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รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้
สวนท่ี 1 สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาสท่ี 1 ป 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนมีนาคม 2560 มีจํานวน 10,542,660 คน มีอัตรา 

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.71 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ 2560 อยูท่ีรอยละ 1.56) 

โดยเพ่ิมข้ึนในสาขาการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร สาขาสถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ รานคาเบ็ดเตล็ด การคาอ่ืนๆ

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขาการคาเครื่องไฟฟา และยานพาหนะ สําหรับสาขาท่ีมีการจางงานลดลงไดแก 

สาขาการผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม สาขาเครื่องแตงกายอ่ืนๆจากผา และสาขากอสราง 

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมีนาคม 2560  

มีจํานวน 145,151 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.93 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ 

2560 อยูท่ีรอยละ 5.26)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนมีนาคม 2560 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 25,901 คน คิดเปน 

รอยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2560 ท่ีรอยละ 0.26 ประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจางสูง คือ การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 

การทําเหมืองแรยกเวนเหมืองใตดิน ผลิตทอโลหะท่ีใชในการกอสราง สาเหตุเลิกจางเนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ          

ขาดสภาพคลองทางการเงิน ขาดทุน หรือยอดการสั่งซ้ือของลูกคาลดลง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการบริโภคสื่อ            

ของประชาชน 

 ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 

โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนมีนาคม 2560 มีสถานการณดานแรงงานท่ีควร

เฝาระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแชแข็ง การผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา การ

แปรรูปสัตวน้ํา การผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบสําหรับรถยนต และการผลิตเครื่องใชไฟฟา 

 
สวนท่ี 2 รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ไตรมาสท่ี 1 ป 2560   

 แนวโนมการจางงาน วางงาน และการเลิกจาง  

  การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน 
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว ไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

 ปจจัยท่ีสนับสนุน  
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ

และการสรางความปรองดองสมานฉันท และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมท้ังการมีแผนงานบูรณาการ
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท้ังระดับ Agenda ระดับ Regional และระดับ Area  

2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค  
การลงทุนภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 

บทสรุปผูบริหาร 
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 -   มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผานโครงการ 
คํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดยอม (บยส.) วงเงินคํ้าประกันรวมไมเกิน 100,000 ลานบาท 

 -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 
และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

 -  มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  

 -   มาตรการการคลังเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สามารถนํารายจายเพ่ือการลงทุนในป 2560 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปภาษี 2560 ได 1.5 เทา 

3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนมีนาคม 2560   
มีจํานวน 378 โรงงาน การจางงาน 9,060 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 70 โรง จํานวนคนงาน 10,689 คน  

 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ (1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน       
( 2 )  ก ารส ง เ ส ริ ม  10  อุตสาหกรรม เป าหมาย เ พ่ือ ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจ ในอนาคต  นอกจากช วย เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลว จะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและ เพ่ือให
สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต (3) โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC)  
 ขอจํากัด 

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาชะลอตัว  
2. คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับดอลลารสหรัฐ 

  แนวโนมการวางงาน 
 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ แสดงสถานะปกติ 
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-0.53 % 

  

 
สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทยไตรมาสท่ี 1 ป 2560 (มีนาคม 2560 เปนตัวแทน)       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ -0.53 และขยายตัวรอยละ 12.13 เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2560 อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑ

ท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม การผลิตเนื้อไกแชแข็ง การผลิตเครื่องจักรสํานักงานและเครื่องคํานวณ และการผลิตน้ําตาล  

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมีนาคม 2560 

(MOM) 

เดือนมีนาคม 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 124.46 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 12.13 

124.46 
ลดลง 

รอยละ 0.53 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 60.26 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ดานบวก ตอดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอลและน้ําดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ

ที่ไดจากการกลัน่ปโตรเลียม การผลิต

อุปกรณสําหรับยานยนตและเคร่ืองยนต 

และการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ัน

มูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการ

กลั่นปโตรเลียม การผลิตเนื่อไกแชแข็ง  

การผลิตเครื่องจักรสํานักงานและเครื่องคํานวณ 

การผลิตน้ําตาล 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ด านลบ ต อดั ชนี ผลผลิ ต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน้ําตาล การผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูป (ผาถัก) การผลิตเครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณ การผลิตเครื่องจักร
ท่ีใชในการเกษตร การผลิตผลิตภัณฑ

ทางเภสัชกรรม 

การผลิตยานยนต การผลิตอุปกรณสําหรับ
ยานยนตและเครื่องยนต การผลิตเครื่อง

เพชรพลอยและรูปพรรณ การผลิตสุรา การ
ผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช 

(สตารช คือสวนของ  ผงแปง ท่ีมีสวนแปงของเมล็ดเปนสวนประกอบหลัก 

ไดจากการนําสวนตางๆ ของพืช เชน เมล็ด ราก และหัว มาบด นอกจากนี้

ยังมีสวนประกอบอื่นๆ เชน โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร ความชื้น และอื่นๆ 

รวมอยูดวยในปริมาณมาก ท่ีมีกระบวนการสกัด โปรตีน และไขมันออก) 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2560 
 
 

จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

 378 แหง  9,060 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 116 แหง 
(30.69%) 

4,150 คน 
(45.81%) 

    -สวนภูมิภาค 2621 แหง 
(69.31%) 

     4,910 คน 
(54.19%) 

มี ก า รจ า ง ง าน ใน
โรงงาน 

ขนาด S   330 แหง 3,828 คน 
ขนาด M     46 แหง 4,594 คน 
ขนาด  L      2 แหง 638 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 209 แหง 5,891 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานไตรมาสที่ 1 ป 2560 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (28 มี.ค. 2560) 
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ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มีนาคม 2560)  จํานวน 11,340,580 คน 

 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)      0.78 % 

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กุมภาพันธ 2560) จํานวน 10,694,600 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ 2559)       -4.41 % 

3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มีนาคม 2560)  จํานวน 10,542,660 คน 

 (ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)    

 - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)      1.71 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (กุมภาพันธ 2560) จํานวน 10,509,866 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ 2559)       1.56 %    
  

           จากข อมูล ณ เดื อนมีนาคม 2560 มีผู มี งานทําภาคเกษตร จํ านวน 11,340,580 คน มี อัตรา 
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยู ท่ี 0.78% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2559 จํานวน 11,252,600 คน 
มี อัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -3.25%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2560 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ  2560 ในเดือนมีนาคม 2560 มี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  0.78% 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกุมภาพันธ 2560 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -4.41% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร 
จํานวน 10,542,660 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 1.71 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
( มี นาคม 2559  มี จํ านวน 10 ,365,424 คน อั ตราการขยายตั วอยู ท่ี  2 .89%) แต หากพิ จารณา อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนกุมภาพันธ 2560 ในเดือนมีนาคม 2560 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.71 % ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.56% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  
  อัตราการวางงาน เดือนมีนาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 1.3 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปท่ีแลว (มีนาคม 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 1.0 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ 2560)  

อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.1 มาอยูท่ีรอยละ 1.3 

 

 
 

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1.3% 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ากข อ มูล  ณ  เดื อน กุมภา พันธ  2 560  โ อกาส ในการ ทํ า ง าน มีผู ส มัค ร ง านใหม  จํ า น วน  15 ,541 คน 

มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -65.25% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559) ตําแหนงงานวาง 

จํานวน 33,889 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -21.22% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559)    

การบรรจุงานจํานวน 23,617 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -22.40% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 

(กุมภาพันธ 2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 69.69% มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -1.50% 

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางอยูท่ี 45.86% 

มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -55.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559) 

1) ผูสมัครงานใหม (กุมภาพันธ 2560 จํานวน 15,541 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบ กุมภาพันธ 2559)  -65.25 % 

2) ตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2560) จํานวน 33,889 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบ กุมภาพันธ 2559)  -21.22 % 

3)   การบรรจุงาน (กุมภาพันธ 2560) จํานวน 23,617 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบ กุมภาพันธ 2559)  -22.40 % 

4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2560)  69.69 % 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบ กุมภาพันธ 2559)  -1.50 % 

5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2560)      45.86 % 

 - YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบ กุมภาพันธ 2559)  -55.89 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (มี.ค.60) แนวโนม  ท่ีมา 

    เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยมีแรง

ขับเคลื่อนจากการสงออกท่ีขยายตัวดีในหลายหมวดสินคา สอดคลองกับอุปสงค

ต า งประเทศ ท่ีดี ข้ึนแนนอน การทอง เ ท่ียว ท่ีกลับมาขยายตั วจากเดือนกอน  

การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีทิศทางปรับดีข้ึนโดยเฉพาะสินคาคงทน สอดคลองกับรายได

ครัวเรือนและความเชื่อม่ันท่ีปรับดีข้ึน และการใชจายภาครัฐโดยเฉพาะรายจายลงทุน 

อยางไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวจากระยะ

เดียวกันของปกอน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอลงตามราคา

อาหารสดและพลังงานเปนสําคัญ สําหรับ อัตราการวางงานท่ีปรับฤดูกาลปรับเพ่ิมข้ึน

เล็กนอย ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามมูลคาการสงออกท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง 

     คาดวาเศรษฐกิจมีแนวโนมดีข้ึน จากการบริโภคภาคเอกชนจะอยูใน

ทิศทางฟนตัวตอเนื่องเพราะรายไดของเกษตรกรในหลายกลุมมีแนวโนม 

ดีข้ึน การสงออกคาดวาจะขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งจากการขยายฐาน

ลูกคาใหมและการพัฒนาคุณภาพสินคาของบางกลุมธุรกิจ โดยเฉพาะกลุม

เกษตรแปรรูป ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวแมจะมีปจจัยบวกจากเทศกาล

สงกรานต แตก็อาจจะไมมากนักจากการควบคุมการจัดงานรื่นเริง อยางไรก็ดี 

การลงทุนภาคเอกชนยังกระจุกตัวอยู ในธุรกิจการคาและบริการ           

แตเริ่มเห็นสัญญาณท่ีดีในธุรกิจการผลิตท่ีเนนสงออกแตยังไมเปนวงกวาง 

สวนการจางงานผูประกอบการสวนใหญยังไมมีความตองการจางงาน

เพ่ิมข้ึน ยกเวนภาคการคาและบริการตามการขยายสาขาและเปดธุรกิจใหม

ขณะท่ีแรงงานมีฝมือยังคงขาดแคลน 

รายการเศรษฐกิจ

และการเงินเดือน

มีนาคม 2560, 

รายงานแนวโนม

ธุรกิจ (รายไตร

มาส), 

ธนาคารแหง

ประเทศไทย, 

ภาวะเศรษฐกิจไทย 

KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมีนาคม 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 

มีผูประกันตน (มาตรา 33 )  จํานวน 10,542,660 คน มี อัตราการขยายตัว 1.71% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 

เดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,365,424 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึนถึง 

177,236 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม               

มีจํานวน 145,151 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ี 8.93% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการ

ข ย า ย ตั ว อ ยู ท่ี  1 2 . 0 4 %  ( MoM)  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  2560 มี จํ า น ว น  1 2 9 ,558 ค น 

อัตราการวางงาน อยูท่ีรอยละ 1.38 ของผูประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม

มาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง 

มีจํานวนท้ังสิ้น 25,901 คน คิดเปนรอยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2560 ท่ีรอยละ 0.26 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 

กุมภาพันธ 2560 มีนาคม 2560 กุมภาพันธ 

2560 

มีนาคม 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.47 0.31 1.56 1.71 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
-2.90 12.04 5.26 8.93 

 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ 

2560 

มีนาคม 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.34 1.28 1.23 1.38 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.28 0.28 0.26 0.25 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,542,660 คน 
มีอัตราการขยายตัว 1.71% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนมีนาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 
10 ,365 ,424  คน  หาก พิจารณา อัตราการ เปลี่ ยนแปลง (YoY)  ของ เดื อน มีนาคม 2560  เ ทียบ กับ 
เดือนกุมภาพันธ 2560 พบวาในเดือนมีนาคม 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู ท่ี 1.71% ขยายตัวจาก 
เดือนกุมภาพันธ 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 1.56% สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณ
การจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2)  
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ผลของวิกฤต 

ตมยํากุง 

ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 

ม.ีค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤต

แฮมเบอรเกอร 

ส.ค.52 = -2.93% 

 

เดือน 

ก.ย.59/ก.ย.58=1.96% 

ต.ค.59/ต.ค.58=1.69% 

พ.ย.59/พ.ย.58=1.10% 

ธ.ค.59/ธ.ค.58=1.16% 

ม.ค.60/ม.ค.59=1.42% 

ก.พ.60/ก.พ.59=1.56% 

มี.ค.60/มี.ค.59=1.71% 

พ . ย . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี

นายจาง 10,477,172 คน 

ธ.ค.59 ลูกจางท่ีมี 

นายจาง 10,511,821 คน 

ม . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี

นายจาง 10,460,594 คน 

ก . พ . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี

นายจาง 10,509,866 คน 

มี . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี

นายจาง 10,542,660 คน 

มี.ค .60 ผูวางงาน 

145,151 คน 

อัตราการขยายตัว  

= 8.93 % (YoY) 

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

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (กุมภาพันธ 2560) จํานวน 145,151  คน 

   - YoY (มีนาคม 2560 เทียบกับ มีนาคม 2559)  8.93 % 

  - MoM (มีนาคม 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ 2560)  12.04 % 

 2)    จํานวนผูวางงาน (กุมภาพันธ 2560) จํานวน    129,558  คน 

- YoY (กุมภาพันธ 2560 เทียบกับ กุมภาพันธ 2559)             5.26 % 

- MoM (กุมภาพันธ 2560 เทียบกับ มกราคม 2559)            -2.90 % 

เดือนกุมภาพันธ 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2559 (YoY) ซ่ึงอยู ท่ี 5.26% แตเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 

(กุมภาพันธ 2560) พบวา มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 12.04% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลข 

ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนมีนาคม 2560 อยู ท่ี  1.38% โดยอัตราการวางงานของสํานักงาน 

สถิติแหงชาติ ซ่ึงอยูท่ี 1.3 (มีนาคม 2560) (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 

 

แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 

 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

มี.ค.60 = 145,151 คน 

%YoY = 8.93% 

%MoM = 12.04 % 

http://warning.mol.go.th/
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ

ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY จํานวน %YoY

ม.ค. 82,514    -29.60 103,680   25.65 88,844    -14.31 91,317    2.78 95,909       5.03 114,150  19.02 133,421  16.88

ก.พ. 82,228    -21.53 113,991   38.63 87,367    -23.36 88,364    1.14 98,015       10.92 123,087  25.58 129,558  5.26

มี.ค. 93,097    -23.56 128,235   37.74 97,859    -23.69 99,276    1.45 111,144     11.95 133,247  19.89 145,151  8.93

เม.ย. 96,872    -19.11 130,717   34.94 104,639   -19.95 109,165   4.33 122,750     12.44 138,276  12.65

พ.ค. 101,017   -9.63 129,834   28.53 109,433   -15.71 117,149   7.05 118,397     1.07 140,854  18.97

มิ.ย. 107,481   -16.08 120,265   11.89 104,259   -13.31 123,109   18.08 134,573     9.31 152,240  13.13

ก.ค. 108,259   -12.04 116,966   8.04 116,975   0.01 128,510   9.86 135,543     5.47 153,661  13.37

ส.ค. 114,657   -3.92 109,363   -4.62 110,954   1.45 119,786   7.96 138,189     15.36     161,012  16.52     

ก.ย. 104,182   -3.81 93,139    -10.60 107,526   15.45 118,580   10.28 130,744     10.26     151,489  15.87     

ต.ค. 88,019    -8.49 95,377    8.36 106,597   11.76 112,943   5.95 126,891     12.35     147,542  16.27     

พ.ย. 91,282    -3.36 93,443    2.37 96,225    2.98 101,557   5.54 123,238     21.35     146,089  18.54     

ธ.ค. 98,142    9.09 88,063    -10.27 95,090    7.98 106,798   12.31 123,536     15.67     141,267  14.35     

2560

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2554 - 2560 : YoY

เดือน/ป
2554 2555 2559255825572556

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 
 
 
 
 
 

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 
มิ.ย.52= 2.20 

ม.ีค.60 = 1.38 
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3.สถานการณการเลิกจาง 

-  อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 

เดือนมีนาคม 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 

เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 25,901 คน คิดเปนรอยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2560 ท่ีรอยละ 0.26 และชะลอตัว

จากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.28 (ประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจางสูง คือ คือ การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก การทําเหมืองแรยกเวน

เหมืองใตดิน ผลิตทอโลหะท่ีใชในการกอสราง สาเหตุเลิกจางเนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ขาดสภาพคลอง        

ทางการเงิน ขาดทุน หรือยอดการสั่ง ซ้ือของลูกคาลดลง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการบริโภคสื่อ               

ของประชาชน) ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณ     

ดานแรงงาน โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนมีนาคม 2560 มีสถานการณ

ดานแรงงานท่ีควรเฝาระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแชแข็ง                

การผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา การผลิตการแปรรูปสัตวน้ํา การผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบสําหรับรถยนต          

และการผลิตเครื่องใชไฟฟา 

- แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง 

และลาออกของสํานักงานประกันสังคม 

 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ีค.60 = 0.25 
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ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ม.ค.     9,753,663      18,969 0.19   10,004,515     17,819 0.18 10,314,551  26,375     0.26 10,460,594 29,076     0.28

ก.พ.     9,783,559      19,180 0.20   10,057,328     20,151 0.20 10,348,753  28,635     0.28 10,509,866 26,875     0.26

มี.ค.     9,791,644      19,893 0.20   10,074,677     21,218 0.21 10,365,424  28,904     0.28 10,542,660 25,901     0.25

เม.ย.     9,794,974      19,173 0.20   10,058,715     20,857 0.21 10,338,067  27,344     0.26

พ.ค.     9,791,769      20,602 0.21   10,066,532     19,650 0.20 10,347,954  27,238     0.26

มิ.ย.     9,856,171      19,591 0.20   10,118,561     20,511 0.20 10,377,038  27,930     0.27

ก.ค.     9,890,353      19,829 0.20   10,176,391     20,935 0.21 10,389,934  27,777     0.27

ส.ค.     9,878,006      18,021 0.18   10,188,797     22,092 0.22 10,385,238  29,068     0.28

ก.ย.     9,946,202      18,798 0.19   10,234,349     23,362 0.23 10,435,407  31,357     0.30

ต.ค.     9,988,134      19,162 0.19   10,266,653     24,372 0.24 10,439,864  31,570     0.30

พ.ย.     9,986,298      17,696 0.18   10,363,495     25,843 0.25 10,477,172  30,570     0.29

ธ.ค.    10,029,777      19,275 0.19   10,391,761     26,972 0.26 10,511,821  29,748     0.28

2560

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2557 2558

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ มีนาคม 2560 (แนวโนมเดือนมกราคม  – เดือนธันวาคม 2560) 

   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบประกันสังคม

มาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.71 % เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอนหนา ซ่ึงมีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา 

แนวโนมการจางงานในอีก 12 เดือนขางหนาอยูในสถานะเฝาระวัง สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติ       

จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน (Labor Early Warning System) ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการให

หนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ีและสงเสริมความเขาใจในสถาน

ประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และการติดตามแนวโนมการเลิกโรงงาน การเปดโรงงานใหม 

การจดหรือ   เลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

 
3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 เดือน

ขางหนาตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 อยูในภาวะ

ปกติ โดยไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน   

 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยสนับสนุน 

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติและการสรางความปรองดองสมานฉันท และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมท้ัง

การมีแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท้ังระดับ Agenda  

ระดับ Regional และระดับ Area  

2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค 

การลงทุนภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  

ดังนี้ 

    -    มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผานโครงการ

คํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ของบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.) วงเงินคํ้าประกันรวมไมเกิน 100,000 ลานบาท 
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    -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 

เมษายน 2558 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือ

สนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

 -    มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอยภายใตโครงการ

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  

 -    มาตรการการคลังเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

สามารถนํารายจายเพ่ือการลงทุนในป 2560 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปภาษี 2560 ได 1.5 เทา 

3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนมีนาคม 2560   

มีจํานวน 378 โรงงาน การจางงาน 9,060 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 70 โรง จํานวนคนงาน 10,689 คน  

 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน

และโครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic 

Corridor Development (EEC) เพ่ือสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายใหขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต นอกจาก

ชวยเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลวจะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและ

สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคตมีสวนในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ  
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 
ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

มิถุนายน 

2559 

กรกฎาคม  

2559 

สิงหาคม-

พฤศจิกายน 

2559 

ธันวาคม 

2559 

มกราคม 

2560 

กุมภาพันธ 

2560 

มีนาคม  

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

(การใช

กระแสไฟฟา 

(-0.27%)) 

2 

(การใช

กระแสไฟฟา 

(-0.05%) , 

ดัชนีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรม  

(-4.85%)) 

0 1 

(การใชกระแสไฟฟา  

(-1.20%)) 

1 

(ราคานํ้ามันดิบBrent  

ในตลาดโลก 

 (77.79%)) 

0 0 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนมีนาคม 2560  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.71% เพ่ิมข้ึนจากกุมภาพันธ 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 1.56 % 

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 

(1.71% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะเฝาระวัง ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนกุมภาพันธ 2560 เดือนมีนาคม 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 99.94% เฝาระวัง 100.00% เฝาระวัง 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 52.48% เฝาระวัง 52.00% เฝาระวัง 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.14% ปกติ 0.00% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 4/2559) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟา ณ เดือนมีนาคม 2560 

มีจํานวน 121,521 คน เมื่อเทียบกับเดือนท่ีแลว พบวา การจาง

งานในอุตสาหกรรมไฟฟามีอัตรา การชะลอตัว (%MoM) คิดเปน

รอยละ -0.25 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา การ

จางงานมีอัตราขยายตัว (%YoY) คิดเปนรอยละ 0.32 ขณะท่ี

การวางงานและการเลิกจางมีอัตราการชะลอตัวคิดเปนรอยละ 

-4.96 และ -61.35 ตามลําดับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป

ท่ีแลว การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส ณ 

เดือนมีนาคม 2560 มีจํานวน 412,118 คน เมื่อเทียบกับเดือน

ท่ีแล วพบว า  การ จ า ง ง าน ใน อุตสาหกร รม เ ครื่ อ ง ใ ช

อิเล็กทรอนิกสมีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเปน รอยละ 

0.21 การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสคาด

วาจะมีการผลิตเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของภาคการสงออก

สินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

            การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน ยาน

ยนต มีจํานวน 230,537 คน ชะลอตัวรอยละ -2.18 เมื่อเทียบกับ

ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา และเมื่อเทียบกับเดือนท่ีผานมาพบวา

ชะลอตัวเชนเดียวกัน รอยละ -0.30 ซึ่งเปนการชะลอตัวเล็กนอย

ลดลง เน่ืองจากอุปสงคภายในประเทศถูกใชไปกอนหนาน้ีสวนหน่ึง

จากการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตใหมท่ีมีการจัดเก็บ

ภาษีตามปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งมีผล

ตอราคารถยนตบางประเภท อยางไรก็ตามคาดวาแนวโนมการจาง

งานจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยมีปจจัย สนับสนุนจาก (1) การเปดตัว

รถยนตรุนใหมอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะรถยนตน่ังสวนบุคคล และ 

(2) รายไดเกษตรกรท่ีปรับดีข้ึนตอเน่ือง และเริ่มกระจายตัวมากข้ึน 

ประกอบกับความเช่ือมั่นผูบริโภคทยอยปรับดีข้ึน (3) การสงออก

รถยนตเชิงพาณิชยไปออสเตรเลีย การสงออกรถจักรยานยนต

ขนาดใหญไปยุโรปและอาเซียน ตามการขยายกําลังการผลิต

ของผูประกอบการรายใหญในชวงกอนหนา รวมท้ังสถาบัน

การเงินลดความเขมงวดมาตรฐานการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนต จาก

ปจจัยดังกลาวคาดวาแนวโนมการจางงานในภาคอุตสาหกรรมยาน

ยนตและช้ินสวนยานยนตจะปรับตัวดีข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

จํ า น ว น ผู มี ง า น ทํ า ท่ี เ ป น ลู ก จ า ง ภ า ค เ อ ก ช น                 

ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตวมีอัตราการ

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนอยูท่ีรอยละ 

0.19 (%YOY) คาดวาการจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน เชน กลุมปศุสัตว         

จากสินคาไกแปรรูปและกลุมสินคาประมง (สินคากุงสด 

แชเย็น แชแข็ง) ท่ีไดรับผลดีจากการแกไขปญหาโรคตาย

ดวน และประเทศคูแขงประสบปญหาผลผลิตลดลง     

สงผลใหการสงออกในภาพรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากสินคาสําคัญสงออก เชน   

กลุมขาวและธัญพืชกลุมประมง 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชะลอตัว

รอยละ-3.34 อีกท้ังการวางงานและการเลิกจางชะลอ

ตัวรอยละ -1.53 และรอยละ -47.34 ตามลําดับ 

เนื่องจากประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสภาพเศรษฐกิจ 

จึงทําใหมีคําสั่งซ้ือเขามา โดยภาพรวมพบวามูลคา   

การสงออกสิ่งทอเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปกอน โดยตลาด

เกาหลีใต ญี่ปุน และจีนเปนตลาดหลักในการสงออก 

คาดวาการจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมูลคา

การสงออกสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาทิ ผาผืน

เพ่ิมข้ึนจากการสงออกไปเวียดนาม บังคลาเทศ และ

กัมพูชา เสนดายไปยังเกาหลีใตและญี่ปุน รวมท้ังเสน

ใยประดิษฐไปยังจีน   
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5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

             การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม

เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 6 0  มี จํ า น ว น 186,380 ค น               

พบวาการจางงานมีอัตราชะลอตัวเล็กนอยอยูท่ีรอยละ 

-0.03 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนท่ีแลว (กุมภาพันธ  

2560) ละเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 

(มีนาคม 2559) พบวาการจางงานมีอัตราชะลอตัว

เชนเดียวกัน รอยละ -6.42 แมวาการตัวเลขการจาง

งานลดลงแตเม่ือพิจารณาการเลิกจางพบวาลดลง   

เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนท่ีแลวและเดือนเดียวกันของ

ปท่ีแลว ดังนั้นคาดวาการจางงานจะยังคงทรงตัว      

เนื่องจากการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกายังคงลดลง 

อยางไรก็ตามการสงออกไปยังตลาดอาเซียนและญี่ปุน

มีอัตราเพ่ิมข้ึน  

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

          การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

เดือนมีนาคม มีจํานวน 6,276,310 คน ลดลงเม่ือเทียบ

กับปท่ีแลว (YoY) รอยละ 1.6 การวางงาน 51,420 คน 

เพ่ิมข้ึนเ ม่ือเทียบกับป ท่ีแลว (YoY) รอยละ 83.1 

แนวโนมการจางงานคาดวาขยายตัว จากการบริโภค

ภาคเอกชนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ราคาน้ํามันดิบ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน อัตราเงินเฟออยูในกรอบ 1.5 – 2.2 

(YOY) ท้ังนี้ การเปดประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการ

จางงานในอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยาย       

การลงทุนเปดศูนยการคาไปสูภู มิภาคเพ่ิมมากข้ึน           

จึงคาดวาการจางงานเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

        ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ม พิ ม พ  

มีจํานวน 315,000 คน ขยายตัวรอยละ 15.81  

เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา สําหรับการ

จางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนมขยายตัว 

สอดคลองกับการขยายในหลายกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ 

ไดแก (1) สินคาอิเล็กทรอนิกสและ ทัศนูปกรณ เพ่ือใช

เปนชิ้นสวนการผลิตอุปกรณท่ีรองรับ Internet of 

Things ( IoT)  ชิ้ นส วนรถยนต  และสมาร ท โฟน          

(2) สินคาท่ีมูลคาการสงออก เคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบ 

