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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงาน  ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ  2561  มีจํานวน 10,858,657 คน                        

มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 3.32 และขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอน 

(MoM) รอยละ 0.62 (เดือนมกราคม 2561 จํานวน 10,791,655 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนก

ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรม 

ท่ีพักแรมและภัตตาคาร และอุตสาหกรรมกอสราง   

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ 2561 

มีจํานวน 130,419 คน มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 0.66 และลดลง 

เม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 132,294 คน คิดเปนรอยละ -1.42  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนกุมภาพันธ 2561 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,114 คน  

คิดเปนรอยละ 0.21 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมีการเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก 

อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

และผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ และอุตสาหกรรมการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 

- แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ  การเฝาระวังสถานการณจาก

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 1 ตัว ไดแก 

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวท่ีรอยละ -9.86 (YoY) หลังจากเรงไปมากในชวงเทศกาลสงทายป 2560 

การจับจายใชสอยชวงปใหม ท้ังนี้กําลังซ้ือในภาพรวมยังไมเขมแข็งโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย สอดคลองกับความ

เชื่อม่ันผูบริโภคท่ีลดลงมาอยูท่ีระดับ 79.3 จากปจจัยลบราคาสินคาเกษตรท่ียังอยูในระดับต่ํา การแข็งคาของเงินบาท 

และความกังวลเก่ียวกับการปรับคาแรงข้ันต่ําซ่ึงอาจสงผลตอคาครองชีพ 
 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ 2561  ขยายตัวตอเนื่อง โดยแรงขับเคล่ือนหลักมาจากการสงออกและ

ภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวไดดีตอเนื่อง การสงออกสินคาขยายตัวท่ีรอยละ 7.7 (YoY) ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 16 โดย

ขยายตัวในทุกตลาดสงออกสําคัญและเกือบทุกหมวดสินคา สําหรับจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศขยายตัวสูงสุด 

ในรอบ 3 เดือนท่ีรอยละ 19.3 (YoY) โดยเปนการขยายตัวของนักทองเท่ียวในทุกกลุมหลักสอดคลองกับการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลก  

2. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอยูในเกณฑดี สะทอนจากอัตราเงินเฟอท่ัวไป ในเดือนกุมภาพันธ 

2561 อยูท่ีรอยละ 0.4 ตอป ลดลงจากเดือนกอนโดยสาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวลดลงของราคาอาหารสด เชน 

เนื้อสัตว ผักและผลไม เนื่องจากผลผลิตเขาสูตลาดปริมาณมาก ราคาน้ํามันดิบโลกท่ีปรับตัวลดลง กอปรกับคาเงินบาท

ท่ีแข็งคา สวนอัตราการวางงานทรงตัวท่ีรอยละ 1.3 โดยการจางงานภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนตามผลผลิตขาวนาปรัง สําหรับ

การจางงานนอกภาคเกษตรลดลงในเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเวนภาคการคา สําหรับเสถียรภาพดานตางประเทศยังอยู
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ในเกณฑดีอยางตอเนื่อง สามารถรองรับความผันผวนจากตลาดการเงินโลกได สะทอนจากทุนสํารองระหวางประเทศ 

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2561 อยูท่ีระดับ 212.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ มากกวาหนี้ตางประเทศระยะสั้น 3.3 เทา 

(รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ 2561, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

3.  เครื่องช้ีเศรษฐกิจดานการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดตอเนื่อง โดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร

ท่ีไดรับปจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ สะทอนจากปริมาณนําเขาสินคาทุน ในเดือน

กุมภาพันธ 2561 ขยายตัวรอยละ 1.8 ตอป ขณะท่ีปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 9.9 

ตอป การลงทุนในหมวดกอสราง สะทอนจากภาษีการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ขยายตัวรอยละ 10.3 ตอป สําหรับ

การใชจายงบประมาณภาครัฐ สะทอนจากการเบิกจายงบประมาณรวมเดือนกุมภาพันธ 2561 เบิกจายไดจํานวน 

166.0 พันลานบาท คาดวาการลงทุนภาครัฐท่ีอยูในแผนการดําเนินงานป 2561 จะมีเม็ดเงินทยอยเบิกจายทยอยใน 

ไตรมาส 2 และหากพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีผลบังคับใช จะสงผลใหการลงทุนภาคเอกชน 

เริ่มทยอยมีเม็ดเงินลงทุนเพ่ิมเขามาในระบบไดอีกทางหนึ่ง  

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ป 2561 มีความเส่ียงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก สงผลตอความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร) จากหลายปจจัย ไดแก นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ตึงตัวมากข้ึน นโยบายกีดกันการคา

ของทรัมปและความเสี่ยงของสงครามการคาระหวางประเทศ รวมถึงความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปจาก Brexit 

เปนตน สําหรับภายในประเทศ ยังคงมีความกังวลจากเสถียรภาพทางการเมืองและปจจัยทางการเมืองท่ีอาจจะมีการ

เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเปนเดือนกุมภาพันธ 2562 อาจสงผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาติ 

2. การบริโภคภาคเอกชนอาจยังเผชิญความเส่ียง จากประเด็นกําลังซ้ือและความไมแนนอนของราคาพืชผล

ทางการเกษตร เนื่องจากรายไดภาคเกษตรท่ีปรับตัวลดลงตอเนื่อง ทําใหรายไดเกษตรท่ีแทจริงเดือนกุมภาพันธ 2561 

หดตัวรอยละ -7.6 ตอป และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ 2561 อยูท่ีระดับ 

66.1 ลดลงจากเดือนกอนจากความกังวลเก่ียวกับราคาพืชผลทางการเกษตรและคาเงินบาทท่ีแข็งคา (ดัชนีความเชื่อม่ัน

ของผูบริโภค กุมภาพันธ 2561, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) 

3. ตลาดแรงงานไทยยังมีปญหาเชิงโครงสราง จากประเด็นเรื่องคุณสมบัติของแรงงานไมตรงตามความ

