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รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2560 
ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงาน ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนกันยายน 2560 มีจํานวน 10,733,498 คน                           

มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยู ท่ีรอยละ 2.86 (YoY) และเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา  

(สิงหาคม 2560 รอยละ 0.38) โดยการจางงานเพ่ิมข้ึนในหลายอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร อุตสาหกรรม

ขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา อุตสาหกรรมผลิตโลหะและผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ อุตสาหกรรมผลิตไมและผลิตภัณฑ

จากไม (ยกเวนเฟอรนิเจอร) ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานลดลงไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ

กระดาษ  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกันยายน 

2560 มีจํานวน 146,471 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมารอยละ -3.31 (YoY) และลดลงเม่ือเทียบกับ

เดือนท่ีผานมา (สิงหาคม 2560 รอยละ -7.23 )  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนกันยายน 2560 ผูประกันตน 

ท่ีสํ านักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 21,480 คน                   

คิดเปนรอยละ 0.20 คงท่ีเม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 เชนเดียวกัน สําหรับประเภทอุตสาหกรรมใน

ระบบประกันสังคมท่ีมีการเลิกจางสูง ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา และอุตสาหกรรมการผลิตโลหะและผลิตภัณฑโลหะ และอุตสาหกรรม

การเงินและการประกันภัย สาเหตุเลิกจางเนื่องจากประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน คําสั่งซ้ือลดลง เปนตน  

สวนท่ี 2 รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2560 
 แนวโนมการจางงาน และวางงาน 
 การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว (ไมมีมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน) 
 ปจจัยท่ีสนับสนุน 
 การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้ 

1. เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัว เปนปจจัยสนับสนุนการสงออกของไทยท่ีขยายตัวตอเนื่องใน 

เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 13.4 จากระยะเดียวกันของปกอน โดยขยายตัวตอเนื่องในทุกตลาดสงออกสําคัญ

และเกือบทุกหมวดสินคา 

2. การลงทุนรวมในประเทศขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวท้ังหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักรและกอสราง ประกอบกับดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง สําหรับการลงทุน

ภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวเรงข้ึนในชวง 2 เดือนหลังและในป 2561 เปนผลมาจากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน

ขนาดใหญดานการคมนาคมขนสง และแนวโนมการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

บทสรุปผูบริหาร 

http://warning.mol.go.th/
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3. ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.7 ตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สงผลตอการขยายตัวใน 3 อุตสาหกรรม ไดแก การคาสงคาปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และ

ขนสงและคมนาคม ท่ีปรับตัวเรงข้ึนตามจํานวนและรายรับจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือนกันยายน 

2560 อยูท่ีรอยละ 1.2 เทากับเดือนกอน อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.86 เรงข้ึนจากเดือนกอนตามราคาน้ํามัน

ขายปลีกในประเทศท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,673.16 จุด เพ่ิมข้ึน 8.4% จากสิ้นป 2559 ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนสูงเปนอันดับ 

2 ในภูมิภาคและถือวาเปนระดับสูงท่ีสุดในรอบ 24 ป  

5. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง ตามการใชจายในการบริโภคสินคาคงทนและบริการ 

สอดคลองกับกําลังซ้ือครัวเรือน ซ่ึงบางสวนมีกําลังซ้ือกลับมาหลังหมดภาระผอนรถจากมาตรการรถคันแรก  

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปหลังปรากฎการณ Brexit และนโยบายกีดกันการคาของ

สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบกับไทยใน 2 ประเด็น ไดแก ภาคการคากระทบสินคาสงออกบางรายการไปยัง

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และภาคตลาดการเงินซ่ึงสงผลตอการแข็งคาของเงินบาท มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของ

นักลงทุนตางชาติ ผูประกอบการเกิดความกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

2. ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หลังสหรัฐฯและจีนผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือ 

เพ่ือลดความตึงเครียด  หากสถานการณบานปลายจนนําไปสูภาวะสงครามจะกอใหเกิดความผันผวนข้ึนในตลาดเงิน

และตลาดทุนนักลงทุนจะมีแนวโนมลงทุนในสินทรัพยท่ีปลอดภัยมากกวา 

3. ภาพรวมรายไดของเกษตรกร จากดัชนีรายไดเกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขเบื้องตน) ปรับ

ลดลงรอยละ -2.76 จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรและหนี้ภาค

ครัวเรือนท่ียังอยูในระดับสูงทําใหครัวเรือนมีแนวโนมลดการกอหนี้ใหม 

แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชนของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ 

แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรม 

 การจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวังมี 7 อุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3) อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 4) อุตสาหกรรมขนสง 5) อุตสาหกรรมงาน 

ดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 6) อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 7) อุตสาหกรรมภัตตาคาร  

http://warning.mol.go.th/
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ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2560 เมือ่วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทยไตรมาส 3 ป 2560 (กันยายน 2560 เปนตัวแทน)       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนกันยายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.21 

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา และขยายตัวเชนเดียวกันรอยละ 0.98 เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 

อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตเครื่องยนตสําหรับรถยนต การผลิต 

ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตมอเตอรไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ

สวนประกอบ 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนกันยายน 2560 

(MOM) 

เดือนกันยายน 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 114.59 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.98 

114.59 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4.21 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 63.56 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ดานบวก ตอดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต การผลิตมอเตอรไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา การผลิตเครื่องยนต

สําหรับรถยนต การผลิตเครื่องประดับเพชร

พลอย อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ย น ต สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต   

การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 

การผลิตมอเตอรไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล

ด านลบ ต อดั ชนี ผลผลิ ต

อุตสาหกรรมรวม 

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตมอลต

ลิเคอรและมอลต การผลิตเครื่องแตงกาย 

ย ก เ ว น  เ ค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย จ า ก ข น สั ต ว 

การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑ

ยางอ่ืนๆ 

ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ก า ร ผ ลิ ต

เครื่องประดับเพชรพลอย การผลิตเครื่อง 

แตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายจากขนสัตว 

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การจัดเตรียม 

และปนเสนใยสิ่งทอ 
  

แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   
(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม) 

 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนกันยายน 2560 

 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการ 

 461 แหง 11,375 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 186 แหง 
(40.34%) 

5,453 คน 
(47.94%) 

    -สวนภูมิภาค 275 แหง 
(59.66%) 

           5,922 คน 
(52.06%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   442 แหง 8,368 คน 
ขนาด M     16 แหง 1,877 คน 
ขนาด  L      3 แหง 1,130 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 73 แหง 2,319 คน 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานไตรมาส 3 ป 2560 

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31 ต.ค. 2560) 

 

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

2559 2560

ฐานป 2554 4.0 4.0 4.3 2.8 -2. 3.8 1.8 0.0 3.6 -0. 1.5 2.3 2.4 -1. 2.7 2.3 7.8 4.2 4.2

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนักมูลคาเพ่ิม)
4.21 %
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กันยายน 2560)  จํานวน 12,440,270 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)      -0.66 % 

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (สิงหาคม 2560) จํานวน 12,285,110 คน 

 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)       -4.89 % 

3) ผู มี ง าน ทํ านอกภาค เกษตร  ( กั นยายน  2560 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,733,498 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)      2.86 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (สิงหาคม 2560)  10,692,454 คน 

 - YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)       2.96 %    

          จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีผู มีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,440,270 คน มีอัตรา 
การชะลอตัวอยูท่ี -0.66% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559 จํานวน 12,523,250 คน มีอัตรา 
การชะตัวอยูท่ี -4.65%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ  (YoY)  
ของเดือนสิงหาคม 2560 ในเดือนกันยายน 2560 มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -0.66% ชะลอตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 
ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -4.89% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,733,498 คน มีอัตราการขยายตัว 2.86%  
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา (กันยายน 2559 ซ่ึ งมีจํานวน 10,435,407 คน ซ่ึงมี อัตรา 
การขยายตัวอยู ท่ี 1.96%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2560 เทียบกับ (YoY) 
เดือนสิงหาคม 2560 ในเดือนกันยายน 2560 มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  2.86% ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560  
ซ่ึงอยูท่ี 2.96% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.17 อัตราการวางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (กันยายน 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 0.87 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(สิงหาคม 2560) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.12 มาอยูท่ีรอยละ 1.17 
 

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

2558 2559 2560

อัตราการวางงาน 0.80 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90 0.70 0.91 0.87 1.04 1.04 1.20 1.01 1.01 0.93 0.87 1.19 0.99 0.80 1.18 1.12 1.29 1.25 1.32 1.10 1.24 1.12 1.17

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

อัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิตแิหงชาติ

1.17%

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม  จํานวน  7,288 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -29.68% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (กันยายน 2559) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 30,356 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 0.88% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กันยายน 2559) 
การบรรจุงานจํานวน 30,042 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 13.30% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(กันยายน 2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 98.97% มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  12.31% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 24.01% 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -30.30% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559)  

1) ผูสมัครงานใหม (กันยายน 2560) จํานวน 7,288 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  -29.68 % 

2) ตําแหนงงานวาง (กันยายน 2560) จํานวน 30,356 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ (กันยายน 2559)  0.88 % 

3)   การบรรจุงาน (กันยายน 2560) จํานวน 30,042 คน 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  13.30 % 

4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (กันยายน 2560)  98.97 % 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  12.31 % 

5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (กันยายน 2560)      24.01 % 

 - YoY (กันยายน 2560 เทียบ กันยายน 2559)  -30.30 % 

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

ภาวะปจจุบัน (ก.ย.60) แนวโนม  ท่ีมา 

    เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวดีข้ึนตอเนื่อง จากการสงออกสินคา
และภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวดี สอดคลองกับอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการ
บริ โภคภาคเอกชนและการลง ทุนภาคเอกชน ท่ีขยายตั วดี ส งผลใหการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตาม ขณะท่ีการใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายประจํา 
จากผลของฐานสูงในปกอน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอปรับเพ่ิมข้ึนท้ัง 
อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน อัตราการวางงานปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 
ขณะท่ีดุลบัญชีเกินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการสงออกและภาคการทองเท่ียว 

    คาดวาการฟนตัวเศรษฐกิจอาจชะลอลงเล็กนอย จากชวงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพท่ีอาจทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลง
บางสวน อีกท้ังผลกระทบตอเนื่องจากรายไดเกษตรท่ีหดตัว อยางไรก็ดี
การเริ่มใชสิทธิตามมาตรการชวยเหลือของผูมีรายไดนอยเริ่มวันท่ี 1 ต.ค. 
รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะแรก ชวงสถานีกลางดง-ปางโศก 
ระยะ 3.5 กม.ท่ีคาดวาจะเริ่มสรางในเดือนนี้ จะชวยสรางความม่ันใจ
ใหกับภาคเอกชน อีกท้ังการเติบโตของการสงออกสินคาท่ีขยายตัวด ี
จะยังชวยหนุนเศรษฐกิจใหเติบโตตอไปรวมถึงภาคทองเท่ียวท่ีขยายตัวดี
ตอเนื่อง สวนการบริโภคสินคาในประเทศในภาพรวมยังฟนตัวอยาง 
คอยเปนคอยไป และการลงทุนภาคเอกชนยังอยูในระดับต่ําแมจะมี
การปรับตัวดีข้ึน  

