทากับเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงอยู ท่ีรอยละ 0.21  

แตลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 0.28  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

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 10,791,241 22,212      0.21

ธ.ค. 10,391,761 26,972 0.26 10,511,821 29,748 0.28 10,840,579 23,023      0.21

2560

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2558

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ธ.ค.60 = 0.21 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ ธันวาคม 2560 http://warning.mol.go.th หนา 12 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2561 (แนวโนม เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนธันวาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.13 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                       

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ในอีก 12 เดือนขางหนาตั้งแต มกราคม ถึง ธันวาคม 2561 

อยูในภาวะปกติ” โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 1 ตัวจาก

ดัชนีผสมท้ัง 13 ตัว ไดแก การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) อยูท่ีรอยละ -1.97 หดตัวลงเล็กนอย

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เปนการลดลง

มากกวาคาอางอิง (คาอางอิง = 0.00) ในภาพรวมการใช

ไฟฟาในเดือนธันวาคม 2560 หดตัวลงอยางตอเนื่องจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 0.78 จากการผลิตไฟฟาในระบบของ

การไฟฟาเพ่ิมข้ึนไมสูงนัก เนื่องจากฐานท่ีสูงในปกอน และ

ขอมูลศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พบมวลอากาศเย็น

จากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน

และมีกําลังแรงเปนระยะสงผลใหอุณหภูมิเย็นลง ทําใหมี

ปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลงท้ังภาคครัวเรือน และ

ภาคอุตสาหกรรม (กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลางและ

ขนาดใหญ) สําหรับการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว

สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับฤดูกาลท่ี 

ชะลอตัวเชนเดียวกัน 
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แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออกท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง การสงออกสินคา 

เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 8.6 สินคาสงออกสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และสิ่งทอเครื่องนุงหม สอดคลองกับขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาฯ และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม  

ซ่ึงมีการจางงานเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 7.41 และ 5.95 ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

การจางงานลดลงรอยละ 10.4 สะทอนถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมาใชทดแทนแรงงานคนมากข้ึน 

2. การทองเท่ียวของไทยขยายตัวในระดับสูง เดือนธันวาคม 2560 จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ 

ท่ีเดินทางเขามาประเทศไทยจํานวน 3.53 ลานคน ขยายตัวรอยละ 15.5 สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวจีน รัสเซีย 

อินเดีย กัมพูชา ลาวและเกาหลีใต สงผลตอการใชจายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนท่ีมีมูลคามากข้ึนจากนักทองเท่ียว 

ท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการจางงานไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมโรงแรม ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและ

ภัตตาคารท่ีเติบโตข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 8.11 

3. การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ท้ังจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร และหมวดกอสราง 

สะทอนจากปริมาณนําเขาสินคาทุนขยายตัวท่ีรอยละ 4.5 ขณะท่ียอดขายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวท่ีรอยละ 9.5 

และปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศขยายตัวท่ีรอยละ 3.4 เปนผลจากการสนับสนุนตามมาตรการภาษีเพ่ือ

สงเสริมการลงทุนในประเทศ และการขับเคลื่อนโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาลซ่ึง

สามารถเขาสูข้ันตอนการกอสรางไดอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ในป 2561 ยังมีขอจํากัดและปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  และ

ความผันผวนในการเคลื่อนยายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกุลหลัก ไดแก (1) ความคืบหนาของ

แผนการปฏิรูปภาษีและกฎหมายงบประมาณของสหรัฐฯ ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีจะลาชา (2) ทิศทางการดําเนิน

นโยบายดานการคาของสหรัฐฯ และ ผลการเจรจา NAFTA ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและเปนอุปสรรคตอ

การขยายตัวของการคาโลก และ (3) ปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศบนคาบสมุทรเกาหลี และ

ปญหาความขัดแยงระหวางซาอุดิอาระเบีย อิหราน และเลบานอน (วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจโลก 2560-2561 

NESDB) 

2. ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนสงผลตอตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ อาจเกิดการชะลอตัวของ 

การจางงานในภาคอุตสาหกรรมได (เดือนธันวาคม 2560 ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยูท่ี 64.37 เหรียญดอลลาร

