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รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาสท่ี 2 ป 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2560 มีจํานวน 10,601,371 คน มีอัตรา  

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.16 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (พฤษภาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 

1.89)  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมิถุนายน 

2560 มีจํานวน 156,587 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.86 (YoY) ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 

(พฤษภาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 10.55) 

 - การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม มาตรา 33 เดือนมิถุนายน 2560 

ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 

21,701 คน คิดเปนรอยละ 0.20 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.23 

 ในการนี้สํานักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงการรายงานจํานวนผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน เดิม

จําแนกตามสาเหตุและประเภทกิจการ เปนจําแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)              

ป 2552 Thailand Standard Industrial Classification (TSIC 2009) ทําใหไมสามารถจําแนกการ

เปลี่ยนแปลงจํานวนผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานตามประเภทกิจการ ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 เปนตนไป 

 กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 

โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีสถานการณดาน

แรงงาน ท่ีควรเฝาระวังในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริม

สําหรับรถยนต อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ และอุตสาหกรรมการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ การเฝาระวังสถานการณจากระบบ

เตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 1 ตัว        

คือ ดัชนีอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน  
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สวนท่ี 2 รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ไตรมาสท่ี 2 ป 2560 

 แนวโนมการจางงาน และวางงาน 

 การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบ

เตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดาน

การจางงานในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว (มีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 1 ตัว คือ ดัชนีอุปโภคบริโภคของ

ภาคเอกชน) 

 

 ปจจัยท่ีสนับสนุน  

 การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

 1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ

และการสรางความปรองดองสมานฉันท และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมท้ังการมีแผนงานบูรณา

การเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท้ังระดับ Agenda ระดับ Regional และ

ระดับ Area  

 2. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค  

การลงทุนภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  

ดังนี้ 

 -   มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผาน

โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ของบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.) วงเงินคํ้าประกันรวมไมเกิน 100,000 ลานบาท 

 -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 

2558 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว

ของเศรษฐกิจ  

 -   มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอยภายใตโครงการ

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  

 -   มาตรการการคลังเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

สามารถนํารายจายเพ่ือการลงทุนในป 2560 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปภาษี 2560 ได 1.5 เทา 

 -   มาตรการการชวยเหลือเกษตรกร ครม. มีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการดําเนินโครงการ

ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลายในฤดูนาปรัง ป 2560 และโครงการปลูกพืชปุยสด 

ป 2559/2560 ออกไปจนถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 60  

 -   โครงการพักชําระหนี้เงินตนและลดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาว      

ปการผลิต 2559/2560 เปนเวลา 2 ป ปละ 767.91 ลานบาน โดยใหการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป 

 3. การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนเมษายน 2560       

มีจํานวน 364 โรงงาน การจางงาน 12,575 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 75 โรง จํานวนคนงาน       

5,125 คน  

http://warning.mol.go.th/
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 4. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ (1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน       

(2) การสง เสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายเ พ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากชวยเ พ่ิม 

ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลว จะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและ เพ่ือให

สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต (3) โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC)  

 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชน

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ 
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  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2560 

 จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

391 แหง 16,335 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 135 แหง 

(34.52%) 

5,027 แหง 

(30.77%) 

    -สวนภูมิภาค 256 แหง 

(65.48%) 

11,308 คน 

(69.23%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 347 แหง 4,605 คน 

ขนาด M 32 แหง 3,085 คน 

ขนาด  L 12 แหง 8,645 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 112 แหง 4,758 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  

สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทยไตรมาสท่ี 2 ป 2560 (มิถุนายน 2560 เปนตัวแทน)       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวลดลงเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ -0.16  แตชะลอตัวเชนเดียวกันรอยละ -3.10 เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 

อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ 

การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครื่องยนต การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม การแปรรูปและการ

ถนอมสัตวน้ํา และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมิถุนายน 2560 

(MOM) 

เดือนมิถุนายน 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 111.76 

ลดลง 

รอยละ 3.10 

111.76 

ลดลง 

รอยละ 0.16 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 61.05 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ดานบวก ตอดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตเครื่องประดับและเพชรพลอย 

การผลิตเครื่องจักรสํานักงานเครื่องคํานวณ 

ก า ร ผ ลิ ต ห ล อ ด อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส แ ล ะ

สวนประกอบ การผลิตคอนกรีต ซีเมนต และ

ปูนปลาสเตอร และการผลิตผลิตภัณฑท่ีได

จากการกลั่นปโตรเลียม 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ 

การผลิตอุปกรณสําหรับยานยนตและเครื่องยนต 

การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 

การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และการผลิต

ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ด านลบ ต อดั ชนี ผลผลิ ต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตเครื่องปรับอากาศและช้ินสวน 

การผลิตเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลและนํ้าดืม่ 

การผลิตผลิตภณัฑยางอ่ืนๆ การผลิตแปงมัน

สําปะหลัง และการผลิตเฟอรนิเจอร 

การผลิตเครื่องปรับอากาศและช้ินสวน 

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลและนํ้าดืม่ 

การผลิตเครื่องประดับและเพชรพลอย และการ

ผลิตผลิตภณัฑโลหะประดิษฐอ่ืนๆ 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานไตรมาสที่ 2 ป 2560 

แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   
(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 

 

ที่มา :  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (30 มิถุนายน 2560) 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 
 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มิถุนายน 2560)  จํานวน 13,124,410 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบกับ มิถุนายน 2559)      4.47 % 

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤษภาคม 2560) จํานวน 10,992,590 คน 

 - YoY (พฤษภาคม 2560 เทียบกับ พฤษภาคม 2559)       6.31 % 

3) ผู มี ง าน ทํ านอกภาค เกษตร  ( มิ ถุ น ายน  2560 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,601,371 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบกับ มิถุนายน 2559)      2.16 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤษภาคม 2560)  10,523,934 คน 

 - YoY (พฤษภาคม 2560 เทียบกับ พฤษภาคม 2559)       1.89 %    

 จากข อ มู ล  ณ เดื อน มิ ถุ นายน 2560 ผู มี ง าน ทํ าภาคเกษตร จํ านวน 13,124,410 คน มี อั ตรา 

การขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 4.47% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2559 จํานวน 12,562,470 คน 

มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -1.93%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2560 

เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนพฤษภาคม 2560 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  4.47% 

ชะลอตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  6.31% ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 

จํานวน 10,601,371 คน มีอัตราการขยายตัว 2.16% ซ่ึงลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา 

(มิ ถุนายน 2559 ซ่ึงมีจํ านวน 10,377,038 คน ซ่ึงมี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  2.55%) แตหากพิจารณาอัตรา 

การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนพฤษภาคม 2560 ในเดือนมิถุนายน 2560 

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.16% ขยายตัวจากเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.89%  
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

อัตราการวางงาน เดือนมิถุนายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.10 อัตราการวางงานคงท่ีเม่ือเทียบกับ เดือนเดียวกันของ

ปท่ีแลว (มิถุนายน 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 1.10 เชนเดียวกันหากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (พฤษภาคม 2560) 

อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.32 มาอยูท่ีรอยละ 1.10 
 
 

 
 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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 โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม  จํานวน 15,457 คน 

มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  0.22% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (มิ ถุนายน 2559) ตําแหนงงานวาง 

จํานวน 43,991 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 19.58% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2559) 

การบรรจุงานจํานวน 39,036 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 16.37% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 

(มิถุนายน 2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางอยู ท่ี 88.74% มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี 3.45% 

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 35.14% 

มี อั ต ร า ก า ร ช ะ ล อ ตั ว อ ยู ท่ี  16.55% เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ท่ี แ ล ว  ( มิ ถุ น า ยน  2 5 5 9 )

1) ผูสมัครงานใหม (มิถุนายน 2560) จํานวน 15,457 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบ มิถุนายน 2559)  -0.22 % 

2) ตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2560) จํานวน 43,991 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบ มิถุนายน 2559)  19.58 % 

3)   การบรรจุงาน (มิถุนายน 2560) จํานวน 39,036 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบ มิถุนายน 2559)  16.37 % 

4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2560)  88.74 % 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบ มิถุนายน 2559)  -3.45 % 

5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2560)  35.14 % 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบ มิถุนายน 2559)  -16.55 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (มิ.ย.60) แนวโนม  ท่ีมา 

    เศรษฐกิจไทยในเ ดือนมิ ถุนายน 2560 ขยาย ตัวตอ เ น่ือง  
โดยการสงออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินคา เชนเดียวกับภาค
ทองเที่ยวที่เติบโตดี สอดคลองกับอุปสงคตางประเทศที่ดีข้ึนตอเน่ือง 
ดานการใชจายในประเทศการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากการใช
จายในหมวดบริการและสินคาคงทน อยางไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชน
ยังคงหดตัวตามการลงทุนภาคกอสราง การใชจายภาครัฐหดตัวตาม
รายจายลงทุน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว ตามการผลิต
เพื่อขายในประเทศที่ยังไมดี ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ
ทั่วไปชะลอตอเน่ืองตามราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศและราคา
อาหารสด อัตราการวางงานที่ปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน ขณะที่
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการสงออกและภาคการ
ทองเที่ยว  

    เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 การลงทุน
ภาครัฐจะกลับมามีบทบาทมากข้ึน ตามโครงการลงทุน
ตางๆ ที่คาดวาจะมีความคืบหนามากข้ึน โดยเฉพาะการ 
เรงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนจะยังขยายตัวไมสูงนัก จากรายไดเกษตรกร
และภาคทองเที่ยวที่จะยังชะลอลง สวนการสงออกคาดวา
จะยังขยายตัวตอเน่ืองตามอุปสงคตลาดโลกที่ยังมีแนวโนม
ดีข้ึน อัตราดอกเบ้ียยังคงที่ เน่ืองจากการขยายตัวชอง
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชัดเจนมากข้ึน แตการฟนตัวของ
อุปสงคในประเทศยังไมกระจายตัวเทาที่ควร นโยบาย
การเงินจึงควรอยูในระดับผอนปรนตอไป  

รายการ
เศรษฐกจิและ
การเงินเดือน
มิถุนายน 
2560, รายงาน
แนวโนมธุรกิจ 
(รายไตรมาส), 
ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 
ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมิถุนายน 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

 ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,601,371 คน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.16 (YoY) เม่ือเทียบกับ 
เดือนมิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,377,038 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 224,333 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 
156,587 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.86 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการขยายตัว     
อ ยู ที ร อ ย ล ะ  0.56 ( MoM)  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  2560 มี จํ า น ว น  1 5 5 ,719 ค น 
อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.48 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 
33  ผู ป ร ะ กันตน ท่ีสํ านั ก งานประ กันสั ง คมจ า ยประโ ยชน ทดแทนกร ณีว า ง ง านจากสา เหตุ เ ลิ กจ า ง 
มีจํานวนท้ังสิ้น 21,701 คน คิดเปนรอยละ 0.20 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.23 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 

พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.19 0.49 1.89 2.54 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
5.33 0.13 10.55 2.04 

 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.38 1.40 1.48 1.48 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.25 0.22 0.23 0.20 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,601,371 

คน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.16 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา (เดือนมิถุนายน 2559) 

ซ่ึงมีจํานวน 10,377,038 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับ 

เดือนพฤษภาคม 2560 พบวาในเดือนมิถุนายน 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยูท่ีรอยละ 2.16 ขยายตัวจาก 

เดือนพฤษภาคม 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.89 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวา

สถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (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 : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เดือน 

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 

มี.ค.55 = 0.21% 
ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 

ส.ค.45 = -2.93% 
 

เดือน 

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% 
เม.ย.60/เม.ย.59=1.80% 
พ.ค.60/พ.ค.59=1.89% 
มิ.ย.60/มิ.ย.59=2.16% 

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 
เ ม . ย . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,523,934 คน 
พ . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,543,612 คน 
มิ.ย.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,601,371 คน 
 

มิ.ย .60 ผูวางงาน 
156,587 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 2.86% (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

(ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 มีผูวางงานจํานวน 156,587 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY) 

อยู ท่ี  2.86% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว  ( เดือนมิถุนายน 2559) ซ่ึงมีจํานวน 152,240 คน 

และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (พฤษภาคม 2560) พบวามีจํานวน 155,719 คน โดยมีอัตราการขยายตัว 

อยู ท่ี  0.56% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

เดือนมิถุนายน อยูท่ี 1.48% มีอัตราคงท่ีเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.48% 

เชนเดียวกัน โดยอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ อยูท่ี 1.1 % (มิถุนายน 2560) (ดูแผนภาพท่ี 3 

แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

  
 

 
 

1) จํานวนผูวางงาน (มิถุนายน 2560) จํานวน 156,587 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2560 เทียบกับ มิถุนายน 2559) 

- MoM (มิถุนายน 2560 เทียบกับ พฤษภาคม 2560)                                               

 2.86 % 

0.56 

 

2) จํานวนผูวางงาน (พฤษภาคม 2560) จํานวน  155,719 คน 

 

 

- YoY (พฤษภาคม 2560 เทียบกับ พฤษภาคม 2559) 

- MoM (พฤษภาคม 2560 เทียบกับ เมษายน 2559)                                                                                 

             10.55 

           5.33 

% 

% 

มิ .ย .60 = 156,587 คน
YoY = 2.86% 
%MoM = 0.56 % 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 
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แผนภาพท่ี 4 : อัตราการวางงาน จากผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 1: อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

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

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

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

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

เม.ย. 96,872    -19.11 130,717   34.94 104,639   -19.95 109,165   4.33 122,750        12.44 138,276    12.65 147,838  6.92

พ.ค. 101,017   -9.63 129,834   28.53 109,433   -15.71 117,149   7.05 118,397        1.07 140,854    18.97 155,719  10.55

มิ.ย. 107,481   -16.08 120,265   11.89 104,259   -13.31 123,109   18.08 134,573        9.31 152,240    13.13 156,587  2.86

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

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

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 
 
 
 
 

เดือน 

ม.ิย.60 = 1.48 
 

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร              
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3. สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนมิถุนายน 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,701 คน คิดเปนรอยละ 0.20 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.23 และลดลง 
จากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.27 

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก

ของสํานักงานประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

จาง (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

จาง (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

จาง (ม.33)

ม.ค.     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 10,523,934 22,833    0.22

พ.ค.     9,791,769     20,602 0.21   10,066,532     19,650 0.20 10,347,954  27,238    0.26 10,543,612 23,795    0.23

มิ.ย.     9,856,171     19,591 0.20   10,118,561     20,511 0.20 10,377,038  27,930    0.27 10,601,371 21,701    0.20

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 : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ม.ิย.60 = 0.20 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ มิถุนายน 2560 (แนวโนมเดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561) 

 จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33     

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.16 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมอยู

ในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดสั่ง

การใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจใน

สถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 

เดือนขางหนาตั้งแตกรกฎาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2561 อยูใน

ภาวะปกติ” โดยมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 1 ตัว  

 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยสนับสนุน 

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร

ชาตแิละการสรางความปรองดองสมานฉันท และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกประชารัฐ รวมท้ังการมีแผนงานบูรณา

การเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท้ังระดับ Agenda ระดับ Regional และ

ระดับ Area  

2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค  

การลงทุนภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  

ดังนี้ 

 -    มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผานโครงการ 

คํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ของบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.) วงเงินคํ้าประกันรวมไมเกิน 100,000 ลานบาท 

 -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 

2558 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว

ของเศรษฐกิจ  

 -   มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอยภายใตโครงการ

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  
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 -   มาตรการการคลังเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

สามารถนํารายจายเพ่ือการลงทุนในป 2560 มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปภาษี 2560 ได 1.5 เทา 

 -   มาตรการการชวยเหลือเกษตรกร ครม. มีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการดําเนินโครงการ

ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลายในฤดูนาปรัง ป 2560 และโครงการปลูกพืชปุยสด ป 2559/2560 

ออกไปจนถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 60  

 -   โครงการพักชําระหนี้เงินตนและลดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาว ปการ

ผลิต 2559/2560 เปนเวลา 2 ป ปละ 767.91 ลานบาน โดยใหการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป 

3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนเมษายน 2560       

มีจํานวน 364 โรงงาน การจางงาน 12,575 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 75 โรง จํานวนคนงาน 5,125 คน  

 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ (1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน       

(2 )  การส ง เสริม 10 อุตสาหกรรมเป าหมายเ พ่ือ ขับเคลื่ อนเศรษฐ กิจในอนาคต นอกจากชวยเ พ่ิม 

ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลว จะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและ เพ่ือให

สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต (3) โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC)  

แนวโนมการวางงาน 

   แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทํา

ภาคเอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 
ดัชนีผสมจํานวน

ท้ังส้ิน 13 ดัชนี 

ธันวาคม 

2559 

มกราคม 

2560 

กุมภาพันธ 

2560 

มีนาคม  

2560 

เมษายน  

2560 

พฤษภาคม  

2560 

มิถุนายน 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสง

สัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา       

(-1.20%) 

1 

ราคาน้ํามันดิบ

Brent  

ในตลาดโลก 

 (77.79%) 

0 0 1 

การใชกระแสไฟฟา  

(-4.86%) 

1 

การใชกระแสไฟฟา  

(-3.26%) 

1 

ดัชนีอุปโภคบริโภค

ของภาคเอกชน 

(-2.42%) 

สถานะสัญญาณ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ
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3.2. แนวโนมการจางงาน การวางงาน  

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนกรกฎาคม 2560  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.54 % เพ่ิมข้ึนจากมิถุนายน 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 2.16 % 

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 

(2.54% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนพฤษภาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 65.16% เฝาระวัง 37.14% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 76.00% เฝาระวัง 76.00% เฝาระวัง 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 2/2560) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

       ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ตส าห กร รม ไฟ ฟ า แล ะ

อิเล็กทรอนิกส ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 494,000 

คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงาน      

ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีอัตราขยาย

ตัว (QoQ) คิดเปนรอยละ 0.41 แตเม่ือเทียบกับขอมูล

เดียวกันกับปท่ีแลว (ไตรมาส 2 ป 2559)    พบวาการ

จางงานมีอัตราชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ -0.60 

       แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะขยายตัวสอดคลองกับภาค

การผลิตและภาคการสงออกท่ีขยายตัวตามอุปสงค

ตางประเทศท่ียังดีตอเนื่อง อาทิ แผงวงจรรวม เครื่อง

รับสงสัญญาณภาพและเสียง รวมถึงการยายฐานการ

ผลิตมายังประเทศไทยของผูผลิตโทรศัพทมือถือ ท่ีคาด

วาจะสงผลใหมีการจางงานเพ่ิมมากข้ึน 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

       การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

ยานยนต ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 458,000 คน      

เม่ือพิจารณาอัตราการแปลี่ยนแปลงของจํานวนผูมีงานทํา

ท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน (ยานยนต) พบวาชะลอตัว

รอยละ -6.91 จากชวงเดียวกันของปกอน  

       แนวโนมการจ างงานในภาคอุตสาหกรรม      

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตคาดวาจะทรงแมความ

ตองการในประเทศท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง สอดคลอง

กับปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง และรถยนตกระบะ 

ภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูผลิตออกรถยนต

รุนใหมสูตลาด ในขณะท่ีการสงออกรถยนตชะลอตัว

ตามคําสั่งซ้ือของประเทศคูคาท่ีสําคัญ อาทิ ตลาด

ตะวันออกกลางซ่ึงเปนตลาดหลักในการสงออกรถยนต

กระบะชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว รวมท้ัง
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นโยบายลดมลพิษทางสิ่งแวดลอมโดยการเพ่ิมอัตรา

ภาษีในรถยนตท่ีปลอยคารบอนไดออกไซดสูง สงผลให

คําสั่งซ้ือรถยนตท่ีใชเครื่องยนตดีเซลลดลงโดยเฉพาะ

รถยนตกระบะ ประกอบกับปริมาณการจําหนาย

รถจักรยานยนตปรับลดลง โดยรายได เกษตรกร               

มีแนวโนมลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม  

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

       การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว   

ณ  ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 1,069,000 คน มีอัตรา

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 0.38 

(YoY)  

       แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตวคาดวาเพ่ิมข้ึนตามความตองการบริโภค

สินคาไกแปรรูปท้ังในและตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุน

และยุโรป เนื่องจากประเทศคูคา   หลายประเทศ

ประสบปญหาไขหวัดนกและดานคุณภาพ รวมท้ังการ

สงออกขาวมีทิศทางท่ีดีข้ึนเนื่องจากแอฟริกามีความ

ตองการนําเขาขาวมากข้ึน 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

       การจ างงานในอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํ านวน 

189,890 คน มีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.68 แตการ

วางงานมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.85 สวนการเลิกจาง

เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.45  สถานการณสวนหนึ่งมาจากการ

ชะลอตั วการส งออกมีจํ านวนมากในช ว ง เดื อน

พฤษภาคมท่ีผานมา เนื่องจากคาเงินบาทท่ีแข็งคา 

แตอยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคยังคง

ขยายตัว จากการสงออกไปยังตลาดในภูมิภาคเอเชีย 

อาทิ ญี่ปุน เกาหลี จีน ฮองกง กัมพูชา และอินเดีย 

       การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนม   

ทรงตัว  แม ว าผลิตภัณฑกลุ มสิ่ งทอขยายตั ว ข้ึน 

โดยเฉพาะการผลิตไปยังตลาดตางประเทศท่ีไดรับ

ความนิยมตอเนื่องตั้งแตป ท่ีผานมา (พฤศจิกายน 
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2559) อีกท้ังผูประกอบการดําเนินการพัฒนาเสนใย 

ใหตอบสนองตอความตองการในตลาดตางประเทศ

เ พ่ือเ พ่ิมโอกาสทางธุร กิจ ขณะท่ีความตองการ         

ในประเทศลดลง เนื่องจากความตองการผลิตสินคา

ประเภทสินคาเสื้อสําเร็จรูปลดลงเชนกัน อยางไรก็ตาม

คาดวาการผลิตสินคาสิ่งทอ เสนใยเพ่ือสนับสนุนการ

ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในประเทศอาจจะเพ่ิมข้ึนภายหลัง

ชวงออกทุกขในชวงหลังไตรมาส 3 ป 2560 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม       

       การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไตรมาส 2       

ป 2560 มีจํานวน 311,350 คนเม่ือเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสท่ี พบวาการจางงานมีอัตราลดลง (QoQ)  

คิดเปนรอยละ -4.78 และเ ม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปท่ีแลว (ไตรมาส 1 ป 2560) พบวาการ

จางงานมีอัตราลดลงเชนเดียวกัน (YoY) คิดเปน  

รอยละ -13.75 

       การจ างงาน ท่ี มีแนวโนมลดลงสัมพันธ กับ        

ทิศทางการสงออกท่ีชะลอตัว เนื่องจากเรงการสงออก

ในกอนหนานั้น ประกอบกับสถานการณคาเงินบาทท่ี

แข็งตัว อีกท้ังผูผลิตรายใหญท่ียายฐานไปประเทศ

เพ่ือนบานไดสงสินคาออกจากประเทศท่ีเปนฐานการ

ผลิตนั้นๆ สวนการผลิตภายในประเทศยังคงทรงตัวใน

กลุมผูประกอบการรายยอย และผูประกอบการ

บางสวนไดรับผลกระทบจากพระราชกําหนดการ

บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560     
แตอยางไรก็ตามความตองการภาพรวมของการผลิต

สินคาเสื้อสําเร็จรูปมีแนวโนมขยายตัวจากธุรกิจเสื้อผา

ออนไลนท่ีกําลังไดรับความนิยม 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

       การจางงานในอุตสาหกรรมขายปลีกขายสง    

ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน  2,576,000 คน ขยายตัว

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน การวางงาน 

39,570 คน ขยายตัวเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY)     

รอยละ 12.8 เปนผลจากความเชื่อม่ันของผูบริโภค

โดยรวมปรับลดลง 

       การจางงานมีแนวโนมขยายตัว จากการบริโภค

ภาคเอกชนมีทิศทางฟนตัว ราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมชะลอตัว 

อัตราเงินเฟออยูในกรอบรอยละ 1.5 – 2.2 ท้ังนี้การเปด

ประช าคมอา เ ซี ยนส ง ผลดี ต อ กา รจ า ง ง าน ใน

อุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด

ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม 

พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิม

มากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหม

อ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด 

การขายปลีกโดยการรับสั่ งสินค าทางไปรษณีย 

โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการ

ขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

วิถีการดําเนินงานดังกลาวเปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 

ผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึนสงผลตอการจางงาน    

ท่ีเปลี่ยนไปดวยเชนเดียวกัน 

 

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  

ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 213,000 คน ขยายตัว

รอยละ 4.93 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพคาดวา

ยังคงมีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับการขยายตัว           

ในหลายกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแกหมวดสินคา

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ท่ี ข ย า ย ตั ว โ ด ย เ ฉ พ า ะ ห ม ว ด

โทรศัพทมือถือท่ีขยายตัวตอเนื่องจากการยายฐาน  

การผลิตจากญี่ปุนมายังประเทศไทยและการออก

สมารทโฟนรุนใหม รวมถึงแผงวงจรรวมเพ่ือใชเปน
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 ชิ้นสวน   ในการผลิตอุปกรณท่ีรองรับ Internet of 

Things (IOT) และในหมวดเครื่องใชไฟฟาท่ีขยายตัวดีใน

ห ล า ย ห ม ว ด สิ น ค า  อ า ทิ  ค อ ม เ พ ล ส เ ซ อ ร 

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟา จากอุปสงค ท่ี

เพ่ิมข้ึนตามอุปสงคของประเทศคูคาท่ีสําคัญ 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

       การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ ไตรมาส 2 ป 

2560 จํานวน 1,512,000 คน ชะลอตัวเม่ือเทียบกับ ป

กอนรอยละ -11.66 และชะลอตัวจากเดือนกอนหนา

รอยละ -9.02 แนวโนมการจางงานคาดวาจะเพ่ิมข้ึน 

สะทอนจากยอดขายวัสดุกอสรางท่ีมีทิศทางปรับตัว   

ดีข้ึน หลังจากชะลอลงในชวงครึ่งปแรก รวมท้ังพ้ืนท่ี   

ท่ีไดรับอนุญาตกอสรางปรับดีข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจ

พาณิชยกรรมในกรุงเทพฯ ขณะท่ีหมวดธุรกิจอ่ืนชะลอลง

เล็กนอย 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

       การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  

ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 248,000 คน มีอัตราการ

ชะลอตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

4.25 (YoY) แนวโนมการจางงานคาดวาจะปรับตัว

ลดลง ตามการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร เนื่องจาก

ปญหาคาครองชีพและหนี้ สินครั ว เ รื อน ท่ียั งคง             

อยู ในระดับสู ง  ทํ า ให ผู บริ โภคมี กําลั ง ซ้ือลดลง 

โดยเฉพาะสินคาในตลาดระดับลาง 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

       การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง    

ทางการเงิน ณ ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 372,000 คน 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว (YoY) รอยละ 2.2 ขณะท่ี

การวางงาน 3,220 คน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว 

รอยละ (YoY) รอยละ 216.6 เปนผลจากการปดสาขา

และลดการขยายสาขาของธนาคารตาง ๆ และนํา

เทคโนโลยีฟนเทค (ทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการเงิน  

หรือการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจการเงิน 

ไมวาจะเปนนวัตกรรมตู ATM ท่ีชวยใหคนกดเงินสดได

สะดวก เพียงแคมีบัตร, บัตรเครดิต, การโอนเงิน

ออนไลน  เปนตน ) เขามาใช ในธุ ร กิจมากยิ่ ง ข้ึน 

แนวโนมการจางงานคาดวาจะลดลง สงผลตอการ

ว า ง ง าน เ พ่ิ ม ข้ึ น  เ ป น สั ญญาณว า ค ว รติ ด ต าม

สถานการณอยางใกลชิด เนื่องจากสถาบันการเงิน

ชะลอการขยายสาขาและชะลอการจางงานแทน

ตําแหนงท่ีลาออก   

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

       การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ ไตรมาส 2 ป 

2560 มีจํานวน 583,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี

ผานมา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสง       

มีอัตราการชะลอตัว (QoQ) คิดเปนรอยละ -4.43  

แตเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปท่ีแลว (ไตรมาส 2 ป 2559) 

พบวาการจางงาน มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 2.46 

       แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมการขนสง

คาดวาจะชะลอลงสอดคลองกับรายไดภาคเกษตรกรรม

ท่ีหดตัวในชวงเดือนท่ีผานมา อยางไรก็ตามภาคการ

สงออกและการทองเท่ียวยังคงขยายตัวได รวมถึง

รายจายการลงทุนภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจายงบ

พัฒนากลุมจังหวัดของงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

และโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองของ

กรมทางหลวง 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

       การจางงานอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม

สงเคราะห ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 199,000 คน

เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.34 

       การจางงานในอุตสาหกรรมสุขภาพมีแนวโนม

ทรงตัว แมจะมีแรงหนุนจากตลาดยาท่ีมีแนวโนม

เติบโตตอเนื่อง จากปจจัย 1) การเจ็บปวยท่ีเพ่ิมข้ึน

จากพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคและจํานวน

ประชากรผูสูงอายุท่ีมีมากข้ึน 2) การเขาถึงชองทาง

การรักษาท่ีดีข้ึนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา                 

3) การทองเท่ียวเชิงการแพทยท่ีมีแนวโนมขยายตัว    

4) นโยบายสงเสริมการลงทุนของ BOI (ยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล) เพ่ือชวยลดภาระตนทุนของผูผลิตยา 

นอกจากนี้ผูประกอบการยังมีโอกาสขยายตลาดสงออก

ยาและเวชภัณฑในภูมิภาคอาเซียนหลังการเขาเปน

สมาชิกการตรวจประเมินยาแหงสหภาพยุโรป (PIC/S) 

อยางไรก็ตาม ตลาดยามีการแขงขันดานราคารุนแรง 

โดยเฉพาะกับยานําเขาท่ีมีราคาถูกจากอินเดียและจีน 

ในขณะท่ีตนทุนของการผลิตของไทยมีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึนจากการท่ีจะตองปรับปรุงโรงงานผลิตยาใหได

