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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนมกราคม 2561 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจ างงาน  ลู กจ า ง ในระบบประกันสั งคมเดือนมกราคม 2561  มีจํ านวน 10,791,655 คน                        

มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 3.16 และชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอน 

(MoM) รอยละ -0.45 (เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 10,840,579 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนก

ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรม

กอสรางและอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว   

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมกราคม 2561 

มีจํานวน 132,294 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ -0.84 และลดลง 

เม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 7,979 คน คิดเปนรอยละ -5.69 (ธันวาคม 2560 จํานวน 140,273 คน)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนมกราคม 2561 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,935 คน  

คิดเปนรอยละ 0.22 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมีการเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก 

อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการขนสงและ

สถานท่ีเก็บสินคา อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและภัตตาคาร 

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ (เตือนภัยวิกฤตการจางงานจากระบบ

เตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 – มกราคม 2562) การเฝาระวังสถานการณจากระบบ

เตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว ไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2561  ขยายตัวไดอยางแข็งแกรง จากการสงออกสินคาท่ีขยายตัวสูงสุด 

ในรอบ 62 เดือน การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวไดดีจากภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ปริมาณจําหนายรถยนตนั่งและ

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมท่ีปรับตัวสูงสุดในรอบ 34 เดือน สําหรับดานอุปทานพบวาจํานวน

นักทองเท่ียวตางประเทศขยายตัวในระดับสูงตอเนื่องจากเดือนกอน และความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวสูงสุด

ในรอบ 36 เดือน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) 

2. การลงทุนรวมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.5 เรงข้ึนจากรอยละ 0.9 ในป 2560 โดยการลงทุนภาครัฐ 

คาดวาจะขยายตัวรอยละ 10.0 (ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 1.2 ในป 2560) โดยปจจัยสนับสนุนจากการเพ่ิม 

ในเกณฑสูงของกรอบวงเงินงบลงทุนภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (รอยละ14.7 

และ รอยละ 45.7 ตามลําดับ) และการดําเนินโครงการโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญท่ีมีความคืบหนามากข้ึน สําหรับการ

ลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.7 (ปรับตัวดีข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 1.7 ในป 2560) โดยมีปจจัย

สนับสนุนจากอัตราการใชกําลังการผลิตท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องตามการสงออกท่ียังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและ

การเพ่ิมข้ึนของมูลคาโครงการท่ีขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2560 รอยละ 22.4 (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  
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3. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดี ข้ึน อัตราการวางงานเดือน 

มกราคม 2561 อยูท่ีรอยละ 1.26 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.68 ชะลอลงจากรอยละ 0.78 ในเดือนกอนตาม

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีชะลอลงจากผลของฐานราคาน้ํามันดิบท่ีอยูในระดับสูงในปกอน และ ณ สิ้นเดือนมกราคม 

2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,826.86 จุด เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 จากสิ้นป 2560 (ท้ังนี้ทําสถิติ

สูงสุดต้ังแต เปดทําการซ้ือขายโดยปดท่ีระดับ 1,838.96 จุด เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561) สําหรับมูลคา 

ซ้ือขายเฉลี่ยตอวันรวมอยูท่ี 78,842 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 35.0 จากชวงเดียวกันของปกอน (ตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ป 2561 มีความเส่ียงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก ท่ีเกิดจาก 1) เศรษฐกิจและการเงินโลก 

ยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตามการปรับคาดการณของนักลงทุนในชวงเปลี่ยนผานของโลกเขาสูชวงขาข้ึนของวัฎจักร

เศรษฐกิจ เงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ย 2) การปรับคาดการณของนักลงทุนเก่ียวกับฐานะการคลังระยะยาว และอัตรา

เงินเฟอสหรัฐฯ มีความเสี่ยงใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ (USD) ออนคา และกดดันการแข็งคาของเงินบาท

ไทย (THB) ตอเนื่อง 3) ความเสี่ยงจากนโยบายสหรัฐฯ และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจการเมืองในประเทศและภูมิภาค

สําคัญ (NAFTA BREXIT การเลือกตั้งอิตาลี การเมืองในสเปน คาบสมุทรเกาหลี ตะวันออกกลาง) (วิเคราะหแนวโนม

เศรษฐกิจโลก 2561 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

2. ราคาสินคา อัตราเงินเฟอ และอัตราดอกเบ้ียของไทยมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึนตามตลาดโลก เนื่องจาก 

การปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลกสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศหลักขยายตัวในระดับท่ีเหมาะสม (ไมมีผลตางระหวาง

ผลผลิตท่ีระดับศักยภาพกับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ Output Gap ปดลง) และทําใหประเทศตางๆ เริ่มปรับมาตรการ

ขยายปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจกระทบตออํานาจซ้ือของครัวเรือนและธุรกิจหลายกลุมท่ีมีความ

ออนไหวตอราคาสินคาและอัตราดอกเบี้ย 

3. ตลาดแรงงานยังไมฟนตามเศรษฐกิจ ยังคงมีภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 

สิ่งทอพบปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมท่ีมีจํานวน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงตอเนื่อง (สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) สําหรับการลงทุนดานเทคโนโลยี

ยังขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะสูง เชน Data Scientist เปนตน นอกจากนี้การขยายการลงทุนอาจเกิดความเสี่ยง 

ในการขาดแคลนแรงงานจากการเพ่ิมบทลงโทษตอการจางงานแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในพระราชกําหนดการ

บริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ.2560 ซ่ึงอาจกระทบกับอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในและ

นอกภาคเกษตร 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01) 
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ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 เมือ่วนัที ่28 กุมภาพันธ 2561 สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมกราคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ 3.44 และเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 4.35 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว 

การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ การผลิตเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

ตาราง : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2561 (MoM) และ (YoY) ดังนี้ 

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมกราคม 2561 

(MoM) 

เดือนมกราคม 2561 

(YoY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 115.65 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4.35 

115.65 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.44 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 70.19 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตยานยนต 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตยานยนต 