ตองการของตลาด รวมถึงภาคการผลิตท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน ประกอบกับการเติบโตของยุคดิจิทัลและ 

โลกออนไลนทําใหรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ไดแก แพลตฟอรมออนไลน/แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนแทนรูปแบบ

การขายทางหนาราน ดิจิตอลแบ็งคก้ิง/QR Payment แทนเงินสด/สาขาของสถาบันการเงิน เปนตน ดังนั้นควรมีการ

เตรียมความพรอมดานกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01) 
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ที่มา: ประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (3/2561 วันที ่30 มีนาคม 2561) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนกุมภาพันธ 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 4.66 และลดลงอยูท่ีรอยละ -0.03 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตยานยนตและเครื่องยนต การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจาก

การกลั่นปโตรเลียม การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิต

พลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนกุมภาพันธ 2561 

(MoM) 

เดือนกุมภาพันธ 2561 

(YoY) 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพ่ิม) 117.26 

ลดลง 

รอยละ -0.03 

117.26 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4.66 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 70.43 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

การผลิตเฟอรนิเจอร 

การผลิตมอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต 

การผลิตผลิตภัณฑทีไ่ดจากการกลั่นปโตรเลียม 

การผลิตน้าํมันและไขมนัจากพชืและสัตว 

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน 

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร 

การผลิตผลิตภัณฑทีไ่ดจากการกลั่นปโตเลียม 

การผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอ่ืน ๆ  

การผลิตสบูและสารซักฟอก  

การผลิตผลิตภัณฑจากยาสบู 

การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย 

การผลิตอาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

การผลิตสตารชและผลติภัณฑจากสตารช 

การแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก 
  

  แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนกัมลูคาเพิ่ม) ภาวะโรงงาน ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 

 จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

278 แหง 7,623 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 89 แหง 

(32.01%) 

2,979 คน 

(39.08%) 

    -สวนภูมิภาค 189 แหง 

(67.99%) 

4,644 คน 

(60.92%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 263 แหง 5,185 คน 

ขนาด M 14 แหง 1,770 คน 

ขนาด  L 1 แหง 668 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 278 แหง 7,623 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน กุมภาพันธ 2561 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 มี.ค. 2561) 

 

0.63% 

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

2560 2561

ฐานป 2554 4.36 2.80 -2.8 3.89 1.89 0.04 3.66 -0.0 1.50 2.30 2.44 -1.4 2.76 2.30 7.83 4.23 4.21 0.15 4.23 -0.7 -1.7 0.63
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ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนักมูลคาเพ่ิม)

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ กุมภาพันธ 2561 http://warning.mol.go.th หนา 4 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กุมภาพันธ 2561)  จํานวน 11,267,000 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ 2560)      0.54 % 

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

 - YoY (มกราคม 2561 เทียบกับ มกราคม 2560)       0.70 % 

3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (กุมภาพันธ 2561) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,858,657 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ 2560)      3.32 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มกราคม 2561) จํานวน 10,791,655 คน 

 - YoY (มกราคม 2561 เทียบกับ มกราคม 2560)       3.16 %    

 จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 ผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 11,267,000 คน มีอัตราการขยายตัว 
อยูท่ี 0.54% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กุมภาพันธ 2560 จํานวน 10,694,000 คน มีอัตราการชะลอตัว 
อยู ท่ี -4.41%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 เทียบกับ (YoY) ของเดือน 
มกราคม 2561 ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยูท่ี 0.70% พบวามีอัตราการชะลอตัวลดลงอยูท่ี 0.16% 

             ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,858,657 คน มีอัตราการขยายตัว 3.32% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กุมภาพันธ 2560 ซ่ึงมีจํานวน 10,509,866 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.56%) แตหาก
พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนมกราคม 2561 ซ่ึงมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงอยูท่ี 3.16% พบวามีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 0.16% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 อยูท่ีรอยละ 1.28 อัตราการวางงานมีแนวโนมพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2560) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 1.12 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(มกราคม 2561) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.26 มาอยูท่ีรอยละ 1.28 
 
 

 
 

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 11,279 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -27.42% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2560) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 31,193 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -7.96% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2560) 
การบรรจุงานจํานวน 24,700 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 4.59% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(กุมภาพันธ 2560) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 79.18% มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 13.62% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2560) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 36.16% 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -21.15% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2560) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (กุมภาพันธ 2561)  จํานวน 11,279 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบ กุมภาพันธ 2560)  -27.42 % 
2) ตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2561) จํานวน 31,193 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบ กุมภาพันธ 2560)  -7.96 % 
3)   การบรรจุงาน (กุมภาพันธ 2561) จํานวน 24,700 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบ กุมภาพันธ 2560)  4.59 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2561)  79.18 % 
 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบ กุมภาพันธ 2560)  13.62 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2561)      36.16 % 
 - YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบ กุมภาพันธ 2560)  -21.15 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (กุมภาพันธ 2561) แนวโนม (มีนาคม 2561) ท่ีมา 

       เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2561 ขยายตัวตอเนื่อง โดยมีแรง
ขับเคลื่อนหลักมาจากการสงออกและภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวดี สอดคลองกับ
การขยายตัวของอุปสงคตางประเทศ ดานอุปสงคในประเทศขยายตัวท้ังการ
บริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐ สงผลใหการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ
ท่ัวไปชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสดเปนสําคัญ อัตราวางงานท่ีปรับ
ฤดูกาลเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการสงออก
และภาคการทองเท่ียว ขณะท่ีดุลบัญชีเงินลงทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิจากท้ัง
ดานสินทรัพยและหนี้สิน 