มาตรฐาน GMP-PIC/S รวมท้ังการสงออก

ผูประกอบการยังไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได   

ซ่ึงการผลิตสวนใหญจะเพ่ือใชในประเทศเปนหลัก   

โดยมีการสงออกประมาณ 5% ของปริมาณการผลิตยา

ท้ังหมด และยาท่ีสงออกจะเปนยาชื่อสามัญท่ัวไป       

ท่ีมีมูลคาต่ํา (บทวิเคราะหธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

      การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม

ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 391,970 คน ชะลอตัวลง

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ -4.51 และชะลอตัว

เชนเดียวกัน รอยละ -3.54 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน

ของปเดียวกัน 

       การจางงานในอุตสาหกรรมทองเ ท่ียวและ

โรงแรม มีแนวโนมชะลอตัว สอดคลองกับจํานวน

นักทองเ ท่ียวจากตางประเทศลดลง โดยเฉพาะ

นักทองเท่ียวมาเลเซีย และอินโดนีเซียท่ีลดลง โดยเปน

การชะลอการทองเท่ียวหลังสิ้นสุดเทศกาลฮารีรายอใน

เดือนกอน 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

       การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไตรมาส 2 

ป 2560 มีจํานวน 592,170 คน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.81 และชะลอตัว

เชนเดียวกัน รอยละ -10.00 เม่ือเทียบกับ ไตรมาสกอน

ของปเดียวกัน 

       ก า ร จ า ง ง า น ใน อุ ต ส า ห กร ร มภั ต ต า ค า ร                  

มี แ น ว โ น ม ช ะ ล อ ตั ว  โ ด ย มี ป จ จั ย ห นุ น  ดั ง นี้                              

1) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูบริโภคมีกําลังซ้ือลดลง 

เนื่องจากรายไดในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงจากผล

ของราคาสินคาเกษตรท่ีตกต่ํา แมผลผลิตจะขยายตัว

เพ่ิมข้ึน สําหรับรายไดนอกภาคเกษตรกรรมคอนขาง

ทรงตัว สอดคลองกับความเชื่อม่ันผูบริโภคโดยรวมท่ี

ปรับลดลงจากความกังวลดานกําลังซ้ือ 2) รานอาหาร

ตางชาติในระบบแฟรนไซสเขามาเปดกิจการในไทย

จํานวนมาก รวมถึงการบริการแบบเดลิ เวอรี่ จาก 

ผูประกอบจํานวนมากในระบบออนไลนทําใหผูบริโภค

มีทางเลือกมากข้ึน 3) ตนทุนการประกอบการท่ีสูงข้ึน

เนื่องจากวัตถุดิบอาหาร 4) มาตรการเขมงวดของ

ภาครัฐเก่ียวกับเวลาเปด-ปดบริการ และการจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลล 5) การประกาศใชพระราชกําหนดการ
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บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว    พ.ศ.2560 

ท่ีสงผลกระทบตอตนทุนท่ีสูงข้ึนและการขาดแคลน

แรงงานตางดาว 

 

3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

7 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 1 ป 2560 ไตรมาส 2 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 7 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100 % แจงเตือน 99.99% แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 3.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล

อ่ืน ๆ 

100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 93.61% แจงเตือน 98.08% แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 93.09% แจงเตือน 94.66% แจงเตือน 

 6. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 59.74% แจงเตือน 63.71% แจงเตือน 

 7. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 43.25% ปกติ 56.46% แจงเตือน 

 8. อุตสาหกรรมกอสราง 22.67% ปกติ 57.76% แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 6 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

อาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  

4. อุตสาหกรรมขนสง 6. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2560 ของ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศอินโดนีเชีย ขยายตัว กลุมประเทศ OECD ทรงตัว สําหรับประเทศอินเดียชะลอตัว  

ประเทศ 

ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

มิถุนายน 

2560  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนพฤษภาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 100.00 0.51 ขยายตัว ปกติ 1.01 ขยายตัว ปกติ 

2.  ญี่ปุน 100.20 0.50 ทรงตัว ปกติ 0.60 ขยายตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.00 0.30 ขยายตัว ปกติ 0.30 ทรงตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.70 0.50 ทรงตัว ปกติ 0.61 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 101.00 1.41 ขยายตัว ปกติ 1.61 ขยายตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 99.50 -0.80 ชะลอตัว ปกติ -1.09 ชะลอตัว ปกติ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน 

2560 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2560 

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

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) 

-6.26 -5.00 -8.38 -0.60 ชะลอตัว  

 

8.26 

 

 

15.00 

 

 

0.52 

 

 

10.78 

 

 

-2.52 

 

 

11.00 

 

 

-2.68 

 

 

16.87 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 

- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอกนิกสขยายตัวลดลง 

 

2.  ย า น ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-3.46 -4.78 -10.42 -6.91 ชะลอตัว -5.88 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

0.89 -0.16 5.89 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัว 

- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

และรถยนตพาณิชยในประเทศ

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

-5.20 0.19 8.93 0.38 ขยายตัว -1.22 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

2.33 5.17 4.18 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 

ขยายตัว 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

-13.11 -3.98 11.80 6.68 ขยายตัว  

-3.23 

 

19.14 

 

4.99 

 

5.33 

 

 

-3.97 

 

-4.15 

 

-12.14 

 

-13.68 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 

 

 

 

 

     

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 2/2560) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2560 

นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน

2560 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

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

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.เครื่องนุงหม (ISIC18) 0.00 0.62 0.93 -13.75 ขยายตัว -9.14 8.97 -9.92 -9.86 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ

สิ่งทอชะลอตัว 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

6.54 4.19 3.48 7.92 ขยายตัว - - - - -0.22 

(มิ.ย. 60) 

  

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

  

 5.87 

(มิ.ย. 60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

13.33 21.43 3.48 4.93 ขยายตัว 9.96 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.47 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 47 

% 

 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอ

ตัว 

-ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ขยายตัว 

 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

-การผลิตปูนซีเมนต ปูน

ขาว และปูนปลาสเตอร 

 (ISIC 2694) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2710) 

0.91 -2.12 -13.02 -11.68 ชะลอตัว  

 

-0.02 

 

 

-7.75 

 

 

4.32 

 

 

47.92 

 

 

-10.79 

 

 

-1.83 

 

 

-0.60 

 

 

15.77 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย

ขยายตัว 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัว 

- GDP กอสราง ขยายตัว 

 

 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 29 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน

2560 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

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

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

ผลิตภัณฑจากไมฯ(ISIC 

20) 

-การผลิตเฟอรนิ เจอร       

( ISIC 3610) 

-11.64 -7.69 6.12 -4.25 ชะลอตัว  

7.02 

 

 

-10.02 

 

- 

 

 

6.09 

 

- 

 

 

-8.23 

 

- 

 

 

-6.14 

- - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   56 % 

- ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ขยายตัว 

 

 

 

 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

5.25 4.13 -9.09 -10.36 ชะลอตัว - 

 

 

-   - - - - 11.45 

(มิ.ย. 60) 

0.65 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   65 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง

ใหมขยายตัวลดลง 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวลดลง 

11. ขนสง -6.07 6.90 0.66 2.46 ขยายตัว -  -   - 1.90 - -  0.53 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 53 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

- คาใชจายรัฐบาลขยายตัว 

 

15.10 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เครื่องมือแพทยและ

อุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

18.49 0.00 12.96 9.34 ขยายตัว  

 

-1.55 

 

7.41 

 

 

0.72 

 

8.68 

 

 

-1.37 

 

6.42 

 

 

2.77 

 

7.09 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   99 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 

-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

 

 

   

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน

2560 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

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

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 . ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ

โรงแรม 

10.00 0.25 1.80 -4.51 ชะลอตัว - - - - - - -3.00 

(Q2/59) 

 

- - 0.98 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   98 % 

- จํานวนนักทองเที่ยวชะลอตัว 

 

4.60 

 

14. ภัตตาคาร 6.80 8.55 8.40 4.81 ขยายตัว - - - - - - - 1.59 

 

- 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 100 % 

- อัตราการเขาพักโรงแรม 

ขยายตัว  
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ มิถุนายน 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 6.80 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 -0.52 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 -2.42 สงสัญญาณเตือน 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 5.67 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 -4.69 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 15.24 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 32.17 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 3.47 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 8.98 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 0.60 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -7.70 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 2.37 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 -3.9 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 ประจําเดือนมิถุนายน 2560 
 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
 

เดือนลาสดุ 
(มิ.ย.60) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(มิ.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(มิ.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(มิ.ย.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 13,124,410 10,922,590 12,562,470 13,124,410 12,562,470 

(%YoY) 4.47 6.31 -1.93 4.47 -1.93 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,601,371 10,543,612 10,377,038 10,601,371 10,377,038 

(%YoY) 2.16 1.89 2.55 2.16 2.55 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

156,587 155,719 152,240 156,587 152,240 

(%YoY) 2.86 10.55 13.13 2.86 13.13 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 414,930 501,350 392,260 414,930 392,260 

(%YoY) 5.78 10.55 21.90 5.78 21.90 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.1 1.3 1.0 1.1 1.0 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(พ.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(เม.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(พ.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(เม.ย.60-พ.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(เม.ย.59-พ.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 15,422 15,926 51,509 31,348 98,448 

(%YoY) -70.06 -66.07 -1.12 -68.16 1.35 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 37,348 34,191 38,806 71,539 79,923 

(%YoY) -3.76 -16.84 6.05 -10.49 12.98 

    5.3 การบรรจุงาน 29,670 22,778 33,589 52,448 97,846 

(%YoY) -11.67 -25.83 -4.99 -46.40 46.93 
 

 
 

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.ภาพรวมการเตือนภัย : สญัญาณปกติ 

 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2560 (มิถุนายน 2560 

เปนตัวแทน) ดัชนีผสมมีคา=1  เข็มชี้วัดจะอยูในพ้ืนท่ี

สี เ ขียวแสดงการสงสัญญาณเตือนการจางงาน 

ในตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ คาดการณไดวา “

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานใน

อีก 12 เดือนขางหนาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง

มิถุนายน 2561 อยูในภาวะปกติ” โดยดัชนีชี้นําภาวะ

เศรษฐกิจท้ัง 12 ตัว สงสัญญาณปกติ มีดัชนีอุปโภค

บริโภคภาคเอกชน สงสัญญาณเตือน   

 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณเตือน 1 ตัว ดังนี้ 

 

 

1.1 ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  

ชะลอตั วจากป ท่ี ผ านมา  ( -2 . 42%:YOY)  

สัญญาณแจงเตือน และหดตัวจากเดือนกอนจากการ

ใชจายหมวดบริการตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

และการใชจายในหมวดสินคาคงทนท่ีขยายตัวตาม

การซ้ือรถยนตนั่ งสวนบุคคล อยางไรก็ดีปจจัย

สนับสนุนกําลังซ้ือโดยรวมยังไมเขมแข็งมากโดยแม

รายไดของบริโภคผูบริโภคปรับลดลงจากความกังวล

ดานแนวโนมราคาสินคาเกษตร 
 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณปกติ 12 ตัว ดังนี้ 

 
ที่มา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ธนาคารแหงประเทศไทย) 

1.2.1 การใชกระแสไฟฟา 

     ขยายตัวจากปท่ีผานมา (6.80%:YOY) โดยเพ่ิมข้ึน

จากเดือนเดียวกันของปกอนหนา และเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กับเดือนกอน อยูในสถานะปกติ โดยการใชไฟฟาลดลง

ทุกภาคสวนครัวเรือน กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาด

กลาง กิจการขนาดใหญและเม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอนเพ่ิมข้ึนทุกภาคสวนครัวเรือน 

กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลางขนาดใหญ 

รายงานการเตือนภัยดานแรงงานไตรมาสท่ี 2 ป 2560 
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ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2.2 อัตราการใชกําลังการผลิต 

      ชะลอตัวลดลงจากปท่ีผานมา (-7.70%:YOY) 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกันเดือนท่ีแลว แตอยูใน

สถานะปกติ โดยอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใชกําลัง

การผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก หมวดอาหาร หมวดยานยนต

เพ่ือรองรับอุปสงคท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ี

ปรับตัวดีข้ึน หมวดผลิตภัณฑยางและพลาสติกตาม

ปริมาณผลผลิตยางท่ีเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีเปดกรีดยาง

ใหมเพ่ิมข้ึน  

 
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 

1.2.3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
        ชะลอตัวลดลงจากปท่ีผานมา (-0.52%:YOY)  
แตอยูในสถานะปกติ โดยหดตัวเล็กนอยจากระยะ
เดียวกันของปกอน ตามเครื่องชี้การลงทุนในภาค
กอสรางท่ีหดตัวจากยอดจําหนายวัสดุกอสราง
โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
ขณะท่ีการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
โดยรวมยังขยายตัว อยางไรก็ดี ภาคกอสรางทรงตัว
ใกลเคียงกับเดือนกอน 
 

 
ที่มา ผูประกอบการ (ธนาคารแหงประเทศไทย) 

1.2.4 มูลคาการจําหนายรถยนต 

       ขยายตัวลดลงจากปท่ีผานมา (5.67%:YOY) 

แตอยูในสถานะปกติ มูลคาการจําหนายรถยนตเดือน

มิถุนายน จํานวน 69,794 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 

คาดวา มูลคาการจําหนายรถยนตมีแนวโนมดีข้ึน

เล็กนอย เนื่องจากไปออกไปตะวันออกกลางลดลง

เล็กนอยรวมท้ังยุโรป และประมาณการวากระบะจะ

ปรับตัวดีข้ึน 
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ที่มา ผูประกอบการ (ธนาคารแหงประเทศไทย) 

1.2.5 มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต 

ชะลอตัวจากป ท่ีผานมา ( -4 .69%:YOY)  

ยั ง อ ยู ใ น ส ถ า น ะ ป ก ติ  มู ล ค า ก า ร จํ า ห น า ย

รถจักรยานยนตเดือนมิถุนายน จํานวน 175,802 คัน 

ลดลงจากเดือนกอน คาดวา มูลคาการจําหนาย

รถจักรยานยนตในภาพรวมมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก 

เขาชวงฤดูฝน ทําใหยอดจําหนายรถจักรยานยนต

ลดลง 

 
ที่มา ฝายโยธา สํานักงานเขตกรุงงเทพฯ สํานักงานเทศบาลเมือง                    

(ธนาคารแหงประเทศไทย) 

1.2.6 พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 
ขยายตัวจากป ท่ีผ านมา (32.17%:YoY)  

อยูในสถานะปกติ โดยพ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางใน

เขตเทศบาลเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแลว การลงทุนดาน

กอสรางหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน แตเม่ือขจัดผล

ของฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนเล็กนอย สะทอน

จากยอดขายวัสดุกอสรางท่ีมีทิศทางปรับดีข้ึน และ

พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางปรับดีข้ึนโดยเฉพาะธุริกิจ

พาณิชยกรรมในกรุงเทพฯ  

 
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 

1.2.7 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
       ขยายตั ว  จากป ท่ี ผ านมา ( 3 . 47%:YoY)  