การผลิตน้าํมันและไขมนัจากพชืและสัตว 

การกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

การผลิตเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ  

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

การกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว 

การผลิตสตารชและผลติภัณฑจากสตารช 

การผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีและอ่ืน ๆ 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตผลิตภัณฑจากยาสบู 

การทอผา 

การปนเสนใยสิ่งทอ 
  

  
แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

 (ถวงน้ําหนกัมูลคาเพิ่ม) 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนมกราคม 2561 

 

 

จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

340 แหง 8,276 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 109 แหง 

(32.06%) 

3,384 คน 

(40.89%) 

    -สวนภูมิภาค 231 แหง 

(67.94%) 

4,892 คน 

(59.11%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 329 แหง 6,626 คน 

ขนาด M 10 แหง 1,161 คน 

ขนาด  L 1 แหง 489 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 340 แหง 8,276 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน มกราคม 2561 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (28 กุมภาพันธ 2561) 

 

-1.68% 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มกราคม 2561)  จํานวน 11,379,170 คน 

 - YoY (มกราคม 2561 เทียบกับ มกราคม 2560)      0.70 % 

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

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

3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มกราคม 2561) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม มาตรา 33)  

จํานวน 10,791,655 คน 

 - YoY (มกราคม 2561 เทียบกับ มกราคม 2560)      3.16 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (ธันวาคม 2560) จํานวน 10,840,579 คน 

 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบกับ ธันวาคม 2559)       3.13 %    

 จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561 มีผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 11,379,170 คน มีอัตราการขยายตัว 
อยูท่ี 0.70% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (มกราคม 2560 จํานวน 10,634,520 คน มีอัตราการชะตัวอยูท่ี -1.72%) 
แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมกราคม 2561 เทียบกับ (YoY) ของเดือนธันวาคม 2560 ในเดือน
มกราคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 0.70% เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -2.39% ผูมี
งานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,791,655 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.16% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ี
ผานมา (มกราคม 2560 ซ่ึงมีจํานวน 10,460,594 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.42%) แตหากพิจารณาอัตราการ
เปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมกราคม 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนธันวาคม 2560 ในเดือนมกราคม 2561 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.16% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 3.13% 

 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนมกราคม 2561 อยูท่ีรอยละ 1.26 อัตราการวางงานมีแนวโนมพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มกราคม 2560) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยู ท่ีรอยละ 1.18 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(ธันวาคม 2560) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.00 มาอยูท่ีรอยละ 1.26 
 
 

 
 

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 14,818 คน 
มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  26.31% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (มกราคม 2560) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 43,849 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 43.09% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มกราคม 2560) 
การบรรจุงานจํานวน 24,274 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 8.72% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา  
(มกราคม 2560) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางอยูท่ี 55.36% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -24.02% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มกราคม 2560) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 33.79% 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -11.72% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มกราคม 2560) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (มกราคม 2561)  จํานวน 14,818 คน 
 - YoY (มกราคม 2561 เทียบ มกราคม 2560)  26.31 % 
2) ตําแหนงงานวาง (มกราคม 2561) จํานวน 43,849 คน 
 - YoY (มกราคม 2561 เทียบ มกราคม 2560)  43.09 % 
3)   การบรรจุงาน (มกราคม 2561) จํานวน 24,274 คน 
 - YoY (มกราคม 2561 เทียบ มกราคม 2560)  8.72 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (มกราคม 2561)   55.36 % 
 - YoY (มกราคม 2561 เทียบ มกราคม 2560)  -24.02 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (มกราคม 2561)      33.79 % 
 - YoY (มกราคม 2561 เทียบ มกราคม 2560)  -11.72 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (มกราคม 2561) แนวโนม (กุมภาพันธ 2561) ท่ีมา 

เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวตอเนื่องจากการสงออกสินคา 
ท่ีขยายตัวสูงและภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวดีสอดคลองกับอุปสงคตางประเทศ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ดานการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในทุกหมวดการใชจาย 
สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว สําหรับการใชจายภาครัฐกลับมา
ขยายตัวจากรายจายลงทุน ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอยจาก
เดือนกอน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอลงตามราคา
พลังงานและอาหารสด อัตราการวางงานท่ีปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน ดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องตามรายรับจากภาคการสงออกและภาคการ
ทองเท่ียว 

    คาดวาเศรษฐกิจไทยจะยังไดแรงหนุนจากมาตรการตางๆ ท่ีตอเนื่อง
จากเดือนกอน อาทิ การเริ่มตนโครงการสรางอาชีพคนจนท่ีเริ่ม 
เปดลงทะเบียนพรอมมาตรการหนุนผูประกอบการเพ่ิมการจางงานผูมี
บัตรสวัสดิการโดยสามารถนําไปหักคาใชจายเพ่ือลดหยอนภาษีได 1.5 
เทา จากปกติ 1 เทา ขณะท่ีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายจะมี  
20 ธุรกิจรัสเซียเขามาศึกษาการลงทุนใน EEC และคาดวาจะมีการลงทุน
เกิดข้ึน ท้ังนี้ การสงออกและภาคการทองเท่ียวยังขยายตัวตอเนื่อง 
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดี ตามการบริโภคในภาพรวม
จะยังถูกกดดันจากรายไดภาคเกษตรท่ีมีแนวโนมหดตัวตอเนื่อง      

รายการเศรษฐกิจและ

การเ งินเดือนมกราคม 

2561, รายงานแนวโนม

ธุรกิจ (รายไตรมาส), 

ธนาคารแหงประเทศไทย, 

ภาวะเศรษฐกิจไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมกราคม 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนมกราคม 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  10 ,791,655 คน  มี อัตราการขยายตัวรอยละ 3.16 เ ม่ือเ ทียบกับ 
เดือนมกราคม 2560 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,460,594 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 331,061 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 
132,294 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.84 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีกอน และมีอัตราการชะลอตัว 
อยูท่ีรอยละ -5.69 เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงมีจํานวน 140,273 คน อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 
33 อยูท่ีรอยละ 1.23 ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคม
จายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 23,935 คน คิดเปนรอยละ 0.22 มีอัตราเพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ยังอยูท่ีรอยละ 0.21 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.55 -0.45 3.13 3.16 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
-3.37 -5.69 -0.70 -0.84 