รายการเศรษฐกิจ
และการเงินเดือน
ตุลาคม 2560, 
รายงานแนวโนม
ธุรกิจ  
(รายไตรมาส), 
ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 
ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนกันยายน 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนกันยายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน  10,733,498 คน  มี อัตราการขยายตัว 2.86% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนกันยายน 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,435,407 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 298,091 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
มีจํานวน 146,471 คน มีอัตราชะลอตัวอยูท่ี -3.31% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) และมีอัตรา
การขยายตัวอยูท่ี 15.87% (MoM) เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 มีจํานวน 157,883 คน อัตราการวางงานของ
ผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.36% การเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตน 
ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,480 คน อัตราการ
เลิกจางคิดเปนรอยละ 0.20 เทากับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 

สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.36 0.38 2.96 2.86 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
0.69 -7.23 -1.94 -3.31 

 % YoY 

มิถนุายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.48 1.47 1.48 1.36 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.20 0.20 0.20 0.20 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 

 จากขอมูลเดือนกันยายน 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,733,498 คน 
มีอัตราการขยายตัว 2.86% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กันยายน 2559) จํานวน 10,435,40787 คน 
หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2560 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 พบวาในเดือน
กันยายน 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยูท่ี 2.86% ชะลอตัวจากเดือนสิงหาคม 2560 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.96% 
สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณ การจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 
และ 2) 

แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

เดือน 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 

ส.ค.45 = -2.93% 

 

ผลของวิกฤตตมยํากุง 

ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 

ม.ีค.55 = 0.21% 

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.ค.60/ก.ค.59=2.54% 
ส.ค.60/ส.ค.59=2.96% 
ก.ย.60/ก.ย.59=2.86% 

พ . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,543,612 คน 
มิ . ย . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,601,371 คน 
ก.ค.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,653,972 คน 
ส.ค.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,692,454 คน 
ก.ย.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,733,498 คน 
 

  
  

  
   

ก .ย .60 ผูวางงาน 
146,471 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -3.31% (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

1) จํานวนผูวางงาน (กันยายน 2560) จํานวน 146,471  คน 

- YoY (กันยายน 2560 เทียบกับ กันยายน 2559)  -3.31  % 

- MoM (กันยายน 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2560)   -7.23  % 

2)  จํานวนผูวางงาน (สิงหาคม 2560) จํานวน 157,883   คน 

- YoY (สิงหาคม 2560 เทียบกับ สิงหาคม 2559)             -1.94  % 

- MoM (สิงหาคม 2560 เทียบกับ กรกฎาคม 2560)            0.70  % 

   จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีผูวางงานจํานวน 146,471 คน มีอัตราการชะลอตัว (YoY) 
อยูท่ี -3.31% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนกันยายน 2559) ซ่ึงมีจํานวน 151,489 คน 
และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (สิงหาคม 2560) พบวามีจํานวน 157,883 คน โดยมีอัตราการชะลอตัว 
อยูท่ี -7.23% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
เดือนกันยายน อยูท่ี 1.36% มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงอยูท่ี 1.48% 
ท้ังนี้จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนกันยายน 2560 อยูท่ี 1.2% มีอัตราการขยายตัว
เม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนสิงหาคม ซ่ึงอยูท่ี 1.1% (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 

ก .ย .60 = 146,471 คน
YoY = -3.31% 
MoM = -7.23 % 

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

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

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

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

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

ก.ค. 108,259 -12.04 116,966 8.04 116,975 0.01 128,510 9.86 135,543  5.47 153,661  13.37 156,791 2.04

ส.ค. 114,657 -3.92 109,363 -4.62 110,954 1.45 119,786 7.96 138,189  15.36     161,012  16.52   157,883 -1.94

ก.ย. 104,182 -3.81 93,139   -10.60 107,526 15.45 118,580 10.28 130,744  10.26     151,489  15.87   146,471 -3.31

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

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 : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 
 
 
 
 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร              
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3.สถานการณการเลิกจาง 

- อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนกันยายน 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 21,480 คน คิดเปนรอยละ 0.20 เทากับเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีรอยละ 0.20 แตลดลง 
จากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.30 
  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง 

(ม.33)

ม.ค. 10,004,515 17,819 0.18 10,314,551 26,375 0.26 10,460,594 29,076 0.28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ย. 10,363,495 25,843 0.25 10,477,172 30,570 0.29

ธ.ค. 10,391,761 26,972 0.26 10,511,821 29,748 0.28

2560

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2558

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

ก.ย.60 = 0.20 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ กันยายน 2560 (แนวโนมเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33      

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.86 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานได

สั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

 
3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 

เดือนขางหนาตั้งแตตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 อยูในภาวะ

ปกติ” โดยไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน  

 

 

 

 

 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

     ปจจัยท่ีผลกระทบเชิงบวก  

               การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้ 
1. เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัว เปนปจจัยสนับสนุนการสงออกของไทยท่ีขยายตัวตอเนื่องใน 

เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 13.4 จากระยะเดียวกันของปกอน โดยขยายตัวตอเนื่องในทุกตลาดสงออกสําคัญ

และเกือบทุกหมวดสินคา 

2. การลงทุนรวมในประเทศขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวท้ังหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักรและกอสราง ประกอบกับดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง สําหรับการลงทุน

ภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวเรงข้ึนในชวง 2 เดือนหลังและในป 2561 เปนผลมาจากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน

ขนาดใหญดานการคมนาคมขนสง และแนวโนมการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

3. ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.7 ตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สงผลตอการขยายตัวใน 3 อุตสาหกรรม ไดแก การคาสงคาปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และ

ขนสงและคมนาคม ท่ีปรับตัวเรงข้ึนตามจํานวนและรายรับจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับท่ีดีข้ึน อัตราการวางงานเดือน

กันยายน 2560 อยูท่ีรอยละ 1.2 เทากับเดือนกอน อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ 0.86 เรงข้ึนจากเดือนกอนตาม

ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 
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2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดท่ี 1,673.16 จุด เพ่ิมข้ึน 8.4% จากสิ้นป 2559 ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนสูง

เปนอันดับ 2 ในภูมิภาคและถือวาเปนระดับสูงท่ีสุดในรอบ 24 ป  

5. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง ตามการใชจายในการบริโภคสินคาคงทนและ

บริการ สอดคลองกับกําลังซ้ือครัวเรือน ซ่ึงบางสวนมีกําลังซ้ือกลับมาหลังหมดภาระผอนรถจากมาตรการรถคันแรก  

6. การเตรียมความพรอมแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

    ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ความไมแนนอนทางการเมืองในยุโรปหลังปรากฎการณ Brexit และนโยบายกีดกันการคาของ

สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบกับไทยใน 2 ประเด็น ไดแก ภาคการคากระทบสินคาสงออกบางรายการไปยัง

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และภาคตลาดการเงินซ่ึงสงผลตอการแข็งคาของเงินบาท มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของ

นักลงทุนตางชาติ ผูประกอบการเกิดความกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

2. ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หลังสหรัฐฯและจีนผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือ 

เพ่ือลดความตึงเครียด  หากสถานการณบานปลายจนนําไปสูภาวะสงครามจะกอใหเกิดความผันผวนข้ึนในตลาด

เงินและตลาดทุนนักลงทุนจะมีแนวโนมลงทุนในสินทรัพยท่ีปลอดภัยมากกวา 

3. ภาพรวมรายไดของเกษตรกร จากดัชนีรายไดเกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขเบื้องตน) ปรับ

ลดลงรอยละ -2.76 จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรและหนี้ภาค

ครัวเรือนท่ียังอยูในระดับสูงทําใหครัวเรือนมีแนวโนมลดการกอหนี้ใหม 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 
ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

มีนาคม  

2560 

เมษายน  

2560 

พฤษภาคม  

2560 

มิถุนายน 

2560 

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

0 1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-4.86%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-3.26%) 

1 

(ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ของภาคเอกชน 

(-2.42%) 

0 0 0 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนกันยายน 2560  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.86 % ลดลงจากสิงหาคม 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 2.96 %  

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 

(2.86% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2) รวมท้ัง

แนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนสิงหาคม 2560 เดือนกันยายน 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 87.84% เฝาระวัง 0.00% ปกติ 
   

 ไตรมาส 2/2560 โตรมาส 3/2560 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 3/2560) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทยดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

      การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 
452,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (QoQ) พบวา
ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -8.50 และเม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปท่ีผานมา (YoY) พบวา มีอัตราการชะลอ
อยูท่ีรอยละ -11.20 
       แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะยังคงทรงตัว ถึงแมการผลิต

เพ่ือการสงออกปรับตัวเพ่ิมข้ึนในตลาดหลัก (สหภาพ

ยุโรป ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกาและอาเซียน) ไดแก การ

ผลิตแผงสวิตซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา อุปกรณ

ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรและ IC เปนชิ้นสวน

สําคัญในการพัฒนาสินคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

         ไตรมาส 3 ป 2560 จํานวนลูกจางภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นส วนมีจํ านวน 
438,000 คน ชะลออยูท่ีรอยละ -2.01 เม่ือเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) การจางงาน
ยังคงทรงตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตรถยนตกระบะ
และอนุพันธ  รถยนตเพ่ือการพาณิชยเพ่ือการสงออก 
ตามความตองการตอเนื่องของลูกคาในกลุม AEC 
โดยเฉพาะอินโดนีเซียและฟลิปปนส รวมถึงการสงออก
รถกระบะไปออสเตรียและตะวันออกกลางซ่ึงกลับมา
ขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบหลายเดือน   

       การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนอาจมีแนวโนมทรงตัว จากผูบริโภคในประเทศ
ชะลอการซ้ือรถยนตเพ่ือรอรถรุนใหมท่ีจะเปดตัว และรอ
การจัดสงเสริมการขายตาง ๆ ในงานมหกรรมรถยนต
ชวงปลายป แตยังคงมีแนวโนมขยายตัวไดในภาคการ
สงออก 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน 
ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนอุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว  จํานวน 1,054,000 คน 
ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.08 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  
ซ่ึงการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการผลิตตามคําสั่งซ้ือ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่องของสินคาไกปรุงรส และกุงแชแข็ง
เพ่ือสงออกไปประเทศญี่ปุนและแถบยุโรป ซ่ึงเปนผลดี
ท่ีไดรับจากการแกปญหา IUU ของภาครัฐอยางจริงจัง 
ประกอบกับประเทศคูแขงประสบปญหาผลผลิตลดลง 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

         ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีจํานวน 291,910 คน ขยายตัว   
อยู ท่ีรอยละ 53.73 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
(QoQ)  และขยายตัวอยูท่ีรอยละ 63.08 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันกับปท่ีผานมา (YoY) สถานการณ
ดั งกล าวน าจะเปนผลมาจากการขยายตั วของ 
การสงออกสิ่งทอไปยังตางประเทศท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะเสนใย
ประดิษฐ เสนดาย แตสินคาผาผืนมีแนวโนมการผลิต
ลดล ง  ประกอบ กับ มีการนํ า เ ข าผ า ผื นมาจาก
ตางประเทศเชนกัน 
           การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน จากการสงเสริมการลงทุนในกิจการเสนใยท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) ซ่ึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพ
ตามนโยบายคลัสเตอรสิ่งทอและเครื่องนุงหมของ
รัฐบาล สงผลใหการผลิตขยายตัว ประกอบกับการ
ขยายตัวของการส งออกเสน ใยไปตา งประเทศ
โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุน จีน และเวียตนาม 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

         การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม 
ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 291,910 คน อัตราการ
ขย ายตั ว ล ดล ง ร อย ล ะ  -1 4 . 6 5  เ ม่ื อ เ ที ยบ กับ   
ระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) แตเม่ือ    
เทียบกับไตรมาสท่ีผานมา ลดลงตัวรอยละ -6.24 
(QoQ) 
           แนวโนมการจางงานชะลอตัวซ่ึงสวนหนึ่ง 
มีการปรับตัวในการรับจางผลิตเสื้อผาของแบรนด
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน อีกท้ังการผลิตสินคาเสื้อผากีฬา
ตามกระแสความนิยมเลน กีฬาภายในประเทศ  
แตอยางไรก็ตามการสงออกเครื่องนุงหมไปตลาด
ตางประเทศยังมีความไมแนนอน โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงไทยเสียเปรียบจาก
การถูกตัดสิทธิ์ GSP 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

         ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมขายสงขายปลีกจํานวน 2,482,000 คน 
ชะลอตัวท่ีรอยละ -1.04 คาดวาผลจากดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอย สอดคลองกับ
ปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือโดยรวมท่ีปรับดีข้ึน แตยังไม
เขมแข็งและท่ัวถึง เพราะผูบริโภคระดับลางกําลังซ้ือ
ลดลงและชะลอการใชจาย 

การจางงานมีโนวโนมชะลอตัวเนื่องจาก 
รายไดนอกภาคเกษตรทรงตัว สอดคลองกับขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวาครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากปท่ีผานมา ซ่ึงอาจสะทอนกําลังซ้ือ
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางคอยเปนคอยไป ท้ังนี้รัฐบาลยังดําเนิน
นโยบายการสงเสริมธุรกิจคาสงคาปลีกใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูประกอบการในแตละระดับในทุก
ภูมิภาค และสนับสนุนกลยุทธทางการตลาดรูปแบบ
ตลาดออนไลน เพ่ือกระตุนการใชจายของผูบริโภค
ในชวงปลายปตอไป 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไตรมาส 3 
ป 2560 มีจํานวน 214,000 คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ  
-3.17 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
( YOY)  แ ล ะ เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ไ ต ร ม า ส ท่ี ผ า น ม า  
มีอัตราขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 0.47 (QoQ) ตามการ
สงออกในหมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวดสินคา
แผงวงจรรวม (IC) 
       อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(SupportingIndustry)หรือ อุตสาหกรรมกลางน้ํ า 
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท 
เนื่องจากการผลิตสินคาหลายสาขาจําเปนตองอาศัย
แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง
ผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และขนาดตาม
ความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรม
แมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและ
ภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน 
เปนตนโดยการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีแนวโนม
ขยายตัว สอดคลองกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม (1) 
กลุมชิ้นสวนและอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุมสินคา 
Other IC สําหรับใชเปนชิ้นสวนในการผลิตรถยนตอุปกรณ
ท่ีรองรับ Internet of Things (IOT) รวมท้ังชิ้นสวนอุปกรณ
แสดงผล และชิ้นสวนอุปกรณเพาเวอรอิเล็กทรอนิกสท่ี
เพ่ิมข้ึน (2) การผลิตรถยนตขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความ
ตองการภายในประเทศโดยเฉพาะรถยนตปคอัพ และ
รถยนตนั่ง ท่ีคาดวาความตองการภายในประเทศจะ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเปดตัวรถยนตรุนใหม ตลอดจน
การสงออกรถยนตปรับเพ่ิมข้ึนจากรถยนตปคอัพ 
ท่ีส งออกไปในตลาดกลุ มอาเ ซียนรวมท้ังตลาด
ตะวันออกกลางท่ีกลับมาขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 

 

 

 

 

 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

         ผูมีงานทําในอุตสาหกรรมกอสรางไตรมาส 3 
ป 2560 มีจํานวน 1,304,000 คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ  
-9.51 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY)  
         แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง 
ยังคงขยายตัวเล็กนอย ตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง 
ท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากแนวโนมท่ีอยูอาศัยประเภท
อาคารชุดเปดขายใหมท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ ขณะท่ีพ้ืนท่ี
ไดรับอนุญาตกอสรางโดยรวมปรับลดลง โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางสําหรับท่ีอยูอาศัย และ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางในหมวดพาณิชยกรรม 
การบริการและการขนสง อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม
กอสรางยังคงมีแนวโนมขยายตัวไดจากการลงทุน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงของ
ภาครัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ท่ีอยูในความสนใจของนักลงทุนตางชาติ   

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

         จํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนไตรมาส 3 ป 2560  
มีจํานวน 216,000 คน ขยายตัวอยู ท่ี รอยละ 5.37  
เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา (YoY)           
สําหรับภาพรวมการสงออกในชวง 8 เดือนแรกของป 
2560 เติบโตรอยละ1 จึงคาดวาการจางงานมีแนวโนม
ขยายตัวจากการสงออกเฟอรนิเจอร ตามยอดคําสั่งซ้ือ
ในชวงครึ่งปหลัง ขณะท่ีตลาดภายในประเทศยังคงทรง
ตัวจากพฤติกรรมการบริโภคประชาชนท่ีจะนิยมซ้ือ
เครื่องเฟอรนิเจอรในชวงครึ่งปหลัง รวมไปถึงการจัด
งาน มหกรรมเฟอรนิเจอรแหงป ซ่ึงรวบรวมผูสงออก
และผูผลิตเฟอรนิเจอรกวา 100 ราย มารวมจัดสวนลด
พิเศษ โดยคาดวาการจัดงานครั้งนี้จะมีผูเขาชมงานกวา 
30,000 คน มียอดขายกวา 80 ลานบาท เปนการ
กระตุ นการบริ โภคในภาคอุตสหากรรมไมและ 
เครื่องเรือน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงินจํานวน 
424,000 คน  ขยายตัวรอยละ 0.71 จากระยะเวลา
เดียวกันของปท่ีผานมา (YoY)  
         การจางงานเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ป 2560 แต
เปนการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการวางงาน
ในอุตสาหกรรมนี้ยังคงเพ่ิมข้ึน สถาบันการเงินทยอย
ปดสาขา ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก 
และทยอยเลิกจางพนักงาน การพัฒนา “ฟนเทค” 
ไฟแนนเชียลเทคโนโลยี (Financial Technology)  
จะเขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน ไดแก 
การใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัย
คนเปนผูใหบริการธุรกรรม  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

           การจางงานในอุตสาหกรรมขนสงไตรมาส 3 
ป 2560 มีจํานวน 560,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 
9.59 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  
(YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีจํานวนลูกจาง 
583,000 คน ชะลอตัวรอยละ -3.95 (QoQ) 
        การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดวา
ยังคงมีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับภาคการ
ทองเท่ียวและบริการยังคงขยายตัวได สําหรับโครงการ
รถไฟความเร็วสูงระยะแรกชวงสถานีกลางดง - ปาง
อโศก ระยะทาง 3.5 กม.ท่ีคาดวาจะเริ่มกอสรางไดใน
เดือนนี้จะชวยสรางความม่ันใจใหกับภาคเอกชน 
รวมถึงการเติบโตของการสงออกจะชวยหนุนเศรษฐกิจ
ใหเติบโตและมีผลตอการจางงานระยะตอไป 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         การจางงานอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะหฯ ไตรมาส 3 ป 2560 พบวา มีลูกจาง
จํานวน 169,000 คน หดตัวอยูท่ีรอยละ -2.31 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) แตหาก
เทียบกับไตรมาสท่ีผานมาพบวา มีการขยายตัวอยูท่ี
รอยละ 9.34 
         การจางงานในอุตสาหกรรมสุขภาพมีแนวโนม
ทรงตัว ตามกระแสการใสใจสุขภาพซ่ึงเปนท่ีนิยม  
ท้ังในลักษณะของการปองกันโรค และการสงเสริมให
เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ อยางไรก็ตาม
ยังคงมีความตองการของผูบริโภคภายในประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึนในหมวดอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพท้ังในกลุม
ความงามและวิตามิน และการผลิตยาเพ่ือสงออกไป

ตลาดตางประเทศยังคงมีแนวโนมเ พ่ิมข้ึน ไดแก 

เวียตนามและเมียนมา 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

         ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว มีจํานวน 400,200 คน ชะลอ
อยูท่ีรอยละ -1.68 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน
ของปกอน (YoY) และขยายตัวจากไตรมาสท่ีผานมา
รอยละ 4.76 ตามการขยายตัวของนักทองเท่ียวจีน
และเกาหลีใต แตเม่ือปรับฤดูกาลแลวนักทองเท่ียว
ลดลงรอยละ 1.1 จากการลดลงของนักทองเท่ียว
มาเลเซีย ตามการสิ้นสุดของชวงวันหยุดยาวใน
เทศกาลฮารีรายอฮัยญี  
         การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรมคาดวามีแนวโนมขยายตัวตามการฟนตัว 
ของนักทองเท่ียวตางชาติโดยเฉพาะจีน เกาหลีใต 
ญี่ปุน ท้ังนี้คาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติยังคงมี
แนวโนมอยูในเกณฑดีตอเนื่องตลอดถึงชวงปลายป 
ถึงแมวามาตรการดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติสิ้นสุดลง
ในเดือนกอนหนา ไดแก การยกเวนคาธรรมเนียมวีซา 
และการปรับลดคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา  
ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมืองสําหรับ 
21 ประเทศ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

         ไตรมาส 3 ป 2560 ลูกจางภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมภัตตาคารมีจํานวน 563,280 คน ลดลง
รอยละ 5.48 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ี
ผานมา (YoY) และลดลงจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ -
4.88 (MoM)  
      การจางงานในธุรกิจภัตตาคารมีแนวโนมขยายตัว
เล็กนอย เนื่องจากผูบริโภคยังมีความกังวลเก่ียวกับ
เศรษฐกิจไทยและระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ตาม
คาดวาในชวงปลายปอุตสาหกรรมภัตตาคารนาจะ
กลับมาฟนตั ว อีกครั้ ง เนื่ องจากเปนชวงฤดูกาล
ทองเท่ียว และเทรนดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงนโยบายภาครัฐจะสนับสนุน
มาตรการชอปชวยชาติในชวงสิ้นปซ่ึงเปนการกระตุน
การใชจายภาคครัวเรือน 
 

3.4   แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

7 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ป 2560 ไตรมาส 3 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 7 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   99.99 % แจงเตือน 99.74 % แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100.00 % แจงเตือน 99.99 % แจงเตือน 