สหรัฐฯ ตอบารเรล โดยไดรับแรงหนุนจากปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐท่ีปรับลดลงในเดือนนี้ และจากการขยาย
ระยะเวลาการปรับลดกําลังการผลิตของผูผลิตท้ังในและนอกกลุมโอเปก) 
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3. การขาดแคลนแรงงานกระทบการลงทุนท่ีกําลังจะฟนตัว จากขอมูลตําแหนงงานวาง (กรมการจัดหา

งาน กระทรวงแรงงาน) เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 25,389 อัตรา มีผูมาสมัครงาน 9,480 คน และบรรจุได 

19,366 คน ยังไมเพียงพอกับความตองการจางแรงงานสะทอนถึงปญหาการขาดแคลนแรงงาน สําหรับประเภท

อุตสาหกรรมท่ีมีการขาดแคลนแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขายสง

ขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01) 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

มิถุนายน 

2560 

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

ตุลาคม 

2560 

พฤศจิกายน 

2560 

ธันวาคม 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

ดัชนีอุปโภค

บริโภค

ภาคเอกชน 

(-2.42%) 

0 0 0 2 

การใชกระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.19%) 

 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนธันวาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.13 เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยูท่ี 2.91% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

ปกติ (3.13% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
   

 ไตรมาส 3/2560 โตรมาส 4/2560 

(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 4/2560) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทยดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ ไตรมาส 4 

ป 2560 มีจํานวน 485,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส

ท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการจางงานใน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีอัตราขยายตัว 

(QoQ) คิดเปนรอยละ 7.30 แตเม่ือเทียบกับขอมูล

เดียวกันเม่ือปท่ีแลว (ไตรมาส 4 ป 2559) พบวาการ

จางงานชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ -11.9 

      ขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เดือนธันวาคม 2560 ไดประมาณการมูลคาการสงออก

สินคา อิ เล็กทรอนิกสป  2561 มีแนวโนมเติบโต 

รอยละ 7 สินคาไฟฟาเติบโตรอยละ 3 เม่ือเทียบกับ 

ป 2560 ซ่ึงขยายตัวไมมากนัก ตามการชะลอตัวของ

การสงออกเครื่องซักผา แผงสวิทซไฟฟาและแผงวงจร

ควบคุมไปยังตลาดสําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา อาเซียน

แ ล ะ ต ล า ด ยุ โ ร ป  ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร จ า ง ง า น 

ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีแนวโนม

ชะลอตัวตามปจจัยท่ีสงผลกระทบ เชน การผลิตท่ีตอง

ปรับตัวตามเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลง มาตรการ/

น โ ยบ ายด า นก า รค า ขอ งป ร ะ เทศ คู ค า สํ า คั ญ  

และอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงกระทบกับผูประกอบการ

สงออกเปนสําคัญ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ไตรมาส 4 

ป 2560  มีจํานวน 392,000 คน เ ม่ือเทียบกับ 

ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการ 

จางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน (QoQ)  

มีแนวโนมชะลอตัวลดลงรอยละ -10.50 และเม่ือเทียบ

ขอมูลเดียวกันกับปกอน (ไตรมาส 4 ป 2559) พบวา

การจางงานมีอัตราการชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ 

-14.41 

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

คาดวาจะเติบโตจากอุปสงคท้ังในและตางประเทศ 

ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยยอดขายรถยนตในประเทศขยายตัว 

ท้ัง รถยนตปคอัพ รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนต

เชิงพาณิชย สวนหนึ่งมาจากกลุมเจาของรถยนต 

ในโครงการรถคันแรกท่ีจะกลับเขามาซ้ือรถใหม 

หลังจากท่ีพนเง่ือนไขหามขายภายใน 5 ป และมีความ

ตองการเปลี่ยนรถใหม รวมถึงการเปดตัวรถยนตรุน

ใหมท้ังแบบโมเดลเชนจ และไมเนอรเชนจออกสูตลาด

อยางตอเนื่องในงาน Motor Expo 2017 

 ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมเดือน 

ธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 1.9 ตอป 

(สํานักเศรษฐกิจการคลัง) รวมถึงภาคการสงออกมี

แนวโนมขยายตัวเชนเดียวกันจากการสงออกรถยนต

เชิ งพาณิชยไปยัง เวียดนามและประเทศในแถบ

ตะวันออกกลาง และรถยนตปคอัพเพ่ิมข้ึนจากการ

สงออกไปยังตลาดคูคา เชนออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

และอิตาลี อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวนกําลังเขาสูจุดเปลี่ยน โดยรถใชพลังงาน