 %YoY 

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.35 1.35 1.29 1.23 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.20 0.21 0.21 0.22 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณการจางงาน (เดือนมกราคม 2561) 

 จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) จํานวน  
10,791,655 คนมีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.16 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนมกราคม 
2560) ซ่ึงมีจํานวน 10,460,594 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2560 พบวาในเดือนมกราคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.16 ขยายตัวจากเดือนธันวาคม 2560 
ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 3.13 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะ
ปกต ิ(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 

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% 
ม.ค.61/ม.ค.60=3.16% 

ม.ค .61 ผูวางงาน 
132,294 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -0.84% (%YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

(ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (มกราคม 2561)  132,294   คน 

   -  YoY (มกราคม 2561 เทียบกับ มกราคม 2560)      -0.84  % 

  - MoM (มกราคม 2561 เทียบกับ ธันวาคม 2560)     -5.69  % 

 2)    จํานวนผูวางงาน (ธันวาคม 2560)   140,273  คน 

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

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

 จากขอมูล ณ เดือนมกราคม 2561 มีผูวางงานจํานวน 132,294 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.84  
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนมกราคม 2560) ซ่ึงมีจํานวน 133,421 คน และเม่ือเทียบกับ 
เดือนท่ีผานมา (เดือนธันวาคม 2560) ซ่ึงมีจํานวน 140,273 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -5.69 และหาก 
คิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนมกราคม 2561 อยู ท่ีรอยละ 1.23  
มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.29 ท้ังนี้จากขอมูลอัตรา 
การวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนมกราคม 2561 อยูท่ีรอยละ 1.3 มีอัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
ธันวาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.0 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ม.ค.61 = 132,294 คน 
(%YoY)   = -0.84% 
(%MoM)  = -5.69 % 
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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

ม.ค. 91,317    2.78 95,909     5.03 114,150    19.02 133,421   16.88 132,294   -0.84

ก.พ. 88,364    1.14 98,015     10.92 123,087    25.58 129,558   5.26

มี.ค. 99,276    1.45 111,144    11.95 133,247    19.89 145,151   8.93

เม.ย. 109,165   4.33 122,750    12.44 138,276    12.65 147,838   6.92

พ.ค. 117,149   7.05 118,397    1.07 140,854    18.97 155,719   10.55

มิ.ย. 123,109   18.08 134,573    9.31 152,240    13.13 156,587   2.86

ก.ค. 128,510   9.86 135,543    5.47 153,661    13.37 156,791   2.04

ส.ค. 119,786   7.96 138,189    15.36 161,012    16.52 157,883   -1.94

ก.ย. 118,580   10.28 130,744    10.26 151,489    15.87 146,471   -3.31

ต.ค. 112,943   5.95 126,891    12.35 147,542    16.27 144,590   -2.00

พ.ย. 101,557   5.54 123,238    21.35 146,089    18.54 145,172   -0.63

ธ.ค. 106,798   12.31 123,536    15.67 141,267    14.35 140,273   -0.70

2561

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2554 - 2560 : %YoY

2560
เดือน/ป

255925582557

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3. สถานการณการเลิกจาง 

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 

เดือนมกราคม 2561 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 

เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 23,935 คน คิดเปนรอยละ 0.22 มีอัตราเพ่ิมข้ึนเ ม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 

ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 0.21 แตลดลงจากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.28  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

2558 2559

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.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 10,791,655   23,935       0.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

25612560

เดือน / ป

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2561 (แนวโนม เดือนกุมภาพันธ 2561 – มกราคม 2562) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนมกราคม 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.16 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                       

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ในอีก 12 เดือนขางหนาตั้งแต กุมภาพันธ 2561 ถึง 

มกราคม 2562 อยูในภาวะปกติ” โดยไมมีดัชนีท่ีสง

สัญญาณเตือน 

 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2561  ขยายตัวไดอยางแข็งแกรง จากการสงออกสินคาท่ีขยายตัวสูงสุด 

ในรอบ 62 เดือน การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวไดดีจากภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ปริมาณจําหนายรถยนตนั่ง

และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมท่ีปรับตัวสูงสุดในรอบ 34 เดือน สําหรับดานอุปทานพบวา

จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศขยายตัวในระดับสูงตอเนื่องจากเดือนกอน และความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 

ท่ีปรับตัวสูงสุดในรอบ 36 เดือน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) 

2. การลงทุนรวมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.5 เรงข้ึนจากรอยละ 0.9 ในป 2560 โดยการลงทุนภาครัฐ 

คาดวาจะขยายตัวรอยละ 10.0 (ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 1.2 ในป 2560) โดยปจจัยสนับสนุนจากการ

เพ่ิมในเกณฑสูงของกรอบวงเงินงบลงทุนภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ  

(รอยละ14.7 และ รอยละ 45.7 ตามลําดับ) และการดําเนินโครงการโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญท่ีมีความคืบหนามาก

ข้ึน สําหรับการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.7 (ปรับตัวดีข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 1.7 

ในป 2560) โดยมีปจจัยสนับสนุนจากอัตราการใชกําลังการผลิตท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องตามการสงออกท่ียังมี

แนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและการเพ่ิมข้ึนของมูลคาโครงการท่ีขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2560 รอยละ 

22.4 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  
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3. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือน 

มกราคม 2561 อยูท่ีรอยละ 1.26 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.68 ชะลอลงจากรอยละ 0.78 ในเดือนกอน

ตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีชะลอลงจากผลของฐานราคาน้ํามันดิบท่ีอยูในระดับสูงในปกอน และ ณ สิ้นเดือน

มกราคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,826.86 จุด เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 จากสิ้นป 2560 

(ท้ังนี้ทําสถิติสูงสุดตั้งแตเปดทําการซ้ือขายโดยปดท่ีระดับ 1,838.96 จุด เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561) สําหรับ