อยูในสถานะปกติ ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ (LEI) เดือน

มิถุนายน 2560 อยูท่ีระดับ 160.84 มีการขยายตัว

จากชวงเดียวกันของปกอนตามดานเครื่องจักรและ

อุปกรณ 
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ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 

1.2.8 ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 

        ขย ายตั ว จ า กป ท่ี ผ า นม า  ( 0 . 6 0 %:YoY)  

อยูในสถานะปกติ ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีฯ 

ปรับลดลงจากเดือนท่ี 52.3 อยูท่ีระดับ 50.7 ปรับ

ลดลงจากเดือนกอนจากความกังวลดานยอดขายและ

ผลปร ะกอ บกา ร ท่ี ล ดล ง ขอ ง ผู ป ร ะกอ บกา ร

ภาคอุตสาหกรรมยังอยูในเกณฑดี 

 
ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2.9 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัว เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของ      

ปท่ีผานมา (2.37%:YOY) อยูในสถานะปกติ เปนการ

ผลิตท่ีขยายตัวท้ังจากการผลิตเพ่ือสงออกและอุปสงค

ภายในประเทศ ในหลายหมวด ไดแก หมวดอาหาร

และเครื่องดื่ม หมวดยานยนต หมวดผลิตภัณฑยาง

และพลาสติก และหมวดผลิตภัณฑเหล็ก 

 
ที่มา กรมศุลกากร (ธนาคารแหงประเทศไทย) 

1.2.10 มูลคาการสงออก 
         ขยายตัวจากป ท่ีผานมา (10 .00%:YOY)   
อยูในสถานะปกติ เดือนมิถุนายน 2560 การสงออก
มูลคา 19,810.72 ลานดอลลารสหรัฐ. เพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะหมวด
โทรคมนาคม ตามการสงออกโทรศัพทมือถือไปญี่ปุน
และกลุมประเทศตะวันออกกลาง สินคาท่ีมูลคาการ
สงออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบ ขยายตัวตาม
ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี 
จากอุปสงคจีนและอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.2.11 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 
ขยายตัวจากปท่ีผานมา 8.98%:YoY)       

อ ยู ใ น ส ถ า น ะ ป ก ติ  SET Index เดื อน  มิ .ย .  60  
ปดท่ี 1,574.74 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน 
คาดวาจะปรับตัวดี ข้ึนตอเนื่อง เนื่องจากเงินทุน
ตางชาติไหลเขาตอเนื่อง จากพฤติกรรม Search for 
yield และ Fed ยังไมปรับข้ึนดอกเบี้ยในการประชุม
เดือนนี้ 
 
 

 
ที่มา U.S. Energy Information Administration 

1.2.12 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
ชะลอตัวจากปท่ีผานมา (-3.90%:YoY)      

แตอยูในสถานะปกติ  เดือน มิถุนายน 2560 ราคา

น้ํามันดิบปรับลดลงจากเดือนกอนหนา อยูท่ี 46.37 

ดอลลารสหรัฐตอบาร เรล มีสาเหตุหลักมาจาก

ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของไนจีเรียและลิเบียท่ีปรับ

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง หลังสถานการณความไมสงบใน

ประเทศคลี่คลายลง อีกท้ังปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ

ของสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึนตอเนื่องหลังผูผลิต

เพ่ิมปริมาณการขุดเจาะน้ํามันดิบ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหความเคล่ือนไหวสัญญาณเตือนภัยการจางงานจากดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจแรงงาน 

 
ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปลี่ยนแปลง คาอางอิงท่ี
ไมกระทบ

ตลาด 
แรงงาน 

 
ผลการวิเคราะห กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

59 60 59 60 59 60 59 60 59 60 

1.มูลคาการจําหนาย
รถยนต (คัน) 

76,421 64,771 
-15.24% 

72,646 84,799 
16.73% 

54,986 63,267 
15.06% 

66,035 66,425 
0.59% 

66,049 69,794 
5.67% 

-26.95% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

2.อัตราการใชกําลังการ
ผลิต(%) 
(ปฐาน 2543) 

59.51 61.08 
2.64% 

61.37 55.26 
-9.96% 

57.31 52.17 
-8.97% 

61.37 53.91 
-8.07% 

57.02 52.17 
-8.97% 

-10.46% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

3 . ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม 
(ปฐาน 2543) 

165.37 171.51 
3.71% 

165.36 168.11 
1.66% 

157.29 161.05 
2.39% 

163.33 167.07 
2.28% 

154.61 158.24 
2.36% 

-4.72% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

4. การใชกระแสไฟฟา 
(ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

14,933.54 15,087.83 
1.03% 

16,302.69 16,539.15 
1.45% 

16,109.69 15,326.07 
-4.86% 

17,067.09 16,511.03 
-3.25% 

14,908.18 15,921.58 
6.79% 

0% ส ง สั ญ ญ า ณ ป ก ติ
ระหว าง เดือน  ก .พ . - 
มี .ค . 60  ส งสัญญาณ
เตื อนร ะหว า ง เ ดื อน
เม .ย .-พ.ค .60 และสง
สัญญาณปกติในเดือน 
ม.ิย. 60 

5. มูลคาการจําหนาย
รถจักรยานยนต(คัน) 

121,599 137,291 
12.90% 

155,183 164,034 
5.70% 

100,708 123,084 
22.22% 

165,644 188,881 
14.02% 

184,457 175,802 
-4.69% 

-33.41% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – ม.ิย. 60 

6 .  ดั ช นี กา ร อุป โภค
บริโภคภาคเอกชน(ป
ฐาน 2543) 

152.98 155.69 
2.44% 

154.38 158.57 
2.71% 

151.22 164.48 
8.77% 

152.98 154.63 
1.07% 

150.74 147.09 
-2.42% 

-0.86% สงสัญญาณปกติเดือน 
ก .พ . -พ .ค . 60  แต ส ง
สัญญาณเตือนในเดือน 
ม.ิย.60  

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 39 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

 
ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปลี่ยนแปลง คาอางอิงท่ี
ไมกระทบ

ตลาด 
แรงงาน 

 
ผลการวิเคราะห กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

59 60 59 60 59 60 59 60 59 60 

7. มูลคาการสงออก  
(ลานดอลลาร สรอ.) 
(สินค าออกตามสถิติ
ดุลการชําระเงิน) 

17,006.44 18,893.79 
11.10% 

18,577.46 20,751.77 
11.70% 

15,471.63 16,540.82 
6.91% 

17,548.01 19,793.94 
12.79% 

18,009.04 19,810.72 
10.00% 

-8.83% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

8.ดัชนีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจ 

49.1 49.5 
0.81% 

51.5 52.6 
2.14% 

49.8 49.6 
-0.40% 

49.7 52.3 
5.23% 

50.4 50.7 
0.59% 

-8.80% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – ม.ิย. 60 

9.ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น
ภาคเอกชน 
(ปฐาน 2543) 

252.54 249.18 
-1.33% 

243.11 239.32 
-1.56% 

241.98 242.26 
0.12% 

243.57 241.75 
-0.74% 

243.4 242.13 
-0.52% 

-12.51% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

10. พ้ืน ท่ีรับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาล
(พัน ตร.ม.) 

1,900.86 1,720.50 
-9.49% 

1,668.64 1,908.97 
14.40% 

1,357.14 1,304.45 
-3.88% 

1357.14 1975.09 
32.71% 

1140.38 1697.08 
-3.16% 

-45.61% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

11. ดัชนีช้ีนําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

153.11 156.59 
2.27% 

157.14 156.87 
0.17% 

155.57 156.84 
0.82% 

154.76 157.63 
1.85% 

155.44 160.84 
3.47% 

-1.42% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – มิ.ย. 60 

12 .ดั ช นีร าคาตลาด
หลักทรัพย 

1,359.70 1,510.24 
11.07% 

1,407.70 1,575.11 
11.89% 

1,404.61 1,566.32 
11.51% 

1,424.28 1,561.66 
9.64% 

1,444.99 1,574.74 
8.97% 

-45.27% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ก.พ. – ม.ิย. 60 

13. ราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลก 

44.27 44.73 
1.04% 

38.21 51.59 
35.02% 

41.58 52.31 
25.81% 

46.85 50.33 
7.42% 

48.25 46.37 
-3.89% 

57.62% สงสัญญาณปกติตั้งแต
เดือน ก.พ. – ม.ิย. 60 
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2. การวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคม 

 
 
 

การติดตามตัวเลขอัตราการเปล่ียนแปลงของการจาง
งานในระบบประกัน สังคมตามมาตรา 33 เ พ่ือ
ประกอบการคาดการณแนวโนมการจ างงานใน
ตลาดแรงงานในอีก 12 เดือนขางหนาพบวา มิถุนายน 
2559/2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.16% เพ่ิมข้ึน
จากพฤษภาคม ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 1.89% และ
อัตราการขยายตัวของผูประกันตนมาตรา 33 ในเดือนนี้
สูงกวา 1.0% นั่นหมายความวา “แนวโนมการจางงาน
ในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ”      

 ดานการสงออก เดือนมิถุนายน 2560 การสงออกมีมูลคา 20,282 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 11.7 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ในขณะท่ีการนําเขามีมูลคา 18,365 ลาน ดอลลาร สรอ. ขยายตัว 
รอยละ 13.7 สงผลใหการคาเกินดุล 1,917 ลานดอลลาร สรอ. รวม 6 เดือนแรก การสงออกมีมูลคา 113,547 ลาน
ดอลลาร สรอ. (เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8) การนาเขามีมูลคา 106,576 ลานดอลลาร สรอ. (เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.0) และ
การคาเกินดุล 6,971 ลานดอลลาร สรอ.  

สินคาท่ีสงออกขยายตัวไดดี จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก  
1) กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
2) กลุมสินคาอุตสาหกรรม สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 8 ท่ีรอยละ

18.3 (YoY) โดยสินคาสงออกท่ีขยายตัวดี ไดแก ขาว ขยายตัวรอยละ 34.4 (สงออกไปตลาดเบนิน จีน สหรัฐ) 
ยางพารา ขยายตัวรอยละ 27.2 (สงออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุน) น้ําตาลทราย ขยายตัวรอยละ 36.0 (สงออกไป
ตลาด อินโดนีเซีย ไตหวัน จีน) ผัก ผลไมสด แชแข็ง กระปองและแปรรูปขยายตัวรอยละ 15.0 (สงออกไปตลาด
เวียดนาม จีน ฮองกง) อาหารทะเลแชแข็ง กระปองและแปรรูปท่ีขยายตัวรอยละ 7.7 (สงออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุน 
และ ออสเตรเลีย) ไกสดแชแข็งและแปรรูปขยายตัวรอยละ 12.2 (สงออกไปตลาด ญี่ปุน เนเธอรแลนดและเกาหลีใต) 
รวม 6 เดือนแรก กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวรอยละ 13.1 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 4 ท่ีรอยละ 11.6 (YoY) โดยสินคาสําคัญท่ีขยายตัว ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 18.9 (สงออกไป ตลาดสหรัฐฯ ฮองกงและจีน) ผลิตภัณฑยาง ขยายตัวรอยละ 
43.7 (สงออกไปตลาด สหรัฐฯ จีน และญี่ปุน) ผลิตภัณฑพลาสติก ขยายตัวรอยละ 49.2 (สงออกไปตลาดญี่ปุน 
สหรัฐฯ และจีน) เม็ดพลาสติก ขยายตัวรอยละ 18.7 (สงออกไปตลาดจีน อินเดีย และญี่ปุน)  

ขณะท่ีสินคาสงออกท่ียังคงหดตัว ในเดือนมิถุนายน 2560กลุมสินคาเกษตรท่ียังคงหดตัว ไมมีสินคาไหน   
หดตัว สําหรับสินคาอุตสาหกรรมท่ียังคงหดตัว ไดแก ทองคําหดตัวรอยละ 46.2 เนื่องจากฐานมูลคาการสงออกในป 
2559 อยูในระดับสูง สวนรถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ หดตัวเล็กนอย ท่ีรอยละ 2.5 และเครื่องปรับอากาศ
และสวนประกอบหดลงรอยละ0.9 

ตลาดสงออกท่ีขยายตัว การสงออกไปตลาดสําคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอยางตอเนื่อง และขยายตัวกวางมากข้ึน 
(โดยตลาดท่ีขยายตัวมีสัดสวนคิดเปนประมาณรอยละ 90.0 ของตลาดท้ังหมด) ดานการสงออกไปยังตลาดหลัก 
ขยายตัวถึงรอยละ 13.1 ซ่ึงการสงออกไป ญี่ปุน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 26.5 8.2 และ 5.9 
ตามลําดับ สําหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวรอยละ 20.5 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวสูงอยางตอเนื่องของ
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ตลาดจีนท่ีรอยละ 29.9 และตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3 ติดตอกัน ท่ีรอยละ 24.6 นอกจากนี้ 
การสงออกไปยังเอเชียใต CLMV เกาหลีใต ไตหวัน และฮองกง ขยายตัวรอยละ 11.6 13.8 29.7 23.7 และรอย 9.6 
ตามลําดับ ดานตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวรอยละ 1.3 โดยการสงออกตะวันออกกลาง กลุม ประเทศ CIS และ
แอฟริกา ขยายตัวรอยละ 9.8 75.1 และ 7.2  

ตลาดสงออกท่ีหดตัว การสงออกไปทวีปออสเตรเลียและ ลาตินอเมริกาหดตัวรอยละ 9.6 และ 2.3 
ตามลําดับ 
 

3. แนวโนมตลาดแรงงานจากการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงาน (Probability of Crisis) 
 3.1 แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 
  แนวโนมการจางงานมีการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในระยะสั้น (3 เดือน) และการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤต
ในระยะยาว (12 เดือน) โดยการวิเคราะหโอกาสการเกิดวิกฤตในระยะยาวสั้นจะมีความแมนยํามากกวาการวิเคราะห
โอกาสการเกิดวิกฤตในระยะสั้น 
 

 

3.1.1 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33  
แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 
     แนวโนมการจางงานของผูประกันตนมาตรา 33 
ในอีก 12 เดือนขางหนา (กรกฎาคม ถึงมิถุนายน 
2560) เทากับ 0.37% อยูในสถานะปกติ โดยตัวแปร
ท่ีตองติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย 
(1) การใชกระแสไฟฟา 3 เดือนกอนหนา (1.45%) 
(2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3 เดือนกอน
หนาขยายตัวเพ่ิมข้ึน (2.71%) (3) อัตราการใชกําลัง
การผลิต 1 เดือนกอนหนาชะลอตัว (-9.96%) (4) 
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจประเทศไทย 1 เดือนกอนหนา
ชะลอตัว (-0.17%) สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
ในอีก 12 เดือนขางหนา 
 

 

3.1.2 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33 
แนวโนมระยะส้ัน : สถานะปกติ 
     แนวโนมการจางงานผูประกันตนมาตรา 33      
ในอีก 3 เดือนขางหนา กรกฎาคม  ถึงมิถุนายน 
2560) เทากับ 0.00% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ี
ตองติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย 
(1) การใชกระแสไฟฟา 3 เดือนกอนหนา (1.45%) 
(2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
(2.71%) และ (3) มูลคาการสงออก 3 เดือนกอนหนา
ขยายตัว (11.70%)  สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤต
การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
ในอีก 3 เดือนขางหนา 
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3.2  แนวโนมการจางงานลูกจางภาคเอกชนจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 
 