    คาดวาเศรษฐกิจไทยจะยังไดแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐมากข้ึน
เนื่องจากจะมีความคืบหนาใน โครงการลงทุนตางๆ มากข้ึน อาทิ 
โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบินท่ีคาดวาจะออก TOR ไดในเดือนมีนาคม 
2561 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาดวาจะสามารถ  
เปดประมูลไดในเดือน เมษายน 2561 การอนุมัติแนวทางการพัฒนา
โครงการ Thailand Riviera ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดฝงทะเลตะวันตก (เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง) ใหเปนเขตพัฒนาการทองเท่ียว 
สําหรับเงินบาท คาดวาจะยังมีทิศทางแข็งคาข้ึนท้ังเดือน  โดยปจจัยหลัก
ยังมาจากการเกินดุลการชําระเงินจํานวนมาก รวมถึง USD ท่ีมีแนวโนมจะ
ออนคาลงอีก      

รายการเศรษฐกิจและ

การเงินเดือนกุมภาพันธ 

2561, รายงานแนวโนม

ธุรกิจ (รายไตรมาส), 

ธนาคารแหงประเทศไทย, 

ภาวะเศรษฐกิจไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนกุมภาพันธ 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  10 ,858,657 คน  มี อัตราการขยายตัวรอยละ 3.32 เ ม่ือเ ทียบกับ 
เดือนกุมภาพันธ 2560 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,509,866 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 348,791 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม   
มีจํานวน 130,419 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.66 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา และมีอัตรา
การหดตัวลงลดอยูท่ีรอยละ -1.42 เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 ท่ีมีจํานวน 132,294 คน อัตราการวางงานของ
ผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.20 ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ี
สํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,114 คน คิดเปน 
รอยละ 0.21 มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 ท่ีมีอัตราการเลิกจางลูกจางท่ีรอยละ 0.22 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

มกราคม 2561 กุมภาพันธ 2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ 2561 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
-0.45 0.62 3.16 3.32 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
-5.69 -1.42 -0.84 0.66 

 %YoY 

พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ 2561 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.35 1.29 1.23 1.20 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.21 0.21 0.22 0.21 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณการจางงาน (เดือนกุมภาพันธ 2561) 

 จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,858,657 คน 
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.32 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนกุมภาพันธ 2560) ซ่ึงมีจํานวน 
10,509,866 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 
พบวาในเดือนกุมภาพันธ 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.32 ขยายตัวจากเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงอยูท่ี 
รอยละ 3.16 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ    
(ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

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

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที ่2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

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% 
ก.พ.61/ก.พ.60=3.32% 

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 
ม . ค . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,791,655 คน 
ก . พ . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,858,657 คน 

ก .พ.61 ผูวางงาน 
130,419 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 0.66% (%YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (กุมภาพันธ 2561) จํานวน  130,419   คน 

   -  YoY (กุมภาพันธ 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ 2560)      0.66  % 

  - MoM (กุมภาพันธ 2561 เทียบกับ มกราคม 2561)     -1.42  % 

 2)    จํานวนผูวางงาน (มกราคม 2561) จํานวน  132,294  คน 

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

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

 จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีผูวางงานจํานวน 130,419 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.66 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนกุมภาพันธ 2560) ซ่ึงมีจํานวน 129,558 คน และเม่ือเทียบกับ 
เดือนท่ีผานมา (เดือนมกราคม 2561) ซ่ึงมีจํานวน 132,294 คน โดยมีอัตราการหดตัวลดลงอยูท่ีรอยละ -1.42 
และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนกุมภาพันธ 2561 อยูท่ีรอยละ 1.20  
มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.23 ท้ังนี้จากขอมูลอัตรา 
การวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนกุมภาพันธ 2561 อยู ท่ีรอยละ 1.28 มีอัตราการวางงานเทียบเทา 
กับเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.26 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

  

ก.พ.61 = 130,419 คน 
(%YoY)   = 0.66% 
(%MoM)  = -1.42 % 
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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   5.26 130,419   0.66

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 
เดือนกุมภาพันธ 2561 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 23,114 คน คิดเปนรอยละ 0.21 มี อัตราลดลงเ ม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 
ท่ีมีอัตราการเลิกจางลูกจางท่ีรอยละ 0.22 รวมท้ังมีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธปท่ีแลว ท่ีมีอัตรา 
การเลิกจางลูกจางท่ีรอยละ 0.26  

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)

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 10,858,657   23,114       0.21

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

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

25612560

เดือน / ป

2558 2559

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2561 (แนวโนม เดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.32 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                      

“แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ใน 12 เดือนขางหนา (มีนาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ  

2562) อยูในภาวะปกติ”โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 1 ตัว 

จากดัชนีผสม ท้ัง  13 ตัว  ไดแก  ดัชนี อุปโภคบริ โภค

ภาคเอกชน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) อยูท่ีรอยละ  

-9.86 หดตัวลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนการ

ลดลงมากกวาคาอางอิง (คาอางอิง =-0.86) เดือนกุมภาพันธ 

2561 ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองคประกอบท่ีปรับ

ฤดูกาลปรับตัวอยูท่ีระดับ 143.97 ชะลอตัวรอยละ -9.86 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากเรงไปมาก

ในชวงท่ีผานมา ท้ังเทศกาลสงทายป 2560และการจับจาย 

ใชสอยชวงปใหม ท้ังนี้ กําลังซ้ือในภาพรวมยังไมเขมแข็ง

โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย สะทอนจากรายไดท้ังในและ

นอกภาคเกษตร ท่ีหดตั วจากช วง เดียว กันของปก อน 

สอดคลองกับความเชื่อม่ันผูบริโภค ท่ีลดลงมาอยูท่ี 79.3 ซ่ึง

เปนการปรับตัวลดลงครั้งแรกในชวง 7 เดือน จากปจจัยลบ

ราคาสินคาเกษตรท่ียังอยูในระดับต่ํา การแข็งคาของเงินบาท 

และความกังวลเก่ียวกับคาครองชีพ (ดัชนีความเชื่อม่ัน

ภาคอุตสาหกรรม กุมภาพันธ 2561, สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย)   
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แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

 การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ 2561  ขยายตัวตอเนื่อง โดยแรงขับเคล่ือนหลักมาจากการสงออก

และภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวไดดีตอเนื่อง การสงออกสินคาขยายตัวท่ีรอยละ 7.7 (YoY) ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 