มูลคาซ้ือขายเฉลี่ยตอวันรวมอยูท่ี 78,842 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 35.0 จากชวงเดียวกันของปกอน (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ป 2561 มีความเส่ียงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก ท่ีเกิดจาก 1) เศรษฐกิจและการเงิน

โลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตามการปรับคาดการณของนักลงทุนในชวงเปลี่ยนผานของโลกเขาสูชวงขาข้ึน

ของวัฎจักรเศรษฐกิจ เงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ย 2) การปรับคาดการณของนักลงทุนเก่ียวกับฐานะการคลังระยะ

ยาว และอัตราเงินเฟอสหรัฐฯ มีความเสี่ยงใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ (USD) ออนคา และกดดันการ

แข็งคาของเงินบาทไทย (THB) ตอเนื่อง 3) ความเสี่ยงจากนโยบายสหรัฐฯ และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจการเมืองใน

ประเทศและภูมิภาคสําคัญ (NAFTA BREXIT การเลือกตั้งอิตาลี การเมืองในสเปน คาบสมุทรเกาหลี ตะวันออก

กลาง) (วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจโลก 2561 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

2. ราคาสินคา อัตราเงินเฟอ และอัตราดอกเบ้ียของไทยมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึนตามตลาดโลก เนื่องจาก 

การปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลกสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศหลักขยายตัวในระดับท่ีเหมาะสม (ไมมีผลตาง

ระหวางผลผลิตท่ีระดับศักยภาพกับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ Output Gap ปดลง) และทําใหประเทศตางๆ เริ่ม

ปรับมาตรการขยายปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจกระทบตออํานาจซ้ือของครัวเรือนและธุรกิจ

หลายกลุมท่ีมีความออนไหวตอราคาสินคาและอัตราดอกเบี้ย 

3. ตลาดแรงงานยังไมฟนตามเศรษฐกิจ ยังคงมีภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 

สิ่งทอพบปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมท่ีมี

จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงตอเนื่อง (สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) สําหรับการลงทุน

ดานเทคโนโลยียังขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะสูง เชน Data Scientist เปนตน นอกจากนี้การขยายการลงทุนอาจ

เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานจากการเพ่ิมบทลงโทษตอการจางงานแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในพระ

ราชกําหนดการบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ.2560 ซ่ึงอาจกระทบกับอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรม

การผลิตท้ังในและนอกภาคเกษตร 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01)  
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

ตุลาคม 

2560 

พฤศจิกายน 

2560 

ธันวาคม 

2560 

มกราคม 

2561 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

0 0 0 2 

การใชกระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

1 

การใชกระแสไฟฟา  

(-1.19%) 

 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

0 

 

สถานะสัญญาณ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ มกราคม 2561 http://warning.mol.go.th หนา 15 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

3.2. แนวโนมการจางงาน การวางงาน  

จากการติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนมกราคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.16 เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยูท่ี 3.13% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

ปกติ (3.16% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนธันวาคม 2560 เดือนมกราคม 2561 

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 (เดือนมกราคม 2561) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      ดวยขอมูลผูมีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 14 สาขา ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

มีการนําเสนอขอมูลเปนรายไตรมาส เพ่ือใหมีการนําเสนอขอมูลการจางงานรายอุตสาหกรรมดังกลาว  

ใหเปนปจจุบัน กองเศรษฐกิจการแรงงานจึงไดทําการวิเคราะหการจางงานรายไตรมาสประกอบกับสถานการณ 

ในเดือนปจจุบันเพ่ือใหสามารถทราบทิศทางการจางงานไดดงตอไปนี้   
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1. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน(ไฟฟาฯ)
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         การจ า งงาน ใน อุตสาหกรรมไฟฟ าและ

อิเล็กทรอนิกส ณ เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 

525,875 คน เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (จํานวน

519,428 คน) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีอัตราขยายตัว (MoM)  

คิดเปนรอยละ 1.2 ตามการผลิตเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสบางรายการ ไดแก เครื่องปรับอากาศ 

และฮารดดิสกไดรฟท่ีเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคตางประเทศ 

         การจ างงานใน อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะยังคงขยายตัวเล็กนอย

สอดคลองกับการขยายตัวในบางกลุมสินคา ไดแก

เครื่องซักผา อุปกรณสําหรับปองกันไฟฟาและ

สวนประกอบ (ฟวส และเบรกเกอร) รวมท้ังกลุม

สินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีมีแนวโนมเติบโตไดดี ไดแก 

วงจรรวม และเซมิคอนดักเตอร(Semiconductor) 

เนื่องจากเปนชิ้นสวนสําคัญสําหรับใชในการพัฒนา

สินคาท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงตอไป          
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2. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (ยานยนตฯ)
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ณ เดือน

มกราคม 2561 มีจํานวน 504,305 คน เทียบกับ

เดือนธันวาคม 2560 (จํานวน 357,594 คน) พบวา

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

(MoM) มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 41.0 

สอดคลองกับอุปสงคในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ

การผลิตและจําหนายรถยนตในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะรถยนตนั่งจากนโยบายรถคันแรกสิ้นสุดลง 

และการเปดตัวรถยนตรุนใหมออกสูตลาดของคาย
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รถยนตตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการจําหนาย

รถยนตนั่งในเดือนมกราคม 2561 ท่ีขยายตัวตอเนื่อง

ติดตอกันเปนเดือนท่ี 13 (ตั้งแตเดือนมกราคม 

2560) และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม

เดือนมกราคม 2561 ขยายตัวรอยละ 3.5 ตอป 

(สํานักเศรษฐกิจการคลัง) 

     การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตฯ คาดวา 

จะขยายตัวสอดคลองกับอุปสงคภายในประเทศ 

ท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งในเดือน

มกราคม 2561 ท่ีขยายตัวตอเนื่องติดตอกันเปน

เดือนท่ี 13 (ตั้งแตเดือนมกราคม 2560) และจํานวน

รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมเดือนมกราคม 2561 

ขยายตัวรอยละ 3.5 (สํานักเศรษฐกิจการคลัง ) 