ขยายตัวท้ังดานราคาตามราคาน้ํามันดิบท่ีสูงกวา 

ระยะเดียวกันปกอน และดานปริมาณตามการขยายตัว

ของการสงออก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง ปโตรเลียม 

ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ จากอุปสงค จีนและอาเซียน 

ท่ีเ พ่ิม ข้ึน (3 )  การสงออกรถยนต เชิ งพาณิชย ไป

ออสเตรเลียจากการท่ีผูประกอบการหาตลาดใหมเพ่ือ

ทดแทนตลาดตะวันออกกลางท่ียังหดตัวตอเนื่อง   

และการสงออกรถจักรยานยนตขนาดใหญไปยุโรป 

และอาเ ซียนตามการขยาย กําลั งการผลิตของ

ผูประกอบการรายใหญในชวงกอนหนา และ (4) 

สิ น ค า ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า  โ ด ย เ ฉ พ า ะ

เครื่องปรับอากาศและแผงกําเนิดไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย จากการขยายกําลังการผลิตและการยาย

ฐานการผลิตมาไทยในชวงท่ีผานมา 
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ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 

2,419,260 คน ชะลอตัวเม่ือเทียบกับปกอนรอยละ -

10.37 และชะลอตัวจากเดือนกอนหนารอยละ -2.81 

และเม่ือขจัดผลของฤดูกาลแลวลดลงจากเดือนกอน

ตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัย และยอดจําหนาย

วัสดุกอสรางท่ีลดลง สอดคลองกับการเปดโครงการ

ใหมของผูประกอบการภาคอสังหาริมทรัพยท่ีลดลง

โดยเฉพาะอาคารชุด อยางไรก็ดีการกอสรางภาค

บริการปรับดี ข้ึนตอเนื่อง สะทอนจากพ้ืนท่ีไดรับ

อนุญาตกอสรางในภาคบริการและขนสงท่ีมีทิศทางดี

ข้ึนตอเนื่อง 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

การจางงานมีจํานวน 70,811 คน มีอัตราการชะลอตัว

จากเดือนเดียวกันของปกอน อยูรอยละ -17.49 และ

ชะลอตัวจากเดือนกอน รอยละ -0.33 การสงออกไม

และผลิตภัณฑจากไมลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 

(มูลคาการสงออกมาจากธนาคารแหงประเทศไทย) 

การผลิตและจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมมีแนวโนม

หดตัวในอัตราท่ีต่ําลงแตยังไมสามารถขยายตัวได

เนื่องจากผูบริ โภคยัง มีภาระคาครองชีพและหนี้

ครัวเรือนท่ีสูงจึงเลือกจับจายใชสอยในสิ่งท่ีจําเปน

มากกวา 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

  การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2560 มีจํานวน 442,590 คน 

ลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY) รอยละ 15.3 ขณะท่ี

การวางงาน 6,050 คน ลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีแลว 

(YoY) รอยละ 21.8 แมวาการจางงาน และการวางงาน

จะลดลง ควรติดตามสถานการณอย า ง ใกลชิ ด 

เนื่องจากสถาบันการเงินชะลอการขยายสาขาและ

ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออกและเพ่ิมการ

พัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 

(Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับ

ชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน การใชบริการทางการเงินดวย

ตัวเองโดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีก

ตอไป ขณะท่ีธนาคารหลายแหงลดการขยาย/ปดสาขา 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

   การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 

542,000 คน เม่ือเทียบกับขอมูลเดียวกันกับปท่ีแลว 

พบวาการจางงานมีอัตราขยายตัว (%YoY) คิดเปน

รอยละ 6.9 การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาด

วาจะขยายตัวสอดคลองกับการสงออกสินคาท่ีขยายตัว

อยางตอเนื่ องในหลายหมวดสินคา  อาทิ  สินค า

อิเล็กทรอนิกสและทัศนูปกรณ ยางพารา ผลิตภัณฑ

ยาง ปโตรเลียม ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ ตามอุปสงค

จากจีนและอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึน สินคาหมวด ยานยนต 

และสินคาหมวดเครื่องใชไฟฟา ขณะท่ีภาคการทองเท่ียว

และภาคบริการ คาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามปจจัยบวก

จากเทศกาลสงกรานต และมาตรการยกเวน/ลด

คาธรรมเนียมวีซานักทองเท่ียวตางชาติอีก 6 เดือน 

โดยสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงปจจัยดังกลาว

สงผลใหมีการจางงานในอุตสาหกรรมขนสงเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

 การจางงานอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ

สังคมสงเคราะห  เดือนมีนาคม 2560 มีจํานวน 

760,000 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน   

รอยละ 5.55 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 4.11 

คาดวา ปริมาณการผลิตและจําหนายยารักษาหรือ

ปองกันโรคในประเทศมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน เนื่องจาก

สถานการณเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมฟนตัว รวมถึง

ปจจัยตางๆ ดังนี้ (1) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหเกิด

ธุรกิจสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน อาทิ

ผูดูแลผูสูงอายุ  ท่ีปรึกษาการเงินเพ่ือการเกษียณ     

และธุรกิจบริการท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ และ (2) กระแส        

Healthy  Beauty Smart และ Aging (การชะลอวัย) 

ของกลุมวัยทํางานถึงวัยกลางคนมากข้ึน สงผลใหธุรกิจ

สุขภาพเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

      การจางงานอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม  มี

จํานวน 406,000 คน ลดลงรอยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปที่

ผานมา (%YoY) เนื่องจากผลกระทบจากการปราบปราม

ทัวรผิดกฎหมาย แตอยางไรก็ตามจํานวนนักทองเที่ยวจีน

มีทิศทางการปรับดี ข้ึนหลังการปราบปรามทัวรผิด

กฎหมายในชวงกอนหนารวมทั้งเหตุการณทางการเมือง

ระหวางประเทศจีน และเกาหลีใต สงผลใหนักทองเที่ยวจีน

เลือกที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเพิ่มข้ึน และจํานวน

นักทองเที่ยวมาเลเซียที่เพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน ตลอดจนปญหาน้ํา

ทวมในภาคใต เ ร่ิมคลี่คลาย สงผลใหการจางงานใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรมกลับมาขยายตัวไดดี 

นอกจากนีต้ลาดนักทองเที่ยวตางชาติอ่ืนๆ ที่คาดวาจะเติบโตดี

ข้ึน อาทิ กลุมนักทองเที่ยวรัสเซียจากการเปดตลาดทองเที่ยว

ของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจากรัสเซียที่ทําตลาดยัง

ประเทศไทยอยางตอเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยมีเทศกาลและ

งานประเพณีตางๆ หมุนเวียนตลอดทั้งป  อาทิเดือน

เมษายนของทุกป ไทยมีประเพณีวันสงกรานตที่สืบสานมา

ยาวนาน ซึ่งสะทอนภาพวิถีวัฒนธรรมและความเปน

เอกลักษณของไทยที่นักทองเที่ยวตางชาติใหความสนใจ

มาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวในกลุมเอเชีย 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

 การจางงานอุตสาหกรรมภัตตาคาร  มีจํานวน 

584,000 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.55 เม่ือเทียบกับระยะ

เดียวกันของปกอน การจางงานในอุตสาหกรรม

ภัตตาคารคาดวาจะขยายตัวสอดคลองกับจํานวน

นักทองเท่ียวจากจีน มาเลเซีย และรัสเซีย ท่ีเขามา

ทองเท่ียวในไทยเพ่ิมข้ึน 

 

 

3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

7 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 4 ป 2559 ไตรมาส 1 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 7 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 3.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล

อ่ืน ๆ 

98.75% ปกติ 100% แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 94.78% แจงเตือน 93.61% แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 56.17% ปกติ 93.09% แจงเตือน 

 6. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 42.68% ปกติ 57.95% แจงเตือน 

 7. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 38.59% ปกติ 54.80% แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 7 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

อาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  

4. อุตสาหกรรมกอสราง 5. อุตสาหกรรมขนสง 6. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม และ 7. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุมประเทศ 

อยู ในภาวะปกติ  และคาดวาไมส งผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ 2560 ของ ประเทศจีน กลุมประเทศ OECD  และ

สหรัฐอเมริกา ขยายตัว ประเทศญี่ปุน ทรงตัว สวนประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย ชะลอตัว  

ประเทศ 

ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมกราคม 2560 เดือนกุมภาพันธ 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 99.6 1.02 ขยายตัวชะลอลง ปกติ 1.32 ขยายตัว ปกติ 

2.  ญี่ปุน 100.1 0.50 ทรงตัว ปกติ 0.50 ทรงตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.1 0.30 ขยายตัว ปกติ 0.40 ขยายตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.8 0.61 ขยายตัว ปกติ 0.91 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 100 1.42 ขยายตัวชะลอลง ปกติ 1.21 ชะลอลง ปกติ 

6.  อินเดีย 99.4 -0.50 ชะลอตัว ปกติ -0.80 ชะลอตัว ปกติ 
 

หมายเหตุ : ขอมูลดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีสําคัญ เดือน มีนาคม 2560 ยังไมเผยแพร 

 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ มีนาคม 2560 http://warning.mol.go.th หนา 26 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มีนาคม 

2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการ

ใชน้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตราการ

ใชแก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องใชไฟฟา 

 (ISIC 2930) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 32) 

5.24 -16.78 -4.46 -5.80 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

 

 

13.45 

 

 

15.38 

 

 

0.08 

 

 

1.52 

 

 

-2.08 

 

 

2.78 

 

 

0.44 

 

 

15.27 

- - - - -  

 

1.00 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 

- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอกนิกสขยายตัวลดลง 

 

2.  ย า น ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-0.22 14.25 -3.62 -4.92 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

-2.62 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

-11.12 -9.65 12.21 - - - - - 0.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 7% 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัว 

- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

และรถยนตพาณิชยในประเทศ

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

1.26 3.56 0.00 -2.5 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

2.50 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

1.03 -1.22 11.83 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 

ขยายตัว 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

 

 

-5.47 -4.85 -13.11 -3.98 ชะลอตัว

ลดลง 

 

6.18 

 

4.99 

 

-1.89 

 

-1.91 

 

 

0.42 

 

0.59 

 

2.83 

 

3.56 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100 % 

 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 

 

 

 

 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 1/2560) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมีนาคม 2560 นํามา

วิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มีนาคม

2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส NGV 

จํานวนนัก 

ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 

(ISIC18) 

7.06 -0.17 -3.67 0.19 ขยายตัว 3.55 -0.17 0.04 7.55 - - - - - 0.56 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

43 % 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ

สิ่งทอชะลอตัว 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

2.94 1.63 3.98 1.89 ขยายตัว

ลดลง 

- - - - -9.28 

(ก.พ. 60) 

  

- - -  0.02 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

2% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

  

 2.53 

(ก.พ. 60)  

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

-3.96 -1.02 6.8 15.81 ขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

-16.98 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.93 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 93 

% 

 

- ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชนชะลอ

ตัว 

-ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ขยายตัว 

 

8.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

กอสราง 

-การผลิตปูนซี เมนต 

ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น

ปลาสเตอร 

 (ISIC 2694) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2710) 

5.80 5.44 0.09 0.2 ขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

 

 

-25.02 

 

 

73.46 

 

 

-1.06 

 

 

9.01 

 

 

-0.61 

 

 

6.52 

 

 

-2.38 

 

 

15.75 

- - - - - 0.23 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

23% 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย

ขยายตัว 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัว 

- GDP กอสราง ขยายตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มีนาคม

2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการ

ใชน้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตราการ

ใชกาซ

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 

-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑจากไม ฯ

(ISIC 20) 

-การผลิตเฟอรนิเจอร       

( ISIC 3610) 

3.92 1.3 -6.97 -7.02 ชะลอตัว

เพ่ิมข้ึน 

 

-40.45 

 

 

-18.57 

 

- 

 

 

-7.77 

 

- 

 

 

6.58 

 

- 

 

 

-7.39 

- - - - - 0.55 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   55% 

- ดัชนรีาคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ขยายตัว 

 

 

 

 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

-1.46 -0.19 6.88 -0.18 ชะลอตัว - 

 

 

-   - - - - 13.19 

 

0.60 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   60 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง

ใหมขยายตัวลดลง 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวลดลง 

11. ขนสง 4.53 2.17 -5.82 -1.76 ชะลอตัว

ลดลง 

-  -   - 1.2 - -  0.32 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน    32 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

- คาใชจายรัฐบาลขยายตัว 2.5 

http://warning.mol.go.th/
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แพท ย

และอุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

 

 

0.56 10.05 5.87 -4.09 ชะลอตัว  

 

0.12 

 

5.22 

 

 

1.90 

 

5.62 

 

 

-0.11 

 

3.41 

 

 

3.15 

 

10.01 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   99 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัวลดลง 

 

 

 

 

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มีนาคม

2560 

 

ณ เดือนมีนาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการ

ใชน้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตราการ

ใชแก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ

โรงแรม 

-3.13 9.11 9.85 -1.33 ชะลอตัว - - - - - - -5.83 

(Q4/59) 

 

- - 0.94 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   94 % 

- จํานวนนักทองเที่ยวชะลอตัว 

 

-0.72 

 

14. ภัตตาคาร 4.12 3.34 5.65 -0.60 ชะลอตัว - - - - - - - 2.01 

 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 

- อัตราการเขาพักโรงแรม 

ขยายตัว  

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ มีนาคม 2560 http://warning.mol.go.th หนา 30 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 

-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ มีนาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 1.45 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 -1.56 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 2.71 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 16.73 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 5.70 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 11.70 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 14.40 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -0.17 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 11.89 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 2.14 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -9.96 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 1.66 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 35.02 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 ประจําเดือนมีนาคม 2560 

 

 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสุด 

(มี.ค.60) 

เดือนกอนหนา 

(ก.พ.60) 

เดือนลาสุดของ 

ปกอนหนา 

(มี.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 

 เดือนลาสุดป 60 

(มี.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 

 เดือนลาสุดป 59 

(มี.ค.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 11,340,580 10,694,600 11,252,600 11,340,580 11,252,600 

(%YoY) 0.78 -4.41 -3.25 0.78 -3.25 

    1.2 นอกภาคเกษตร 

    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
10,542,660 10,509,866 10,365,424 10,542,660 10,365,424 

(%YoY) 1.71 1.56 2.89 1.71 2.89 

2.  จํ านวนผู ว า ง งานจากทะ เบียน 

ประกันสังคม (SSO) 
145,151 129,558 133,247 145,151 133,247 

(%YoY) 8.93 5.26 19.89 8.93 19.89 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 495,670 429,710 396,950 495,670 396,950 

(%YoY) 24.87 28.12 4.99 24.87 4.99 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.3 1.1 1.0 1.3 1.0 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสุด 