16 โดยขยายตัวในทุกตลาดสงออกสําคัญและเกือบทุกหมวดสินคา สําหรับจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศขยายตัว

สูงสุดในรอบ 3 เดือนท่ีรอยละ 19.3 (YoY) โดยเปนการขยายตัวของนักทองเท่ียวในทุกกลุมหลักสอดคลองกับการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  

2. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอยูในเกณฑดี สะทอนจากอัตราเงินเฟอท่ัวไป ในเดือนกุมภาพันธ 

2561 อยูท่ีรอยละ 0.4 ตอป ลดลงจากเดือนกอนโดยสาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวลดลงของราคาอาหารสด เชน 

เนื้อสัตว ผักและผลไม เนื่องจากผลผลิตเขาสูตลาดปริมาณมาก ราคาน้ํามันดิบโลกท่ีปรับตัวลดลง กอปรกับคาเงิน

บาทท่ีแข็งคา สวนอัตราการวางงานทรงตัวท่ีรอยละ 1.3 โดยการจางงานภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนตามผลผลิตขาวนาปรัง 

สําหรับการจางงานนอกภาคเกษตรลดลงในเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเวนภาคการคา สําหรับเสถียรภาพดาน

ตางประเทศยังอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่อง สามารถรองรับความผันผวนจากตลาดการเงินโลกได สะทอนจากทุน

สํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2561 อยูท่ีระดับ 212.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ มากกวาหนี้

ตางประเทศระยะสั้น 3.3 เทา (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ 2561, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

3.  เครื่องช้ีเศรษฐกิจดานการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดตอเนื่อง โดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักรท่ีไดรับปจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ สะทอนจากปริมาณนําเขา

สินคาทุน ในเดือนกุมภาพันธ 2561 ขยายตัวรอยละ 1.8 ตอป ขณะท่ีปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัว

ตอเนื่องท่ีรอยละ 9.9 ตอป การลงทุนในหมวดกอสราง สะทอนจากภาษีการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ขยายตัว

รอยละ 10.3 ตอป สําหรับการใชจายงบประมาณภาครัฐ สะทอนจากการเบิกจายงบประมาณรวมเดือนกุมภาพันธ 

2561 เบิกจายไดจํานวน 166.0 พันลานบาท คาดวาการลงทุนภาครัฐท่ีอยูในแผนการดําเนินงานป 2561 จะมีเม็ด

เงินทยอยเบิกจายทยอยในไตรมาส 2 และหากพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีผลบังคับใช จะสงผล

ใหการลงทุนภาคเอกชนเริ่มทยอยมีเม็ดเงินลงทุนเพ่ิมเขามาในระบบไดอีกทางหนึ่ง  

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ป 2561 มีความเส่ียงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก สงผลตอความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร) จากหลายปจจัย ไดแก นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ตึงตัวมากข้ึน นโยบายกีดกันการคา

ของทรัมปและความเสี่ยงของสงครามการคาระหวางประเทศ รวมถึงความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปจาก 

Brexit เปนตน สําหรับภายในประเทศ ยังคงมีความกังวลจากเสถียรภาพทางการเมืองและปจจัยทางการเมืองท่ี

อาจจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเปนเดือนกุมภาพันธ 2562 อาจสงผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาติ 

2. การบริโภคภาคเอกชนอาจยังเผชิญความเส่ียง จากประเด็นกําลังซ้ือและความไมแนนอนของราคา

พืชผลทางการเกษตร เนื่องจากรายไดภาคเกษตรท่ีปรับตัวลดลงตอเนื่อง ทําใหรายไดเกษตรท่ีแทจริงเดือนกุมภาพันธ 

2561 หดตัวรอยละ -7.6 ตอป และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ 2561 อยู

ท่ีระดับ 66.1 ลดลงจากเดือนกอนจากความกังวลเก่ียวกับราคาพืชผลทางการเกษตรและคาเงินบาทท่ีแข็งคา (ดัชนี
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ความเชื่อม่ันของผูบริโภค กุมภาพันธ 2561, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) 

3. ตลาดแรงงานไทยยังมีปญหาเชิงโครงสราง จากประเด็นเรื่องคุณสมบัติของแรงงานไมตรงตามความ

ตองการของตลาด รวมถึงภาคการผลิตท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน ประกอบกับการเติบโตของยุคดิจิทัลและ 

โลกออนไลนทําใหรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ไดแก แพลตฟอรมออนไลน/แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนแทน

รูปแบบการขายทางหนาราน ดิจิตอลแบ็งคก้ิง/QR Payment แทนเงินสด/สาขาของสถาบันการเงิน เปนตน ดังนั้น

ควรมีการเตรียมความพรอมดานกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01)  
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

ตุลาคม 

2560 

พฤศจิกายน 

2560 

ธันวาคม 

2560 

มกราคม 

2561 

กุมภาพันธ 

2561 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

0 0 2 

การใชกระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

1 

การใชกระแสไฟฟา  

(-1.19%) 

 

1 

การใชกระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

0 

 

1 

ดัชนีอุปโภค

บริโภคภาคเอกชน 

(-9.86%) 

 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนกุมภาพันธ 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.32 เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยูท่ี 3.16% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

ปกติ (3.32% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ 2561 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.06% 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 กุมภาพันธ 2561) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจไทยดังตอไปนี้  

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 
510,961 คน เทียบกับเดือนมกราคม 2561 
(จํานวน 525,875 คน) พบวาการจางงานใน
อุตสาหกรรมไฟฟาฯ มีอัตราชะลอตัว (MoM)  
คิดเปนรอยละ -2.8 ตามการผลิตเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสบางรายการท่ีปรับตัวลดลงใน
บางกลุมสินคา ไดแก เครื่องซักผา อุปกรณสําหรับ
ปองกันไฟฟาและสวนประกอบ (เชน ฟวส และ
เบรกเกอร) 
           การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯคาดวา
ยังคงมีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางคอยเปนคอยไป 
สอดคลองกับการดัชนีราคาผูผลิตเครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสรายเดือน มีอัตรา
การปรับตัวลดลง อาจเนื่องจากมีการกักตุนวัตถุดิบ
ในชวงท่ีเงินบาทออนคาลงกอนหนานี้ ทําใหราคา
สินคาในประเทศลดลง การผลิตสําหรับขายใน
ประเทศมีแนวโนมลดลง ท้ังนี้อุปสงคตางประเทศ
ยังคงขยายตัวในบางกลุมสินคา ไดแก วงจรรวม 
เครื่องซักผาและฮารดิสกไดรฟ  