ตลอดจนการสงออกท่ีขยายตัวเพ่ิม โดยเฉพาะตลาด

ออสเตรเลีย ท่ีไดรับผลดีจากการปดโรงงานผลิต

รถยนตในประเทศออสเตรเลียในชวงกอนหนา และ

ตลาดตะวันออกกลางตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัว 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนตฯ อาจไดรับ

ผลกระทบจากประเทศเวียดนามท่ีออกมาตรการ

ควบคุมการนําเขารถยนต ซ่ึงบังคับใชตั้งแตวันท่ี  

1 มกราคม 2561 โดยกําหนดใหผูนําเขาตองเปน

ตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิต

รถยนต การนําเขารถยนตทุกล็อต ตองมีการสุมตรวจ

คุณภาพรถยนตกอนท่ีจะนํามาวางจําหนายในประเทศ

ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการสงออกของไทย  
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3. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (อาหารฯ)
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

   การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

ณ เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 1,313,816 คน 

เม่ือเทียบกับเม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 

(จํานวน 1,019,834 คน) พบวาการจางงานใน

อุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) มีอัตราการขยายตัว

อยูท่ีรอยละ 11.0 สอดคลองกับดัชนีผลผลิตสินคา

เกษตรท่ีขยายตัวตอเนื่อง เปนผลจากหมวดพืชผล

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

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

    การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารฯ คาดวาใน

ไตรมาสแรกของป 2561 จะมีแนวโนมปรับตัว

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากปจจัยบวกหลายดาน อาทิ ผลผลิต

อุตสาหกรรมอาหารขยายตัว ไดแก การผลิตน้ําตาล

ปดหีบ กุงสงออกแปรรูป การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

ไก น้ํามันปาลม ประมง เนื่องจากผลผลิตสินคา

เกษตรเ พ่ิม ข้ึนจากสภาพอากาศท่ี เ อ้ือ อํานวย 

ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (สิ่งทอ)
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน

มกราคม 2560 มีจํานวน 144,224 คน เม่ือเทียบกับ 

เดือนธันวาคม 2560 (จํานวน 246,807 คน) พบวา 

การจางงานในอุตสาหกรรม (MoM) ชะลอตัวอยูท่ี

รอยละ -41.6 สอดคลองกับการท่ีอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สงผลดานลบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน

มกราคม 2561 ซ่ึงเปนผลลบตอเนื่องจากครึ่งปหลัง

ของป 2560 จากการนําเขาสินคากลุมสิ่งทอท่ีมีราคา

ต่ําของประเทศคูคา ท่ีมีขอไดเปรียบดานตนทุน 

ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาข้ึนทําใหภาคการ

สงออกกลุมสิ่งทอหดตัว  

       การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ คาดวาจะมี

แนวโนมขยับตัวเพ่ิมข้ึนได จากปจจัยสนับสนุนดาน

อุปสงคตางประเทศ ความตองการสินคาเสนใย

สังเคราะหซ่ึงเปนสินคาตนน้ําในการผลิตชุดชั้นใน 

และเสื้อผากีฬาท้ังในตลาดภายใน และสงออก

ตางประเทศเพ่ือรองรับการแขงขันฟุตบอลโลกชวง

กลางปตอไป  

http://warning.mol.go.th/
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5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (เครื่องนุงหม)
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

      การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ณ เดือน

มกราคม 2561 มีจํ านวน 308 ,084  คนเ ม่ือ

เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (มีจํานวน 

301,652 คน) พบวาการจางงานขยายตัว (MoM) 

อยู ท่ี ร อ ยละ  2 . 1  สอดคล อ ง กับสถานการณ

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเดือนมกราคม 2561 ท่ีมี

มูลคาสงออก 190.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน

รอยละ 2.61 จากการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปโดยการ

สงออกขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา เบลเยียม 

และจีน (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) 

      การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมคาดวา
ยังคงขยายตัวไดแมในอัตราท่ีไมสูงนัก โดยขยับตัว
ตามเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มดีข้ึนตอเนื่องและอุปสงค
ตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
การสงออกเครื่องนุงหมขยายตัวได สะทอนจาก
มูลคาการสงออกเครื่องนุงหมในเดือนกุมภาพันธ 
2561 มีมูลคาสงออก 194.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.88 โดยเสื้อผาสําเร็จรูปมีมูลคา 
164.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.35 
สําหรับตลาดสงออกเครื่องนุงหมท่ีขยายตัว ไดแก 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเบลเยี่ยม 

      การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมชวงตนป 

2561 คาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการ

ขยายตัวจากการสงออกเครื่องนุงหมไปยังตลาด

ตางประเทศ สะทอนจากดัชนีอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน

ในหลายผลิตภัณฑ ไดแก การผลิตเสื้อผาเครื่อง 

แตงกาย ชุดชั้นในและชุดนอน เครื่องแตงกายบุรุษ

และเด็กชาย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสากรรม) 
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6. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (ขายสง-
ขายปลีกฯ) รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 

          การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

ณ เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 2,464,851 คน  

เ ม่ือเ ทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ( มีจํ านวน

2,389,922 คน) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม

ขายสงขายปลีก (MoM) มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 

3.1 สอดคลองกับดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

เดือนมกราคม 2561 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน (YoY) อยู ท่ีรอยละ 5.8 ตามหมวดสินคา

คงทนท่ีขยายตัวตามปริมาณการจําหนายรถยนต 

ราคาน้ํ า มันดิบปรับตัว เ พ่ิม ข้ึน และดัชนีราคา

ผูบริโภครวมปรับตัวสูงข้ึนเชนเดียวกัน  

        การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ 

คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวดีตามการบริ โภค

ภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึน สอดคลองกับการลงทุน

ของภาครัฐในโครงสรางพ้ืนฐาน และการเติบโตของ

ภาคการสงออกในไตรมาสแรกของป 2561 ซ่ึงสงผล

ในทางบวกกับอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกฯ 

ประกอบกับชองทางการจําหนายสินคาท่ีมีความ

หลากหลายมากข้ึน ทําใหมีผูเขาสูอุตสาหกรรมนี้

ขยายตัวมากข้ึน 
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7. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน(แมพิมพ) 
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ เดือน