ไฟฟาจะมีบทบาทมากข้ึน ภายหลังรัฐบาลมีนโยบาย

สงเสริมการลงทุนท้ังรถไฮบริดปลั๊กอิน ไฮบริด และ

รถไฟฟา (EV) ขณะท่ีคายรถก็ปรับตัวใหสอดคลองกับ

ทิศทางโลก ซ่ึงคาดวาจะสงผลกระทบตอแรงงาน

โดยเฉพาะกลุมแรงงานไรฝมือ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

     การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 1,092,000 คน เม่ือ

เทียบกับ ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) 

พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตว (QoQ) มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.61 และเม่ือ

เทียบขอมูลเดียวกันกับปกอน (ไตรมาส 4 ป 2559) 

พบวาการจางงานมีอัตราการชะลอตัว (YoY) คิดเปน

รอยละ 2.44 

คาดวาการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตวมีแนวโนมขยายตัว ตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกและมูลคาการสงออกอาหารไทยเดือน
ธันวาคม 2560 (มูลคา 2,593 ลานเหรียญสรอ.) เพ่ิมข้ึน
รอยละ 6.4 เม่ือเทียบกับป 2559 (ฝายวิจัยขอมูล สถาบัน
อาหาร) สําหรับการสงออกไปประเทศคูคาหลัก ไดแก 
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน มีการขยายตัวไดตอเนื่อง 
ท้ังกลุมปศุสัตว  ประมง ผักและผลไม  ประกอบกับ 
การบริโภคในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากภาพรวม
เศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอไตรมาส 4  

ป 2560  มีจํานวน 202,150 คน เ ม่ือเทียบกับ 

ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการ 

จางงานในอุตสาหกรรม (QoQ)  มีแนวโนมขยายตัว

รอยละ 4.02 และเม่ือเทียบขอมูลเดียวกันกับปกอน 

(ไตรมาส 4 ป 2559) พบวาการจางงานมีอัตราการ

ขยายตัว (YoY) คิดเปนรอยละ 4.74 

         สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คาดวาการ

สงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมจะขยายตัวไดดี ตาม

เศรษฐกิจโลกฟนตัวและตลาดสงออกสิ่ งทอและ

เครื่องนุงหมท่ีสําคัญขยายตัว โดยเฉพาะเวียดนาม 

ตุรกี และบังกลาเทศ ซ่ึงเปนแหลงผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

รายใหญของโลก ทําใหความตองการวัตถุดิบสําหรับ

การผลิตเครื่องนุงหมไมวาจะเปนผาผืน เสนดายและ

เสนใยประดิษฐเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการสงออกสิ่งทอ
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และเครื่องนุงหมของไทยมีแนวโนมในทิศทางท่ีด ี

สงผลตอการจางงานท่ีมีแนวโนมขยายตัวตามไปดวย 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

      การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไตรมาส 
4 ป 2560 มีจํานวน 313,000 คนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการ 
จางงานขยายตัว (QoQ) รอยละ 7.22 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา (ไตรมาส 4 ป 2559) 
พบวาการจางงานลดลง (YoY) รอยละ -3.69 
      ข อ มู ลผู ป ร ะ กันตนมาตรา  33  สํ านั ก ง าน
ประกันสังคมพบวาการจางงานเดือนธันวาคม 2560  
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ตามมูลคาการสงออกเครื่องนุงหม 
โดยเฉพาะการสงออกสินคาเครื่องยกทรง และ
สวนประกอบของถุงเทาและถุงนองท่ียังคงขยายตัว
ตอเนื่อง ประกอบกับประเทศคูคาฟนตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจมีความตองการสินคามากข้ึน คําสั่งซ้ือสินคา
เครื่องนุงหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนปจจัยสนับสนุน
การจางงาน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

          การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

ไตรมาส 4 ป 2560  มีจํานวน 2,518,000 คน เม่ือ

เทียบกับไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวา

การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก (QoQ)  

มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 1.45 และเม่ือเทียบกับไตร

มาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 4 ป 2559) พบวา

การจางงานมีอัตราการขยายตัวเชนเดียวกัน (YoY)  

คิดเปนรอยละ 2.19 

          การจางงานคาดวามีแนวโนมขยายตัวดีข้ึน  
เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึน ราคา
น้ํามันมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน และอัตราเงินเฟอ 
ป 2560 อยูในระดับท่ีมีเสถียรภาพ ท้ังนี้ การเปด
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ส ง ผ ล ดี ต อ ก า ร จ า ง ง า น 
ในอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด
ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม 
พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิม
มากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหม
อ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด 
การขายปลีกโดยการรับสั่ งสินค าทางไปรษณีย 
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โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการ
ขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยูใน
อุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเปนผูประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ิมมากข้ึน (รูปแบบการจางงานอาจเปลี่ยนแปลงไป 
ในขณะท่ีมีผูเขาสูอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมมากข้ึน) 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไตรมาส 4 
ป  2560 มีจํ านวน 243,000 คน เ ม่ือเทียบกับ 
ไต รม าส ท่ี ผ า นม า  ( QoQ)  พบว า ก า ร จ า ง ง าน 
ในอุตสาหกรรมแมพิมพขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.55 
และเม่ือเทียบขอมูลเดียวกับปท่ีผานมา (ไตรมาส 4  
ป  2559 )  พบว า กา รจ า ง งาน มี อัตร าขยายตั ว
เชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 9.95 
       อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา 
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท 
เนื่องจากการผลิตสินคาหลายสาขาจําเปนตองอาศัย
แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง
ผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และขนาดตาม
ความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรม
แมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและ
ภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน 
เปนตน 
           การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนม
ขยายตัวเล็กนอย โดยมีปจจัยบวกจากกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสงออกในหมวดแผง
ควบคุมกระแสไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
ชิ้นสวนประกอบอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคม 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางไตรมาส  4 

ป 2560  มีจํานวน 1,301,000 คน เม่ือเทียบกับ 

ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) การจางงานใน

อุตสาหกรรมกอสราง (QoQ) มีแนวโนมชะลอตัว 

รอยละ -0.23 เม่ือเทียบขอมูลเดียวกันกับปท่ีผานมา 

(ไตรมาส 4 ป 2559) พบวาการจางงานยังคงมีอัตรา

การชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ -6.2 แตเปนการ

ชะลอตัวแบบลดลงอยางตอเนื่อง 

          อุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมขยายตัวดีข้ึน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สะทอนจาก จํานวนท่ีอยู
อาศัยท่ีไดรับอนุมัติสินเชื่อปลอยใหมจากธนาคาร
พาณิชยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 
โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความคืบหนาของโครงการ
ลงทุนรถไฟฟาหลายสาย การเรงเปดโครงการใหมของ
ผูประกอบการ และกําลังซ้ือท่ีดีของกลุมลูกคาท่ีมี
รายไดระดับปานกลางถึงระดับบน (รายงานภาวะ
เศรษฐกิจรายเดือน ,  ธนาคารแหงประเทศไทย ) 
สงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน  