 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ณ เดือน
กุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 395,939 คน เทียบกับ
เดือนมกราคม 2561 (จํานวน 504,305 คน ) 
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตฯ
(MoM) มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ีรอยละ -21.5 
การจางงานลดลงสอดคลองกับดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต เดือน
กุมภาพันธ 2561 ท่ีชะลอตัวลดลงมาอยูท่ีระดับ 
130.81 และมูลคาการสงออกยานยนตท่ีลดลงจาก
เดือนกอน (MoM) อยูท่ีรอยละ -23.8 เปนผลจาก
การเลิกจางกลุมแรงงานชั่วคราว ท่ีทําการจางในชวง
กอนหนา เพ่ือเรงการผลิตรองรับอุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการสงเสริมการขายของผูประกอบการ และการ
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นํารถยนตรุนใหมท่ีออกสูตลาดในชวงปลายป 
        การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตฯ 
คาดวาจะขยายตัวสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
ปรับตัวดี ข้ึน และการสงออกท่ีเ พ่ิมข้ึนจากรถ
กระบะเปนหลักตามเศรษฐกิจของประเทศคูคา 
โดยเฉพาะออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง อเมริกาใต 
และแถบโอเชียเนีย สําหรับตลาดเอเชียชะลอลง
เนื่องจากมาตรการควบคุมการนําเขารถยนตของ
ประเทศเวียดนาม  ท้ังนี้การสงออกรถยนตอาจ
ไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายตางๆ 
ของประเทศคูคา อาทิ นโยบายกีดกันทางการคา
ของสหรัฐฯ ท่ีอาจลดการนําเขาและสงเสริมการ
ผลิตในประเทศทดแทน อาจสงผลกระทบทางออม
ตอการสงออกยานยนตของไทย เนื่องจากไทยอยู
ในหวงโซอุปทานการผลิตยานยนตของประเทศท่ี
สงออกยานยนตไปยังสหรัฐฯ เปนตน 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 

1,236,252 คน เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 

(จํานวน 1,131,816 คน) พบวาการจางงานใน

อุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) มีอัตราการขยายตัว

ลดลงอยูท่ีรอยละ 9.2 สอดคลองกับดัชนีผลผลิต

สินคาเกษตรท่ีขยายตัวตอเนื่อง เปนผลจากหมวด

พืชผลสําคัญ หมวดปศุสัตวและประมงขยายตัวได

ตามสภาพอากาศท่ียังคงเอ้ืออํานวย (สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง) 

การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตวคาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ปจจัยบวกอยางผลผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
ประเทศคูคาหลักของไทยอยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป 
จีน ญี่ปุนและ CLMV นาจะสงผลใหการสงออก
ขยายตัวไดตอเนื่อง ท้ังกลุมปศุสัตว ประมง ผัก
ผลไม น้ําตาล ธัญพืชและแปง เชนเดียวกับการ
บริ โภคในประเทศนาจะปรับตัว เ พ่ิม ข้ึนจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน

กุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 157,567 คนเม่ือเทียบ

กับเดือนมกราคม 2561 (จํานวน 144,224 คน) 

พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม (MoM) ขยายตัว

อยู ท่ี ร อยละ 9.3  สอดคลอง กับดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เดือนกุมภาพันธ 2561  

ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.27 

(MoM) และอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชกําลังการ

ผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 48.66 (MoM) โดยสินคา     

ท่ีเก่ียวของมีการขยายตัว อาทิ ผาทอเครื่องแตง

กายชั้นนอกสตรีและเด็กหญิง  

      การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดวาอาจมี
แนวโนมทรงตัวหลังจากเรงข้ึนจากเดือนกอน  
การผลิตอาจทรงตัว เนื่องจากผูประกอบการอาจ
เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบจากการบังคับใช
อัตราคาจางข้ันต่ําในเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงอาจ 
มีผลตอราคาสินคาท่ีจะเพ่ิมข้ึน และอาจกระทบตอ
การตกลงคําสั่งซ้ือลวงหนาท่ีอาจเจรจายากข้ึน 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

     การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ณ เดือน
กุมภา พันธ  2561  มี จํ าน วน  234 ,270  คน 
เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (มีจํานวน 
308,084 คน) พบวาการจางงานชะลอตัว (MoM) 
อยูท่ีรอยละ -24.0 เนื่องจากมีบริษัทผูผลิตเครื่อง 
แตงกายแฟชั่นไทยไดยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเมียนมา เพราะอัตราคาแรงท่ีถูกกวา  
        การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
คาดวามีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากยังอยูระหวาง
การสงมอบสินคาตามคําสั่งซ้ือลวงหนากอนรัฐบาล
ปรับคาแรงซ่ึงผลิตจํานวนมากตั้งแตเดือนธันวาคม 
2560 สอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมท่ีมีอัตราการขยายการผลิตลดลง
เชนกัน ท้ังนี้ผูประกอบการเตรียมปรับตัวเพ่ือ
รองรับการปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ําตามกฎหมาย ซ่ึงจะ
มีผลกระทบตอการผลิตเครื่องนุงหมประมาณ 
รอยละ 3-5   
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 

     การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก  

เดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 2,499,467 คน

เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (มีจํานวน

2,464,851 คน) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม

ขายสงขายปลีก (MoM) ขยายตัวลดลงอยูท่ีรอยละ 

1.4 สอดคลองกับดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ชะลอตัวลงมาอยูท่ีระดับ 143.97 คิดเปนรอยละ  