 3. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 73.63 % แจงเตือน 65.40 % แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมขนสง 40.96 % ปกติ 53.09 % แจงเตือน 

 5.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล

อ่ืน ๆ 

100.00 % แจงเตือน 99.99 % แจงเตือน 

 6. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 98.08 % แจงเตือน 84.83% แจงเตือน 

 7. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 0.00 % ปกติ 100.00 % แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 7 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  2 .  อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  3 . อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม                    

4. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6. อุตสาหกรรรมกอสราง 7. อุตสาหกรรมไมและ

เครื่องเรือน 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2560 ของประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศ OECD  

มีลักษณะทรงตัว สําหรับประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดีย ชะลอตัว 

ประเทศ 

ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

กรกฎาคม

2560 

คา

อางอิง  

อัตราการเปล่ียนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนสิงหาคม 2560 เดือนกันยายน 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.20 -2.24 0.50 ขยายตัว ปกติ 0.40 ทรงตัว ปกติ 

2.  จีน 100.00 -3.19 1.21 ขยายตัว ปกติ 0.71 ชะลอตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.10 -1.97 0.40 ทรงตัว ปกติ 0.40 ทรงตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.70 -2.24 0.71 ขยายตัว ปกติ 0.50 ชะลอตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 101.80 -6.53 1.70 ขยายตัว ปกติ 1.20 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 99.70 -2.01 -1.39 ชะลอตัว ปกติ -0.99 ขยายตัว ปกติ 
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อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาส 3/2560) 

มูลคาการสงออกสินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ณ เดือนกันยายน 2560 นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงาน

ในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี ้

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คา

พยากรณ

ระบบ

เตือนภัย

ดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนม

ภาวะ การ

จางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

กันยายน 

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คา

สง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อตัราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องใชไฟฟา 

 (ISIC 2930) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 32) 

-5.00 -8.38 -0.60 -11.2 ชะลอ

ตัว 

 

 

-4.16 

 

 

7.10 

 

 

-0.06 

 

 

5.02 

 

 

-5.97 

 

 

5.93 

 

 

0.87 

 

 

4.48 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน  

99 % 

-GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา 1 ไตร
มาสกอนหนา ขยายตัว 
-ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัว 
-มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 1 ไตรมาสกอน
หนา ขยายตัว  
-ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศ
ญ่ีปุน 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอ
ตัว 
 
 
 
 
 
 
 

 ปจจัยช้ีวัด คา คาดการณ ปจจัยช้ีนํา 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) พยากรณ

ระบบ

เตือนภัย

ดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

แนวโนม

ภาวะ การ

จางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

กันยายน 

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คา

สง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

2.  ยานยนตและ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-4.78 -10.42 -6.91 -2.01 ชะลอ

ตัว 

-1.26 

(รถยนต 

อุปกรณ

และสวน 

ประกอบ) 

8.61 6.04 -1.00 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาส

เกิดวิกฤตการ

จางงาน 

-ราคาน้ํามันดิบ Brent 1  ไตรมาส
กอนหนาชะลอตัว 
-ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตเพ่ือการพาณิชยใน
ประเทศ 3 ไตรมาสกอนหนา
ชะลอตัว 
-ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ 4 ไตร
มาสกอนหนา ขยายตัว 
-ดัชนี ราคาผู ผลิ ตยานยนตและ
ชิ้นสวน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญ่ีปุน 1 ไตรมาสกอนหนา
ขยายตัว 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

0.19 8.93 0.38 5.08 ขยายตัว -5.76 

(อาหาร

ทะเล

กระปอง

และแปรรูป) 

5.03 10.48 9.01 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาส

เกิดวิกฤตการ

จางงาน  

-ดั ช นี ร า ค า ผู ผ ลิ ต ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตรและปศุสัตว 4 ไตรมาส
กอนหนาขยายตัว 
-อัตราการใชกําลังการผลิต การ
ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องด่ืม 2 ไตรมาสกอนหนา
ชะลอตัว 
- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร  
3 ไตรมาสกอนหนา  

 

 

ปจจัยช้ีวัด คา

 

คาดการณ

 

 

 

 

ปจจัยช้ีนํา 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด คา

พยากรณ

ระบบ

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

ปจจัยช้ีนํา 

 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม มูลคาการ ณ เดือนกันยายน 2560 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

กันยายน 

2560 

 

ณ เดือนกันยายน 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คา

สง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

-3.98 11.80 6.68 8.62 ขยายตัว  

1.23 

 

-35.58 

 

-6.00 

 

-6.89 

 

-4.21 

 

-4.71 

 

-16.14 

 

-16.86 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน  

100% 

-การใชกระแสไฟฟา 1 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัว 
-ดั ช นี อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอน
หนา ชะลอตัว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 

(ISIC18) 

0.62 0.93 -13.75 -14.65 ชะลอ

ตัว 

-3.66 -11.82 -11.91 -14.11 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาส

เกิดวิกฤตการ

จางงาน  

 

-ดัชนี ร าค าผู ผ ลิ ต เ ส น ใย 
เสนดาย และสิ่งทอ 2 ไตร
มาสกอนหนา ชะลอตัว 
-ราคาน้ํามันดิบ Brent 3 
ไตรมาสกอนหนา ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
-ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา 3 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัว 

6. ขายสง ขายปลีก 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

4.19 3.48 7.92 -1.04 ชะลอ

ตัว 

- - - - 8.98 

(ก.ย.

60) 

  

- - -  0.00 ไมมีโอกาส

เกิดวิกฤตการ

จางงาน 

-ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอน
หนาขยายตัว 
 -ดัชนีราคาผูบริโภค 3 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัว 

8.96 

(ก.ย. 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

สงออก 

ณ เดือน

กันยายน 

2560 

 
ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

เตือนภัย

ดาน

แรงงาน

ราย

อุตสาหกรรม 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

7.  อุ ตส าหกรรม

แมพิมพ 

 

21.43 3.48 4.93 -3.17 ชะลอ

ตัว 

25.98 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.48 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 48 % 

 

-ราคาน้ํามันดิบ Brent 1    ไตรมาส
กอนหนา ชะลอตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 2   ไตร
มาสกอนหนาชะลอตัว 
 -ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 

8.  อุ ตส าหกรรม

กอสราง 

-การผลิตปูนซีเมนต 

ปู นขาว  และปู น

ปลาสเตอร 

 (ISIC 2694) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2710) 

-2.12 -13.02 -11.68 -9.51 ชะลอ

ตัว 

 

 

-33.24 

 

 

13.16 

 

 

8.71 

 

 

2.28 

 

 

8.45 

 

 

4.94 

 

 

-0.78 

 

 

9.06 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน 

-GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 2 ไตรมาส
กอนหนาขยายตัว 
-ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
-ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 3 ไตรมาส
กอนหนาชะลอตัว  
 

9. ไมและเครื่อง
เรือน 
-การผลิตไมและ
ผลิตภัณฑจากไมฯ
(ISIC 20) 
-การผลิตเฟอรนิเจอร       
( ISIC 3610) 

-7.69 6.12 -4.25 5.37 ขยายตัว  

 

-10.33 

 

 

-4.39 

 

 

- 

 

 

6.09 

 

 

- 

 

 

-6.51 

 

 

- 

 

 

8.62 

- - - - - 0.20 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจาง

งาน   20% 

-ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอน
หนาขยายตัว 
-มูลคาการสงออกหมวดไมและเครื่อง
เรือน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัว 
 

 

 

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

คาดการณ

แนวโนม

ภาวะ การ

ปจจัยช้ีนํา 

 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม มูลคาการ ณ เดือนกันยายน 2560 
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Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

สงออก 

ณ เดือน

กันยายน 

2560 

 
ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี ้ 

NPL 

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

จางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

10.  ก า ร เ ป น

สื่ อ ก ล า ง ท า ง

การเงิน 

4.13 -9.09 -10.36 0.71 ขยายตัว - 

 

 

-   - - - - 11.45 

(มิ.ย. 60) 

0.65 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการ

จางงาน     

65 % 

 

-เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม 
3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัว 
-ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 4 ไตรมาส
กอนหนาชะลอตัว 
-คาใชจายของรัฐบาล 1   ไตรมาส
กอนหนาชะลอตัว 

11. ขนสง 6.90 0.66 2.46 9.59 ขยายตัว -  -   - 5.10 

 

- -  0.53 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการ

จางงาน     

53 % 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอน
หนาชะลอตัว     
ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 4 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 

8.90 

1 2 .  ง า น ด า น

สุขภาพงานสังคม

สงเคราะห 

-เครื่ องมือแพทย

และอุปกรณ  (ISIC 

33) 

-ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท า ง

เภสัช กร รม  ( ISIC 

2423) 

0.00 12.96 9.34 -2.31 ชะลอตัว  

 

 

 

-0.03 

 

 

 

-0.48 

 

 

 

 

0.72 

 

 

 

8.68 

 

 

 

 

-7.07 

 

 

 

1.61 

 

 

 

 

-6.13 

 

 

 

-8.71 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการ

จางงาน   99 

% 

-ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
-GDP ในอุตสาหกรรมสุขภาพ 1 ไตร
มาสกอนขยายตัว 
-ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 
1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
- การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอน
หนาขยายตัว 
 
 
 

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

คาดการณ

แนวโนม

ภาวะ การ

ปจจัยช้ีนํา 

 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม มูลคาการ ณ เดือนกันยายน 2560 
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ลูกจาง
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ณ เดือน

กันยายน 
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ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

จางงาน 

ราย

อุตสาหกรรม 

 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

   

13.ทองเที่ยวและ

โรงแรม 

0.25 1.80 -4.51 -1.68 ชะลอตัว - - - - - - 0.00 

(Q3/60) 

 

 

- - 0.85 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการ

จางงาน   85 

% 

-ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาส
กอนหนา 
-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 

5.75 

14. ภัตตาคาร 8.55 8.40 4.81 5.48 ขยายตัว - - - - - - - 4.48 

 

- 1.00 มีโอกาสเกิด

วิกฤตการ

จางงาน 100 

% 

-ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหาร
และเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 3 
ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 
-อัตราการเขาพักในโรงแรม 1 ไตร
มาสกอนหนาขยายตัว  
 

หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 

-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

http://warning.mol.go.th/
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ กันยายน 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 4.53 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.33 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 3.52 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 21.92 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 -0.61 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 13.32 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 -5.41 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 1.61 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 12.81 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 3.78 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 -2.51 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 6.46 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 20.57 ปกติ 

 
* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
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ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ก.ย.60) 

เดือนกอนหนา 
(ส.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ก.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ก.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ก.ย.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,440,270 12,285,110 12,523,250 12,440,270 12,523,250 

(%YoY) -0.66 -4.89 -4.65 -0.66 -4.65 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,733,498 10,692,454 10,435,407 10,733,498 10,435,407 

(%YoY) 2.86 2.96 1.96 2.86 1.96 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

146,471 157,883 151,489 146,471 151,489 

(%YoY) -3.31 -1.94 15.87 -3.31 15.87 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 443,420 425,220 333,660 443,420 333,660 

(%YoY) 32.90 18.13 23.14 32.90 23.14 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.2 1.1 0.9 1.2 0.9 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ส.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(ก.ค.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ส.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(ก.ค.60 – ส.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ก.ค.59 – ส.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 9,187 15,754 10,618 24,941 20,162 