9. อุตสาหกรรมเครื่องไมเครื่องเรือน 
        ผูมีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม
และเครื่องเรือนในไตรมาส 4 ป 2560 มีอัตราการขยายตัว 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 
6.86  
       การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนคาดวา 
มีแนวโนมเติบโตตามการผลิตและจําหนายเครื่องเรือน
ไมไตรมาส 4 ป 2560 ขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ผูประกอบการไดปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดโดย
เนนการผลิตและจําหนายตามคําสั่ง ซ้ือของลูกคา 
ขณะท่ีการสงออกไมและผลิตภัณฑไมขยายตัวอยาง
ตอเนื่องจากชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  โดยตลาด
สงออกหลัก คือ ประเทศจีน สําหรับการนําเขาไมและ
ผลิตภัณฑแผนไม ไตรมาสท่ี 4 ป 2560 มีแนวโนม
ลดลง โดยกลุมไมแปรรูปนําเขาจากมาเลเซียและ
นิวซีแลนดเปนหลัก (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รวมกับสถาบันพลาสติก)    
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงินไตรมาส 4 ป 2560 จํานวน 416,000 คน 
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงานใน
อุตสาหกรรมขนส ง มี อัตราการชะลอตัว  (QoQ)  
รอยละ -1.89 และเม่ือเทียบกับขอมูลเดียวกันของปท่ี
ผานมา พบวาการจางงานชะละตัวเชนเดียวกัน (YoY) 
รอยละ -3.03  

        การจางงานในอุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงิน 
มีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากสถาบันการเงินยังคง
ทยอยปดสาขา และชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ี
ลาออกและทยอยเลิกจางพนักงาน ในขณะท่ีเพ่ิมการ
พัฒนา “ฟนเทค” หรือไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 
(Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับ
ชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน การเขาใชบริการทางการเงิน
ดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรม
อีกตอไป 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ไตรมาส 4  
ป 2560 มีจํานวน 576,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสงมี
อัตราการขยายตัว (QoQ) รอยละ 2.86 แตเม่ือเทียบ
กับขอมูลเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงาน
ยังคงขยายตัวเชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 6.27 ซ่ึง

ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
      การจ า ง งานใน อุตสาหกรรมขนส งคาดว า 
ยังคงมีแนวโนมขยายตัวสอดคลองกับการเติบโตของ
ธุรกิจขนสงผูโดยสารและขนสงสินคาเปนสําคัญ และ
ผลจากการปลดสถานะธงแดง ท่ีจะเปนชองทางในการ
ขยายเสนทางการบินท่ีมีศักยภาพอยางเชน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต เปนตน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะหฯ ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 
178,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการ
จางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคม
สงเคราะหฯ มีอัตราการขยายตัว (QoQ) รอยละ 5.33 
เม่ือเทียบกับขอมูลเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการ
จางงานขยายตัวเชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 3.49 

           การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ
สังคมสงเคราะหฯ คาดวายังคงมีแนวโนมขยายตัว 
ตามปริมาณการผลิตและจําหนายยารักษาหรือปองกัน
โรคในประเทศท่ีมีแนวโนมปรับตัวดี ข้ึน เนื่องจาก
สถานการณเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมฟนตัว  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

         การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรม ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 420,000 คน 
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงาน 
ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมมีอัตราการ
ขยายตัว (QoQ) รอยละ 5.10 และเม่ือเทียบกับขอมูล
เดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานขยายตัว
เชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 3.59 

        การจางงานในอุตสาหกรรมทองเ ท่ียวและ

โรงแรมคาดวายังคงขยายตัวตอเนื่อง ตามจํานวน

นักทองเท่ียวท่ียังคงเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง และตามมาตรการ

สนับสนุนของภาครัฐ อาทิ การอนุมัติมาตรการสงเสริม

การทองเท่ียวเมืองรองท้ัง 55 จังหวัด กําลังซ้ือของ

จังหวัดและกลุมจังหวัดทองเท่ียวเมืองรอง รวมถึงการ

เ พ่ิม เ ท่ียวบินและเสนทางการบินหลั งจากการ 

ปลดธงแดงของ ICAO ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนปจจัย

สนับสนุนการทองเท่ียวในประเทศ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

      การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไตรมาส 4 
ป 2560 มีจํานวน 621,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา พบวาการจางงานมีอัตราการขยายตัว 
(QoQ) รอยละ 10.25 และเ ม่ือเทียบกับขอมูล
เดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานขยายตัว
เชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 6.34 ตามแรงสงท่ีดี