(ก.พ.60) 

เดือนกอนหนา 

(ม.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 

ปกอนหนา  

(ก.พ.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  

 เดือนลาสุดป 60 

(ม.ค.60-ก.พ.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  

 เดือนลาสุดป 59 

(ม.ค.59-ก.พ.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 15,541 11,731 44,726 27,272 87,307 

(%YoY) -65.25 -72.45 -4.11 -68.76 2.60 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 33,889 30,645 43,019 64,534 83,003 

(%YoY) -21.22 -23.36 1.15 -22.40 8.34 

    5.3 การบรรจุงาน 23,617 22,327 30,436 45,944 61,392 

(%YoY) -22.40 -27.88 -13.89 -25.16 -5.58 
 

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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1. การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยดวยดัชนีผสม (Composite Signal Indicator) 

        ภาพรวมการเตือนภัย : สัญญาณปกติ 
 

 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2560 (มีนาคม 2560 เปน
ตัวแทน) ดัชนีผสมมีคา=0  เข็มชี้วัดจะอยูในพ้ืนท่ีสี
เ ขี ยวแสดงการส งสัญญาณเตือนการจ า งงาน 
ในตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ คาดการณไดวา “
แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานใน
อีก 12 เดือนขางหนาตั้งแตมีนาคม 2560 ถึง
กุมภาพันธ 2561 อยูในภาวะปกติ” โดยไมมีดัชนี      
ท่ีสงสัญญาณเตือน   

 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณปกติ 13 ตัว ดังนี้ 
 

 
 

1.1 การใชกระแสไฟฟา 
     ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผาน
มา 1.45% (YOY) โดยเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของป
กอนหนาท้ังในสวนของภาคครัวเรือน กิจการขนาดเล็ก 
กิจการขนาดกลาง และกิจการเฉพาะอยางซ่ึงเปนการใช
ไฟฟาของโรงแรมและกิจการอ่ืนท่ีบริการท่ีพักอาศัยใหเชา 

 

 
 
 
 
 
 

1.2 อัตราการใชกําลังการผลิต 
      ชะลอตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผาน
มา -9.96% (YOY) แตอยูในสถานะปกติ โดยชะลอ
ตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน ตามอุตสาหกรรมท่ี
ลดอัตราการใชกําลังการผลิตลง ไดแก การผลิตสินคา
ใ น ห ม ว ด อ า ห า ร แ ล ะ อั ญ ม ณี  แ ผ ง ว ง จ ร ร ว ม 
เครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนตน  

รายงานการเตือนภัยดานแรงงานไตรมาสท่ี 1 ป 2560 
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1.3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
        ชะลอตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา -1.56% (YOY) แตอยูในสถานะปกติ โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน 
ตามการลงทุนท้ังในภาคกอสรางและเครื่องจักรและ
อุปกรณ หลังจากบางธุรกิจเรงลงทุนไปแลวในชวง
กอน  
 
 

 

1.4 ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
       ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผาน
มา 2.71% (YoY) การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจาก
เดือนเดียวกันของปกอน โดยดัชนีความเชื่อ ม่ัน
ผูบริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมเพ่ิมข้ึนตามความ
เชื่อม่ันของครัวเรือนท้ังในและนอกภาคเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 

 

1.5 มูลคาการจําหนายรถยนต 
       ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา 16.73% (YOY) โดยมูลคาการจําหนาย
รถยนตขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน 
ตามการซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีไดรับผลจากการ
เปดตัวรถยนตรุนใหมสอดคลองกับสินเชื่อผูบริโภค
ในหมวดยานยนตท่ีเพ่ิมข้ึน และตามการผลิตและ
สงออกรถยนตเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะประเภทรถกระบะ 
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1.6 มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต 
ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี

ผานมา 5.70% (YOY) โดยมูลคาการจําหนาย
รถจักรยานยนตขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน สะทอนจากกําลังซ้ือของครัวเรือนโดยรวม
ดีข้ึน เนื่องจากรายไดเกษตรกรท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตาม
ราคายางและผลิตขาว 

 
 
 
 

 
 
 

 

1.7 พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาล 

ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา 14.40% (YoY) โดยพ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสราง
ในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในหมวดพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรม และ
โรงงาน รวมท้ังยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีมีทิศทางดี
ข้ึนตอเนื่อง 

 

1.8 ดัชนี ช้ีนํ าภาวะเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทย 
ขยายตัวเล็กนอย เม่ือเทียบกับระยะเดียวกัน

ของปท่ีผานมา 0.40% (YoY) อยูในสถานะปกติ  
โดยดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอ
ตัวเล็กนอยจากเดือนเดียวกันของปกอน ตัวตาม
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลง รวมท้ัง
อัตราการใชกําลังการผลิตท่ีชะลอเชนเดียวกัน เปนตน 
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1.9 ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 
        ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา 
2.14% (YoY) อยูในสถานะปกติ โดยดัชนีความ
เชื่อม่ันทางธุรกิจเดือนมีนาคม 2560 ปรับดีข้ึนตาม
ความเชื่อม่ันผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ี
เพ่ิมข้ึนตามทิศทางการสงออก กอปรกัลการเรงผลิต
เพ่ือรองรับคําสั่งซ้ือกอนวันหยุดยาวชวงเทศกาล
สงกรานต  

 

1.10 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี

ผานมา 1.66% (YOY) อยู ในสถานะปกติ    
ขยายตัวตามการผลิตหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ี
เพ่ิมข้ึนหลังจากโรงกลั่นน้ํามันท่ีปดซอมบํารุงในเดือน
กอนกลับมาเปดดําเนินการปกติ และการผลิตใน
หมวดผลิตภัณฑยางและพลาสติก และเครื่องใชไฟฟา
สอดคลองกับการสงออกในกลุมสินคาดังกลาวท่ี
ขยายตัวเนื่องจากอุปสงคตางประเทศเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

 

1.11  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 
ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี

ผานมารอยละ 11.89% (YoY) อยูในสถานะปกติ โดย
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET Index ณ 
วันท่ี 30 มีนาคม 2560 อยูท่ี 1,579.88 จุด จากแรงซ้ือ
ของนักลงทุนตางชาติท่ีทยอยนําเงินเขาลงทุนในตลาด
อยางตอเนื่อง  
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 1.12 มูลคาการสงออก 
         ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา 11.67% (YOY) อยูในสถานะปกติ โดยมูลคา
การสงออกขยายตัวตามการขยายตัวในหลายหมวด
สินคา ไดแก 1) สินคาอิเล็กทรอนิกสและทัศนูปกรณ 
เพ่ือใชเปนชิ้นสวนการผลิตอุปกรณท่ีรองรับ Internet 
of Things (IoT) ชิ้นสวนรถยนต และสมารทโฟน         
2) สินคาท่ีมูลคาการสงออกเคลื่อนไหวตามราคา
น้ํามันดิบขยายตัวท้ังดานราคาตามราคาน้ํามันดิบท่ีสูง
กวาระยะเดียวกันปกอน และดานปริมาณตามการ
ขยายตัวของการสงออกยางพารา ผลิตภัณฑยาง 
ปโตรเลียม ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ จากอุปสงคจีนและ
อาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึน 3) สินคาหมวดยานยนต ตามการ
สงออกรถยนตเชิงพาณิชยไปออสเตรเลียจากการท่ี
ผูประกอบการหาตลาดใหมเพ่ือทดแทนตลาดตะวันออก
ก ล า ง ท่ี ยั ง ห ด ตั ว ต อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ ก า ร ส ง อ อ ก
รถจักรยานยนตขนาดใหญไปยุโรปและอาเซียน ตามการ
ขยายกําลังการผลิตของผูประกอบการรายใหญในชวง
กอนหนา และ 4) สินคาหมวดเครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศและแผงกําเนิดไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย จากการขยายกําลังการผลิตและการยาย
ฐานการผลิตมาไทย 

 1.13 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
ขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี

ผานมา 36.87% (YoY) แตอยูในสถานะปกติ ณ เดือน
มีนาคม 2560 ราคาน้ํามันดิบ Brent อยู ท่ี 51.59 
สหรัฐตอบารเรล โดยราคาน้ํามันดิบปรับเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากสมาชิกกลุมโอเปกจํากัดการผลิต
น้ํามันดิบของกลุมหลังจากไดมีขอตกลงในการลด
กําลังการผลิตน้ํามันดิบลง ในขณะท่ีผูผลิตนอกกลุม
โอเปก อยางรัสเซียไดมีการปรับลดกําลังการผลิต
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ราคาน้ํามันยังคงไดรับแรง
กดดันจากการเดินหนากอสรางทอขนสงน้ํามันในรัฐ
นอรธ ดาโกตา  สหรัฐฯ โดยทอขนสงน้ํามันดังกลาวมี
แผนท่ีจะเริ่มการขนสงน้ํามันภายในเดือนเมษายน 
และจะสงผลทําใหคาขนสงน้ํ า มันดิบจากแหลง 
Bakken ลดลงอยางมาก และอาจสงผลทําใหมีการ
เรงการผลิตน้ํามันดิบจากแหลงดังกลาวมากข้ึน 
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ตารางท่ี1 การวิเคราะหความเคล่ือนไหวสัญญาณเตือนภัยการจางงานจากดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจแรงงาน 

 

ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปล่ียนแปลง คาอางอิงท่ี

ไมกระทบ

ตลาด 

แรงงาน 

 

ผลการวิเคราะห พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

58 59 58 59 59 60 59 60 59 60 

1.มู ล ค า ก า ร จํ า ห น า ย

รถยนต (คัน) 

76,421 64,771 

-15.24% 

101,464 86,858 

14.40% 

51,821 57,254 

10.48% 

57,093 68,435 

19.87% 

72,646 84,799 

16.73% 

-26.95% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต 

เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

2.อัตราการใชกําลังการ

ผลิต(%) 

(ปฐาน 2543) 

59.51 61.08 

2.64% 

59.83 58.99 

-1.40% 

50.90 51.41 

1.00% 

60.54 54.79 

-9.50% 

61.37 55.26 

-9.96% 

-10.46% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต 

เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

3 . ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต

ภาคอุตสาหกรรม 

(ปฐาน 2543) 

165.37 171.51 

3.71% 

167.23 167.63 

0.24% 

168.68 170.24 

0.92% 

169.47 173.14 

2.17% 

165.36 168.11 

1.66% 

-4.72% ส ง สั ญญาณปกติ ต้ั งแต  

เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

4. การใชกระแสไฟฟา 

(ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง) 

14,933.54 15,087.83 

1.03% 

14,825.02 14,113.27 

-1.20% 

14,039.58 14,070.63 

0.22% 

13,485.74 13,618.04 

0.98% 

16,302.69 16,539.15 

1.45% 

0% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60
แตสง สัญญาณเตือนใน
เดือน ธ.ค. 59 
 

5 .  มู ลค าการจํ าหน าย

รถจักรยานยนต(คัน) 

121,599 137,291 

12.90% 

122,720 124,667 

1.59% 

154,643 147,224 

-4.50% 

125,874 150,525 

19.58 

155,183 164,034 

5.70% 

-33.41% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต 

เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 
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ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปล่ียนแปลง คาอางอิงท่ี

ไมกระทบ

ตลาด 

แรงงาน 

 

ผลการวิเคราะห พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

58 59 58 59 59 60 59 60 59 60 

6. ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน(ปฐาน 2543) 

152.98 155.69 

2.44% 

151.98 155.99 

2.64% 

147.42 159.96 

8.51% 

152.72 159.72 

4.58% 

154.38 158.57 

2.71% 

-0.86% ส งสัญญาณปกติ ต้ั งแต 

เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

7. มูลคาการสงออก  

(ลานดอลลาร สรอ.) 

(สิ น ค า อ อ ก ต า ม ส ถิ ติ

ดุลการชําระเงิน) 

17,006.44 18,893.79 

11.10% 

16,958.20 18,071.98 

6.57% 

15,560.28 17,064.87 

9.67% 

18,119.53 18,403.59 

1.57% 

18,577.46 20,751.77 

11.70% 

-8.83% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

8.ดัชนีความเชื่อ ม่ันทาง

ธุรกิจ 

49.1 49.5 

0.81% 

49.9 50.3 

0.80% 

48.50 50.10 

3.30% 

48.20 49.80 

3.32% 

51.50 52.60 

2.14% 

-8.80% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

9.ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

(ปฐาน 2543) 

252.54 249.18 

-1.33% 

248.83 248.7 

-0.05% 

244.93 245.96 

0.42% 

242.98 242.30 

-0.28% 

243.11 239.32 

-1.56% 

-12.51% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

1 0 .  พ้ื น ท่ี รั บ อ นุ ญ า ต

กอสรางในเขตเทศบาล

(พัน ตร.ม.) 