มกราคม 2561 มีจํานวน 202,608 คน เม่ือเทียบกับ 

เดือนธันวาคม 2560 (มีจํานวน 293,505 คน ) 

(MoM) พบวาการจางงานชะลอตัวลดลงรอยละ  

-31.0 สอดคลองกับมูลคาการสงออกแมพิมพหุน

แบบหลอโลหะ ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับกอนหนาอยูท่ี 

รอยละ -39.76 สวนในสินคาอ่ืน ไดแก ยานยนต 

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑพลาสติก

ยังคงมีมูลคาการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน (กระทรวงพาณิชย) 

และไมกระทบกับการจางงาน 

          อุตสาหกรรมแม พิมพ เปนอุตสาหกรรม

สนับสนุน (Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรม

http://warning.mol.go.th/
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8. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (กอสราง)
 รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางน้ําท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบ

ทุกประเภท เนื่องจากการผลิตสินคาหลายสาขา

จําเปนตองอาศัยแมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและ

กําหนดรูปรางผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

และขนาดตามความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา 

อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรม

พลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนอากาศยาน เปนตน 

          การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนม

ขยายตัว โดยมีปจจัยบวกจากกลุมอุตสาหกรรมยาน

ยนตและชิ้นสวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคภายในและ

ภายนอกประเทศ รวมถึงการสงออกของกลุม

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การสงออกในแผนสวิทซ/แผงควบคุมกระแสไฟฟา 

เครื่ อ งคอมพิว เตอร  อุปกรณ /ส วนประกอบ , 

เครื่องโทรศัพท/อุปกรณ และ IC 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ เดือน

มกราคม 2561  มีจํานวน 1,096,399 คน เม่ือเทียบ

กับเดือนธันวาคม 2560 (มีจํานวน 1,165,365 คน) 

การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง (MoM) พบวา

ชะลอตัวอยู ท่ีรอยละ -5.92 ซ่ึงการจางงานลดลง 

สะทอนจากพ้ืน ท่ีไดรับอนุญาตกอสรางในเขต

เทศบาลเดือนมกราคม 2561 หดตัวจากเดือนกอน 

อยู ท่ีรอยละ -32.2 และยอดจําหนายคอนกรีตท่ี

ลดลงจากเดือนกอนเชนกัน  

       การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางคาดวาจะมี

แนวโนมขยายตัวจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ี

ปรับตัวดีข้ึน สงผลใหผูบริโภคในประเทศมีกําลังซ้ือ

อสังหาริมทรัพย  และมีแนวโนมท่ีชาวตางชาติ 

รายยอยจะเขามาซ้ือหองชุดในคอนโดมิเนียมตาง ๆ 

http://warning.mol.go.th/
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9. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (ไมและเครื่อง
เรือนฯ) รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

เพ่ิมมากข้ึน จากการท่ีบริษัทอสังหาริมทรัพยสราง

โครงการท่ีรองรับการอยูอาศัยของผูสูงอายุ สามารถ

ดึงดูดชาวตางชาติในวัยเกษียณท่ีตองการเขามา

อาศัยในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศในดานอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

        ผูมีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

ไมและเครื่องเรือน ณ เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 

223,392 คน เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560  

(มีจํานวน 208,124 คน) พบวาการจางงานมีอัตราการ

ขยายตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ 7.3 สอดคลองกับมูลคา

การสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนเดือนมกราคม 

2561 ท่ีขยายตัวรอยละ 31.54 จากชวงเดียวกันของ    

ปกอน (YoY) สําหรับ มูลคาการส งออกไมและ

ผลิตภัณฑจากไม ขยายตัวรอยละ 27.45 จากชวง

เดียวกันของปกอน (YoY) เชนเดียวกัน 

        การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

คาดวายังมีโอกาสขยายตัวได เนื่องจากปจจัยหนุน

สําคัญจากการสงออก สินคาจากไทยเปนสินคาท่ีมี

คุณภาพและมีฝมือประณีต เหมาะสมกับราคา ผูผลิต

จะตองปรับรูปแบบ ดีไซนสินคาใหตรงกับความนิยม

ของผูบริโภคสมัยใหม ไดแก ตลาดญี่ปุน ดังนั้น

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรจึงตองการแรงงานท่ีมี

ทักษะและฝมือในการผลิต รวมท้ังการนําเทคโนโลยี

เขามาใชในการผลิต 
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10. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (สื่อกลางทาง
การเงิน) รายเดือน

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน ณ เดือนมกราคม 2561 การจางงาน  

429,744 คน ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 

2560 (MoM) รอยละ 12.6 ซ่ึงพบวาการจางงาน

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากธนาคารพาณิชยและ

บริษัทกลุมธุรกิจทางการเงินมีการปรับตัวเพ่ือเตรียม

ความพรอมท้ังดานระบบงาน และบุคลากร เพ่ือ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
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เรื่ อ ง  การอนุญาตการใหบริ การแพลตฟอรม

อิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace Platform) ซ่ึงเปน

การยกระดับการใหบริการทางการเงินท่ีตอบสนอง

ความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

       สําหรับแนวโนมการจางงานคาดวายังคงทรงตัว

เนื่องจากสถาบันการเงินยังคงทยอยปดขยายสาขา 

และหันมาใช “ฟนเทค” (Financial Technology) 

คือการทําบริการทางการเงินดวยตัวเอง นอกจากนี้

ธนาคารแหงประเทศไทยยังอนุญาตใหธนาคาร

พาณิชยสามารถตั้งแบงคก้ิงเอเยน (Banking Agent) 