ตอเนื่องจากเดือนกอนหนา รวมถึงเปนชวงท่ีมีการ

จับจายใชสอยในชวงเทศกาลและจากมาตรการภาษี

เพ่ือกระตุนการบริโภค 

        การจ างงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร มี

แนวโนมขยายตัวไดดีตามธุรกิจรานอาหารโดยเฉพาะ

ธุรกิจรานอาหารแนวใหม ท่ีมุงตอบสนองการบริโภค

ของคนรุนใหม การบริการผานออนไลน อยางไรก็ตาม

การท่ีภาครัฐประกาศอัตราคาแรงข้ันต่ําเพ่ิมประมาณ

วันละ 8-22 บาท อาจสงผลตอตนทุนคาแรงในธุรกิจ

ภัตตาคารเนื่องจากเปนธุรกิจบริการมีการจางแรงงาน

จํานวนมาก 
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

6 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 4 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 6 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   99.53% แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   99.99% แจงเตือน 

 3. อุตสาหกรรมแมพิมพ 67.50% แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 73.98% แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมขนสง 83.68% แจงเตือน 

 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

99.99% แจงเตือน 

 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 8 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 2. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม                    

4. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 5. อุตสาหกรรรมกอสราง 6. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 7. อุตสาหกรรม

ทองเท่ียวและโรงแรม 8. อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2560 ของประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย และ

ประเทศอินเดีย ชะลอตัว  และประเทศจีน กลุมประเทศ OECD และประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัว 

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

กรกฎาคม

2560 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.20 -2.24 0.30 ชะลอตัว ปกติ 0.10 ชะลอตัว ปกติ 

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

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

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

5.  อินโดนีเซีย 101.80 -6.53 0.90 ชะลอตัว ปกติ 0.50 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 99.70 -2.01 -0.10 ขยายตัว ปกติ -0.69 ชะลอตัว ปกติ 

หมายเหตุ : ขอมูลเดือนธันวาคม 2560 ยังไมเผยแพร 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม 

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการใช

น้ํามันดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตราการใช

แก็ส NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องใชไฟฟา 

 (ISIC 2930) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 32) 

-8.38 -0.60 -11.2 -11.98 ชะลอตัว  

 

-6.13 

 

8.53 

 

 

3.92 

 

-0.16 

 

 

-4.94 

 

0.93 

 

 

5.24 

 

24.21 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-การสงออก

เครื่องใชไฟฟา 

หดตัว 

-ภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศญ่ีปุนขยายตัว

ลดลง 

2.  ย าน ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-10.42 -6.91 -2.01 -14.41 ชะลอตัว 4.28 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

13.53 13.03 12.83 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

-การจําหนายรถยนต

ในประเทศขยายตัว 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

8.93 0.38 5.08 2.44 ขยายตัว -2.34 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

2.55 2.72 1.35 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริ โภค

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

11.80 6.68 8.62 4.74 ขยายตัว  

-2.12 

11.41 

 

-18.59 

-18.90 

 

-14.36 

-14.28 

- 

-13.84 

-14.26 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99% 

-มูลคาการสงออกสิ่งทอ

หดตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 4/2560) มูลคาการ

สงออกสินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือน

ธันวาคม 2560 นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

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) 

0.93 -13.75 -14.65 -3.69 ชะลอตัว -5.63 -5.79 -5.84 -11.38 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ขยายตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

3.48 7.92 -1.04 2.19 ขยายตัว - - - - 0.07 

(พ.ย.

60) 

- - -  0.10 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 10% 

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 7.83 

(พ.ย. 

60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

3.48 4.93 -3.17 9.95 ขยายตัว -5.63 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.68 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 68% 

 

-มูลคาการสงออก

แมพิมพ ฯ หดตัว 

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) 

 

-13.02 -11.68 -9.51 -6.20 ชะลอตัว  

 

4.96 

 

 

 

16.87 

 

 

-8.08 

 

 

 

-24.46 

 

 

-10.18 

 

 

 

-16.94 

 

 

-10.17 

 

 

 

-7.71 

- - - - - 0.04 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 4% 

 

-GDPกอสรางหดตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

กาซ

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 

-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑจากไม ฯ

(ISIC 20) 

-การผลิตเฟอรนิเจอร       

( ISIC 3610) 

6.12 -4.25 5.37 6.86 ขยายตัว  

-0.62 

 