-9.86 (YoY) เนื่องจากประชาชนมีการจับจาย 

ใชสอยในชวงปลายปและเทศกาลปใหมท่ีผานมา  

ซ่ึ งพบว า กํ าลั ง ซ้ื อ ในภาพรวมยั ง ไม เ ข มแ ข็ ง

โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย สะทอนจากรายได

ท้ังในและนอกภาคเกษตรท่ีหดตัวจากชวงเดียวกัน

ของปกอน   

        การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 
คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง แมอัตรา
การขยายตัวอาจชะลอลงบางหลังจากผานพนชวง
เทศกาลป ใหม  และปจจัยสนับสนุนกําลัง ซ้ือ
โดยรวมยังไมเขมแข็งและกระจายตัวท่ัวถึงมากนัก 
โดยเฉพาะในกลุมผู มีรายไดนอย แตเนื่องจาก
ปจจุบันมีชองทางการขายรูปแบบใหมๆ เพ่ิมข้ึน 
ไดแก การรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ 
โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีก
โดยไมมีราน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้มีจํานวนมากข้ึน 
สงผลตอรูปแบบการจางงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
ทําใหมีผู เขาสู อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ  
เพ่ิมมากข้ึน 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ เดือน

กุมภาพันธ 2561 จํานวน 230,719 คน เม่ือเทียบ

กับเดือนมกราคม 2561 (มีจํานวน 202,608 คน) 

(MoM)  พบว าการจ า ง งานขยาย ตั วร อยละ  

13.9 สอดคลองกับมูลคาการสงออกสินคาในหมวด

อุตสาหกรรมแมพิมพ เดือนกุมภาพันธ  2561 

จํานวน 482.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.12 

เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (MoM) 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรม

กลางน้ําหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting- 
Industry) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆเพราะตองใช
แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง
ผลิตภัณฑ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต  อุตสาหกรรมเครื่ อ ง ใช ไฟฟ าและ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ซ ร า มิ ก ส 
อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ และ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน เปนตน ดังนั้นคาดวา
การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพจะมีแนวโนม
ขยายตัวได เนื่องจากปจจัยบวกของกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีเ พ่ิมข้ึนท้ังอุปสงคภายในและ
ภายนอกประเทศ  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

        การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง เดือน

กุมภาพันธ  2561 มีจํานวน 1,296,543 คน  

เ ม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (มีจํานวน 

1,096,399 คน) การจางงานในอุตสาหกรรม

กอสราง (MoM) พบวาขยายตัวอยูท่ีรอยละ18.3 

การจางงานขยายตัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการลงทุน

หมวดกอสรางเพ่ิมข้ึน สะทอนจากภาษีการทํา

ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย เดือนกุมภาพันธ 2561  

ท่ีขยายตัวรอยละ 10.3 ตอป  

       การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางคาดวา  

มีแนวโนมขยายตัวไดตามการลงทุนในหมวด

กอสรางซ่ึงยังคงขยับตัวได เนื่องจากมีโครงการ

ลงทุนของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
เปนแรงกระตุน เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห
เ ต รี ยมวง เ งิน  3  พันล าน  ออกสิ น เ ชื่ อบ าน
บุพเพสันนิวาสใหผูสูงอายุไดมีท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้การ
จางงานในอุตสาหกรรมกอสรางสวนใหญใชแรงงาน
ตางดาว ดังนั้นอาจไดรับผลกระทบจากนโยบาย
การลงทะเบียนแรงงานตางดาว หากผูประกอบการ 
ไมสามารถลงทะเบียนฯ ให เสร็จสิ้นตามเวลา 
อาจสงผลตอปญหาการขาดแคลนแรงงานใน
อนาคตตอไป 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

      การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  

ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 294,674 คน  

เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (จํานวน 223,392 คน) 

พบวาการจางงานมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน (MoM) 

อยู ท่ีรอยละ 31.9 สอดคลองกับการสงออกไมและ

เครื่องเรือนบางประเภทท่ีมีแนวโนนเติบโตดีข้ึน 
ไดแก การสงออกท่ีนอนหมอนฟูกไปประเทศเกาหลี
ใตและญี่ปุนการสงออกไมแปรรูปไปประเทศจีน
เพ่ิมข้ึนตอเนื่องเปนเวลา 3 เดือน และการสงออก         
รูปแกะสลักและเครื่องประดับท่ีทําดวยไม ไปยัง
สวิตเซอรแลนดและอเมริกาเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน  

       การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
คาดวาขยายตัวไดตอเนื่อง ตามปจจัยหนุนดานการ
สงออกเปนสําคัญ เนื่องจากเฟอรนิเจอรไทยมี
คุณภาพดี เหมาะสมกับราคาอีกท้ังความประณีต
ของชางฝมือในการผลิต เชนรูปแกะสลัก และ
เครื่องประดับทําดวยไมไดรับความนิยมมากใน
สหรัฐอเมริกาและสวิตเซอรแลนด ซ่ึงการผลิต
สินคาประเภทนี้ตองใชแรงงานท่ีมีฝมือ อาจสงผล
ตอการขาดแคลนแรงงานในอนาคต อยางไรก็ตาม
อุตสาหกรรมเฟอรนิ เจอร มีโอกาสท่ีจะพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตแทนการใชแรงงานคน เชน 
การผลิตไมแปรรูปท่ีส งออกไปยังประเทศจีน
จํานวนมาก หากผูประกอบการเปลี่ยนมาใช
เทคโนโลยีมากข้ึน อาจสงผลกระทบตอการจางงาน
ในอุตสาหกรรมดังกลาวไดเชนกัน 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 การจางงาน  