(%YoY) -13.48 65.07 -74.03 23.70 -77.35 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 31,277 37,985 32,976 69,262 66,080 

(%YoY) -5.15 14.74 -9.97 4.82 -23.54 

    5.3 การบรรจุงาน 29,117 34,011 26,767 63,128 53,893 

(%YoY) 8.78 25.38 -26.96 17.14 -36.23 
 

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 

 
 

ในไตรมาส 3 ป 2560 (กันยายน 2560    

เปนตัวแทน) ดัชนีผสมมีคา=0  เข็มชี้วัดจะอยูในพ้ืนท่ี

สี เ ขียวแสดงการสงสัญญาณเตือนการจางงาน 

ในตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ คาดการณไดวา “

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานใน

อีก 12 เดือนขางหนาตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง

กันยายน 2561 อยูในภาวะปกติ” โดยดัชนีชี้นําภาวะ

เศรษฐกิจท้ัง 13 ตัว สงสัญญาณปกติ   

 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณปกติ 13 ตัว ดังนี้  
 

 

1.1 การใชกระแสไฟฟา 

     ขยายตัวจากปท่ีผานมา (4.53%:YOY) และลดลง

เล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนท่ีแลว แตยังอยูในสถานะ

ปกติ เดือนกันยายน 2560 มีการใชกระแสไฟฟา

ลดลงในหลายภาคสวนท้ังครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

จากขอมูลสถานการณการใชไฟฟาของไทย (ชวง 10 

เดือนแรกของป 2560) สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวา อุตสาหกรรมการ

ผลิตท่ีมีการใชไฟฟาลดลง ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ซีเมนตและการผลิตน้ําแข็ง สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน 

มีการใชกระแสไฟฟาเ พ่ิม ข้ึน เชน อุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน   

รายงานการเตือนภัยดานแรงงานไตรมาส 3 ป 2560 
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1.2 อัตราการใชกําลังการผลิต 

      ชะลอตัวลดลงจากปท่ีผานมา (-2.50%:YOY) 

โดยเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกันเดือนท่ีแลว แตอยูใน

สถานะปกติ เดือนกันยายน 2560 อุตสาหกรรมท่ีมี

อัตราการใชกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก การผลิต

เครื่องยนตสําหรับรถยนต การผลิตยานยนต การผลิต

ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตมอเตอรไฟฟาเครื่อง

กําเนิดไฟฟา และการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและ

สวนประกอบ เพ่ิมข้ึนตามอุปสงคตลาดตางประเทศ  

 

 

 

1.3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
        ขยายตัวจากปท่ีผานมา (0.33%:YOY) ลดลง

เล็กนอยจากเดือนท่ีแลว แตอยูในสถานะปกติ โดย

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเดือนกันยายน 2560

ขยายตัวในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ ตามการ

นําเขาสินคาทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม ขณะท่ีการลงทุนในหมวดกอสราง

เ พ่ิม ข้ึนตอเนื่องตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง 

สอดคลองกับจํานวนท่ีอยูอาศัยเปดขายใหมท่ีเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะอาคารชุด 

1.4 ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  
        ขยายตั วจากป ท่ี ผ านมา  ( 3 . 52%:YOY)  

อยู ในสถานะปกติ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

ในเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือน 

ท่ีผานมาในเกือบทุกหมวด โดยการใชจายในหมวด

สินคาคงทนขยายตัวตามปริมาณจําหนายรถยนตเชิง

พาณิชยและรถยนตนั่งสวนบุคลจากความนิยม 

ในรถยนตรุนใหมท่ีเปดตัวในชวงท่ีผานมา ขณะท่ีการ 

ใชจายในหมวดบริการขยายตัวสอดคลองกับจํานวน

นักทองเท่ียวไทยท่ีทองเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึน และ

การใชจายในหมวดสินคาอุปโภคบริโภคเปนสําคัญ 
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1.5 มูลคาการจําหนายรถยนต 

       ขยายตัวจากปท่ีผานมา (21.92%:YOY) อยูใน

สถานะปกติ โดยปริมาณการจําหนายรถยนตเดือน

กันยายน 2560 มีจํานวน 77,662 คัน เพ่ิมข้ึนจาก

เดือนท่ีผานมา และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ี

ผานมา โดยเพ่ิมข้ึนจากยอดจําหนายรถปคอัพ  

ท่ีสงออกไปในตลาดกลุมอาเซียน ประกอบกับผูผลิต

บางรายมีการเปดตัวรถยนตรุนใหม 

 

 

1.6 มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต 

ชะลอตัวจากปท่ีผานมา (-0.61%:YOY)       

ยั ง อยู ใ น สถานะปกติ  ปริ ม าณการ จํ าหน า ย

รถจักรยานยนตเดือนกันยายน 2560 จํานวน 

155,800 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน มูลคาการ

จําหนายจักรยานยนต มีแนวโนมขยายตัวดี ข้ึน

เนื่องจากมีงานมหกรรม big motor sale กระตุน

ตลาดในประเทศ 

 

1.7 พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 
ชะลอตั วจากป ท่ีผ านมา (-5 .41%:YoY)  

แตอยูในสถานะปกติ เดือนกันยายน 2560 มีพ้ืนท่ีรับ

อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 1,877,180 ต.ร.ม. 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีแลว ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามพ้ืนท่ี

รับอนุญาตกอสรางของท่ีอยูอาศัย พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ หากแบงตามเขตพ้ืนท่ี 

พบวาพ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางขยายตัวเพ่ิมข้ึนใน

เกือบทุกภาคของประเทศ 
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1.8 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
       ขยายตั ว  จากป ท่ี ผ านมา ( 1 . 61%:YoY)  

อยูในสถานะปกติ โดยดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ (LEI) 

กันยายน 2560 อยูท่ีระดับ 160.23 ขยายตัวตาม

ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน ภาคการสงออก

สินคาและบริการขยายตัวดีข้ึน สอดคลองกับอุปสงค

ตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ

ขยายตัวเกือบทุกกลุมสัญชาติ โดยจํานวนนักทองเท่ียว

จีนและอาเซียนขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง  

 

1.9 ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 

        ขยายตัวจากปท่ีผานมา (6.07%:YoY) อยูใน
สถานะปกติ เดือนกันยายน 2560 มีคาดัชนีความเชื่อม่ัน
ทางธุรกิจอยูท่ี 52.2 ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแลว ซ่ึงยังคง
ขยายตัวตามความเชื่อม่ันท่ีปรับดีข้ึนในเกือบทุกองคประกอบ
ของดัชนีฯ โดยเฉพาะความเชื่อม่ันดานผลประกอบการ 
การผลิตและคําสั่ งซ้ือ สําหรับในอีก 3 เดือนขางหนา 
ผูประกอบการสวนใหญประเมินวา ภาวะธุรกิจจะปรับดีข้ึน  
สะทอนความเชื่อม่ันท่ีดีตอเนื่องตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

 

1.10 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัว เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของ      

ปท่ีผานมา (6.46%:YOY) อยูในสถานะปกติ ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2560 ขยายตัว

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการผลิตยานยนต การผลิตมอเตอร

ไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา การผลิตเครื่องยนตสําหรับ

รถยนต การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย อาหารทะเล

กระปองและแชแข็ง 
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1.12 มูลคาการสงออก 
         ขยายตัวจากป ท่ีผานมา (13 .32%:YOY)   
อยูในสถานะปกติ เดือนกันยายน 2560 มูลคาการ
สงออก 21,872.99 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนการ
ขยายตัวตอเนื่องในทุกตลาดสงออกสําคัญและเกือบ 
ทุกหมวดสินคาไดแก 1) สินคาท่ีมูลคาการสงออก
เคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบ ขยายตัวจากท้ังดาน
ราคาและปริมาณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตามการสงออกไปเวียดนาม 2) สินคาเกษตรแปรรูป 
ตามการสงออกผลิตภัณฑยางพาราและน้ําตาลไปจีน 
3) สินคาอิเล็กทรอนิกสตามการสงออกโทรศัพท 
มือถือรุนใหมและอุปกรณควบคุมไฟฟา 4) ยานยนต
และชิ้นสวน ตามการสงออกชิ้นสวนยานยนต อาทิ 
ยางลอและเครื่องยนต รวมถึงการสงออกรถกระบะไป
ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง และ5) สินคาเกษตร 
ขยายตัวท้ังดานปริมาณและราคา ตามการสงออกขาว
และยางพารา  
 

 

1.13 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
ขยายตัวจากปท่ีผานมา (20.57%:YoY)      

อยู ในสถานะปกติ  เดือนกันยายน  2560 ราคา

น้ํามันดิบปรับเพ่ิมข้ึนอยู ท่ี 56.15 จากเดือนท่ีแลว 

จากหลายปจจัยกระทบราคาน้ํามัน ไดแก จํานวน

แทนขุดเจาะน้ํามันในสหรัฐฯ ลดลง และอุปสงค

น้ํามันดิบในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากโรงกลั่นบริเวณชายฝง

กลับมาดําเนินการหลังไดหลังจากผลกระทบจาก 

เฮอริเคน Harvey และ Irma ในชวงฤดูมรสมหมดไป 

รวมถึงท่ีประชุมของประเทศผูผลิตน้ํามันกําหนด

มาตรการขยายเวลาในการลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบ  

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 38 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหความเคล่ือนไหวสัญญาณเตือนภัยการจางงานจากดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจแรงงาน 

 
ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปลี่ยนแปลง คาอางอิงท่ี
ไมกระทบ

ตลาด 
แรงงาน 

 
ผลการวิเคราะห พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

59 60 59 60 59 60 59 60 59 60 

1.มูลคาการจําหนาย
รถยนต (คัน) 

66,035 66,425 
0.59% 

66,049 69,794 
5.67% 

60,635 65,174 
7.48% 

63,609 67,962 
6.84% 

63,641 77,592 
21.92% 

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

2.อัตราการใชกําลังการ
ผลิต(%) 
(ปฐาน 2543) 

61.37 53.91 
-8.07% 

57.02 52.17 
-8.97% 

54.88 52.65 
-4.06% 

59.45 56.53 
-4.91% 

57.88 56.43 
-2.50% 

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

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

163.33 167.07 
2.28% 

154.61 158.24 
2.36% 

148.27 155.59 
4.93% 

164.17 171.00 
4.16% 

160.14 170.48 
6.45% 

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

4. การใชกระแสไฟฟา 
(ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

17,067.09 16,511.03 
-3.25% 

14,908.18 15,921.58 
6.79% 

15,494.63 15,672.75 
1.15% 

16,027.05 16,411.19 
2.39% 

15,352.78 16,047.97 
4.52% 

0% สงสัญญาณเตือน
ระหวางเดือน พ.ค.60 
และสงสัญญาณปกติใน
เดือน  
ม.ิย. – ก.ย.60 

5. มูลคาการจําหนาย
รถจักรยานยนต(คัน) 