1,900.86 1,720.50 

-9.49% 

1,972.24 2,081.8 

5.56% 

1,804.85 1,217.87 

-32.52% 

1,295.14 1,198.34 

-7.47% 

1,668.64 1,908.97 

14.40% 

-45.61% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

11. ดัชนีชี้นําภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย 

153.11 156.59 

2.27% 

155.93 156.56 

0.40% 

156.38 154.99 

-0.89% 

155.00 155.41 

0.26% 

157.14 156.87 

-0.17% 

-1.42% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 
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ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปล่ียนแปลง คาอางอิงท่ี

ไมกระทบ

ตลาด 

แรงงาน 

 

ผลการวิเคราะห พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

58 59 58 59 59 60 59 60 59 60 

1 2 . ดั ช นี ร า ค า ต ล า ด

หลักทรัพย 

1,359.70 1,510.24 

11.07% 

1,288.02 1,542.94 

19.79% 

1,300.98 1577.31 

21.24% 

1,332.37 1,559.56 

17.05% 

1,407.70 1,575.11 

11.89% 

-45.27% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ.ย. 59 – มี.ค.60 

13 .  ราคา นํ้ า มัน ดิบ ใน

ตลาดโลก 

44.27 44.73 

1.04% 

37.97 51.97 

36.87% 

30.70 54.58 

77.79% 

32.18 54.87 

70.51% 

38.21 51.59 

35.02% 

57.62% ส ง สัญญาณปกติ ต้ั งแต
เดือน พ .ย .  – ธ .ค .  59 
และเดือน มี.ค. 60 แตสง
สัญญาณเตือนในเ ดือน 
ม.ค. – ก.พ. 60 
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2. การวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคม 
การติดตามตัวเลขอัตราการเปล่ียนแปลงของการจางงานใน
ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เพ่ือประกอบการคาดการณ
แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงานในอีก 12 เดือนขางหนาพบวา
มีนาคม 2559/2558 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.71% เพ่ิมข้ึน
จากกุมภาพันธ ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 1.56% และอัตราการ
ขยายตัวของผูประกันตนมาตรา 33 ในเดือนนี้สูงกวา 1.0% 
นั่นหมายความวา“แนวโนมการจางงานในภาพรวมของ
ตลาดแรงงานอยู ในระดับปกติ”  แตยังตองมีการเฝาระวัง
ผลกระทบตอการจางงานในตลาดแรงงานในกลุมผูประกอบการ 

SMEs  จากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสถานการณเศรษฐกิจท่ียังไมฟนตัว  ดานการสงออก การสงออกเดือนมีนาคม 2560   
มีมูลคา 20,888 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 9.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ในขณะท่ีการนําเขามี
มูลคา 19,271. ลานดอลลาร สรอ.ขยายตัวรอยละ 19.3 สงผลใหการคาเกินดุล 1,617 ลานดอลลาร สรอ. ไตรมาสแรกป 
2560 การสงออกมีมูลคา 56,456 ลานดอลลาร สรอ. (เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9) การนําเขามีมูลคา 52,404 ลานดอลลาร สรอ. (เพ่ิมข้ึน
รอยละ 14.8) และการคาเกินดุล 4,053 ลานดอลลาร สรอ.  
            สินคาสงออกท่ีขยายตัว แบงออกเปน 
                  (1)   สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
รอยละ 12.0 (YoY) โดยสินคาท่ียังขยายตัวดี ไดแก ยางพารา ขยายตัวรอยละ 95.4 (สงออกไปจีน ญี่ปุน และมาเลเซีย)    
ไกสดแชแข็งและแปรรูป ขยายตัวรอยละ 15.0 (สงออกไปแอฟริกาใต มาเลเซีย และญี่ปุน) และผัก ผลไมสด แชแข็ง 
กระปองและแปรรูป ขยายตัวรอยละ 3.0 (สงออกไปเวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต) โดยสินคาเกษตรสําคัญเริ่มทยอย
ปรับสูงข้ึนจากเดือนกอนเปนแนวโนมท่ีดีตอการสงออกในระยะตอไป 
                  (2)  สินคาอุตสาหกรรม มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 8.7 (YoY) โดยสินคาสําคัญ     
ท่ีขยายตัวไดดี ไดแก ผลิตภัณฑยาง ขยายตัวรอยละ 64.7 (สงออกไปตลาดจีน สหรัฐฯ และญี่ปุน) เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 18.4 (สงออกไปตลาดสหรัฐฯ ฮองกง และเนเธอรแลนด) และน้ํามันสําเร็จรูป 
ขยายตัวรอยละ 53.9 (สงออกไปตลาดสิงคโปร จีน และกัมพูชา)  
           สินคาสงออกท่ียังคงหดตัว แบงออกเปน     

(1) สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาเกษตรสําคัญท่ียังคงหดตัว ไดแก ผลิตภัณฑสําปะหลัง 
ลดลงรอยละ 16.5 และน้ําตาลทรายท่ีลดลงตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3 ท่ีรอยละ 5.4  

(2) สินคาอุตสาหกรรม  สินคาสําคัญท่ีหดตัวมาก ไดแก ทองคํา ลดลงรอยละ 27.4 และอุปกรณและ
สวนประกอบ ลดลงรอยละ 0.9  
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3. แนวโนมตลาดแรงงานจากการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงาน (Probability of Crisis) 
3.1 แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 
     แนวโนมการจางงานมีการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในระยะสั้น (3 เดือน) และการวิเคราะหโอกาสเกิด

วิกฤตในระยะยาว (12 เดือน) โดยการวิเคราะหโอกาสการเกิดวิกฤตในระยะยาวนั้นจะมีความแมนยํามากกวาการวิเคราะห
โอกาสการเกิดวิกฤตในระยะสั้น 
 

 

3.1.1 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33  
แนวโนมระยะยาว : สถานะเตือนภัย 
        แนวโนมการจางงานของผูประกันตนมาตรา 33 
ในอีก 12 เดือนขางหนา (เมษายน 2560 ถึงมีนาคม 
2561) เทา กับ 95.00% อยู ในสถานะเตือนภัย  
โดยตัวแปรท่ีตองติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่อง
ประกอบดวย (1) การใชกระแสไฟฟา 3 เดือนกอน
หนาขยายตัว (0.22%) (2) ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน  3 เดือนกอนหนาขยายตัว เ พ่ิม ข้ึน 
(8.51%) (3) อัตราการใชกําลังการผลิต 1 เดือนกอน
หน าชะลอตั ว เ พ่ิม ข้ึน  (-9 . 96%) (4) ดั ชนี ชี้ นํ า
เศรษฐกิจประเทศไทย 1 เดือนกอนหนาชะลอตัว
เพ่ิมข้ึน (-0.17%) สงผลใหยังมีโอกาสเกิดวิฤตการจาง
งานลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ในอีก 12 
เดือนขางหนานี้  
 

 3.1.2 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33  
แนวโนมระยะส้ัน : สถานะปกติ 

แนวโนมการจางงานผูประกันตนมาตรา 33  ในอีก 
3 เดือนขางหนา (เมษายน 2560 ถึง มิถุนายน 2560) 
เทากับ 0.02 % อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตองติดตาม
และเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย (1) การใช
กระแสไฟฟา 3 เดือนกอนขยายตัว (0.22% ) (2) ดัชนีการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว (8.51%) และ (3) 
มูลคาการสงออก 2 เดือนกอนหนาขยายตัว (1.57%) 
สงผลใหยังไมมีโอกาสเกิดวิฤตการจางงานลูกจางในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 ในอีก 3 เดือนขางหนานี้ 
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3.2 แนวโนมการจางงานลูกจางภาคเอกชนจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ : แนวโนมระยะยาว : สถานะเฝาระวัง 
         แนวโนมการจางงานลูกจางเอกชนจากขอมูล

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในอีก 12 เดือนขางหนา 
( มิ ถุนายน  2560 ถึ งพฤษภาคม  2561) เท า กับ 
76.02% อยูในสถานะเฝาระวัง ตัวแปรท่ีตองติดตาม
และเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย (1) ดัชนีชี้นํา
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 1 ไตรมาสกอนหนา
ชะลอตัวเพ่ิมข้ึน (-0.17%) (2) ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัว
ลดลง (4.58%) และ (3) มูลคาการสงออก 4 1 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัวลดลง (6.57%) สงผลใหยังมี
โอกาสเกิดวิกฤตจางงานลูกจางเอกชนจากขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
 
 
 

3.3 แนวโนมการวางงานของลูกจางภาคเอกชนในตลาดแรงงาน : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 
  

         แนวโนมการวางงานจากขอมูลลูกจางเอกชน
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในอีก 12 เดือนขางหนา 
(มิถุนายน 2560 ถึงพฤษภาคม 2561) เทากับ 0% 
อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตองติดตามเฝาระวัง
ประกอบดวย (1) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว (2.71%) (2) ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย1 ไตรมาสกอนหนาขยายตั ว 
(11.89%) และ (3) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก
1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวตอเนื่อง (35.02%) สงผล
ใหยังไมมีโอกาสเกิดวิฤตการวางงานจากขอมูลลูกจาง
เอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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      4.การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

จากการวิเคราะหสัญญาณการจางงานของไทย จากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ/1 กลุมประเทศ อยูในภาวะ
ปกติ และไมมีผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4.1 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศจีน 

ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจจีนเดือนมีนาคม 2560 อยูท่ี 
99.10 เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนา
71.00% (YoY) โดย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ขยายตัว 6.9% เม่ือเทียบกับปท่ีแลว ขณะท่ี
อัตราเงินเฟออยูท่ีระดับ 1.4% ในขณะท่ีภาคการคา
และการลงทุนฟนตัวอยางมีเสถียรภาพ ประกอบกับ
ภาคการบริโภคและการจางงานภายในประเทศ
ขยายตัวอยางแข็งแกรงเชนนี้ คาดวา เศรษฐกิจจีนจะ
สามารถขยายตัวไดตามเปาหมายท่ีระดับ 6.5% ในป
นี้อยางแนนอน 

 
 
 

 4.2 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุน 
ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจญี่ปุนเดือนมีนาคม 

2560 อยูท่ี 100.10 เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของ 
ปกอนหนา 50.00% (YoY) ในเดือนมีนาคม 2560 
ดัชนี PMI ภาคบริการปรับเพ่ิมข้ึนเปนระดับสูงท่ีสุด 
ในรอบ 19 เดือน จากอุปสงคและความเชื่อม่ันท่ี
เพ่ิมข้ึน การสงออก ขยายตัวรอยละ 12.0 จากชวง
เดียวกันปกอน เปนการขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 2 ป 
และขยายตัวดีตอเนื่องจากเดือนกอนท่ีรอยละ 11.3 
การนําเขา ขยายตัวรอยละ 15.8 จากชวงเดียวกันป
กอน เรงข้ึนจากรอยละ 1.2 ในเดือนกอน สงผลให
ดุลการคาเกินดุล 614.7 พันลานเยน 
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 4.3 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจกลุมประเทศสมาชิก
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) 

ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจกลุมประเทศ OECD 
เดือนมีนาคม 2560 อยูท่ี 100.10 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา 0.50% (YoY) อัตราเงินเฟอ
เดือนธันวาคม 2559 อยูท่ี 1.1% เพ่ิมข้ึนจากเดือน
กอนท่ีอยูท่ีรอยละ 0.6 อัตราการวางงานเดือนธันวาคม 
2559 ทรงตัวอยูท่ี 9.6% และ GDP ไตรมาส 4/2559 
(เบื้องตน) ขยายตัวอยูท่ี 1.8% จากชวงเดียวกันของปกอน  

 
  4.4 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา 
เดือนมีนาคม 2560 อยูท่ี 99.80 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา 0.91 (YoY)  GDP ไตรมาสท่ี 1 
ป 2560 ขยายตัวเล็กนอยอยูท่ี 2.0% เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคอยู ท่ี
ระดับ 125.6 จุดสูงข้ึนจากเดือนกอนท่ีอยู ท่ีระดับ 
116.1 จุด ซ่ึงเปนระดับสูงสุดในรอบกวา 16 ป ดัชนี 
PMI ของประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคม 2560 
อยูท่ีระดับ 57.2 ลดลงจากเดือนกอนหนาท่ีระดับ 
57.7 ซ่ึงอยูสูงกวาระดับ 50 บงชี้วากิจกรรมการผลิต
ยังขยายตัว โดยพบวาคําสั่งซ้ือใหม การผลิตและการ
นําเขาสินคาลดลง ขณะท่ีคําสั่งซ้ือสินคาสงออกใหม 
และการจางงานปรับตัวเพ่ิมข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจ
โดยรวมยังอยูในทิศทางการฟนตัว อยางไรก็ดี       
การดํ าเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ      
สวนใหญยังคงสรางความตึงเครียดใหกับเศรษฐกิจโลก 
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 4.5 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย 
     ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย 
เดือนมีนาคม 2560 อยูท่ี 100.30 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา 1.31% (YoY)  อัตราเงินเฟอ 
ชะลอตัวลงโดยอยู ท่ีรอยละ 3.6 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันปกอนจากดัชนีราคาหมวดอาหารและหมวด
เครื่องนุงหมขยายตัวชะลอลง มูลคาการสงออก 
ขยายตัวรอยละ 23.6 จากชวงเดียวกันปกอนเรงข้ึน
จากเดือนกอนท่ีขยายตัวรอยละ 11.5 เนื่องจากดัชนี
หมวดอุตสาหกรรม หมวดเหมืองแร และหมวดน้ํามัน
และกาซขยายตัวเรงข้ึนท่ีรอยละ 22.0 40.0 และ 
19.5 ตามลําดับ มูลคาการนําเขาขยายตัวรอยละ 
18.2 จากชวงเดียวกันปกอน เรงข้ึนจากเดือนกอนท่ี
ขยายตัวรอยละ 11.6 โดยดัชนีหมวดน้ํามันและกาซ
ในเดือนนี้ยังคงขยายตัวในระดับสูงแตชะลอลงจาก
เดือนกอนท่ีรอยละ 45.7 ทําใหดุลการคาเกินดุล 1.3 
พันลานดอลลารสหรัฐ ในวันท่ี 20 เม.ย.60 ธนาคาร
กลางของอินโดนี เ ซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายท่ีรอยละ 4.75 ตอป 
 

 

 

4.6 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินเดีย 
      ดัชนี ชี้ นํ าภาวะเศรษฐ กิจประเทศ อิน เดี ย  
เ ดื อน มีนาคม  2560  อยู ท่ี  100 . 3  ลดลงจาก 
เดือนเดียวกันของปกอน -0.90% (YoY) ดัชนี PMI 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 52.5 จุด จาก 50.7 
จุดในเดือนกอน สูงสุดในรอบ 5 เดือน จากคําสั่งซ้ือ
และยอดสงออกท่ีปรับดี ข้ึน ดัชนี PMIภาคบริการ 
เพ่ิมข้ึนสูระดับ 51.5 จุดจาก 50.3 จุดในเดือนกอน 
อัตราเงินเฟอ อยูท่ีรอยละ 5.7 ชะลอลงเล็กนอยจาก
รอยละ 6.5 ในเดือนกอน 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนชีี้นําภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศอุตสาหกรรมท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย 

ประเทศ/กลุม

ประเทศ 

คาดัชนีและอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชน ี คาอางอิงท่ีไม

กระทบการ

จางงาน 

ผลการเปรียบเทียบอัตรา

เปลี่ยนแปลงกบัคาอางอิง 
Q4/2559 (ธันวาคม) Q1/2560 (มีนาคม) 

 2558 2558 2559 2560 

ประเทศญี่ปุน 

*(%YoY) 

99.6 

(-0.20) 

100.1 

(0.50) 

99.60 

(1.00) 

100.10 

(0.50) 