เ พ่ือเปนตัวแทนของธนาคารพาณิชย  สามารถ

ใหบริการ รับฝาก ถอน โอน ชําระเงิน สําหรับลูกคา

รายยอย เ พ่ือความสะดวกของลูกคา เปนการ

ใหบริการธุรกรรมทางการเงินตางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่ีรานสะดวกซ้ือ 7-11  
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11. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (ขนสงฯ) 

รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ เดือน

มกราคม 2561 มีจํานวน 545,393 คน เม่ือเทียบกับ

เดือนธันวาคม 2560 (มีจํานวน 585,003 คน) พบวา

การจางงานในอุตสาหกรรมขนส ง มี อัตราการ 

ชะลอตัว (MoM) อยู ท่ีรอยละ -6.8 ซ่ึงลดลงตาม

กิจกรรมในธุรกิจขนสงท่ีลดลงจากเดือนกอน ท้ังการ

ขนสงสินคาและผูโดยสาร สะทอนจากปริมาณสินคา

อุตสาหกรรม และปริมาณผูโดยสารระบบขนสง

สาธารณะท่ีลดลง (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)  

        การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง คาดวาอาจ

มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดบาง เนื่องจากไตรมาส 1 

ป 2560 เริ่มมีเม็ดเงินทยอยลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ซ่ึงจะมีผลตออุตสาหกรรมขนสงให

เติบโตข้ึนท้ังทางบก น้ําและอากาศ ประกอบกับการ

สงออกและการทองเท่ียวยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง    
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12. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน(ดานสุขภาพฯ) 
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

สังคมสงเคราะหฯ ณ เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 

166,412 คน เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560  

(มีจํานวน 157,074 คน) พบวาการจางงานมีอัตรา

การขยายตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ 5.9 ซ่ึงเปนผลจาก

นโยบายของภาครัฐท่ีใหสิทธิพิเศษกับการลงทุนใน

ธุรกิจอุปกรณการแพทย ทําใหการสงออกเครื่องมือ

แพทยและอุปกรณท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึน (เดือนมกราคม 

2561 มีมูลคาการสงออก 1,754.89 ลานบาทเพ่ิมข้ึน

จากเดือนท่ีผานมา)  

           การจ า งงานในอุตสาหกรรมงานดาน

สุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ จะยังมีแนวโนมขยายตัว

เ พ่ิม ข้ึนไดตอเนื่ อง  ตามการเจ็บปวย ท่ี เ พ่ิม ข้ึน

โดยเฉพาะโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็งและ

เบาหวาน (กระทรวงสาธารณสุข ) และจํานวน

ประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณ

วาประชากรสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนจาก 9.1 ลานคนใน

ปจจุบันเปน 10.3 ลานคนในป 2562) รวมถึง

นโยบายภาครัฐตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางทางการแพทยและการสงออก (Medical 

Hub) ภายในป 2563 
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13. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (การทองเที่ยว
และโรงแรม) รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

       การจางงานอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

ณ เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 374,578 คน 

เ ม่ือเ ทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ( มีจํ านวน 

448,505 คน) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวและโรงแรมมีอัตราการชะลอตัว (MoM) 

อยูท่ีรอยละ -16.5 เปนผลจากการจางงานในภาค

บริการลดลง แรงงานเคลื่อนยายไปทํางานภาค

เกษตรเพ่ิมข้ึน แมจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติยังคง

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

ท่ีเขาพักในสถานพักแรมมีจํานวนลดลงอยูท่ีรอยละ 

31.9 (ธันวาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 32.5) (รายงาน

เศรษฐกิจและการเงิน มกราคม 2561, ธนาคารแหง

ประเทศไทย) 

       การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

โรงแรม คาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนได ตาม

จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ปจจัยสนับสนุนจาก

การเพ่ิมข้ึนของสายการบินตนทุนต่ํา การฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประกอบกับ

นโยบายการประชาสัม พันธและส ง เสริมการ

ทองเท่ียวจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง        
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14. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจางภาคเอกชน (ภัตตาคาร) 
รายเดือน

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

      การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารเดือน

มกราคม 2561 มีจํานวน 565,199 คน เม่ือเทียบกับ

เดือนธันวาคม 2560 (มีจํานวน 625,722 คน) 

พบวาการจางงานมีอัตราการชะลอตัว (MoM)  

รอยละ -9.7 แมเดือนมกราคม 2561 กระทรวง

พาณิชยมีขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจใหม เปนธุรกิจ

ภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 197 ราย เพ่ิมข้ึนจาก

เดือนกอน แตไมสงผลให มีการจางงานเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากผูประกอบการยังมีความกังวลตอตนทุน

คาแรงซ่ึงภาครัฐประกาศขยับคาแรงข้ันต่ําเพ่ิมข้ึน

ประมาณวันละ 8-22 บาท 

        การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารคาดวา

จะชะลอตัวไมนาน และยังคงมีแนวโนมปรับตัว

เพ่ิมข้ึนได เ ม่ือผูประกอบการปรับตัวรับตนทุน

คาแรงท่ีเ พ่ิมข้ึนได ประกอบกับปจจุบันมีธุรกิจ

รานอาหารแนวคิดใหมท่ีมุงตอบสนองการบริโภค

ของคนรุนใหม และการบริการผานออนไลน เปน

การอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ซ่ึงจะสงผลตอ

ยอดจําหนายอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนตอไป 
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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 ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2561 ของประเทศญี่ปุน ประเทศจีน กลุมประเทศ 

OECD และประเทศอินโดนีเซีย ชะลอตัว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงตัว มีเพียงประเทศอินเดียท่ี ขยายตัว 

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

มกราคม

2561 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนธันวาคม 2560 เดือนมกราคม 2561 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.10 -2.24 0.10 ทรงตัว ปกติ 0.00 ชะลอตัว ปกติ 

2.  จีน 99.30 -3.19 0.00 ชะลอตัว ปกติ -0.10 ชะลอตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.10 -1.97 0.30 ทรงตัว ปกติ 0.10 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.90 -2.24 0.30 ชะลอตัว ปกติ 0.30 ทรงตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 99.70 -6.53 0.00 ชะลอตัว ปกติ -0.30 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 100.40 -2.01 0.50 ขยายตัว ปกติ 0.80 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มกราคม 