165,644 188,881 
14.02% 

184,457 175,802 
-4.69% 

127,331 160,000 
25.65% 

155,996 156,500 
0.32% 

156,753 155,800 
-0.60% 

-33.41% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

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

152.98 154.63 
1.07% 

150.74 147.09 
-2.42% 

153.77 153.99 
0.14% 

153.13 153.50 
0.24% 

157.10 162.63 
3.52% 

-0.86% สงสัญญาณปกตเิดือน 
พ.ค.60 แตสงสัญญาณ
เตือนในเดือน ม.ิย.60 
และสงสัญญาณปกติใน
เดือน  
ก.ค.- ก.ย.60 
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ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปลี่ยนแปลง คาอางอิงท่ี
ไมกระทบ

ตลาด 
แรงงาน 

 
ผลการวิเคราะห พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

59 60 59 60 59 60 59 60 59 60 

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

17,548.01 19,793.94 
12.79% 

18,009.04 19,810.72 
10.00% 

17,365.95 18,743.44 
7.93% 

18,237.98 21,016.95 
15.23% 

19,302.68 21,872.99 
13.31% 

-8.83% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

8.ดัชนีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจ 

49.7 52.3 
5.23% 

50.4 50.7 
0.59% 

49.4 50.3 
1.82% 

47.8 50.7 
6.06% 

50.30 52.20 
3.77% 

-8.80% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

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

243.57 241.75 
-0.74% 

243.4 242.13 
-0.52% 

242.19 243.36 
0.48% 

241.59 242.57 
0.40% 

240.63 241.43 
0.33% 

-12.51% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

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

1357.14 1975.09 
32.71% 

1140.38 1697.08 
-3.16% 

1488.25 1538.92 
-21.85% 

1,969.23 1,538.92 
-21.85% 

1,984.53 1,877.18 
-5.40% 

-45.61% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

11. ดัชนีช้ีนําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

154.76 157.63 
1.85% 

155.44 160.84 
3.47% 

156.94 160.18 
2.06% 

156.96 160.92 
2.52% 

157.69 160.23 
1.61% 

-1.42% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

12 .ดั ช นีร าคาตลาด
หลักทรัพย 

1,424.28 1,561.66 
9.64% 

1,444.99 1,574.74 
8.97% 

1,524.07 1,576.08 
3.41% 

1,548.44 1,616.16 
4.37% 

1,483.21 1,673.16 
12.80% 

-45.27% สงสัญญาณปกติตั้งแต 
เดือน พ.ค. – ก.ย. 60 

13. ราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลก 

46.85 50.33 
7.42% 

48.25 46.37 
-3.89% 

44.95 48.48 
7.85% 

45.84 51.7 
12.7% 

46.57 56.15 
20.57% 

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

         การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของการจางงานในระบบประกันสังคมตาม 
มาตรา 33 เพ่ือประกอบการคาดการณแนวโนม
การจางงานในตลาดแรงงานในอีก 12 เดือน
ขางหนาพบวาเดือนกันยายน 2560 มีอัตราการ
ขยายตัวอยูท่ี 2.86% ลดลงจากเดือนสิงหาคม ซ่ึงมี
อัตราขยายตัวอยูท่ี 2.96% และอัตราการขยายตัว
ของผูประกันตนมาตรา 33 ในเดือนนี้สูงกวา 1.0% 
นั่นหมายความวา “แนวโนมการจางงานใน
ภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ”      

 ดานการสงออก เดือนกันยายน 2560 การสงออกมูลคา 21,812 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 
12.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ในขณะท่ีการนําเขามีมูลคา 18,454 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัว 
รอยละ 9.7 สงผลใหการคาเกินดุล 3,358 ลานดอลลาร สรอ. ไตรมาส 3 สงออกมีมูลคา 61,888 ลานดอลลาร สรอ. 
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0) การนําเขามีมูลคา 56,627 ลานดอลลาร สรอ. (เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.3) และการคาเกินดุล 5,261 
ลานดอลลาร สรอ. รวม 9 เดือนแรก การสงออกมีมูลคา 175,435 ลานดอลลาร  สรอ. (เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.3) 
การนําเขามีมูลคา 163,204 ลานดอลลาร สรอ. (เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.8) และการคาเกินดุล 12,231 ลานดอลลาร สรอ. 
 สินคาท่ีสงออกขยายตัวไดดี จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก  

1) กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 11 ท่ีรอยละ 7.9 (YoY) โดยสินคาสงออกท่ีขยายตัวดี รวม 9 เดือนแรก กลุมสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวรอยละ 15.4 ดังตอไปนี้ 

- ยางพารา ขยายตัวรอยละ 22.4 (สงออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุน)  
- น้ําตาลทราย ขยายตัวรอยละ 33.7 (สงออกไปตลาดไตหวัน อินโดนีเซีย กัมพูชา) 
- ขาว ขยายตัวรอยละ 6.3 (สงออกไปตลาดเบนิน แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา)  
- ไกสดแชแข็งและแปรรูป ขยายตัวรอยละ 11.4 (สงออกไปตลาดญี่ปุน เกาหลีใต ลาว)  

2) กลุมสินคาอุตสาหกรรม มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 7  
ท่ีรอยละ 12.5 (YoY) เรงตัวข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอนหนาโดยสินคาสําคัญท่ีขยายตัว ไดแก  

- ทองคํา ขยายตัวรอยละ 243.3 (สงออกไปสวิตเซอรแลนด อองกง ออสเตรเลีย)  
- ผลิตภัณฑยาง ขยายตัวรอยละ 52.4 (สงออกไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน)  
- น้ํามันสําเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 53.1 (สงออกไปตลาดเวียดนาม สิงคโปร กัมพูชา) 
- เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 9.3 (สงออกไปตลาด

สหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน)  
- รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 2.8 (สงออกไปตลาดออสเตรเลีย ฟลิปปนส 

เม็กซิโก)  
 นอกจากนี้มีสินคาอุตสาหกรรมบางรายการท่ีสามารถทําตลาดไดมากข้ึน ไดแก เครื่องโทรสาร 
โทรศัพท อุปกรณและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 70.6 (สงออกไปตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน ฮองกง) แผง
สวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา ขยายตัวรอยละ 33.6 (สงออกกไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน) และเครื่องซักผา
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และเครื่องซักแหงและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 21.4 (สงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และเกาหลีใต) 
รวม 9 เดือนแรก กลุมสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 8.4 

ตลาดสงออกท่ีขยายตัว การสงออกไปตลาดสําคัญๆ ขยายตัวในทุกตลาด โดยการสงออกไปยัง
ตลาดหลักขยายตัวรอยละ 6.0 ซ่ึงการสงออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 5.7 10.3 และ 2.1 
ตามลําดับ สําหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวรอยละ 10.9 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวสูงอยางตอเนื่องของ
ตลาดจีนท่ีรอยละ 12.1 เชนเดียวกันกับการสงออกไปตลาด CLMV และเอเชียใตท่ีขยายตัวสูงถึงรอยละ 13.9 และ 
34.6 ตามลําดับ นอกจากนี้การสงออกไปไตหวัน และฮองกงขยายตัวในเกณฑดีท่ีรอยละ 23.8 และ 13.9 ตามลําดับ 
สวนการสงออกไปอาเซียน (5) ขยายตัวเพียงรอยละ 1.0 ดานตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.5 
เนื่องจากการสงออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ขยายตัวรอยละ 15.3 6.4 และ 1.4 
ตามลําดับ 

ตลาดสงออกท่ีหดตัว จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก  
1) กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัว ไดแก ผัก ผลไมสด แชแข็ง กระปองและ

แปรรูป หดตัวรอยละ 9.7 (สงออกไปตลาดเวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา) อาหารทะเลแชแข็ง กระปองและแปรรูป หด
ตัวรอยละ 0.2 (สงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย) และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง หดตัวรอยละ 1.3 
(สงออกไปตลาดจีน ญี่ปุน ไตหวัน) 

2) กลุมสินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรมท่ีหดตัว ไดแก เครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบ ยังคงหดตัวตอเนื่องแตในอัตราลดลงท่ีรอยละ 10.6 (สงออกไปตลาดอาเซียน สหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรป) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ หดตัวรอยละ 13.6 (สงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน) 

 
3. แนวโนมตลาดแรงงานจากการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงาน (Probability of Crisis) 
 3.1 แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 
  แนวโนมการจางงานจากการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในระยะสั้น (3 เดือน) และการวิเคราะหโอกาสเกิด
วิกฤตในระยะยาว (12 เดือน) โดยการวิเคราะหโอกาสการเกิดวิกฤตในระยะยาวจะมีความแมนยํามากกวาการ
วิเคราะหโอกาสการเกิดวิกฤตในระยะสั้น 
          3.1.1 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33 แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 

   แนวโนมการจางงานของผูประกันตน
มาตรา 33 ในอีก 12 เดือนขางหนา (ตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561) เทากับ 0.00% อยูใน
สถานะปกติ โดยตัวแปรท่ีตองติดตามและเฝา
ระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย (1) การใช
กระแสไฟฟา 3 เดือนกอนหนา ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
(1.14%) (2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน   
3  เดื อนกอนหน าขยายตั ว เ พ่ิม ข้ึน  (0.14%)       
(3) อัตราการใชกําลังการผลิต 1 เดือนกอนหนา
ชะลอตัว (-4.91%) (4) ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 1 เดือนกอนหนาขยายตัว (2.52%) 
สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน
ลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ในอีก 
12 เดือนขางหนา 
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            3.1.2 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33 แนวโนมระยะส้ัน : สถานะปกติ 
 

    แนวโนมการจางงานผูประกันตนมาตรา 33  
ในอีก 3 เดือนขางหนา (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560) 
เทากับ 0.00% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตอง
ติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย  
(1) การใชกระแสไฟฟา 3 เดือนกอนหนา (-3.26%) 
(2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
(0.14%) และ (3) มูลคาการสงออก 2 เดือนกอน
หนาขยายตัว (10.00%) สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงานลูกจางในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 ในอีก 3 เดือนขางหนา 

   
 
  3.2  แนวโนมการจางงานลูกจางภาคเอกชนจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ  
  

       แ น ว โ น ม ก า ร จ า ง ง า น ลู ก จ า ง
ภาคเอกชนจากขอมูลของสํานักงานสถิติ
แหงชาติใน 12 เดือนขางหนา (ตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561) เทากับ 0.01% 
อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตองติดตาม
และเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย 
(1) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว (3.47%) 
(2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
(3.52%) (3) มูลคาการสงออกขยายตัว 
(13.32%) สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจางงานลูกจางภาคเอกชนจาก
ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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       3.3 แนวโนมการวางงานของลูกจางภาคเอกชนในตลาดแรงงาน : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 

           แนวโนมการวางงานจากขอมูลลูกจาง
ภาคเอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในอีก  
12 เดือนขางหนา (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
เทากับ 0.00% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตอง
ติดตามเฝาระวังประกอบดวย (1) ดัชนีการอุปโภค
บริ โภคภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมข้ึน (3.52%)  
(2) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
(12.81%) (3) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก
ขยายตัว (20.57%) สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการวางงานจากขอมูลลูกจางภาคเอกชน 