 

-2.24 

0.50> -2.24 

ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย 

ประเทศจีน 

(%YoY) 

97.7 

(-1.31) 

99.4 

(1.74) 

98.40 

(-0.91) 

99.10 

(0.71) 

 

-3.19 

0.71 > -3.19 
ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย 

กลุมประเทศ
OECD 

**(%YoY) 

99.7 

(-0.60) 

99.9 

(0.20) 

99.60 

(-0.50) 

100.10 

(0.50) 

 

-1.97 

 0.50 > -1.97 

ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

(%YoY) 

99.0 

(-1.20) 

99.4 

(0.40) 

98.90 

(-0.70) 

99.80 

(0.91) 

 

-2.24 

0.91 > -2.24 

ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ 
อินโดนีเซีย 

(%YoY) 

98.2 

(-0.71) 

99.8 

(1.63) 

99.00 

(0.30) 

100.30 

(1.31) 

-6.53 1.31 > -6.53 

ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ 
อินเดีย 

(%YoY) 

100 

(0.70) 

100.3 

(0.30) 

100.30 

(1.00) 

99.40 

(-0.90) 

-2.04 -0.90 > -2.04 

ไมกระทบการจางงานของ
ตลาดแรงงานไทย 

หมายเหตุ** กลุมOECD ประกอบดวยประเทศที่มีรายไดสูง 27ประเทศ ไดแก ออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมารก ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ไอซแลนด 

ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฟนแลนด ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด สาธารณรัฐเชก ฮังการี เกาหลีใต และสาธารณรัฐสโลวัก และประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง-สูง 3 ประเทศ ไดแกเม็กซิโก โปแลนด และ

ตุรกี 
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5. แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรม  

 การวิเคราะหแนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2560 
ท้ังหมด 14 อุตสาหกรรม พบวา 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการจางงานปกติ 6 อุตสาหกรรม ไดแก 

1. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว มีโอกาสเกิดวิกฤต 5.70% 

2. อุตสาหกรรมภัตตาคาร มีโอกาสเกิดวิกฤต 0% 

3. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก มีโอกาสเกิดวิกฤต 6.37% 

4. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต มีโอกาสเกิดวิกฤต 0% 

5. อุตสาหกรรมขนสง มีโอกาสเกิดวิกฤต 35.35% 

6. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน มีโอกาสเกิดวิกฤต 29.89% 

 

 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการจางงานท่ีแจงเตือนใหเฝาระวังมี 8 อุตสาหกรรม ไดแก 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีโอกาสเกิดวิกฤต 100% 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีโอกาสเกิดวิกฤต 100% 

3. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห ฯ มีโอกาสเกิดวิกฤต 100% 

4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม มีโอกาสเกิดวิกฤต 96.40% 

5. อุตสาหกรรมแมพิมพ มีโอกาสเกิดวิกฤต 93.44% 

6. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน มีโอกาสเกิดวิกฤต 57.70%   

7. อุตสาหกรรมกอสราง มีโอกาสเกิดวิกฤต 8.05% 

8. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม มีโอกาสเกิดวิกฤต 43.25%  
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5.1 การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
          ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การผลิตชิ้นสวนและแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุปกรณ
สื่อสาร เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน       สื่อ
แมเหล็กและเชิงแสง มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนินไฟฟา หมอ
แปลงไฟฟา และอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา การผลิต
แบตเตอรรี่และหมอสะสมไฟฟา สายไฟและอุปกรณเดิน
สายไฟ อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 
เครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง) ณ ไตรมาส 1 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 492,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (%
QoQ) พบวา ชะลออยูท่ี  รอยละ -1071 และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน (%YoY) พบวา มีอัตราการ
ชะลออยูท่ีรอยละ -8.38 มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 100.00 ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจาง
งานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) GDP ใน
อุตสาหกรรมไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.54 (YoY) 2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 
ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.68 (YoY) 3) มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 ไตรมาส
กอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 10.07 (YoY) และ 4) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนา 
ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.40 (YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนได     ใน
อนาคต 

การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชะลอตัวจากกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีปรับตัวลดลง 
โดยสินคากลุมเครื่องใชไฟฟาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน คอมเพรสเซอร พัดลมตาม
บาน ตูเย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน้ํารอน และหมอหุงขาว เนื่องจากการสงออกตูเย็นไปตลาดหลักเกือบท้ังหมด
ปรับตัวลดลง และเครื่องปรับอากาศท่ีสงออกไปสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวลดลงเชนกัน อยางไรก็ตาม  คาดวา การ
ผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผา
สามารถขยายตัวไดท้ังในประเทศและตลาดสงออกหลัก ขณะท่ีแผงวงจรรวม (IC) ก็เปนชิ้นสวนสําคัญในการพัฒนา
สินคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน และ HDD ท่ีมีผูผลิตบางรายขยายกําลังการผลิตและสงออกไปตลาดหลัก
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY YoY QoQ YoY 

GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา 0.72 -12.21 -1.24 0.72 -12.21 -1.24 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคเอกชน 3.65 1.99 2.68 3.65 1.99 2.68 

มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2.71 9.13 1.45 2.71 9.13 1.45 

ดัชนีช้ีนําประเทศญี่ปุน -0.30 0.00 0.20 -0.30 0.00 0.20 

ท่ีมา      :   GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     ดัชนีการอุปโภคบริโภคเอกชน และมูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  
                  ดัชนีชี้นําประเทศญี่ปุน จาก Organization for Economic Cooperation and Development 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -16.19 -7.45 -6.26 2.41 -16.19 -7.45 -6.26 2.41 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.2 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  
       การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน เชน ยานยนต รถพวงและรถก่ึงพวง และรถ
จักยานยนต ฯลฯ ณ ไตรมาสท่ี 1 ป 2560 จํานวน
ลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนมีจํานวน 404,000 คน ชะลออยู ท่ีรอยละ      
-10.42 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
(%YoY) และเ ม่ือเทียบกับไตรมาสกอน   
ท่ีมีจํานวนลูกจางในภาคเอกชนจํานวน 458,000 
คน ชะลอตัวรอยละ -11.79 (%QoQ) เชนเดียวกัน

ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมการจางงานใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาส
กอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 35.02  (YoY) 2) ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพ่ือการพาณิชยใน
ประเทศ 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.43 (YoY) 3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาส
กอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.92 (YoY)  4) ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายอยูท่ีรอย
ละ 0.15 (YoY) และ 5) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.40 
(YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

เม่ือพิจารณาดัชนีชี้นําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนคาดวามี
แนวโนมเติบโต โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การบริโภคเอกชนซ่ึงสะทอนจากความตองการรถยนต
ภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3 ติดตอกัน 
(สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง) สินเชื่อผูบริโภคในหมวดยานยนตท่ีเพ่ิมข้ึน (2) รายไดเกษตร 
ท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่องตามราคายางและผลผลิตขาว ประกอบกับความเชื่อม่ันผูบริโภคทยอยปรับดีข้ึนเชนเดียวกัน  
(3) การสงออกรถยนตเชิงพาณิชยไปออสเตรเลียจากกการท่ีผูประกอบการหาตลาดใหมเพ่ือทดแทนตลาด
ตะวันออกกลางท่ียังหดตัวตอเนื่อง และการสงออกรถจักรยานยนตขนาดใหญไปยุโรปและอาเซียนตามการขยาย
กําลังการผลิตของผูประกอบการรายใหญ และ (4) ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคทยอยปรับตัวดีข้ึนเปนเดือนท่ี 4 
ติดตอกัน และสูงสุดในรอบ 15 เดือน (สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง)  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.02 -0.73 

ปริมาณการจําหนายรถยนตน่ังและ

รถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 21.22 3.03 5.43 0.44 -13.64 12.97 15.93 -0.84 

ดั ช นี ช้ี นํ า ภ า วะ เ ศ รษฐ กิ จขอ ง

ประเทศไทย 
2.92 -1.08 2.51 1.45 0.40 -0.72 -0.17 0.73 

ดัช นี ราคาผู ผ ลิ ตยานยนต และ

ช้ินสวน 
0.09 0.00 0.15 0.06 0.13 -0.03 -4.09 -4.13 

ดั ช นี ช้ี นํ า ภ า วะ เ ศ รษฐ กิ จขอ ง

ประเทศญี่ปุน 
-0.30 0.00 -0.30 0.00 0.20 0.30 0.40 0.10 

 
ที่มา     :  ปริมาณการจํ าหน ายรถยนตนั่ งและรถยนต เพื่ อการพาณิชย ในประเทศ  ดัชนีชี้ นํ าภาวะ เศรษฐกิจของประเทศไทย 
                 จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
               ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน จาก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 
                ราคาน้ํามันดิบ Brent  ในตลาดโลก จาก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 
 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 13.36 9.09 -3.46 -9.15 -9.15 2.46 -10.42 -11.79 

ที่มา        :     สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.3 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  

 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตว  เชนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ณ ไตร

มาสท่ี 1 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

อาหารและอาหารสัตว จํานวน 1,171,000 คน ซ่ึง

ขยายตัวอยูท่ี8.93% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ซ่ึงมีลูกจาง

อยูจํานวน 1,075,000 คน แตหากเทียบกับไตรมาสท่ี 4 

ป 2559 พบวา มีการขยายตัวอยูท่ี 0.19 %  ซ่ึงมี

จํานวนลูกจางจํานวน 1,066,000 คน มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงานอยูท่ี 0.06% ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว 4 ไตรมาสกอน

หนา ขยายตัวอยูท่ี 1.39 % (YOY) 2) อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม  

2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ี 0.78 % (YOY) และ 3) ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 3 ไตรมาสกอนหนา 

ขยายตัวอยูท่ี 1.73 % (YOY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

ประกอบกับ มูลคาการสงออกสินคาประเภทอาหาร ณ ไตรมาสท่ี 1 ป 2560 อยูท่ี 6,508.92 ลานเหรียญสหรัฐ มี

อัตราเพ่ิมข้ึนเล็กนอยอยูท่ี 0.21% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (%YoY) 

 แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมคาดวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการผลิตใน

อุตสาหกรรมมีการผลิตเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน ในกลุมสินคาอ่ืนๆ เชน ผักและผลไม ปศุสัตว และ

ประมง สําหรับการสงออกในภาพรวมปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากสินคาสงออกสําคัญ เชน ไกสดแชแข็ง  

ไกแปรรูป สับประรดกระปอง ท่ีเพ่ิมคําสั่งซ้ือจากประเทศผูนําเขาท้ังญี่ปุนและยุโรปท่ีตองการสินคาไทยเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงเกาหลีใตและสิงคโปรไดเปดนําเขาไกแชเย็นแชแข็งจากไทย เนื่องจากประเทศประเทศคูคาหลายประเทศ

ประสบปญหาไขหวัดนกและคุณภาพ สวนสินคาประมงของไทยไดรับผลดีจากระดับราคาท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ประกอบ

กับผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับระดับการจัดอันดับการคามนุษยของไทยข้ึนจาก Tier3 เปน Tier2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 50 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูผลิตผลผลติ

การเกษตรและปศุสัตว 
1.39 8.36 2.40 -1.63 1.28 -3.57 -52.51 -53.80 

อัตราการใชกําลังการ

ผ ลิ ต  ก า ร ผ ลิ ต

ผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่ม 

-1.20 -14.14 1.97 -0.76 0.78 10.05 -6.33 -0.12 

ดัชนีราคาผูบริโภคดาน

อาหาร 2.44 2.16 1.72 -0.08 -0.15 -1.81 -11.32 -11.53 

  ที่มา :  ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว และดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร จากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
   อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

                
ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -1.57 -0.93 -5.20 -5.82 0.19 6.28 8.93 9.85 

   ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4 การจางงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

       การจางงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประกอบดวย 
การผลิตสิ่งทอ และการผลิตเสนใยประดิษฐ ณ ไตรมาส 1  
ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอจํานวน 
199,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) พบวา  
มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 3.11แตเม่ือเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันกับปกอน (%YoY) พบวา มีอัตราการ
ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 11.8 มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน
รอยละ 100 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 
1) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ี
รอยละ 0.91 (YoY) และ 2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.82 (YoY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจาง
ภาคเอกชนไดในอนาคต  
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอชะลอตัว เนื่องจากการสงออกสิ่งทอไปตลาดหลักลดลง ไมวาจะเปน
อาเซียน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน อยางไรก็ตามการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมขยายตัวได
เนื่องจากการสงออกผาผืนและเสนดายไปตลาดเวียดนามไดมากข้ึน 
ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

การใชกระแสไฟฟา 5.56 9.71 2.54 -2.52 0.91 -4.56 0.91 -1.14 

ดั ช นี อุ ป โ ภ คบ ริ โ ภ ค

ภาคเอกชน 

3.82 -1.65 3.65 1.99 2.68 0.44 5.22 2.85 

ที่มา : การใชกระแสไฟฟา และ ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จากธนาคารแหงประเทศไทย  
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -16.82 0.00 -13.11 0.56 -3.98 7.82 11.80 3.11 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.5 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  
        ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องนุงหม ประกอบดวย เสื้อผาและเครื่องแตงกาย 
ณ ไตรมาส   ท่ี 1 ป 2560 จํานวนลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีจํานวน 327,000 คน อัตรา
การขยายตัวรอยละ 0.93 เ ม่ือเทียบกับระยะเวลา
เดียวกันของ        ปกอน (%YoY) แตเม่ือเทียบกับไตร
มาสกอน ท่ีมีจํานวนลูกจางในภาคเอกชนจํานวน 
325,000 คน เพ่ิมข้ึนตัวรอยละ 0.62 (%QoQ) มี
โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 0.56 ท้ังนี้ 

ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลใหการจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมชะลอตัว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปร 1) ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และสิ่งทอ 2 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ี -1.10 % (YoY) 2) ราคา
น้ํามันดิบ Brent 3 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ี -0.60 % (YoY) และ 3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา 3 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ี -0.50 % (YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจาง
งานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต  
 สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ตามสถานการณการสงออก 
ท่ีขยายตัวดีข้ึนจากประเทศคูคา ท้ังในตลาดญี่ปุนและตลาดอาเซียน โดยเฉพาะการสงออกไปยังประเทศเวียดนาม 
กัมพูชา และเมียนมาท่ีอุตสาหกรรมตนน้ําของประเทศดังกลาวยังไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ อีก
ท้ังแนวโนมการสงออกไปยังประเทศจีนและฮองกงคาดวาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเมืองซ่ึงเปนท่ีตั้งการผลิต มีคาจางท่ีสูง
กวาในประเทศไทยประมาณ 2 เทา  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย 