366,782 คน ชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 
2561 (MoM) รอยละ -14.7  ซ่ึงไดรับผลกระทบ
จากการท่ีสถาบันการเงินทยอยปดสาขาและ 
เลิกจางพนักงาน เพ่ือปรับลดขนาดขององคกรใหมี
ความเหมาะสม เพ่ือการประหยัดคาใชจาย 
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       การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน คาดวาจะมีแนวโนมชะลอตัวเนื่องจาก
สถาบันการเงินทยอยปดขยายสาขาและเลิกจาง
พนักงานมีการแข ง ขันกันทางการตลาดเนน 
“ยกเลิกคาธรรมเนียม” เพ่ือแยงชิงลูกคาและสกัด 
ผูเขาใหมในอุตสาหกรรม เชน true money 
alipay สนับสนุนการใชบริการทางการเงินดวย
ตัวเอง (Financial Technology) และการจัดตั้ง
แบงคก้ิงเอเยน (Banking Agent) เปนตัวแทนของ
ธนาคารพาณิชย มีการใหบริการรับฝาก ถอน โอน 
ชําระเงิน สําหรับลูกคารายยอย เพ่ือความสะดวก
ของลูกคา 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ เดือน
กุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 486,627 คนเม่ือเทียบ
กับเดือนมกราคม 2561 (มีจํานวน 545,393 คน) 
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสงมีอัตราการ
ชะลอตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ -10.8 โดยลดลงจาก
กิจกรรมในธุรกิจขนสงท่ีชะลอตัวลดลงจากเดือน 
ท่ีผานมา ท้ังการขนสงสินคาและผูโดยสาร สะทอน
จากปริมาณสินคาอุตสาหกรรม และปริมาณ
ผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะท่ีลดลง (รายงาน
เศรษฐกิจและการเงินมกราคม 2561, ธนาคารแหง
ประเทศไทย)  
        การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดวา
จะมีแนวโนมทรงตัวไดตอเนื่อง ตามการปรับตัวรับ 
E-commerce โดยมีแรงสงจากภาคการสงออกท่ี
เศรษฐกิจและการคาโลกเริ่มฟนตัว ขณะท่ีภาค
ทองเท่ียวยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญโดยเฉพาะ
การฟนตัวของนักทองเท่ียวจีนและรัสเซีย ประกอบ
กับการเปดเสนทางการบินใหมของสายการบิน
ตนทุนต่ํามาประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีปจจัย
บวกจากการบังคับใชพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พรอมเรงรัดการลงทุนใน
พ้ืน ท่ี  EEC เชนรถไฟความเร็ วสู ง เชื่ อมตอ 3 
สนามบิน และรถไฟทางคูเชื่อมตอ 3 ทาเรือหลัก 
เปนตน 
 

 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ กุมภาพันธ 2561 http://warning.mol.go.th หนา 24 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         การจ างงานในอุตสาหกรรมงานดาน
สุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ ณ เดือนกุมภาพันธ 
2561 มีจํานวน 121,678 คน เม่ือเทียบกับเดือน
มกราคม 2561 (มีจํานวน 166,412 คน) พบวา
การจางงานมีอัตราการชะลอตัว (MoM) อยู ท่ี 
รอยละ -26.9 สอดคลองกับมูลคาการสงออกสินคา
ในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพฯ เดือนกุมภาพันธ 
2561 ซ่ึงมูลคาการออกชะลอตัวลงจากเดือนกอน
ในหลายกลุมสินคา ไดแก เครื่องมือแพทยและ
อุปกรณ ถุงมือยาง หลอดและทอ รวมถึงผลิตภัณฑ
เภสัชภัณฑ  
        การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพ
สังคมสงเคราะหฯ คาดวายังคงชะลอตอเนื่อง  
แมภาครัฐจะมีมาตรการในการสนับนุน โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยซ่ึงเปนอุตสาหกรรม

เปาหมาย (New S-curve) ท่ีมีแผนสนับสนุนการ

ลง ทุน ใน พ้ืน ท่ี ร ะ เบี ย ง เศรษฐ กิจ พิ เ ศษภาค

ตะวันออก (EEC) เพ่ือรองรับเปาหมายการเปน

ศูนยกลางทางการแพทยและการสงออกเครื่องมือ

แพทยไปยังประเทศเพ่ือนบาน (CLMV) ซ่ึงคาดวา

อาจมีเม็ดเงินลงทุนโคงการตาง ๆ ในไตรมาส 2  

ป 2561 ตอไป 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

      การจางงานอุตสาหกรรมทองเ ท่ียวและ

โรงแรม ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 

439,233 คน เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561  

(มีจํานวน 374,578 คน) พบวาการจางงานใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมมีอัตราการ

ขยายตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ 17.3 สอดคลองกับ

จํานวนนักทองเ ท่ียวตางประเทศขยายตัวสูง

ตอเนื่องท่ีรอยละ 19.3 (YoY) ซ่ึงขยายตัวในเกือบ

ทุกกลุม โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีขยายตัว

ถึงรอยละ 51.9 จากวันหยุดในชวงเทศกาลตรุษจีน
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ปนี้ ท่ีตรงกับเดือนกุมภาพันธ และนักทองเท่ียว

มาเลเซียท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสงเสริมการตลาดเพ่ือ

ดึงดูดนักทองเท่ียวจากเมืองรองมาเลเซียมากข้ึน 

(รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ  

2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)  

      การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ

โรงแรมคาดวามีแนวโนมขยายตัวตามจํานวน

นักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดรับอานิสงคจากปจจัย

สนับสนุนจากการขยายตั วของสายการบิน 

ตนทุนต่ํา การฟนตัวของเศรษฐกิจท้ังไทยและ

เศรษฐกิจโลก กอปรกับมีนโยบายประชาสัมพันธ

และสนับสนุนภาคการทองเ ท่ียวจากรัฐบาล  

ซ่ึงนาจะกระตุนการทองเท่ียวของไทย      

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

       การจ างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร  
เดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 582,805 คน 
เ ม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (มีจํานวน 
565,199 คน) พบวาการจางงานมีอัตราการ
ขยายตัว (MoM) อยู ท่ีรอยละ 3.1 ตามปริมาณ
ธุรกิจรานอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขาของ
หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ ซ่ึงคาด
วามูลคาตลาดธุรกิจรานอาหารในป 2561 นาจะ
อยูท่ี 411,000-415,000 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 4-5 จากปกอน (บทวิเคราะหแนวโนมธุรกิจ, 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย) อยางไรก็ตามการประกาศ
ขยับคาแรงข้ันต่ําเพ่ิมข้ึนอีกประมาณวันละ 8-22 
บาท อาจสงผลตอตนทุนคาแรงท่ีเพ่ิมข้ึน 
        การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารคาดวา

มี แนว โน มขยายตั ว ได ต อ เ นื่ อ ง  ต ามธุ ร กิ จ

รานอาหาร ซ่ึงปจจุบันมีการเปดพ้ืนท่ีสําหรับ

รานอาหาร เพ่ือตอบโจทยไลฟสไตลของประชาชน

มาก ข้ึน  ได แก  สถานีบริ การน้ํ า มัน  อาคาร

สํานักงานในพ้ืนท่ีใจกลางเมือง รวมถึงโรงพยาบาล

ท่ีมีบริการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูปวยและผูมาเยี่ยม 
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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 ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ 2561 ของประเทศญี่ปุน ประเทศจีน กลุมประเทศ 

OECD และประเทศอินโดนีเซีย ชะลอตัว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงตัว มีเพียงประเทศอินเดียท่ี ขยายตัว 

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

มกราคม

2561 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ 2561 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.10 -2.24 0.00 ชะลอตัว ปกติ -0.09 ชะลอตัว ปกติ 

2.  จีน 99.30 -3.19 -0.10 ชะลอตัว ปกติ -0.70 ชะลอตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.10 -1.97 0.10 ชะลอตัว ปกติ 0.00 ชะลอตัว ปกติ 

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

5.  อินโดนีเซีย 99.70 -6.53 -0.30 ชะลอตัว ปกติ -0.60 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 100.40 -2.01 0.80 ขยายตัว ปกติ 1.10 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

กุมภาพันธ 

2561 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 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 

-อุปกรณไฟฟา 

 (ISIC 27) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 26) 

-8.38 -0.60 -11.2 -11.98 ชะลอตัว  

 

- 4.68 

 

-0.01 

 

 

7.01 

 

5.38 

 

 

6.56 

 

6.98 

 

 

4.65 

 

5.44 

- - - - -  

 

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 6.26 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

14.52 16.31 13.68 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

-การจําหนายรถยนต

ในประเทศขยายตัว 

-การสงออกรถยนต

ขยายตัว 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 10) 

8.93 0.38 5.08 2.44 ขยายตัว -15.23 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

0.35 0.82 2.46 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริ โภค

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 13) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1311) 

 

 

11.80 6.68 8.62 4.74 ขยายตัว  

-2.59 

29.48 

 

-7.66 

-14.38 

 

 

-6.06 

-7.55 

 

-10.82 

-20.35 

 

 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99% 

 

 

 

 

 

-มูลคาการสงออกสิ่ง

ทอหดตัว 

 

 

 

   

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 4/2560) มูลคาการ

สงออกสินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือน

กุมภาพันธ 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 

กุมภาพันธ 

2561 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

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 -5.42 1.71 0.88 4.15 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ขยายตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

3.48 7.92 -1.04 2.19 ขยายตัว - - - - 12.86 

(ม.ค.

61) 

- - -  0.10 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 10% 

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 12.73 

(ม.ค. 

61) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

3.48 4.93 -3.17 9.95 ขยายตัว 8.20 

 (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  

 

-6.91 

 

 

 

23.88 

 

 

-8.25 

 

 

 

4.89 

 

 

-9.63 

 

 

 

4.82 

 

 

-1.41 

 

 

 

-2.71 

- - - - - 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

กุมภาพันธ

2561 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 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 

ดชันีความ

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  

-17.93 

 

 

-1.21 

 

- 

 

 

8.77 

 

- 

 

 

8.71 

 

- 

 

 

19.63 

- - - - - 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 -  - - - - 2.5 - -  0.84 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 84% 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

-3.3 

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  

 

 

10.55 

 

 

-7.30 

 

 

 

3.65 

 

 

13.21 

 

 

 

-2.38 

 

 

-1.89 

 

 

 

6.40 

 

 

10.70 

- - - - - 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

กุมภาพันธ

2561 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 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 - - - - - - 1.00 

(Q1/61) 

 

- - 0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน   1 % 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 
19.33 

14. ภัตตาคาร 8.40 4.81 5.48 6.34 ขยายตัว - - - - - - - 3.68 

 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริโภค

หมวดอาหารฯ 

ขยายตัว 

-อัตราการเขาพัก

โรงแรมขยายตัว 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ กุมภาพันธ 2561 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 0.17 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.37 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 -9.86 เตือนภัย 

4. มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 10.14 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 -3.38 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 7.68 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 32.04 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 2.48 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 17.34 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 3.21 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 14.94 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 4.10 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 19.04 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 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ก.พ.61) 

เดือนกอนหนา 
(ม.ค.61) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ก.พ.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 61 

(ก.พ.61) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ก.พ.60) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 11,267,000 11,379,170 10,694,600 11,267,000 10,694,600 

(%YoY) 0.54 0.70 -4.41 0.54 -4.41 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,858,657 10,791,655 10,509,566 10,858,657 10,509,566 

(%YoY) 3.32 3.16 1.56 3.32 1.56 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

130,419 132,294 129,558 130,419 129,558 

(%YoY) 0.66 -0.84 5.26 0.66 5.26 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 490,800 475,550 429,710 490,800 429,710 

(%YoY) 14.22 5.74 28.12 14.22 28.12 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.3 1.3 1.1 1.3 1.1 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสุด 
(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

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  มี.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม

กุมภาพันธ 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 

เดือนกุมภาพันธ 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  มี.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนมีนาคม 2561 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนกุมภาพันธ 2561 

สนง.สถติิแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  มี.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรกุมภาพันธ 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) 

กุมภาพันธ 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  ก.พ. 2561 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

609 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/
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