 
4. การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
 จากการวิเคราะหสัญญาณการจางงานของไทย จากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ/1 กลุมประเทศ อยูใน
ภาวะปกติ และไมมีผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา 
 

4.1 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศจีน 
         เดือนกันยายน 2560 ดัชนีชี้นําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศจีนอยูท่ี 99.70 เพ่ิมข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 0.71 
(YoY) สอดคลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จีนรอยละ 6.9 ปรับตัวข้ึนติดตอกัน การคาปลีก
จีนขยายตัวข้ึนรอยละ 10.9 แสดงใหเห็นวา
เศรษฐกิจจีนกําลังเริ่มเขาสูการขยายตัวแบบ
สมดุลยิ่งข้ึน หลังเปลี่ยนมาใชการบริโภคเปน 
ตัว ขับ เคลื่ อนการขยายตัวแทนการ พ่ึงพา
อุตสาหกรรม สําหรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
จีนยั งปรับ ข้ึนรอยละ 7 .6 ขยายตั วสู งสุ ด 
บงชี้วาภาคอุตสาหกรรมจีนกําลังฟนตัว  

4.2 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุน 
         เดือนกันยายน 2560 ดัชนีชี้นําภาวะ
เศรษฐกิจประเทศญี่ปุนอยูท่ี 100.10 ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา รอยละ 
0.40 (YoY) สอดคลองกับดัชนีความเชื่อม่ัน
ผูบริโภคท่ีขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปท่ีระดับ 
4 4 . 1 0  ดั ช นี ผู จั ด ก า ร ฝ า ย จั ด ซ้ื อ  ( PMI) 
ภาคอุตสาหกรรมอยูท่ีระดับ 52.90 จุด เพ่ิมข้ึน 
สูงสุดในรอบ 7 เดือน  
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4.3 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจกลุมประเทศ
สมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
  ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจกลุมประเทศ OECD 
เดือนกันยายน 2560 อยูท่ีระดับ 100.16 เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 0.40 (YoY) 
จ า ก ข อ มู ล ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก ข อ ง 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พบวาปจจัย
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวในภาพรวม 
ยังทรงตัวและมีทิศทางท่ียังไมชัดเจน สะทอน
จากความไมชัดเจนในการดํา เนินนโยบาย 
การคลัง เ พ่ือกระตุน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ประกอบกับนโยบายการเงินท่ีเริ่มไมชัดเจนจาก
การเปลี่ยนประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
การออกจากกลุมยูโรโซนของอังกฤษท่ียังมีความ
ไมชัดเจน อีกท้ังราคานํ้ามันท่ีเริ่มมีความผันผวน
จากการปราบปรามคอรัปชั่นของซาอุดีอาระเบีย 

      4.4  ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศสหรัฐฯ 
      ดั ช นี ชี้ นํ า ภ า ว ะ เ ศรษฐ กิ จป ร ะ เทศ
สหรัฐอเมริกาเดือนกันยายน 2560 อยู ท่ี 
99.70 เ พ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของป ท่ี 
ผานมารอยละ 0.50 (YoY) จากขอมูลภาวะ
เศรษฐกิจโลกของสภาอุตสาหกรรมแห ง
ประเทศไทย พบวากิจกรรมการผลิตมีแนวโนม
ขยายตัวดี ข้ึน  จากปจจัยหลัก ท่ีขยายตัว
ตอเนื่อง ไดแก ยอดคําสั่งซ้ือใหม การผลิต 
การจางงาน และงานท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
(Backlog) เปนตน สอดคลองกับสินคาคงคลัง
ของปจจัยการผลิตท่ีมี แนวโนมเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี
สินคาคงคลังของผูซ้ือยังทรงตัว อยูในระดับตํ่า 
สงผลใหราคาปรับตัวสูงข้ึน  
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 4.5 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย 
         ในเดือนกันยายน 2560 ดัชนีชี้นํ า
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียอยูท่ี 
101.3 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของ   
ปกอนรอยละ 1.19(YoY) สะทอนจากดัชนี 
PMI ภาคอุตสาหกรรมยูท่ีระดับ 50.4 ทรงตัว
ตอเนื่องจากเดือนกอน อัตราเงินเฟออยู ท่ี 
รอยละ 3.7 ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคอยู ท่ี
ระดับ 123.8 จุด เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศ
อุตสาหกรรม  โดยการดํ า เ นิ นน โยบาย
เศรษฐกิจไดแก การผอนคลายกฎระเบียบ 
การลด ข้ันตอนการขอใบอนุญาตต า งๆ 
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ เปนตน 

                                                                                       
4.6 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินเดีย 

 ดัชนีชี้ นํ าภาวะเศรษฐกิจประเทศ
อินเดีย เดือนกันยายน 2560 อยู ท่ีระดับ 
99.90 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ี
ผานมารอยละ -0.99 (YoY) จากขอมูล
สํานักงานเศรษฐกิจการคลั ง พบวาดัชนี
ผูจัดการฝายจัดซ้ือ (PMI) ภาคอุตสาหกรรมอยู
ท่ีระดับ 51.2 จุด ทรงตัวจากเดือนกอนหนา 
สวนดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการ
บริการ  ท่ี ระดับ 50.7 จุด ขยายตัวจาก     
เดือนกอนหนา สะทอนถึงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางอินเดียคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายท่ีรอยละ 6.00 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศอุตสาหกรรมท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย 

ประเทศ/กลุม
ประเทศ 

คาดัชนีและอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชน ี คาอางอิงท่ีไม
กระทบการจาง

งาน 

ผลการเปรียบเทียบ
อัตราเปลี่ยนแปลงกับ

คาอางอิง 
Q2/2560 (มถิุนายน) Q3/2560 (กันยายน) 
2559 2560 2559 2560 

ประเทศญี่ปุน 
*(%YoY) 

99.6 
(-0.49) 

100.2 
(0.60) 

99.7 
(-0.20) 

100.1 
(0.40) 

-2.24 0.40>-2.24 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศจีน 
(%YoY) 

99.0 
(1.12) 

100.0 
(1.01) 

99.0 
(0.70) 

99.70 
(0.70) 

-3.19 
 

0.70>-3.19 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

กลุมประเทศ 
OECD 
**(%YoY) 

99.7 
(-0.39) 

100.0 
(0.30) 

99.8 
(0.00) 

100.2 
(0.40) 

-1.97 0.40>-1.97 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
(%YoY) 

99.1 
(-0.50) 

99.7 
(0.60) 

99.2 
(0.00) 

99.7 
(0.50) 

-2.24 0.50>-2.24 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 
(%YoY) 

99.4 
(0.91) 

101.0 
(1.60) 

100.10 
(1.93) 

101.30 
(1.19) 

-6.53 1.19>-6.53 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศอินเดีย 
(%YoY) 

100.6 
(0.90) 

99.5 
(-1.09) 

100.9 
(0.79) 

99.9 
(-0.99) 

-2.04 -0.99>-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 เดือนกันยายน 2560 
ท้ังหมด 14 อุตสาหกรรม พบวา 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการจางงานท่ีแจงเตือนใหเฝาระวังมี 7 อุตสาหกรรม ไดแก 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 99.74% 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 100.00% 

3. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 65.39% 

4. อุตสาหกรรมขนสง มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 53.09% 

5.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห  มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 99.99% 

6. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 84.83% 

7. อุตสาหกรรมภัตตาคาร มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 100.00% 
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5.1 การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การจ า ง ง าน อุตสาหกรรม ไฟฟ าและ

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การผลิตชิ้นสวนและ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ตอพวง อุปกรณสื่อสาร เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิด 

ใชในครัวเรือน สื่อแมเหล็กและเชิงแสง มอเตอรไฟฟา 

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณ

ควบคุมและจายไฟฟา การผลิตแบตเตอรรี่และหมอ

สะสมไฟฟา สายไฟและอุปกรณเดินสายไฟ อุปกรณ

ไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ เครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวง) ณ ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 452,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาชะลอตัว

อยูท่ีรอยละ -8.50 (QoQ) และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปท่ีผานมา พบวามีอัตราการชะลออยูท่ีรอยละ -11.20 

(YoY) มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 99.74 ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1) GDP สาขาอุตสาหกรรมไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.40 (YoY)  

2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.48 (YoY)  

3) มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.99 (YoY)  

4) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.10 (YoY)  

การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมทรงตัว แมวาการลงทุนในอุตสาหกรรม

เครื่ องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ี เริ่มประกอบกิจการในชวงเดือนตุลาคม 2560 จะมีมูลคา เ พ่ิม ข้ึน  

แตเนื่องจากการเขามาของเทคโนโลยีใหม ๆ และการนําระบบอัตโนมัติมาใชเพ่ือปรับตัวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0  

จึงสงผลกระทบตอการจางงานบาง และหากมีการนําบิ๊กดาตาและอนาไลติกสมาปรับใชอยางเปนรูปธรรม 

คาดวาจะสงผลกระทบตอการจางงานท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ดัชนชีี้นาํ 
ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา -1.99 -0.18 -2.63 10.85 7.40 -3.29 

ดัชนีการอุปบริโภคบรโิภคภาคเอกชน 5.22 2.85 2.48 -2.52 1.32 0.84 

มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
10.07 2.82 12.64 1.99 8.99 5.60 

ดัชนีช้ีนําประเทศญี่ปุน 0.40 0.10 0.50 0.10 0.40 -0.10 

หมายเหตุ :  GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ที่มา :  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ดัชนีชี้นําประเทศญี่ปุน จาก Organization for Economic Cooperation and Development 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -5.00 8.25 -8.38 -10.71 -0.60 0.41 -11.20 -8.50 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.2 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวน ประกอบดวย การผลิตยานยนต ไดแก การ

ผลิตเครื่องยนตสําหรับยานยนต รถยนตสวนบุคคล 

รถกระบะ 1 ตัน การผลิตยานยนตอ่ืน ๆ ท่ีใชเพ่ือการ

โดยสาร รวมถึงการผลิตตัวถังรถยนต การผลิตชิ้นสวน

และอุปกรณ เสริมสํ าหรับยานยนต  สํ าหรับไตรมาส 3            

ป 2560 จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนมีจํานวน 438,000 คน ชะลอตัว 

อยูท่ีรอยละ -2.01 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา ชะลอตัว

เชนเดียวกันรอยละ -4.37 (QoQ) ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานใน

อุตสาหกรรมนี้ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.89 (YoY)  

2) ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ี

รอยละ -13.64 (YoY)  

3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.51 (YoY) 

4)  ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายอยูท่ีรอยละ 0.09 (YoY)  

5)  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.50 (YoY)  

เม่ือพิจารณาดัชนีชี้นําท่ีสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมดังกลาว คาดวาการจางงานมีแนวโนมเติบโต 

ตามปจจัยท่ีสงผลกระทบ เชน ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนรวมถึงดัชนีชี้นําภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน มีการขยายตัว สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนท่ีมีการขยายตัวของการจําหนายรถยนต

ภายในประเทศ ในหมวดรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตเขิงพาณิชย รวมท้ังการสงออกสวนประกอบและอุปกรณรถยนต

ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการสงออกไปตลาดสําคัญ เชน ออสเตรเลีย รัสเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