2561 

 

ณ เดือนมกราคม 2561 

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 26) 

-8.38 -0.60 -11.2 -11.98 ชะลอตัว  

 

-0.40 

 

9.25 

 

 

-2.44 

 

3.56 

 

 

-9.49 

 

2.18 

 

 

-15.46 

 

-7.10 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-การสงออก

เครื่องใชไฟฟา 

หดตัว 

-ภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศญ่ีปุนขยายตัว

ลดลง 

2.  ย าน ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 2910) 

 

 

-10.42 -6.91 -2.01 -14.41 ชะลอตัว 7.59 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

10.48 11.47 8.08 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

-การจําหนายรถยนต

ในประเทศขยายตัว 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 10) 

8.93 0.38 5.08 2.44 ขยายตัว 10.89 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

3.71 3.91 7.36 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริ โภค

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 13) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1311) 

 

 

11.80 6.68 8.62 4.74 ขยายตัว  

5.07 

51.21 

 

-15.33 

-28.14 

 

 

-14.32 

-18.70 

 

-13.33 

-22.72 

 

 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99% 

 

-มูลคาการสงออกสิ่งทอ

ขยายตัวลดลง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 4/2560) มูลคาการ

สงออกสินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือน

มกราคม 2561 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

มกราคม

2561 

 

ณ เดือนมกราคม 2561 

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 

(ISIC14) 

0.93 -13.75 -14.65 -3.69 ชะลอตัว -6.57 10.56 7.75 6.94 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ขยายตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

3.48 7.92 -1.04 2.19 ขยายตัว - - - - 5.33 

(ธ.ค.

60) 

- - -  0.10 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 10% 

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 6.62 

(ธ.ค. 

60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

3.48 4.93 -3.17 9.95 ขยายตัว 3.98 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.68 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 68% 

 

-ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนหดตัว 

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 2394) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2410) 

 

-13.02 -11.68 -9.51 -6.20 ชะลอตัว  

 

-10.86 

 

 

 

25.83 

 

 

-7.76 

 

 

 

-1.57 

 

 

-7.90 

 

 

 

-2.29 

 

 

-1.74 

 

 

 

2.47 

- - - - - 0.04 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 4% 

-GDP กอสรางหดตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มกราคม

2561 

 

ณ เดือนมกราคม 2561 

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 31) 

6.12 -4.25 5.37 6.86 ขยายตัว  

-33.79 

 

 

27.89 

 

- 

 

 

-5.01 

 

- 

 

 

-5.86 

 

- 

 

 

-8.37 

- - - - - 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 -  - - - - 6.20 - -  0.84 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 84% 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

-7.60 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แ พท ย

และอุปกรณ   

(ISIC 3250) 
-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม  

(ISIC 21) 

12.96 9.34 -2.31 3.49 ขยายตัว  

 

 

7.41 

 

 

2.02 

 

 

 

-1.36 

 

 

2.3.53 

 

 

 

-12.22 

 

 

6.15 

 

 

 

1.58 

 

 

15.93 

- - - - - 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

มกราคม

2561 

 

ณ เดือนมกราคม 2561 

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 
10.87 

14. ภัตตาคาร 8.40 4.81 5.48 6.34 ขยายตัว - - - - - - - 3.98 

 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริโภค

หมวดอาหารฯ 

ขยายตัว 

-อัตราการเขาพัก

โรงแรมขยายตัว 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ มกราคม 2561 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 2.78 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.77 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 0.06 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 16.17 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 5.34 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 16.69 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 6.55 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 3.02 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 15.82 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 4.79 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 18.05 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 1.90 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 26.56 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 ประจําเดือนมกราคม 2561 

 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ม.ค.61) 

เดือนกอนหนา 
(ธ.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ม.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 61 

(ม.ค.61) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ม.ค.60) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 11,379,170 12,265,830 10,634,520 11,379,170 10,634,520 

(%YoY) 0.70 -2.39 -1.72 0.70 -1.72 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,791,655 10,840,579 10,460,594 10,791,655 10,460,594 

(%YoY) 3.16 3.13 1.42 3.16 1.42 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

132,294 140,273 133,421 132,294 133,421 

(%YoY) -0.84 -0.07 16.88 -0.84 16.88 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 475,550 363,860 448,800 475,550 448,800 

(%YoY) 5.74 20.12 29.51 5.74 29.51 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.3 1.0 1.2 1.3 1.2 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ม.ค.61) 

เดือนกอนหนา 
(ธ.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ม.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 61 

(ม.ค.61) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 

(ม.ค.60) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 14,818 9,408 11,731 14,818 11,731 

(%YoY) 26.31 -7.09 -72.45 26.31 -72.45 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 43,849 25,389 30,645 43,849 30,645 

(%YoY) 43.09 -10.30 -23.36 43.09 -23.36 

    5.3 การบรรจุงาน 24,274 19,366 22,327 24,274 22,327 

(%YoY) 8.72 4.96 -27.88 8.72 -27.88 
 

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

ประจําเดือนมกราคม 2561 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ม.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม

มกราคม 2561 

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไทยไตรมาส 4/60 และทิศทางป 2561 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ม.ค. 2561 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไตรมาส 4/60 และทิศทาง 

ป 2561 

3.ราย งาน เศรษฐกิ จและการ เ งิ น 

เดือนมกราคม 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  ม.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนมกราคม 2561 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนมกราคม 2561 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ม.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรมกราคม 2561 

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. NESDB ECONOMIC REPORT
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ท้ังป 

2560 และแนวโนมป 2561  

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

เศรษฐกิจมหภาคไตรมาส 4 ท้ังป 

2560 และแนวโนมป 2561 

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 

 - ก.พ. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนมกราคม 2561 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.พ. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนมกราคม 2561 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.พ. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.พ. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index)

มกราคม 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  ม.ค.2561 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

668 ราย เปนรายเดือน 
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