เสนดาย และสิ่งทอ 0.24 -0.32 0.24 0.00 -0.32 0.00 

ราคานํ้ามันดิบ Brent 
-39.09 -20.26 -31.63 0.63 -21.52 26.28 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ

ของสหรัฐอเมริกา -1.10 -0.10 -0.60 -0.10 -2.20 0.00 

ที่มา : ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และส่ิงทอ จาก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จาก จาก Organization for Economic Cooperation and Development 
 ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 5.25 11.42 0.00 -5.26 0.62 -4.97 0.93 0.62 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.6 การจางงานอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต  ของใชสวนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          การจางงานอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก 

การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวน

บุคคล เชน การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยาน

ยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีกน้ํามัน

เชื้อเพลิงรถยนต การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา 

ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต การขายปลีกยกเวน

ยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการซอมแซมของใช

สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล ณ ไตรมาส 1 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 2,499,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอย

ละ 3.48 มีโอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยู ท่ีรอยละ 6.37 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกฯ ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 

ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 35.02  2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอย

ละ 2.74 และ 3) ดัชนีราคาผูบริโภค    3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 0.26 สามารถชวยเตือนภัยการเกิด

วิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

สําหรับกุมภาพันธ 2560 ดัชนีคาปลีกขยายตัวรอยละ 2.53 (YOY) เม่ือพิจารณายอดขายราย

หมวดแลว พบวามียอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา ยกเวนหมวดสินคาคงทน และยอดขายหางสรรพสินคาและ

รานคาท่ัวไป  อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก 

รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทาง

ไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงนี้เปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  ทําใหผูอยูในอุตสาหกรรมนี้เปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน  

สําหรับดัชนีคาสงมีการชะลอตัวรอยละ 9.20 เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว พบวามีการชะตัวในทุกหมวด

สินคา 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
 

ราคานํ้ามันดิบ Brent 
 

 
-2.20 

 
-3.48 

 
36.87 

 
11.60 

 
35.02 

 
-0.73 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน 
(2 ไตรมาสกอนหนา) 

3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 

ดัชนีราคาผูบริโภค 
(3 ไตรมาสกอนหนา) 

0.26 -0.15 0.73 0.22 -4.75 -5.87 

 

ที่มา : ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย , ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
        คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -0.79 -1.16 6.54 5.07 4.19 -1.75 3.48 1.42 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 56 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

5.7  การจางงานอุตสาหกรรมแมพิมพ 

 การจางงานอุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรม
แม พิ มพ เ ป น อุ ต ส าหกรรมสนั บ สนุ น  ( Supporting 
Industry)หรืออุตสาหกรรมกลางน้ําท่ีรองรับอุตสาหกรรม
การผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท เนื่องจากการผลิตสินคา
หลายสาขาจําเปนตองอาศัยแมพิมพ (Mould) ในการข้ึน
รูปและกําหนดรูปรางผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 
และขนาดตามความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา 
อุตสาหกรรมแม พิมพ เปน อุตสาหกรรมท่ี เชื่ อมโยง

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน เปนตน 

จํานวนลูกจางภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ ไตรมาส 1 ป 2560 มีจํานวน 206,000 คน ขยายตัว
อยูท่ีรอยละ 3.48 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน (%YOY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีจํานวน
ลูกจาง 221,000 คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -5.88 (%QoQ) มีโอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยูท่ีรอยละ 94.66  
ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 35.01 (YoY) 2) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -1.12 (YoY) และ 3) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.58 (YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤติการจางงานลูกจาง
ภาคเอกชนไดในอนาคต  

อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา      
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพชะลอตัว             
โดยมีปจจัยสนับสนุนดังนี้ (1) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไฟฟาท่ีปรับตัวลดลง โดยเฉพาะสินคากลุม
เครื่องใชไฟฟาภายในบานท่ีการสงออกชะลอตัว (2) อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑท่ีชะลอตัวลง
ตามกําลังซ้ือของประเทศคูคา อยางไรก็ตาม คาดวาการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตาม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคภายในประเทศ และความตองการของประเทศคูคาใหม 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.02 -0.73 

ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน 
-0.29 -0.62 -0.77 2.27 -0.47 -1.20 

ดัชนีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรม 
-0.10 -0.56 1.52 6.73 1.58 1.21 

 
ที่มา : ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration, ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
        ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จาก สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 3.05 1.00 13.33 8.87 21.43 0.00 3.48 -5.88 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.8 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง  

   การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง เชน 

การกอสรางอาคาร งานวิศวกรรมโยธา ฯลฯ ณ ไตร

มาส 1 ป 2560 มีจํานวน 1,596,000 คน ชะลอตัวอยูท่ี

รอยละ -13.02 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผาน

มา (YoY) ซ่ึงมีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 1,835,000 คน 

เปนการชะลอตัวตอเนื่องมา 1 ไตรมาสกอนหนา มีโอกาส

เกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 0.58 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นํา

สําคัญท่ีสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง 

ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 

1.22 (YoY)2) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.17 (YoY)  

และ 3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.29 (YoY)  สามารถชวยเตือนภัย

การเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต  

 อุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและ 

การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐ การลงทุนดานการกอสรางเริ่มมีทิศทางท่ีดีข้ึน สวนหนึ่งจะเปนในสวน

งานกอสรางของภาครัฐ ท่ีรัฐบาลยังคงใหความสําคัญในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท้ังโครงการลงทุนภายใต

งบประมาณประจําป อาทิ โครงการรถไฟทางคู โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เปนตน ซ่ึงนาจะสงผลดีตอ

ผูประกอบการในธุรกิจรับเหมากอสรางและธุรกิจในหวงโซ อาทิ ผูผลิตวัสดุกอสรางและรานคา ธุรกิจเครื่องจักรและ

อุปกรณกอสราง เปนตน อยางไรก็ดี  ตนทุนการดําเนินธุรกิจในระยะขางหนามีโอกาสปรับตัวสูงข้ึนจากหลายปจจัย อาทิ 

การปรับข้ึนคาจางแรงงาน แนวโนมราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในกลุมโลหะมีความผันผวน และแนวโนม 

การปรับข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เปนตน 
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ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง  

5.74 -2.44 4.46 -3.68 -7.88 0.00 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 
ประเทศไทย 2.92 -1.08 2.51 1.45 0.40 -0.72 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 0.93 -1.02 -0.29 -0.62 -0.77 2.27 
ที่มา :  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  
                  GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 5.82 29.50 1.06 -6.70 0.91 -15.83 -2.12 -3.75 

ที่มา        :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.9 การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

 การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

เชน การผลิตแผนไม การผลิตเฟอรนิเจอร ฯลฯ ณ ไตรมาสท่ี 

4  ป  2559 มี จํ านวน  204 ,000  คน ชะลอตั วอยู ท่ี 

รอยละ -7.69  เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา 

(YoY) ซ่ึงมีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 221,000 คน และ

เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมามีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี 

รอยละ -0.49  มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 54.80 

ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรม 

ไมและเครื่องเรือน ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร  

1) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 36.87 (YoY) 2) มูลคาการสงออกหมวดไม

และเครื่องเรือน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.34  (YoY) และ 3) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3 

ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.82 (YoY)  สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจาง

ภาคเอกชนไดในอนาคต 

  อยางไรก็ตามการจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนม

ขยายตั วตามโครงสร าง พ้ืนฐานขนาดใหญของรั ฐ  ซ่ึ งจะส งผลใหความตองการสินค าตกแต งบ าน  

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนดวย อีกท้ังการสงออกไมและผลิตภัณฑจากไมท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากตลาดหลักท้ังอาเซียน จีน 

สหรัฐอเมริกา และตลาดในแถบเอเชียท่ีมีกําลังซ้ือสูงข้ึน  (ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 61 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

-21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 

มูลคาการสงออกหมวดไมและเครือ่งเรือน 
0.71 1.52 9.34 9.34 7.34 -3.50 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน 3.82 -1.65 3.65 1.99 2.68 0.44 
ที่มา       :   มูลคาการสงออกหมวดไมและเคร่ืองเรือนและดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  
                ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration  

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 6.52 10.86 -1.15 5.71 -11.64 -20.85 -7.69 -0.49 

ที่มา     :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.10 การจางงานอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน  
 การจางงานอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทาง

การเงิน เชน การเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการ

ประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ การประกันภัย

และกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการประกันสังคมภาค

บังคับ และกิจกรรมท่ีชวยเสริมการเปนตัวกลางทาง

การเงิน ณ ไตรมาส 4 ป 2559 มีลูกจางภาคเอกชน

จํานวน 429,000 คน ขยายตัวรอยละ 4.13 จาก

ระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY)  โอกาสการเกิด

วิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 57.70  ท้ังนี้ ดัชนีชี้นํา

สําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

การเปนสื่อกลางทางการเงิน ไดแกอัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม 3 ไตรมาส

กอนหนาขยายตัวรอยละ 10.84 (YoY)  2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 1.09 

(YoY)   และ3) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 6.04 (YoY)  สามารถชวยเตือนภัย 

การเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

สําหรับหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน ณ ธันวาคม 2559 อยูท่ี 386,585 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 2.83 ตอสินเชื่อรวม และขยายตัวรอยละ 14.31 จากระยะเดียวกันปกอน แนวโนมหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได

ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอน สถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ  โดยท่ีดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม ในภาพรวมมีแนวโนมหดตัว อยางไรก็ตามคาใชจายภาครัฐ 

ขยายตัวดีตอเนื่องและเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ 

ปจจุบันสถาบันการเงินไดพัฒนาธุรกิจบริการใหครบวงจรและนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

การดําเนินงาน และเพ่ือสนับสนุนการใหบริการลูกคาสงผลใหสถาบันการเงินหลายแหงชะลอการขยายสาขาและ

ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก  และเพ่ิมการพัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial 

Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน การใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง โดยไมตอง

อาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ จึงคาดการณ

แนวโนมป 2560 การจางงานลดลง 

 

 

 

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 63 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
เงินทุนจดทะเบียนนิติ
บุคคลจัดตั้งใหม 

56.54 -15.23 10.84 -36.73 -27.60 16.63 -42.07 -7.41 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
1.08 -0.53 0.93 -1.02 -0.29 -0.62 -0.77 2.27 

คาใชจายของรัฐบาล 8.69 -24.08 17.46 -1.93 -1.69 -15.13 6.04 67.81 

ที่มา :  เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม จาก ธนาคารแหงประเทศไทย , ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
                 คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ลูกจางภาคเอกชน -2.56 1.46 0 -0.72 5.25 1.45 4.13 1.90 

ที่มา    :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.11  การจางงานอุตสาหกรรมการขนสง  

  การจางงานอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก การ
บริการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางรถไฟ ทางทอลําเลียง 
ทางถนน ทางน้ํา หรือทางอากาศ และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการขนสง เชน สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีสถานีปลายทาง
และสถานท่ีจอด การขนถายสินคา สถานท่ีเก็บสินคา เปนตน 
จํานวนลูกจ างภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนส ง   
ณ ไตรมาส 4 ป 2559 มีจํานวน 542,000 คน ขยายตัวอยู ท่ี 
รอยละ 6.9 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
(%YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ท่ีมีจํานวนลูกจาง 
511,000 คน ขยายตัวรอยละ 6.07 (%QoQ) มีโอกาส 

การเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 30.27 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 
การขนสง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ี 
รอยละ 2.48 (YoY)  2) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.04  (YoY) และ 3) ราคา
น้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 4 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -31.63 (YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการ
เกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

อุตสาหกรรมการขนสงเปนอุตสาหกรรมภาคการบริการ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ และเปน
ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซ่ึงการจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดการณวาจะมีแนวโนมขยายตัว เม่ือพิจารณา
ดัชนีชี้นําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง พบวาดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับดข้ึีนและมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยไดรับแรงสนับสนุนจากรายไดเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึน   ตามราคาสินคาเกษตรท่ีปรับ
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสูงข้ึนหลังผลผลิตลดลงเพราะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต ขณะท่ีผลผลิต
การเกษตรอ่ืนปรับดีข้ึนหลังภัยแลงคลี่คลาย และยังไดรับปจจัยสนับสนุนเพ่ิมจากมาตรการของภาครัฐ ไดแก มาตรการ
ลดหยอนภาษีเพ่ือกระตุนการบริโภคในชวงปลายป 2559 และมาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอยในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 

รวมท้ังการสงออกสิ้นคาท่ีปรับดีข้ึนในบางอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายกําลังการผลิตตามการยายฐานและการ
ขยายตลาด ไดแก (1) หมวดเครื่องใชไฟฟา เพ่ือรองรับอุปสงคในหลายตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ (2) 
หมวดยานยนตและชิ้นสวน ตามการยายฐานการผลิตยางลอจากจีนเขามาในประเทศไทย ประกอบกับการขยายตลาด
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต และ (3) หมวดอิเล็กทรอนิกส ตามอุปสงคตอแผงวงจรรวม (integrated 
circuits : IC) จากสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมดีข้ึนเพ่ือนําไปใชเปนชิ้นสวนในการผลิต smart phone รวมถึง hard disk drive 
ท่ีมีการรวบฐานการผลิตจากตางประเทศเขามาในประเทศไทยเพ่ือลดตนทุนการผลิต ตลอดจนภาคการทองเท่ียวท่ี
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการกระตุนการทองเท่ียวของภาครัฐ โดยมีมาตรการปรับลดคาธรรมเนียม ณ ชองทางอนุญาต
ตรวจคนเขาเมือง 1,000 บาท สําหรับนักทองเท่ียว 19 ประเทศชั่วคราวในชวงเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ 
2560 และการขยายระยะเวลาพํานักของนักทองเท่ียว  ในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมท่ีพํานักระยะยาว (long 
stay visa) 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

ดัชนีช้ีนํา 

ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
2.48 1.87 3.82 -1.65 3.65 1.99 2.68 0.44 