 

     แนวโนมการจางงานลูกจางเอกาชนจากขอมูล
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในอีก 12 เดือนขางหนา
เทากับ 0.76% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตอง
ติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย (1) 
ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 1 ไตรมาส
กอนหนาชะลอตัว (-0.17%) (2) ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัว (2.71%) และ (3) มูลคา
การสงออกขยายตัว (11.70%) สงผลให ยังไมมี
โอกาสเกิดวิกฤตการวางงานจากลูกจางภาคเอกชน
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

3.3 แนวโนมการวางงานของลูกจางภาคเอกชนในตลาดแรงงาน : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 
 

 

     แนวโนมการวางงานจากขอมูลลูกจางเอกชนของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในอีก 12 เดือนขางหนา
เทากับ 0.00% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตอง
ติดตามเฝาระวังประกอบดวย (1) ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัว (2.71%) (2) ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยขยายตัว (11.89%) และ (3) ราคา
น้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลกชะลอตัว (35.02%) 
สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการวางงานจาก
ขอมูลลูกจางเอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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4. การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
 จากการวิเคราะหสัญญาณการจางงานของไทย จากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ/1 กลุมประเทศ อยูใน
ภาวะปกติ และไมมีผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา 
 

 

4.1 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศจีน 
     ในเดือนมิถุนายน 2560 ยอดคาปลีก อยูท่ีรอย
ละ 11.0 จากชวงเดียวกันปกอน เรงข้ึนจากเดือน
กอนหนา ท่ีอยู ท่ีรอยละ 10.7 จากชวงเดียวกัน     
ปกอน ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 7.6 
จากชวงเดียวกัน ปกอน เรงข้ึนจากเดือนกอนหนาท่ี 
อ ยู ท่ี ร อ ย ล ะ  6 . 5  จ า ก ช ว ง เ ดี ย ว กั น 
ปกอน ภาคอุตสาหกรรม PMI มีคาอยูท่ีระดับ 50.4 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนท่ีระดับ 49.6 โดยผลผลิต 
คําสั่ ง ซ้ือสินคาใหมมีการเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 
ขณะท่ีการจางงานยังคงทนหดตัวลงอยู 
 

 

4.2 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุน 
     ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2 5 6 0 ดั ช นี PMI 
ภาคอุตสาหกรรม อยูท่ีระดับ 52.4 จุด ลดลงจาก
เดือนกอนหนาท่ีอยูท่ีระดับ 53.1 จุด ดัชนีผูจัดการ
ฝายจัดซ้ือภาคบริการ อยูท่ีระดับ 53.3 จุด เพ่ิมข้ึน
จากเดือนกอนหนาท่ีอยู ท่ีระดับ 53.0 จุด การ
สงออก ขยายตัวรอยละ 9.7 จากชวงเดียวกัน 
ปกอน ชะลอลงจากรอยละ 14.9 ในเดือนกอนหนา 
ขณะท่ีการนําเขา ขยายตัวรอยละ 15.5 จากชวง
เ ดี ย ว กั นป ก อน  เ ร ง ข้ึ น จ าก เ ดื อนก อนห น า 
อ ยู ท่ี ร อ ย ล ะ  1 7 . 8  จ า ก ช ว ง เ ดี ย ว กั น 
ปกอน ภาคอุตสาหกรรม PMI อยูท่ีระดับ 52.4 ลดลง
จากเดือนกอนท่ีระดับ 53.1 โดยผลผลิต คําสั่งซ้ือ
สินคาใหม มีการขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง ขณะท่ี
ราคาวัตถุดิบยังคงสูง 
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4.3 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจกลุมประเทศสมาชิก
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) 
     ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจกลุมประเทศ OECD 
เดือนมิถุนายน 2560 อยูท่ี 100.0 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา 0.30% (YoY) และมีคาทรง
ตัวเม่ือเทียบกับเดือนท่ีแลว ปจจัยดานเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแลวโดยรวมยังทรงตัวและไม มี
ทิศทางท่ีชัดเจน โดยเฉพาะความไมชัดเจนของ
นโยบายการคลังของประธานาธิบดีทรัมป และ
เสถียรภาพทางการเมืองในยุโรป ยังคงเปนปจจัยฉุด
รั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจตอไป 
 

 

4.4 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
     ดัชนชีี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา
เดือนมิถุนายน 2560 อยูท่ี 99.7 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา 0.61% (YoY) จากขอมูล
เศรษฐกิจโลกไตรมาส 2 ของป 2560 พบวา 
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัวดีตอเนื่องรอยละ 
2.1 ในขณะท่ีอัตราการวางงานต่ําสุดในรอบ 10 ป 
สงผลให FED ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปน
ครั้งท่ี 3 นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 แมวาเงิน
เฟอจะยังคงต่ํากวาเปาหมายท่ีรอยละ 2.0  
 

 

4.5 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย 
     ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย      
เดือนมิถุนายน 2560 อยูท่ี 101.0 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา 0.61% (YoY) พบวา 
อินโดนีเซียสงออกน้ํามัน ถานหิน ทองแดง น้ํามัน
ปาลม ยางพารา โกโก และเมล็ดกาแฟไปประเทศ
ตาง ๆ ท่ัวโลก อยางไรก็ตามธนาคารอินโดนีเซีย 
(Bank of Indonesia) ซ่ึงเปนธนาคารกลางของ
ประเทศกอนหนานี้ไดกลาวถึงอัตราการบริโภคและ
การสงออกต่ํากวาท่ีคาดการณ สงผลใหธนาคาร
กลางปรับลดประมาณ การเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศเหลือรอยละ 5.1 ในไตรมาสท่ี 2 
จากกอนหนานี้ ท่ี รอยละ 5.2 การเติบโตทาง
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เศรษฐกิจของประเทศป  2560 มีแนวโนม ท่ีดี
เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร ส ง อ อ ก แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค
ภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในชวงเดือนถือ
ศีลอดและเทศกาล Idul Fitri ของชาวมุสลิมสง
สัญญาณท่ีดีตอเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

4.6 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินเดีย 
     ดัชนีชี้ นํ าภาวะเศรษฐ กิจประเทศอินเดี ย      
เดือนมิถุนายน 2560 อยูท่ี 99.5 ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนา -10.9% (YoY) พบวา การ
สงออกของอินเดียมีสัญญาณบวกมากยิ่งข้ึน โดยใน
เฉพาะชวง 9 เดือนท่ีผานมาเปนการเติบโตอยาง
ตอเนื่องนับตั้งแตเดือนกันยายนของปท่ีแลว ในขณะ
ท่ีการเติบโตของตัวเลขการสงออกของอินเดียใน
เดือนมิถุนายนท่ีผานมามีการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยยะ
สําคัญกวารอยละ 4.39 คิดเปนเงินกวา 23,562.62 
ลานดอลลาร ในขณะท่ีชวงชวงเดียวกันของปท่ีแลว
มีมูลคาเพียง 22,572.30 ลานดอลลาร อัตราการ
นําเขาสินค าของประเทศอินเดียในชวงเดือน
มิถุนายน คิดเปนมูลคากวา 36,522.48 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือราว 2,353,618.5 ลานรูป โดยเม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จะพบวามี
การขยายตัวกวารอยละ 19.01 ในอัตราเงินสกุล
ดอลลาร และรอยละ 13.96 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศอุตสาหกรรมท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย 

ประเทศ/กลุม
ประเทศ 

คาดัชนีและอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชน ี คาอางอิงท่ีไม
กระทบการจาง

งาน 

ผลการเปรียบเทียบ
อัตราเปลี่ยนแปลงกับ

คาอางอิง 
Q1/2560 (มนีาคม) Q2/2560 (มิถุนายน) 

2559 2560 2559 2560 
ประเทศญี่ปุน 
*(%YoY) 

99.6 
(-0.40) 

100.1 
(0.50) 

99.6 
(-0.50) 

100.2 
(0.60) 

-2.24 0.60>-2.24 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศจีน 
(%YoY) 

98.4 
(-0.90) 

99.1 
(0.71) 

99.0 
(1.12) 

100.0 
(1.01) 

-3.19 
 

1.11>-3.19 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

กลุมประเทศ 
OECD 
**(%YoY) 

99.6 
(-0.49) 

100.1 
(0.50) 

99.7 
(-0.40) 

100.00 
(0.30) 

-1.97 0.40>-1.97 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
(%YoY) 

98.9 
(-0.70) 

99.8 
(0.91) 

99.1 
(-0.50) 

99.7 
(0.61) 

-2.24 0.61>-2.24 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 
(%YoY) 

99.0 
(0.30) 

100.3 
(1.31) 

99.4 
(0.91) 

101.0 
(1.61) 

-6.53 0.90>-6.53 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศอินเดีย 
(%YoY) 

100.3 
(1.00) 

99.4 
(-0.89) 

100.6 
(0.90) 

99.5 
(-1.09) 

-2.04 -0.89>-2.04 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

 
หมายเหตุ **กลุม OECD ประกอบดวยประเทศที่มีรายไดสูง 27 ประเทศ ไดแก ออสเตรีย เบลเยีย่ม แคนาดา เดนมารก ฝร่ังเศส เยอรมณี กรีซ ไอซแลนด 
ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น ฟนแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
สาธารณรัฐเชก ฮังการี เกาหลีใต และสาธารณรัฐสโลวัก และประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง-สูง 3 ประเทศ ไดแก แม็กซิโก โปแลนด และตรุก ี
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5. แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรม 

 การวิเคราะหแนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2560 

ท้ังหมด 14 อุตสาหกรรม พบวา 

 อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการจางงานปกติมี 9 อุตสาหกรรม ไดแก 

1. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (0.00%) 

2. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (0.06%) 

3. อุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล ไมมีโอกาส

เกิดวิกฤตการจางงาน (0.06%) 

4. อุตสาหกรรมขนสง มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (53.00%) 

5. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (65.00%) 

6. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (88.00%) 

7. อุตสาหกรรมกอสราง ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (61.00%) 

8. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (56.00%) 

9. อุตสาหกรรมภัตตาคาร  ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (00.00%) 
 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการจางงานท่ีแจงเตือนใหเฝาระวังมี 5 อุตสาหกรรม ไดแก 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (99.99%) 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (99.99%) 

3. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (99.99%) 

4. อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (98.00%) 

5. อุตสาหกรรมแมพิมพ มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน (95.00%) 
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5.1 การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การจ า งงาน อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การผลิตชิ้นสวนและ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวง อุปกรณสื่อสาร เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใช

ในครัวเรือน สื่อแมเหล็กและเชิงแสง มอเตอรไฟฟา 

เครื่องกําเนินไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณ

ควบคุมและจายไฟฟา การผลิตแบตเตอรรี่และหมอ

สะสมไฟฟา สายไฟและอุปกรณเดินสายไฟ อุปกรณ  

ไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ เครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวง) ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 494,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) พบวา

ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.41 และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน (%YoY) พบวา มีอัตราการชะลออยูท่ีรอยละ -

0.60 มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 100 ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา 1 ไตร

มาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -1.99 (YoY) 2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ี

รอยละ 5.22 (YoY) 3) มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 

10.07 (YoY) และ 4) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.41 (YoY)  

ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีแนวโนมขยายตัวจากการลงทุนในอุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เร่ิมประกอบกิจการเพิ่มข้ึนในเดือนมิถุนายน จํานวนโรงงาน 31 ราย อาทิ แผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องปรับอากาศ อุปกรณเครื่องทําความเย็น คอนเดนเซอร

สําหรับเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น ตูแช และสวนประกอบ แผงพลังงานแสงอาทิตย อุปกรณไฟฟา โคมไฟ และหลอดไฟ

แอลอีดี เปนตน ดานการสงออกยังคงขยายตัวไดในหมวดสินคาอิเล็กทรอนิกส และทัศนูปกรณโดยเฉพาะหมวด

โทรคมนาคม ตามการสงออกโทรศัพทมือถือไปญี่ปุนและกลุมประเทศตะวันออกกลาง หมวดฮารดดิสกไดรฟ (HDD) 

ท่ีไดรับผลดีจากการยายฐานการผลิตมายังไทยในปกอน  และหมวดแผงวงจรรวมเพ่ือใชเปนชิ้นสวนในการผลิต

อุปกรณท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) ชิ้นสวนในรถยนตและโทรศัพทมือถือรุนใหม 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ดัชนชีี้นาํ 
ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา -1.24 0.36 -4.54 -0.18 -2.63 10.85 

ดัชนีการอุปบริโภคบรโิภคภาคเอกชน 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 

มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
1.45 -1.57 10.07 2.82 12.64 1.99 

ดัชนีช้ีนําประเทศญี่ปุน 0.20 0.30 0.40 0.10 0.50 0.10 

หมายเหตุ :  GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ที่มา :  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ดัชนีชี้นําประเทศญี่ปุน จาก Organization for Economic Cooperation and Development 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -6.26 2.41 -5.00 8.25 -8.38 -10.71 -0.60 0.41 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.2 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวน เชน ยานยนต รถพวงและรถก่ึงพวง และ

รถจักรยานยนต ฯลฯ ณ ไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน

ลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนมีจํานวน 458,000 คน ชะลออยู ท่ีรอยละ  

-6.91 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

(YoY) แตเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีลูกจางใน

ภาคเอกชนจํานวน 404,000 คน ขยายตัวรอยละ 

13.37 (QoQ) มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 0.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานใน

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอน

หนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 35.01 (YoY) 2) ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 3 

ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.42 (YoY)  3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาสกอน 

ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.50 (YoY) 4) ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 

0.15 (YoY) และ 5) ดัชนีชี้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.82 (YoY) 

ซ่ึงสามารชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

 เม่ือพิจารณาดัชนีชี้นําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน คาดวามี

แนวโนมเติบโตเล็กนอย ตามความตองการรถยนตภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในกลุมรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนต

เพ่ือการพาณิชย เนื่องจากบริษัทผูผลิตรถยนตไดมีการเปดตัวรถยนตรุนใหม สําหรับการผลิตรถจักรยานยนตเพ่ิมข้ึน

ตามอุปสงคภายในประเทศสอดคลองกับปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีจํานวน 

165,663 คัน คิดเปนการขยายตัวรอยละ 14.9 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน (Macro Weekly Review : สํานัก

เศรษฐกิจการคลัง) ประกอบกับความเชื่อม่ันผูบริโภคเริ่มฟนตัว ราคาสินคาเกษตรปรับดีข้ึน และภาระหนี้จาก

โครงการรถคันแรกท่ีทยอยสิ้นสุดลง อยางไรก็ตามการสงออกรถยนต Pick up และรถยนต PPV ชะลอตัวตามการ

สงออกไปตะวันออกกลาง 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 

ปริมาณการจําหนายรถยนตน่ังและ

รถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 
21.22 3.03 5.43 0.44 -13.64 12.97 15.93 -0.84 6.63 -5.23 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
2.92 -1.08 2.51 1.45 0.40 -0.72 -0.17 0.73 3.47 2.53 

ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและ

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

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญี่ปุน 
-0.30 0.00 -0.30 0.00 0.20 0.30 0.40 0.10 0.50 0.10 

ที่มา       :   ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชยในประเทศ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน จาก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 

 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซด U.S.Energy Administration 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 13.36 9.09 -3.46 -9.15 -4.78 2.46 -10.42 -11.79 -6.91 13.37 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.3 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว  เชนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

ณ ไตรมาสท่ี 2 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสั ต ว  จํ านวน 

1,069,000 คน ซ่ึ งขยายตัวอยู ท่ี ร อยละ  0 .38        

เ ม่ือเ ทียบกับป ท่ีผ านมา ซ่ึง มีลูกจ า งอยู จํ านวน 

1,065,000 คน แตหากเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2560 

พบวา มีการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.93 ซ่ึงมีจํานวน

ลูกจางจํานวน 1,171,000 คน มีโอกาสเกิดวิกฤต   การจางงานอยูท่ี 6.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีราคาผูผลิต

ผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.39 (YOY) 2)อัตราการใชกําลังการผลิตใน

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.78 (YOY) และ 3) ดัชนีราคา

ผูบริโภคดานอาหาร 3 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัว      อยูท่ีรอยละ 1.73  (YOY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤต

การจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต ประกอบกับ มูลคาการสงออกสินคาประเภทอาหาร ณ ไตรมาสท่ี 2 ป 

2560 อยูท่ี 7,266.60 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราเพ่ิมข้ึนอยูท่ี รอยละ 12.41 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมคาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการมีความ

ตองการบริโภคสินคาไกแปรรูป และไกสดแชเย็นแชแข็งเพ่ิมข้ึนท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะผูนําเขาอยางญี่ปุน 

ยุโรป สิงคโปร และเกาหลีใตท่ีตองการสินคาไทยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประเทศคูคาหลายประเทศประสบปญหาไขหวัดนก

และประเทศคูแขงประสบปญหาดานสุขภาพ โดยเฉพาะการสงออกขาวไทยคาดวาจะมีทิศทางท่ีดีข้ึนเพราะตลาดท่ี

สําคัญในภูมิภาคแอฟริกา และเอเชียยังคงมีความตองการนําเขาขาเพ่ือชดเชยอุปทานขาวในประเทศท่ีลดลง ขณะท่ี

ตลาดตะวันออกกลาง ท้ังอิหรานและอิรัก ไดกลับเขามาซ้ือขาวจากไทยมากข้ึน อีกท้ังระดับราคาน้ําตาลตลาดสงออก

ท่ีอิงกับตลาดโลกนั้นปรับตัวข้ึนกวารอยละ 30 สูงสุดในรอบ 4 ป 
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 ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดั ช นี ร า ค า ผู ผ ลิ ต

ผลผลิตการเกษตรและ

ปศุสัตว 

1.39 8.36 2.40 -1.63 1.28 -3.57 -52.51 -53.80 -57.69 -3.45 

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 -5.05 -12.96 

ดัชนีราคาผูบริโภคดาน

อาหาร 
2.44 2.16 1.72 -0.08 -0.15 -1.81 0.78 0.55 -2.53 -1.21 

ที่มา       :   ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว และดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร จากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

                อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ 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 0.38 -8.71 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4  การจางงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส่ิ ง ท อ 

ประกอบดวย การผลิตสิ่งทอ และการผลิตเสนใย

ประดิษฐ ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอจํานวน 189,890 คน หดตัวอยูท่ี

รอยละ -4.58 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) แต

เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน (%YoY) พบวา 

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.68 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงานรอยละ 100 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําท่ีสงผล

ตอการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอน

หนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.91 (YoY) และ 2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอย

ละ 3.82 (YoY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

 การจางงานมีอัตราลดลงรอยละ 0.28 แตการวางงานมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.85 สวนการเลิกจางเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 6.45  สถานการณสวนหนึ่งมาจากการชะลอตัวการสงออกมีจํานวนมากในชวงเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ประกอบ

กับคาเงินบาทท่ีแข็งคา แตอยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคยังคงขยายตัว จากการสงออกไปยังตลาดใน

ภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุน เกาหลี จีน ฮองกง กัมพูชา และอินเดีย 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

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

YoY QoQ 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 -0.67 7.98 

ดัช นี อุป โภคบริ โภค

ภาคเอกชน 
3.82 -1.65 3.65 1.99 2.68 0.44 5.22 2.85 2.47 -2.52 

ที่มา       :   การใชกระแสไฟฟา และดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จากธนาคารแหงประเทศไทย 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -16.82 0.00 -13.11 0.56 -3.98 7.82 11.8 3.11 6.68 -4.58 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.5 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  

การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ประกอบดวย เสื้อผาและเครื่องแตงกาย ณ ไตรมาส  

ท่ี  2 ป  2560  จํ า น ว น ลู ก จ า ง ภ าค เ อ กช น ใ น

อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหมมีจํานวน 311,350 คน 

อัตราการขยายตัวลดลงรอยละ -13.75 เม่ือเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของปกอน (%YoY) แตเม่ือเทียบกับ

ไตรมาสกอน ท่ีมีจํานวนลูกจางในภาคเอกชนจํานวน 

327 ,000 คน ลดลงตั วร อยละ -4.79 (%QoQ)  

มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยู ท่ีรอยละ 56 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลใหการจางงานในอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหมชะลอตัว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และสิ่งทอ 2 ไตร

มาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.08 (YoY) 2) ราคาน้ํามันดิบ Brent 3 ไตรมาสกอนหนา ลดลงอยูท่ีรอยละ -

2.20 (YoY) และ 3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 3 ไตรมาสกอนหนา ลดลงอยูท่ีรอยละ -0.50 (YoY) 

ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต  

 สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีแนวโนมทรงตัว เนื่องจากผูประกอบการรายใหญปรับลด

ตามทิศทางการสงออก โดยตลาดหลักท่ีลดลง คือ  สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  ประกอบกับผูผลิตท่ียายฐานไปยัง

เวียดนามและกัมพูชาเพ่ิมการสงออก อีกท้ังคาเงินบาทแข็งคาข้ึนทําใหการสินคาสงออกมีราคาเพ่ิมข้ึน แตอยางไรก็

ตามการสงออกเสื้อผาและชุดชั้นในในตลาดอาเซียนและญี่ปุนยังคงขยายตัว สวนผูผลิตรายเล็กเนนการจําหนายใน

ประเทศยังคงทรงตัว  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ดัชนีช้ีนํา 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูผลิต

เสนใย เสนดาย 

และสิ่งทอ 
0.24 0.00 -0.32 0.00 -0.08 0.24 -10.32 -10.53 

ราคานํ้ามันดิบ 

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

ดัชนี ช้ีนําภาวะ

เศรษฐ กิจของ

สหรัฐอเมริกา 

-0.60 -0.10 -2.20 0.00 -0.50 -0.10 0.00 0.20 

ที่มา       :  ธนาคารแหงประเทศไทย และราคาน้ํามันดิบ Brent สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 

3/59 

ไตรมาส 

4/59 

ไตรมาส 

1/60 

ไตรมาส 

2 /2560 
YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.00 -5.26 0.62 -4.97 0.93 0.62 -13.75 -4.79 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.6 การจางงานอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

  การจางงานอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก       

การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต  ของใช      

สวนบุคคล เชน การขาย การบํารุงรักษาและการ

ซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขาย

ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต การขายสงและการคาเพ่ือคา

นายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต การขาย

ปลีกยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการ

ซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน จํานวน

ลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล ณ ไตรมาส 2 

ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 2,576,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.92 โอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยูท่ีรอย

ละ 6.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกฯ ไดแก อัตรา

เปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent           1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ 3.90  2) ดัชนีการ

อุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 2.48 และ 3) ดัชนีราคาผูบริโภค    3 ไตรมาสกอนหนา

ขยายตัวรอยละ 0.26 สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

สําหรับพฤษภาคม 2560 ดัชนีคาปลีกขยายตัวรอยละ 7.16 (YOY) เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว 

พบวามียอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา ยกเวนหมวดสินคาคงทน อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทาง

อ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและ

ตลาด การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีก

โดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้เปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  ทําใหผูอยูในอุตสาหกรรมนี้เปนผู

ประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน  สําหรับดัชนีคาสงมีการชะลอตัวรอยละ 2.70 เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว 

พบวามีการชะตัวในหมวดสินคาคงทน และสินคาอ่ืน   

ท้ังนี้ การเปดประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการจางงานในอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด

ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน จึงคาดการณแนวโนมป 2560 การจางงานเพ่ิมข้ึน 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent  -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.02 -0.73 -3.90 -10.12 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 

(2 ไตรมาสกอนหนา) 

3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 

ดัชนีราคาผูบริโภค 

(3 ไตรมาสกอนหนา) 
0.26 -0.15 0.73 0.22 2.08 0.88 -0.31 -1.24 

ที่มา :    ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย , ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

                   คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 6.54 5.07 4.19 -1.75 3.48 1.42 7.92 3.08 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.7 การจางงานอุตสาหกรรมแมพิมพ 

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

อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ําท่ี

รองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท 

เนื่องจากการผลิตสินคาหลายสาขาจําเปนตองอาศัย

แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง

ผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและขนาดตาม

ความตองการท้ังสิ้น  จึงอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรม

แมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ และ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานอากาศ เปนตน 

จํานวนลูกจางภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 213,000 คน ขยายตัว

อยูท่ีรอยละ 4.93 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน (%YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีจํานวนลูกจาง 

208,000 คน มีการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.40 (%QoQ) มีโอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยูท่ีรอยละ 95 ท้ังนี้ ดัชนี

ชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร  

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 35.01 (YoY) 2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน        

2 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -1.12 (YoY) และ 3) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 ไตรมาสกอนหนา

ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.58 (YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

 สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนมขยายตัว ตามการขยายตัวในหลายหมวดสินคา อุปสงค

ตางประเทศท่ียังดีข้ึนตอเนื่อง อาทิ สินคาอิเล็กทรอนิกสและทัศนูปกรณ โดยเฉพาะหมวดแผงวงจรรวมเพ่ือใชเปน

ชิ้นสวนในการผลิตอุปกรณท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) ชิ้นสวนในรถยนต ซ่ึงอุตสาหกรรมแมพิมพเปน

อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในกลุมดังกลาว สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการ

สงออกท่ีขยายตัวจากระยะเดียวกันเทียบกับปกอน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันในปกอน 

จากท้ังการผลิตเพ่ือการสงออกและการผลิตเพ่ือรองรับอุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะในหมวดยานยนต 

นอกจากนี้ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอนเปนครั้งแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 

จากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ  
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5.8  การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง 

   การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง เชน 

การกอสรางอาคาร งานวิศวกรรมโยธา ฯลฯ ณ ไตร

มาส 2 ป 2560 มีจํานวน 1,512,000 คน ชะลอตัวอยูท่ี

รอยละ     -11.68 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี

ผ า นม า  (YoY) ซ่ึ ง มี ลู ก จ า งภ าค เอกชนจํ านวน 

1,712,000 คน เปนการชะลอตัวตอเนื่องมา 1 ไตรมาส

กอนหนา มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 

61.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานใน

อุตสาหกรรมกอสราง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 2 ไตรมาสกอนหนา

ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.39 (YoY) 2) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 1 ไตรมาสกอนหนา หดตัวอยูท่ีรอยละ 

-0.17 (YoY) และ 3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.29 (YoY) สามารถชวย

เตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต  

 การลงทุนกอสรางท่ีอยูอาศัยของภาคเอกชนจะปรับตัวดีข้ึนอยางคอยเปนคอยไป โดยงานกอสรางท่ีอยูอาศัย

จะเติบโตไปตามแนวเสนทางรถไฟฟาสายตางๆ สวนการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับอานิสงส 

จากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Border Special Economic Zones: Border SEZs) ท่ีภาครัฐจะเรง

ดําเนินการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคในแตละพ้ืนท่ีใหแลวเสร็จ ซ่ึงจะทําใหเกิดการลงทุนใน

โรงงานใหมๆ เพ่ิมข้ึนนับจากครึ่งหลังของป 2560 ประกอบกับผลจากมาตรการสงเสริมลงทุนของคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) อาจดึงดูดใหผูประกอบการชาวไทยและตางชาติ

ตัดสินใจลงทุนมากข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจไทยและกําลังซ้ือของผูบริโภคท่ีปรับตัวดีข้ึน  

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง (ในระบบเตือนภัย โอกาสเกิดวิกฤต) 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 0.59 4.64 2.39 2.56 -4.70 -9.54 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย 
-0.13 -0.72 -0.17 0.73 3.47 2.53 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -1.12 1.66 -0.47 -1.20 -0.38 -0.20 

ที่มา :  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  

                  GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง  

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.91 -15.83 -2.12 -3.75 -13.02 15.07 -11.68 -5.26 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

5.9 การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

กา รจ า ง ง า น ใ น อุ ต สา หกร รม ไม และ      

เครื่องเรือน เชน การผลิตแผนไม การผลิตเฟอรนิเจอร

ฯลฯ ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 248,000 คน 

ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.25  เม่ือเทียบกับระยะเดียวกัน

ของปท่ีผานมา (YoY) ซ่ึงมีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 

259,000 คน และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมามี

อัตราการหดตัวอยูท่ีรอยละ -1.15 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงานอยูท่ีรอยละ 88.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไดแก อัตรา

เปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 35.01 (YoY) 2) มูลคาการ

สงออกหมวดไมและเครื่องเรือน 1 ไตรมาสกอนหนาหดตัวอยูท่ีรอยละ -2.71 (YoY) และ 3) ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.65 (YoY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจาง

ภาคเอกชนไดในอนาคต  

การผลิตและจําหนายเครื่องเรือนไมไตรมาส 2 ป 2560 ชะลอตัวลง โดยภาพรวมตลาดยังคง 

หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจท่ียังฟนตัวไมตอเนื่องและการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ีการสงออกไมและ

ผลิตภัณฑไมมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากประเทศคูคาสําคัญ ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 

มีภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับการนําเขาไมและผลิตภัณฑแผนไม ไตรมาสท่ี 2 ป 2560 เปนไป

ตามทิศทางภาวะการผลิตเครื่องเรือนไมในประเทศ (ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน (จากระบบเตือนภัย) 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  36.87 11.60 35.01 -0.73 3.90 -10.12 

มูลคาการสงออกหมวดไมและเครือ่งเรือน 7.34 -3.50 -2.70 -6.64 1.89 3.44 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน 2.74 0.21 5.22 2.85 2.47 2.52 

ที่มา       :   มูลคาการสงออกหมวดไมและเคร่ืองเรือนและดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  

                ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration  
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -11.64 -20.85 -7.69 -0.49 6.12 27.45 -4.25 4.62 

ที่มา     :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

5.10 การจางงานอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

การจางงานอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลาง

ทางการเงิน เชน การเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวน

ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ ก อ ง ทุ น บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ           

การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการ

ประกันสังคมภาคบังคับ และกิจกรรมท่ีชวยเสริมการ

เปนตัวกลางทางการเงิน ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มี

ลูกจางภาคเอกชนจํานวน 372,000 คน  ชะลอตัว   

ร อ ยล ะ  -10 . 3 6  จากร ะยะ เ วล า เ ดี ย ว กั นขอ ง              

ปท่ีผานมา (YoY)  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 65 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน ไดแกอัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร  1) เงินทุนจดทะเบียนนิติ

บุคคลจัดตั้งใหม 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ 42.07  2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัว

รอยละ 0.29 และ 3) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ 1.30 สามารถชวยเตือนภัยการเกิด

วิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 
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สําหรับหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน ณ เดือนมิถุนายน 2560 อยูท่ี 417,235 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 2.95 ตอสินเชื่อรวม และขยายตัวรอยละ 11.45 จากระยะเดียวกันปกอน  แนวโนมหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได

ยังคงขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน สถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ  โดยท่ีดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนมีแนวโนมคอย ๆ ดีข้ึน เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม ในภาพรวมมีสัญญาณฟนตัว คาใชจาย

ภาครัฐ ขยายตัวตามมาตรการมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

เนื่องจากสถาบันการเงินหลายแหงชะลอการขยายสาขาและชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก  และ

เพ่ิมการพัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิตคน

ไทยมากยิ่งข้ึน การใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป ซ่ึงเปนปจจัย

ท่ีมีผลกระทบตอการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ จึงคาดการณแนวโนมป 2560 การจางงานลดลง 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

เงินทุนจดทะเบียนนิติ

บุคคลจัดตั้งใหม 
10.84 -36.73 -27.60 16.63 -42.07 -7.41 -9.56 46.35 91.94 -47.23 

ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน 
0.93 -0.82 -0.29 -0.62 -1.12 1.66 -0.47 -1.20 -0.39 -0.20 

คาใชจายของรัฐบาล 17.46 -1.93 -1.69 -15.13 6.04 67.81 -3.98 -28.40 -1.30 -66.05 

ที่มา :  เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม จาก ธนาคารแหงประเทศไทย , ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

                 คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 5.25 1.45 4.13 1.90 -9.09 -11.42 -10.36 -2.11 

ที่มา    :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.11 การจางงานอุตสาหกรรมขนสง 

การจางงานอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก 

การบริการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางรถไฟ ทางทอ

ลําเลียง ทางถนน ทางน้ํา หรือทางอากาศ และกิจกรรม

ท่ีเก่ียวของกับการขนสง เชน สิ่งอํานวยความสะดวก     

ท่ีสถานีปลายทางและสถานท่ีจอด การขนถายสินคา 

สถานท่ีเก็บสินคา เปนตน จํานวนลูกจางภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมการขนสง ณ ไตรมาส 2 ป 2560          

มีจํานวน 583,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.46 

เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (%YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ท่ีมีจํานวนลูกจาง 610,000 คน 

ชะลอตัวรอยละ -4.43 (%QoQ) มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 53 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจาง

งานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.65  (YoY) 2) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนา     

ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -1.30 (YoY) และ 3) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 4 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ 

-2.20 (YoY) ซ่ึงสามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

อุตสาหกรรมการขนสงเปนอุตสาหกรรมภาคการบริการ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ และเปนปจจัย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซ่ึงการจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดการณวาจะมีแนวโนมชะลอตัวสืบเนื่องจาก

การใชจายของภาครัฐท่ีชะลอลง ตามรายจายการลงทุนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในโครงการ

กอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองท่ีเรงเบิกจายไปมากในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ แมวาดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนจะขยายตัว แตโดยรวมปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือยังไมเขมแข็งมากนัก รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภค

ท่ีปรับลดลงจากความกังวลดานแนวโนมราคาสินคาเกษตรและดานโอกาสในการหางานทําในอนาคตดวย อยางไรก็

ตาม ภาคการทองเท่ียวยังคงขยายตัวไดจากมาตรการกระตุนการทองเท่ียวของภาครัฐ และภาคการสงออกท่ีขยายตัว

ดีในหมวดสินคาอิเล็กทรอนิกสและทัศนูปกรณโดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม สินคาท่ีมูลคาการสงออกเคลื่อนไหวตาม

ราคาน้ํามันดิบสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป เปนตน 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3.82 -1.64 3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 

คาใชจายของรัฐบาล 17.46 -1.93 -1.68 -15.13 6.03 67.81 -3.98 -28.40 -1.30 -66.05 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  -21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.02 -0.73 -3.90 -10.12 

 

ที่มา :  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจาง

ภาคเอกชน 
6.75 -6.11 -6.07 -10.19 6.9 6.07 0.66 12.55 2.46 -4.43 

 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.12 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการ

บริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 

การจางงานในอุตสาหกรรมงานดาน

สุขภาพ กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และ 

การบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ เชน การรักษาสัตว 

กิจกรรมดานโรงพยาบาล ด านการแพทยและ        

ทันตกรรม ดานกายภาพบําบัด ดานพยาบาลและ   

ผดุงครรภ รวมท้ังดานใหการดูแลใหท่ีพักแกผูพิการ

ทางสติปญญา ผูมีปญหาสุขภาพจิต ผูติดยาเสพติด 

ผูสู งอายุ  ผู พิการ ตลอดจนกิจกรรมดานสังคม

สงเคราะหท่ีไมใหท่ีพัก เชน กิจกรรมดูแลเด็กเวลากลางวัน ฯลฯ จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน             

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2560 พบวา มีลูกจางจํานวน 199,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 9.34 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน (%YoY) ท่ีมีลูกจางจํานวน 182,000 คน แตหากเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2560 พบวา มีการขยายตัวอยูท่ี

รอยละ 12.96 ซ่ึงมีจํานวนลูกจางจํานวน 183,000 คน มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 100 ท้ังนี้    

ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะหฯ ไดแก อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ          

2.51 (YOY) 2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.47 (YOY) 3) GDP ใน

อุตสาหกรรมสุขภาพ 1 ไตรมาสกอน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.68 (YOY) 4) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก         

1 ไตรมาสกอนหนา หดตัวอยูท่ีรอยละ -3.89 (YOY) และ 5) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา หดตัวอยูท่ี    

รอยละ -0.67 (YOY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต 

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ มีแนวโนมหดตัว เนื่องจาก ยังมี

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลมายังตอเนื่อง และปญหาการขาดแคลนบุคลากร          

ทางการแพทยท่ียังเขาไมถึงประชาชนในถ่ินท่ีอยูหางไกลโดยการผลิตบุคลากรทางการแพทยตองพ่ึงพาภาครัฐเปนหลัก 

อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศเริ่มมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากอัตราการ

พ่ึงพิงในวัยสูงอายุมีแนวโนมสูงข้ึน ขณะท่ีอุตสาหกรรมยารักษาโรคและปองกันโรคคาดวาจะขยายตัวไดท้ังในและ

ตางประเทศ เปนชวงท่ีโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงเปนตลาดยาขนาดใหญเรงสั่งซ้ือยาเพ่ือใหทันสิ้นปงบประมาณ สําหรับ     

การสงออกคาดวาจะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนตอเนื่องโดยเฉพาะ เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา เนื่องจากสินคายาของไทยไดรับ

ความนิยมสูงในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศท่ีพรมแดนติดกับไทย  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส1/60 ไตรมาส2/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดั ช นี ช้ี นํ า ภ า ว ะ

เศรษฐกิจของประเทศ

ไทย 

2.92 -1.08 2.51 1.45 -0.13 -1.24 -0.17 0.73 3.47 2.53 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
3.82 -1.64 3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 2.47 -2.52 

GDP ในอุตสาหกรรม

สุขภาพ 
6.31 0.51 3.52 0.23 4.96 5.70 6.09 -0.37 6.68 0.52 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -21.52 26.28 -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.90 -10.12 

การใชกระแสไฟฟา 5.55 9.71 2.53 -2.52 0.91 -4.56 0.91 -1.14 -0.67 7.98 

ที่มา       :  ดัชนีชี้นํ าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการใชกระแสไฟฟา  จากธนาคารแหง 

                ประเทศไทย 

                   ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส1/60 ไตรมาส2/ย60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 33.82 12.35 18.49 -4.95 0.00 -0.58 12.96 6.40 9.34 8.74 

ที่มา       :     สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.13 การจางงานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

  การจางงานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

โรงแรม ไดแก โรงแรม คายพัก และ ท่ีพักชั่วคราว 

เชน กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเท่ียวและผูจัด

นําเท่ียว รวมท้ังกิจกรรมบริการนักทองเท่ียว ซ่ึงมิได

จัดไว ในประเภทอ่ืน จํ านวนลูกจ างภาคเอกชน         

ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ โ ร ง แ ร ม                  

ณ ไตรมาส 2 ป 2560 มีจํานวน 381,790 คน ชะลอ

อยูท่ีรอยละ -4.51 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของปกอน (YoY) ท่ีมีจํานวนลูกจาง 400,000 คน และชะลอตัวจากไตรมาสท่ีแลวอยูท่ีรอยละ -3.54 มีโอกาสการเกิด

วิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 98 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และโรงแรม ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ี     

รอยละ 35.01 (YoY) 2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวรอยละ 2.74 (YoY) สามารถ

ชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนไดในอนาคต        

อุตสาหกรรมทองเท่ียวไตรมาส 2 ป 2560 สถานการณแรงงานการทองเท่ียวของไทยยังอยูในภาวะปกติ

ใกลเคียงจากไตรมาสกอน โดยนักทองเท่ียวจีนมีการชะลอการเติบโตเล็กนอย แตเริ่มปรับตัวดีภายหลังจากท่ีมีการ

ปราบทัวรศูนยเหรียญ อยางไรก็ตามภาคการทองเท่ียวยังมีปจจัยบวก อาทิ การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันสงผลให

เกิดการกระตุนการเดินทางระหวางประเทศ การขยายตัวของนักทองเท่ียวชาวยุโรป การทองเท่ียวโลกท่ีมีทิศทาง

เติบโตในแนวบวกและความม่ันใจในภาคธุรกิจทองเท่ียวยังเติบโตตอเนื่อง ประกอบกับการมีเท่ียวบินเพ่ิมสูเมืองรอง  

ในอินเดีย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอชาวอินเดียในการใชบริการ Visa on Arrival  

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน  

 
2.74 0.21 5.22 2.85 2.47 -2.52 

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

                  ดัชนีอุปโภค จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 10.00 1.75 0.25 -0.25 1.8 -2.46 -4.51 -3.54 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.14 การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

การจางงานอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก 

โรงแรม คายพัก และท่ีพักชั่วคราว เชน ภัตตาคาร 

บาร  และ โ ร งอาหาร  เป นต น  จํ านวนลู กจ า ง

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ ไตรมาส 2   

ป 2560 มีจํานวน 592,170 คน ขยายตัวเพ่ิมข้ึน   

รอยละ 4.81 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของ     

ปก อน  ( YOY)  ท่ี มี จํ านวนลู กจ า ง  565,000 คน       

แตชะลอตัวจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ -10 (MOM)    

มีโอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยูท่ี รอยละ 0.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชน           

ในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 1) ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม    

ท่ีไมมีแอลกอฮอล 3 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.72 (YoY)  2) อัตราการเขาพักในโรงแรม 1 ไตรมาส

กอนหนาขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 0.96 (YoY) สามารถชวยเตือนภัยการเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชน          

ไดในอนาคต 

 อุตสาหกรรมภัตตาคารมีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึนจากระยะเดียวกันของปตามมาตรการสงเสริมการ

ทองเท่ียวและแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม ตามจํานวนนักทองเท่ียวมาเลเซีย ยุโรป 

และอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ สอดคลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  

 

-0.15 -1.81 0.78 0.55 -2.53 -1.21 

อัตราการเขาพักในโรงแรม  

 
6.05 8.46 0.96 10.99 4.36 -11.36 

ที่มา :  ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล จาก กระทรวงพาณิชย  

         อัตราการเขาพักในโรงแรม จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

 ลูกจางภาคเอกชน 6.8 -5.49 8.55 9.36 8.4 12.67 4.81 -10.00 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน 

2560 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการ

ใชน้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตราการ

ใชแก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 .ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องใชไฟฟา 

 (ISIC 2930) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 32) 

-6.26 -5.00 -8.38 -0.60 ชะลอตัว  

 

8.26 

 

 

15.00 

 

 

0.52 

 

 

10.78 

 

 

-2.52 

 

 

11.00 

 

 

-2.68 

 

 

16.87 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศ

ญ่ีปุนชะลอตัว 

- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอกนิกสขยายตัวลดลง 

 

2. ยานยนตและชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-3.46 -4.78 -10.42 -6.91 ชะลอตัว -5.88 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

0.89 -0.16 5.89 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัว 

- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

และรถยนตพาณิชยในประเทศ

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

-5.20 0.19 8.93 0.38 ขยายตัว -1.22 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

2.33 5.17 4.18 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 

ขยายตัว 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

-13.11 -3.98 11.80 6.68 ขยายตัว  

-3.23 

 

19.14 

 

4.99 

 

5.33 

 

 

-3.97 

 

-4.15 

 

-12.14 

 

-13.68 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 

 

 

 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 2/2560) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2560 

นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงาน

ราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน

2560 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการ

ใชน้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตราการ

ใชแก็ส 

NGV 

จํานวนนัก 

ทองเท่ียว 

5.เครื่องนุงหม (ISIC18) 0.00 0.62 0.93 -13.75 ขยายตัว -9.14 8.97 -9.92 -9.86 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ

สิ่งทอชะลอตัว 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

6.54 4.19 3.48 7.92 ขยายตัว - - - - -0.22 

(มิ.ย. 60) 

  

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัว 

  

 5.87 

(มิ.ย. 60) 

7. อุตสาหกรรม

แมพิมพ 

 

13.33 21.43 3.48 4.93 ขยายตัว 9.96 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.47 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 47 

% 

 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอ

ตัว 

-ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ขยายตัว 

 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

-การผลิตปูนซีเมนต ปูน

ขาว และปูนปลาสเตอร 

 (ISIC 2694) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2710) 

0.91 -2.12 -13.02 -11.68 ชะลอตัวเ  

 

-0.02 

 

 

-7.75 

 

 

4.32 

 

 

13.99 

 

 

-10.79 

 

 

-1.83 

 

 

-0.60 

 

 

15.77 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย

ขยายตัว 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัว 

- GDP กอสราง ขยายตัว 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 
 

 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน

2560 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

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

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 

-การผลิตไมและ

ผลิตภัณฑจากไมฯ(ISIC 

20) 

-การผลิตเฟอรนิเจอร       

( ISIC 3610) 

-11.64 -7.69 6.12 -4.25 ชะลอตัว  

7.02 

 

 

-10.02 

 

- 

 

 

6.09 

 

- 

 

 

-8.23 

 

- 

 

 

-6.14 

- - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   56 % 

- ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ขยายตัว 

 

 

 

 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

5.25 4.13 -9.09 -10.36 ชะลอตัว - 

 

 

-   - - - - 11.45 

(มิ.ย. 60) 

0.65 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   65 % 

 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง

ใหมขยายตัวลดลง 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวลดลง 

11. ขนสง -6.07 6.90 0.66 2.46 ขยายตัว -  -   - 1.90 - -  0.53 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 53 % 

- ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

- คาใชจายรัฐบาลขยายตัว 

 

15.10 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เครื่องมือแพทยและ

อุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

18.49 0.00 12.96 9.34 ขยายตัว  

 

-1.55 

 

7.41 

 

 

0.72 

 

8.68 

 

 

-1.37 

 

6.42 

 

 

2.77 

 

7.09 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   99 % 

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 

-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มิถุนายน

2560 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการ

ใชน้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนคีวาม

เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตราการ

ใชแก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ยวและ

โรงแรม 

10.00 0.25 1.80 -4.51 ชะลอตัว - - - - - - -3.00 

(Q2/59) 

 

- - 0.98 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   98 % 

- จํานวนนักทองเที่ยวชะลอตัว 

 

4.60 

 

14. ภัตตาคาร 6.80 8.55 8.40 4.81 ขยายตัว - - - - - - - 1.59 

 

- 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 100 % 

- อัตราการเขาพักโรงแรม ขยายตัว  
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 

การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม

เปนตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอ

การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  

(1.การใชกระแสไฟฟา 2.อัตราการใชกําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 4.มูลคาการสงออก 5.ดัชนีการ

อุปโภคบริโภคภาคเอกชน 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) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวา

จะอยูระดับใด 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 ซ่ึงสะทอนวา

การจางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลัง

แรงงานในประเทศ 

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) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของ

การจางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน  

 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของ

การจางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 3 เดือนติดตอกัน 

 

3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO : LFS) 

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจาง

งานมากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวนคน

วางงานในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงาน

สาขาใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปนระยะเวลา 2 ไตร

มาสติดตอกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากขอมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 

3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 

    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผู

ถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผู

ถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 

   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผู

ถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 

 
 
 



ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
ช่ือบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1.ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมประจําเดือน

กรกฎาคม 2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลการวเิคราะหดัชนีผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมิถนุายน2560 

2.รายงานภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไตร

มาส 2/2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

ไตรมาส 4 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดอืน

มิถุนายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลการวเิคราะหดัชนีชีน้ํา

เศรษฐกิจมหภาคและการเงินเดือน

มิถุนายน 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรเดอืนมิถนุายน 

สนง.สถิตแิหงชาต ิ

www.nso.go.th 

  มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลการวเิคราะหผลการสํารวจ

ภาวการณทํางานของประชากร

เมษายน 2560 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําทีเ่ปนลูกจาง

ภาคเอกชนจําแนกตามอุตสาหกรรม จาก

ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากร 

ไตรมาสที่ 2 ป 2560 

สนง.สถิตแิหงชาต ิ

www.nso.go.th 

  มิ.ย.2560 แสดงขอมูลจํานวนผูมีงานทําจําแนก

อุตสาหกรรม ไตรมาสที่  2 ป 2560 

6. Economic Outlook  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ป 2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

www.nesdb.go.th 

  มิ.ย.. 2560 แสดงขอมูลการวเิคราะหเศรษฐกจิมห

ภาคไตรมาสที ่2/2560  

7. Social Situation and Outlook ภาวะ

สังคมไทย ไตรมาส 2 ป 2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

http://social.nesdb.go.th 

  มิ.ย. 2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 

2/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกจิ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16–30 มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จนี ญี่ปุน และยุโรป 

เดือนพฤษภาคม 2560 

9.รายงานภาวะเศรษฐกจิ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 ก.ค.2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศ สหรฐัอเมรกิา ยุโรปและจนี 

เดือนพฤษภาคม 2560 

10. รายงานภาวะเศรษฐกจิ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 มิ.ย.2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศอินโดนเีซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกจิ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 มิ.ย.2560 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศญี่ปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index) มิถุนายน 

2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวเิคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงินสาย

นโยบายการเงิน 

  มิ.ย. 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความเชือ่มัน่ทาง

ธุรกิจจากกลุมตวัอยางธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดใหญ 668 ราย เปนรายเดอืน 
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ดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจเพ่ือวิเคราะหการเตือนภัยดานแรงงาน 

 

ชื่อขอมูล หนวยงานท่ี
จัดเก็บ 

การรายงานผล ความถี่ของ
ขอมูล 

ดัชนีดานอุปสงค 
1. การใชกระแสไฟฟา  
(ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

 
ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

 
   การใชกระแสไฟฟา ประกอบดวย การใชกระแสไฟฟาในครัวเรือน 
กิจการขนาดเล็ก (ใชไฟฟา 0-30 กิโลวัตต) กิจการขนาดกลาง (ใชไฟฟา 
31-999 กิโลวัตต) กิจการขนาดใหญ (ใชไฟฟา 1,000 กิโลวัตตข้ึนไป) 
และกิจการเฉพาะอยาง (เปนการใชไฟฟาของโรงแรมและกิจการอ่ืนใด
ซึ่งบริการท่ีพักอาศัยใหเชา ยกเวนบานใหเชา) 

 
รายเดือน 

2. ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน 
(ปฐาน 2543 = 100) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เปนดัชนีช้ีทิศทางการลงทุนภาคเอกชน 
ดัชนีประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

1. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 
2. ปริมาณการจําหนายปูนซเิมนตในประเทศ 
3. การนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงท่ี 
4. ปริมาณการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณในประเทศ ณ ราคา

คงท่ี 
5. ปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย 
แตละองคประกอบจะใชขอมูลท่ีปรับฤดูกาลและเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 3 
เดือน ยกเวนพ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางซึ่งเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 12 เดือน 

รายเดือน 

3. ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 
(2543 = 100) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

  ดัชนีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชนเปนดัชนีช้ีทิศทางการอุปโภคบริโภค
ของภาคเอกชน โดยคํานวณจาก 5 องคประกอบหลัก ไดแก  
1. ดัชนีหมวดยานยนตประกอบดวย ปริมาณการจําหนายรถยนตน่ัง 

ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต และปริมาณการจาํหนาย
รถยนตพาณิชยในประเทศ 

2. ดัชนีหมวดเช้ือเพลิง ประกอบดวยปริมาณการจําหนายนํ้ามัน
เบนซินและแกสโซฮอล ปริมาณการจําหนายนํ้ามันดเีซล ปริมาณ
การจําหนาย LPG และปริมาณการจําหนาย NGV 

3. ปริมาณการใชไฟฟา ประเภทท่ีอยูอาศัย 
4. การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงท่ี 
5. ภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 

โดยแตละองคประกอบ จะใชขอมลูท่ีปรับฤดูกาลแลว โดยใชป
ฐาน 2543 

รายเดือน 

4. มูลคาการจําหนาย
รถยนต (คัน) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

เปนเครื่องช้ีทิศทางการอุปโภคและบริโภคของภาคเอกชน กลาวคือ หาก
มูลคาการจําหนายรถยนตมีปรมิาณมากอาจคาดการณไดวา ภาคเอกชน
มีกําลังซื้อท่ีสูงข้ึน มีแนวโนมการจางงานท่ีมากข้ึนหรือในทางกลับกัน คือ 
แนวโนมการวางงานลดลง 

รายเดือน 

5. มูลคาการจําหนาย
รถจักรยานยนต (คัน) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

เปนเครื่องช้ีทิศทางการอุปโภคและบริโภคของภาคเอกชน กลาวคือ หาก
มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนตมีปรมิาณมากอาจคาดการณไดวา
ภาคเอกชนมีกําลังซื้อท่ีสูงข้ึน มีแนวโนมการจางงานท่ีมากข้ึน หรือ
ในทางกลับกันคือแนวโนมการวางงานลดลง 

รายเดือน 

 

 



ชื่อขอมูล หนวยงานท่ี
จัดเก็บ 

การรายงานผล ความถี่ของ
ขอมูล 

6. มูลคาการสงออก 
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

มูลคาการสงออกเปนขอมลูการคาระหวางประเทศท่ีไดรับจากกรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง 
สําหรับมูลคาการสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ จะใชขอมูลมูลคาสงออก
เทียบเทาบาทท่ีไดจากกรมศุลกากร จะถูกนํามาแปลงคาเปนมูลคา
เทียบเทาดอลลาร สรอ. โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดยกรม
ศุลกากร (อัตราการซื้อสําหรบัมูลคาการสงออก) 

รายเดือน 

ดัชนีดานอุปทาน 
7. อัตราการใชกําลัง
การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม 
จําแนกตามกิจกรรมการ
ผลิต 

 
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 
อัตราการใชกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมจําแนกตามกลุมสินคา 

1. อาหาร 
2. เครื่องดื่ม 
3. ยาสูบ 
4. สิ่งทอ 
5. ผลิตภณัฑเครื่องหนัง 
6. รองเทา 
7. เยื่อและผลติภณัฑกระดาษ 
8. ผลิตภณัฑเคม ี
9. ผลิตภณัฑปโตรเลียม 
10. ผลิตภณัฑปโตรเลียม 
11. ยางและผลิตภณัฑยาง 
12. วัสดุกอสราง 
13. เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก 
14. ยานยนตและอุปกรณขนสง 
15. ผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส 
16. เครื่องใชไฟฟา 
17. เครื่องเรือน 
18. เครื่องประดับ 
19. ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 

 
รายเดือน 

8. ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
จําแนกตามกิจกรรมการ
ผลิต 
(ปฐาน 2543 = 100) 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม จําแนกตามกิจกรรมการผลิตเปนเครือ่งช้ี
วัดระดบัการผลติของผลผลติภาคอุตสาหกรรมโดยจาํแนกหมวดหมูตาม
กิจกรรมการผลิตดังน้ี 

1. อาหาร 
2. เครื่องดื่ม 
3. ยาสูบ 
4. สิ่งทอ 
5. ผลิตภณัฑเครื่องหนัง 
6. รองเทา 
7. เยื่อและผลติภณัฑกระดาษ 
8. ผลิตภณัฑเคม ี
9. ผลิตภณัฑปโตรเลียม 
10. ผลิตภณัฑปโตรเลียม 
11. ยางและผลิตภณัฑยาง 
12. วัสดุกอสราง 

รายเดือน 



ชื่อขอมูล หนวยงานท่ี
จัดเก็บ 

การรายงานผล ความถี่ของ
ขอมูล 

  13. เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก 
14. ยานยนตและอุปกรณขนสง 
15. ผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส 
16. เครื่องใชไฟฟา 
17. เครื่องเรือน 
18. เครื่องประดับ 
19. ผลิตภณัฑอ่ืนๆ 

 

9. พ้ืนท่ีรับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาล
รวมท้ังประเทศ (พัน
ตารางเมตร) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล รวมท้ังประเทศประกอบดวย
พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลสาํหรับท่ีอยูอาศยั พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

รายเดือน 
รายไตรมาส 

รายป 

10.ราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลก (BRENT)  

สถาบัน
ปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย 

ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก (BRENT) (ดอลลารตอบารเรล) รายเดือน 

ดัชนีชีน้ําภาวะ
เศรษฐกิจ 
11. ดัชนีช้ีนําภาวะ
เศรษฐกิจของธนาคาร
แหงประเทศไทย 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ และอัตราการขยายตัว ประกอบดวย 
1. เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม (ลานบาท) 
2. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 
3. การสงออก ณ ราคาคงท่ี ป 2543 
4. จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ (คน) 
5. ดัชนีตลาดหลักทรัพย 
6. ปริมาณเงินตามความหมายกวาง ณ ราคาคงท่ี ป 2543 (ลาน

บาท) 
7. ดัชนีสวนกลับราคานํ้ามัน (โอมาน) 

รายเดือน 

12. ดัชนีความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจ 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจจัดทําโดยการสํารวจของธนาคารแหง
ประเทศไทย จากกลุมตัวอยางปราณ 800 ราย โดยการสํารวจจะเริม่สง
แบบสอบถามในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกอนและจะรวบรวม
ประมวลผลในสัปดาหท่ี 3 ของเดือนน้ัน ๆ ประกอบดวย 

1. ผลประกอบการ 
2. กําลังซื้อท้ังหมด 
3. การลงทุน 
4. การจางงาน 
5. ตนทุนการประกอบการ (ผกผัน) 
6. การผลิต 
โดยการแปรคาดัชนี รายละเอียดดงัน้ี 
- ดัชนีมีคาเทากับ 50 หมายถึง ความเช่ือมั่นทางธุรกิจทรงตัว 
(จํานวนผูตอบวาดีข้ึนมากกวาจํานวนผูตอบวาแยลง) 
- ดัชนีมีคามากกวา 50 หมายถึง ความเช่ือมั่นทางธุรกิจดีข้ึน 
(จํานวนผูตอบวาดีข้ึนมีมากวาจํานวนผูตอบวาแยลง) 
- ดัชนีมีคานอยกวา  50 หมายถึง ความเช่ือมั่นทางธุรกิจเลวลง 
(จํานวนผูตอบวาดีข้ึนมีนอยกวาจาํนวนผูตอบวาแยลง) 

รายเดอืน 

 



ชื่อขอมูล หนวยงานท่ี
จัดเก็บ 

การรายงานผล ความถี่ของ
ขอมูล 

13. ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET Index) 

ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดัชนีท่ีสะทอนการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยท้ังหมด (Composite Index) โดยมี
เกณฑการคํานวณ คือ  

1. คํานวณแบบถวงนํ้าหนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
(Market Capitalization Weight) 

2. คํานวณโดยใชหุนสามญัจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (รวมหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 

3. ไมนําหลักทรัพยท่ีถูกข้ึนเครื่องหมาย SP เกิน 1 ป มารวมใน
การคํานวณ 
ซึ่งวันฐานของการคํานวณดัชนีคือ วันท่ี 30 เมษายน 2518 

รายเดือน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรตัน สินอวย) 
 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวสุกัญญา  ถมยา  ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
นางสุจิตรา  พลฤทธิ์  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นางสาวเยาวรัตน  เอนนู  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นางสาวปรวัน  จันทรังษี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นางสาวศรีนาถ  โพธิ์พุทธชัย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นายอานุภาพ  งีสันเทียะ นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวนิภาพร  ปานเพชร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวสุพัตรา  ศรสงวน  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
นางสาวพรรนิภา  สอนอําคา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
นายอดิศร  คลังตุย  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
 

ขอขอบคุณผูรวมจัดทํา 
 ทุกกรม/สํานักงานประกันสังคม ผูอํานวยการสํานัก กลุมงาน 
 และเจาหนาท่ีทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมท้ังหนวยงานอ่ืน ๆ 
 ท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการเตือนภัยดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน 
 

• ขอมูลท่ีปรากฏในรายงานการเตือนภัยดานแรงงานฉบับนี้เปนขอมูลเบื้องตนหรือคาประมาณ 

• ทานสามารถติดตามรายละเอียดระบบเตือนภัยดานแรงงานและ download รายงานการเตือนภัยดาน
แรงงานไดท่ี http://warning.mol.go.th หรือ3 www.mol.go.th               ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 

• หากทานมีขอสังสัยหรือขอเสนอแนะประการใด กรุณาติดตอกลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กอง
เศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หมายเลข 02 232 1374 
E-mail : informal@mol.go.th 

http://www.mol.go.th/