 

-3.75 

 

- 

 

 

0.67 

 

- 

 

 

2.89 

 

- 

 

 

2.97 

- - - - - 0.25 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  25% 

-การสงออกไมและ

เครื่องเรือนหดตัว 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

-9.09 -10.36 0.71 -3.03 ชะลอตัว - 

 

 

- - - - - - - 11.44 

(ธ.ค. 60) 

0.74 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 74% 

 

-ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนหดตัว 

11. ขนสง 0.66 2.46 9.59 6.27 ขยายตัว -  - - - - 2.10 - -  0.84 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 84% 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

-10.30 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แ พท ย

และอุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

12.96 9.34 -2.31 3.49 ขยายตัว  

 

3.40 

 

 

22.77 

 

 

-0.39 

 

 

20.72 

 

 

-6.89 

 

 

3.05 

 

 

-3.15 

 

 

0.06 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  99 % 

-GDP ในอุตสาหกรรม

สุขภาพขยายตัวลดลง 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงาน

ราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ

โรงแรม 

1.80 -4.51 -1.68 3.59 ขยายตัว - - - - - - 3.06 

(Q4/60) 

 

- - 0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน   1 % 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 
15.51 

14. ภัตตาคาร 8.40 4.81 5.48 6.34 ขยายตัว - - - - - - - 3.63 

 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริโภค

หมวดอาหารฯ 

ขยายตัว 

-อัตราการเขาพัก

โรงแรมขยายตัว 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ ธันวาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 -1.97 สงสัญญาณเตือน 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 1.39 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 6.51 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 20.05 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 0.47 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 10.22 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 -5.16 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 4.07 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 13.66 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 -0.20 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 1.59 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 3.20 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 23.86 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 ประจําเดือนธันวาคม 2560 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ธ.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ธ.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ธ.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ธ.ค.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,265,830 12,048,090 12,566,700 12,265,830 12,566,700 

(%YoY) -2.39 -2.92 -7.80 -2.39 -7.80 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,840,579 10,781,241 10,511,821 10,840,579 10,511,821 

(%YoY) 3.13 2.90 1.13 3.13 1.13 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

140,273 145,172 141,267 140,273 141,267 

(%YoY) -0.07 -0.63 14.35 -0.07 14.35 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 363,860 435,230 302,910 363,860 302,910 

(%YoY) 20.12 15.05 18.94 20.12 18.94 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.0 1.1 0.8 1.0 0.8 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ธ.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ธ.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ต.ค.59-ธ.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 9,408 9,705 10,126 26,784 28,326 

(%YoY) -7.09 -13.29 -70.68 -5.44 -75.12 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 25,389 27,372 28,304 84,098 83,680 

(%YoY) -10.30 -16.37 -29.56 0.50 -27.38 

    5.3 การบรรจุงาน 19,366 21,079 18,451 56,740 54,502 

(%YoY) 4.96 4.62 -39.41 4.11 -41.27 

 
 

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 .ภ า ว ะ เ ศ ร ษฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ประจําเดือนธันวาคม 2560 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ธ.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ธันวาคม 2560 

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไทยไตรมาส 4/60 และภาพรวมป 

2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  พ.ย. 2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไตรมาส 4/60 และภาพรวม 

ป 2560 

3.ราย งาน เศรษฐกิ จและการ เ งิ น 

เดือนธันวาคม 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  ธ.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนธันวาคม 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนธันวาคม 2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ธ.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรธันวาคม 2560 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปนลูกจาง

ภาคเอกชนจําแนกตามอุตสาหกรรม 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรไตรมาสท่ี 4 ป 2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ก.พ. 2561 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  

4 ป 2560 

6. Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4  

ป 2560  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

  ก.พ. 2561 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 

4/2560  

7. Social Situation and Outlook 

ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 4 ป 2560 

และแนวโนมป 2561 

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://social.nesdb.go.th 

  ก.พ. 2561 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 

4/2560 

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. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index)

พฤศจิกายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  ธ.ค. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

668 ราย เปนรายเดือน 

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


สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ พฤศจิกายน 2560 http://warning.mol.go.th หนา 37 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

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