คาใชจายของรัฐบาล 
8.69 -24.08 17.46 -1.93 -1.69 -15.13 6.04 67.81 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ใน

ตลาดโลก  
-31.63 0.63 -21.52 26.28 -2.02 -3.48 36.87 11.60 

ที่มา :  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 13.70 19.53 6.75 -6.11 -6.07 -10.19 6.9 6.07 

ที่มา :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.12 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการ

สวนบุคคลอ่ืน ๆ 

       การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งาน

สังคมสงเคราะห   กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม 

และ การบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ เชน การรักษาสัตว 

กิจกรรมดานโรงพยาบาล ดานการแพทยและทันตกรรม 

ดานกายภาพบําบัด ดานพยาบาลและผดุงครรภ รวมท้ัง

ดานใหการดูแลใหท่ีพักแกผูพิการทางสติปญญา ผูมีปญหา

สุขภาพจิต ผูติดยาเสพติด ผูสูงอายุ ผู พิการ ตลอดจน

กิจกรรมดานสังคมสงเคราะหท่ีไมใหท่ีพัก เชน กิจกรรม

ดูแลเด็กเวลากลางวัน ฯลฯ จํานวนผูมีงานทําท่ีเปนลูกจาง

ภาคเอกชนในไตรมาสท่ี 4 ป 2559 พบวา มีลูกจางจํานวน 172,000 คน ทรงตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน (%YoY) ท่ีมีลูกจางจํานวน 172,000 คน แตหากเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ป 2559 พบวา มีการชะลอตัวอยูท่ี 

รอยละ -0.58 ซ่ึงมีจํานวนลูกจางจํานวน 173,000 คน มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 100  

ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะหฯ ไดแก 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ี

รอยละ 3.63 (YOY) 2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.68 (YOY) 

3) GDP ในอุตสาหกรรมสุขภาพ 1 ไตรมาสกอน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.87 (YOY) 4) ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน

ตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 36.87  (YOY) และ 5) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอน

หนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.91 (YOY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดใน

อนาคต 

 แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ มีแนวโนมหดตัว 
เนื่องจากในประเทศยังคงประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลมายังตอเนื่อง  
จากปจจัยตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร โดยเฉพาะการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุ  
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจ็บปวยท่ีมีความรุนแรงและซับซอนข้ึน นอกจากนี้ แรงจูงใจดานผลประโยชนยังทํา
ให แพทย พยาบาลขาดแรงจูงใจท่ีจะไปทํางานในชนบท พ้ืนท่ีหางไกลและกันดาร เพราะคาตอบแทนต่ํา  
เปนผลใหประชากรในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลไดรับคุณภาพบริการจากบุคลากรไมเพียงพอและเสี่ยงตอความผิดพลาดใน
การบริการ เนื่องจากตองรับผิดชอบจํานวนประชากรผูมาใชบริการสูงเกินเกณฑท่ีกําหนด อยางไรก็ดี  
การผลิตและการจําหนายยา คาดวาจะปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากผูผลิตรายใหญบางรายนาจะสามารถกลับมาผลิตยาได
เต็มกําลัง หลังจากท่ียายสถานท่ีตั้งโรงานเม่ือปท่ีผานมา สําหรับการสงออกยา คาดวาจะขยายตัวได เนื่องจาก
ผลิตภัณฑยาของไทยเปนไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S ซ่ึงท่ัวโลกใหการยอมรับ 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรม

ดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 3.63 0.78 2.92 -1.08 2.51 1.45 0.40 -0.72 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
2.48 1.87 3.82 -1.65 3.65 1.99 2.68 0.44 

GDP ในอุตสาหกรรม
สุขภาพ 

7.64 0.25 6.82 1.24 2.94 -0.62 0.87 0.00 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -31.63 0.63 -21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 

การใชกระแสไฟฟา 6.00 -1.15 5.56 9.71 2.54 -2.52 0.91 -4.56 

ที่มา        : ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการใชกระแสไฟฟา จากธนาคารแหง 
                 ประเทศไทย 
                 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration  

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรม

ดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 10.96 -5.81 33.82 12.35 18.49 -4.95 0.00 -0.58 

ที่มา        :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.13 การการจางงานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

 การจางงานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
โรงแรม ไดแก โรงแรม คายพัก และ ท่ีพักชั่วคราว เชน 
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเท่ียวและผูจัดนําเท่ียว 
รวมท้ังกิจกรรมบริการนักทองเท่ียว  ซ่ึงมิไดจัดไวใน
ประเภทอ่ืน ซ่ึงจํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและโรงแรม   ณ ไตรมาส  4 ป 2559 มีจํานวน 
406,000 คน ขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 0.25 เม่ือเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปกอน (YOY) ท่ีมีจํานวนลูกจาง 
405,000 คน แตชะลอตัวจากไตรมาสท่ีแลว มีโอกาสการเกิด
วิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 96.40 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ี
สงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและโรงแรม ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ี
รอยละ 36.87 (YoY) 2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.65(YoY)   
สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการชะลอตัว จากปจจัยลบภายในประเทศ ผลกระทบทัวรศูนยเหรียญ  
ในกลุมนักทองเท่ียวจีน โดยควรเรงทําความเขาใจกับผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจีน จึงจะทําใหนักทองเท่ียวกลุม
นี้ทยอยปรับตัวดีข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีกับการทองเท่ียวไทยในระยะยาวท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ประกอบกับสถานการณ
น้ําทวมในภาคใตชวงปลายเดือนธันวาคมเปนตนมา แตสงผลกระทบในระยะสั้น และฤดูฝน ท่ียาวนานท่ัวประเทศ
เปนอีกปจจัยท่ีมีผลตอการชะลอตัวของนักทองเท่ียว  

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ราคานํ้ามันดิบ Brent 
 

-21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน  
 

3.82 -1.65 3.65 1.99 2.68 0.44 

ที่มา :   ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 
                  ดัชนีอุปโภค จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -0.26 -3.95 12.36 2.83 10.00 1.75 0.25 -0.25 

ที่มา :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.14 การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร  

      การจางงานอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก 
โรงแรม คายพัก และท่ีพักชั่วคราว เชน ภัตตาคาร บาร และ
โรงอาหาร เปนตน จํานวนลูกจ างภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ ไตรมาส 4  ป 2559 มีจํานวน 
584,000 คน เ พ่ิม ข้ึน  รอยละ 8.55 เ ม่ือเ ทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปกอน (YOY) ท่ีมีจํานวนลูกจาง 
538,000 คน และขยายตัวจากไตรมาสท่ีแลว ไมมีโอกาส
การเกิดวิกฤติการจางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผล
ตอการจางงานภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 
ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีราคาผูบริโภคใน

หมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.44 (YoY)  2) อัตราการเขาพักใน
โรงแรม 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.06 (YoY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงาน
ลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 
 อุตสาหกรรมภัตตาคารมีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึนจากระยะเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดรับผลดีจาก
มาตรการลดหยอนภาษี (ชอปชวยชาติ) และเปนเทศกาลจับจายใชสอยชวงสิ้นป เปนแรงหนุนเสริม 
 
ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  
 

2.44 2.16 1.73 -0.08 -0.16 -1.81 

อัตราการเขาพักในโรงแรม  
 

10.61 -11.03 3.48 -6.57 6.06 8.46 

ที่มา :    ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล จาก กระทรวงพาณิชย 
                 อัตราการเขาพักในโรงแรม จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 10.36 12.83 5.41 -6.92 6.8 -5.49 8.55 9.36 
ที่มา :    สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ 
การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปจจัยช้ีนํา 
 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
ธันวาคม 
2559 

 

ณ เดือนธันวาคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบัน
การจาง

งาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผูประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

1 .ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส 
-เครื่องใชไฟฟา 
 (ISIC 2930) 
-อิเล็กทรอนิกส 
 (ISIC 32) 

-4.45 -16.19 -6.26 -5.00 ชะลอตัว
ลดลง 

 
 

13.16 
 
 

0.99 

 
 

0.80 
 
 

15.66 

 
 

0.25 
 
 

16.74 

 
 

2.66 
 
 

13.23 

- - - - -  
 

1.00 

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

100 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 
- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอกนิกสขยายตัวลดลง 
 

2. ย า น ย น ต แ ล ะ
ชิ้นสวน 
 (ISIC 3410) 
 
 

0.00 13.36 -3.46 -4.78 ชะลอตัว -2.01 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

-15.98 -13.08 -9.61 - - - - - 0.07 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน 7% 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตพาณิชยในประเทศ
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

-0.09 -1.57 -5.20 0.19 ขยายตัว -2.21 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

1.03 0.60 -0.37 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
 
 
 

4. สิ่งทอ 
-สิ่งทอ (ISIC 17) 
-ดายฝาย  
(ISIC 1711) 

-16.00 -16.80 -13.10 -3.98 ชะลอตัว
ลดลง 

 
-2.14 

 
-9.81 

 
0.58 

 
-0.06 

 

 
1.23 

 
0.86 

 
0.70 

 
0.01 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

100 % 
 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 
 
 
 
 
 
 
 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 4/2559) มูลคาการสงออก
สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนธันวาคม  2559 
นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปจจัยช้ีนํา 

 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
ธันวาคม
2559 

 

ณ เดือนธันวาคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตรา
การใช
น้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตรา
การใช

แก็ส NGV 

จํานวนนัก 
ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

-9.75 5.25 0.00 0.62 ขยายตัว -11.15 -0.76 -12.18 16.50 - - - - - 0.43 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

43 % 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอชะลอตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 
 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

0.21 -0.79 6.54 4.19 ขยายตัว
ลดลง 

- - - - 10.42 
(พ.ย. 59) 
  

- - -  0.02 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

2% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
  
 2.88 

(พ.ย. 59) 
 

7. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

2.55 3.05 13.33 21.43 ขยายตัว -30.90 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.93 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน 93 

% 
 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอ
ตัว 
-ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 
 
 

8. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กอสราง 
-การผลิตปูนซี เมนต 
ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร 
 (ISIC 2694) 
-เหล็กและเหล็กกลา  
(ISIC 2710) 

5.82 1.06 0.91 -2.12 ชะลอตัว  
 

-25.26 
 
 

31.98 

 
 

1.99 
 
 

24.46 

 
 

4.91 
 
 

24.14 

 
 

2.78 
 
 

14.73 

- - - - - 0.08 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงาน  

8% 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP กอสราง ขยายตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 
เตือนภัยดาน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
ธันวาคม
2559 

 

ณ เดือนธันวาคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชกาซ
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 
-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ
ผลิตภัณฑจากไม ฯ
(ISIC 20) 
-การผลิตเฟอรนิเจอร       
( ISIC 3610) 

6.52 -1.15 -11.60 -7.69 ชะลอตัว
ลดลง 

 
-28.22 

 
 

-16.46 

 
42.46 

 
 

15.80 

 
17.06 

 
 

24.19 

 
-11.07 
 
 
3.52 

- - - - - 0.55 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   55% 

- ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ขยายตัว 
 
 
 
 
 

10. การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

-2.56 0.00 5.25 4.13 ขยายตัว
ลดลง 

- 
 

 

-   - - - - 14.31 
(Q4/59) 

0.47 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   47 % 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหมขยายตัวลดลง 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวลดลง 
 
 

11. ขนสง 13.70 6.75 -6.75 6.90 ขยายตัว -  -   - 1.0 - -  0.30 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน    30 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
- คาใชจายรัฐบาลขยายตัว 
 
 
 

10.8 

12. งานดานสุขภาพ
งานสังคมสงเคราะห 
-เ ค รื่ อ ง มื อ แพท ย
และอุปกรณ  (ISIC 33) 
-ผลิตภัณฑทางเภสัช
กรรม (ISIC 2423) 

10.96 33.82 18.49 0 ชะลอตัว  
 

-0.27 
 

-10.53 

 
 

-5.18 
 

-0.05 

 
 

4.28 
 

3.18 

 
 

2.84 
 

-10.83 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน    100 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวะการผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวะการจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

- ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สะทอน การเปล่ียนแปลงของการใชแรงงานของภาคอุตสาหกรรม(บอกแนวโนมการจางงาน)ซ่ึงดูชั่วโมงทํางานโดยเปรียบเทียบกับเดือนฐานวามีทิศทางอยางไร 

 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 

พฤศจิกายน
2559 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชนี 
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

-0.26 12.36 10.00 0.25 ขยายตัว
ลดลง 

- - - - - - -5.83 
(Q4/59) 

 

- - 0.96 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน   96 % 

- จํานวนนักทองเที่ยวชะลอตัว 
 

2.36 
 

14. ภัตตาคาร 10.36 5.41 6.80 8.55 ขยายตัว - - - - - - - 1.52  
 

- 0 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 

- อัตราการเขาพักโรงแรม 
ขยายตัว  
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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) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวาจะ

อยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1 จนถึง

ระดับติดลบไมเกินรอยละ 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 

 

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 กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 

   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ประจําเดือนมีนาคม 2560 

สน ง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

   28 มี.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิ เคราะห ดัชนี

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีนาคม 

2560 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อุตสาหกรรมไตรมาส 4/2559  

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  มี.ค. 2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไตรมาส 4 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน

มีนาคม 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  เม.ย. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนมีนาคม 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนมีนาคม 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  เม.ย.  2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวการณทํางานของ

ประชากรมีนาคม 2560 

5.  ขอมูลจํานวนผู มี งานทําท่ีเปน

ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม

อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ

ภาวะการ ทํางานของประชากร 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

     ม.ค. 2560 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  

4 ป 2559 

6. Economic Outlook  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ป 

2560  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

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

เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 

1/2560  

7. Social Situation and Outlook 

ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ป 2560  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://social.nesdb.go.th 

  พ.ค. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 

1/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 30 ก .พ. – 15 

มี.ค. 2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนมีนาคม 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 มี.ค.

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนกุมภาพันธ 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 1 6 -3 0  มี . ค .

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 1 6 -3 0  มี . ค .

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง

ธุรกิจ (Business Sentiment 

Index) มกราคม 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

 

  เม.ย. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เ ชื่ อ ม่ั นท า ง ธุ ร กิ จ จ า ก ก ลุ ม

ตัวอยางธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดใหญ 668 ราย เปนราย

เดือน 

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/


 