ปริมาณการจําหนายรถยนตน่ังและ

รถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 
5.43 0.44 -13.64 12.97 15.93 -0.84 6.63 -5.23 12.16 5.61 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
2.51 1.45 0.40 -0.72 -0.17 0.73 3.47 2.53 1.61 -0.38 

ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและ

ช้ินสวน 
0.15 0.06 0.13 -0.03 -4.09 -4.13 -4.09 0.00 -3.79 0.38 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของ

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

ที่มา       :   ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชยในประเทศ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน จาก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 

 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซด U.S.Energy Administration 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY YoY 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 -2.01 -4.37 -2.01 -4.31 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.3 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว  ประกอบดวย การผลิตผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑอาหารและการผลิต

เครื่องดื่ม ณ ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  จํานวน 

1,054,000 คน ซ่ึงขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.08 เม่ือเทียบ

กับปท่ีผานมา ซ่ึงมีลูกจางจํานวน 1,003,000 คน แตหาก

เทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 (QoQ) พบวาชะลอตัวท่ี

รอยละ -1.40 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน ท้ังนี้  ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชน 

ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้ 

1) ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ี รอยละ 1.28 (YoY)  

2) อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 2 ไตรมาสกอนหนา หดตัวอยูท่ีรอยละ 

-3.83 (YoY)  

3) ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร  3 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.78  (YoY)  

จากขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มูลคาการสงออกสินคาประเภทอาหาร ณ ไตรมาส 3 ป 2560 

อยูท่ี 7,492.45 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 19.74 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมคาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยาง สหรัฐ จีน และญี่ปุน สงผลใหการสงออก

ขยายตัวไดตอเนื่องท้ังกลุมปศุสัตว ประมง ผักและผลไม ประกอบกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก

ภาพรวมเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับนโยบายภาครัฐ คือ การจัดตั้งเมืองวัตกรรม 

(Food Innopolis) ท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานวัตกรรมการแปรรูปอาหารอยางครบวงจร และการตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนสงผลใหอุตสาหกรรมและเครื่องดื่มมีแนวโนมขยายตัว 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 53 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

 ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูผลิต

ผลผลติการเกษตรและ

ปศุสัตว 

2.40 -1.63 1.28 -3.57 -52.51 -53.80 -57.69 -3.45 -58.56 -3.65 

อัตราการใชกําลังการ

ผลิต การผลิต

ผลิตภณัฑอาหารและ

เครื่องดื่ม 

1.97 -0.76 0.78 10.05 -6.33 -0.12 -3.83 -11.84 1.88 5.14 

ดัชนีราคาผูบริโภคดาน

อาหาร 
1.72 -0.08 -0.15 -1.81 0.78 0.55 -2.53 -1.21 -2.11 0.36 

ที่มา       :   ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว และดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร จากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

                อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -5.20 -5.82 0.19 6.28 8.93 9.85 0.38 -8.71 5.08 -1.40 

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 การผลิตสิ่งทอและการผลิตเสนใย

ประดิษฐ ณ ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอจํานวน 291,910 คน ขยายตัว   

อยูท่ีรอยละ 53.73 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (QoQ)  

และขยายตัวอยูท่ีรอยละ 63.08 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันกับปกอน (YoY) มีโอกาสเกิดวิกฤตการ 

จางงานรอยละ 100.00 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผล

ตอการจางงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแกอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร  

1) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.68 (YoY)  

2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.74 (YoY)  

การจางงานสิ่งทอมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากสิ่งทอท้ังผาผืน เสนดายและเสนใยประดิษฐจากประเทศไทย 

เปนวัตถุดิบสําหรับแหลงผลิตท่ีสําคัญในตางประเทศ อาทิ ตุรกี บังคลาเทศ เวียดนาม ประกอบกับ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดอนุมัติสงเสริมการลงทุนในกิจการเสนใยท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ สงผลใหการ

ผลิตขยายตัวเชนกัน  

ตาราง ดัชนีชี้นําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

การใชกระแสไฟฟา 2.54 -2.52 0.91 -4.56 0.91 1.14 -0.67 7.98 2.68 0.78 

ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 1.32 0.84 

ท่ีมา : การใชกระแสไฟฟา และดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจากธนาคารแหงประเทศไทย 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -3.98 7.82 11.8 3.11 6.68 -4.58 63.08 53.73 

ท่ีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.5 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  

 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ประกอบดวย เสื้อผาและเครื่องแตงกาย ณ ไตรมาส 3 

ป 2560 จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

เครื่ องนุ งหมมีจํ านวน 291,910 คน อัตราการ

ขยายตัวลดลงรอยละ -14.65 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) แตเม่ือเทียบกับไตรมาส

กอน (ไตรมาส 2 ป 2560) ท่ี มีจํานวนลูกจางใน

ภาคเอกชนจํานวน 311,350 คน ลดลงตัวรอยละ  

-6.24 (QoQ) ไมมีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลใหการจางงานในอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหมชะลอตัว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1) ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และสิ่งทอ 2 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -10.31 (YoY)  

2) ราคาน้ํามันดิบ Brent 3 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 36.87 (YoY)  

3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 3 ไตรมาสกอนหนา ทรงตัวอยูท่ีรอยละ 0.00 (YoY)  

 สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีแนวโนมลดลง เนื่องจากภาพรวมการผลิตภายในประเทศ

ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจภายใน เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา ประกอบกับการสงออก

เครื่องนุงหมไปตลาดตางประเทศมีมูลคาลดลงรอยละ 2.66  โดยเฉพาะในตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพ

ยุโรป เนื่องจากไทยเสียเปรียบจากการถูกตัดสิทธิ์ GSP แตการสงออกไปอาเซียนยังขยายได และอีกสวนหนึ่งพบการ

นําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปจากประเทศจีนทําใหผูประกอบการหลายรายไดปรับตัว อาทิ ปรับขนาดองคกรใหเล็กลง และ

หาชองทางใหมในการตอสูดานราคาท่ีมาจากคูแขงภายนอกประเทศ แตอยางไรก็ตามในสินคาเครื่องนุงหม 

ประเภทอ่ืน ๆ อาทิ เสื้อยกทรง เปนท่ีนิยมในการสงออกไปขายตางประเทศ สําหรับแนวโนมการจางงานในระยะตอไป 

คาดวาจะทรงตัวเพราะสินคาเครื่องนุงหมของไทยยังเปนท่ีนิยมโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน    
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ดัชนีช้ีนํา 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูผลิต

เสนใย เสนดาย 

และสิ่งทอ 
-0.08 0.24 -10.31 -10.53 -10.34 -0.03 -10.74 -0.45 

ราคานํ้ามันดิบ 

Brent 
36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

ดัชนี ช้ีนําภาวะ

เศรษฐ กิจของ

สหรัฐอเมริกา 

0.00 0.20 0.60 0.50 0.40 -0.20 0.60 0.10 

ที่มา       :  ธนาคารแหงประเทศไทย และราคาน้ํามันดิบ Brent สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 

4/59 

ไตรมาส 

1/60 

ไตรมาส 

2/60 

ไตรมาส 

3/2560 
YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.62 -4.97 0.93 0.62 -13.75 -4.79 -14.65 -6.24 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.6 การจางงานอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

การจ างงานอุตสาหกรรมการขายส ง      

ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต 

ของใชสวนบุคคล เชน การขาย การบํารุงรักษาและ

การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการ

ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต การขายสงและการคา

เพ่ือคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 

การขายปลีกยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 

รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชใน

ครัวเรือน จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการ

ขายสง  ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตของใชสวนบุคคล  ไตรมาส 3 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 

2,482,000 คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -1.04 ไมมีโอกาสการเกิดวิกฤติการจางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการ

จางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกฯ ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้ 

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 3.89  

2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 5.52  

3) ดัชนีราคาผูบริโภค 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 0.73 

สําหรับเดือนกันยายน 2560 ดัชนีคาปลีกขยายตัวรอยละ 10.08 (YoY) เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว 

พบวามียอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะชองทางอ่ืน ๆ ท้ังนี้ พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ     

มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ  

บนแผงลอยและตลาด การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต 

และการขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธี อ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยูใน

อุตสาหกรรมนี้เปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน ดัชนีคาสงยังคงขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 10.37 เม่ือพิจารณา

ยอดขายรายหมวดแลว พบวามีการขยายตัวในทุกหมวดสินคา 

การเปดประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากมีการขยายการลงทุน           

เปดศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

การเปลี่ยนแปลงนี้เปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  ทําใหผูอยูในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิม

มากข้ึน (รูปแบบการจางงานอาจเปลี่ยนแปลงไป แตมีผูเขาสูอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมมากข้ึน) 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent  36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 

1.32 0.84 

ดัชนีราคาผูบริโภค 0.73 0.22 2.08 0.88 -0.31 -1.24 -0.06 0.10 

ที่มา :    ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย , ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

                   คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 4.19 -1.75 3.48 1.42 7.92 3.08 -1.04 -3.65 

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 

อุตสาหกรรมแมพิมพ เปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา   

ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุก

ประเภท เนื่องจากการผลิตสินคาจําเปนตองอาศัย

แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูป และกําหนดรูปราง

ผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและขนาดตามความตองการ

จึ งอาจกล า ว ได ว า  อุตสาหกรรมแม พิ มพ เป น

อุตสาหกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน ยาน

ยนตและชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เซรามิกส พลาสติกและบรรจุภัณฑ และชิ้นสวนอากาศ

ยาน เปนตน 

จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 214,000 คน ชะลอตัวอยูท่ี

รอยละ -3.17 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา มีจํานวนลูกจาง 

213,000 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.47 (QoQ) โอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยูท่ีรอยละ 47.59  

ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร  

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.89 (YoY)  

2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.47 (YoY)  

3) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.35 (YoY)  

          การจางงานมีแนวโนมขยายตัวสอดคลองกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 1) ชื้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัว

เพ่ิมข้ึนตามความตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามกระแสเทคโนโลยี IOT (internet of Things)  

ท่ีเติบโตอยางรวดเร็วตอเนื่อง (2) การผลิตรถยนตขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความตองการภายในประเทศปริมาณการ

จําหนายรถยนตนั่งบุคคล และรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากเง่ือนไขการครอบครองรถยนตคันแรกสิ้นสุดลง 

ประกอบกับการเปดตัวรถยนตรุนใหม มุงเนนรถยนต ท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมท่ีประหยัดพลังงานและเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชพลังงานทางเลือก ตลอดจนการสงออกสวนประกอบและอุปกรณรถยนตท่ีขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจากการสงออกไปตลาดสําคัญ เชน ออสเตรเลีย รัสเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent  36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน 
-1.12 1.66 -0.47 -1.20 -0.38 -0.20 0.40 0.17 

ดัชนีผลผลติภาค 

อุตสาหกรรม 
1.75 6.93 1.58 1.21 2.35 -4.91 5.18 2.20 

ที่มา :    ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย , ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

                   คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 21.43 0.00 3.48 -5.88 4.93 2.40 -3.17 0.47 

ที่มา        :    สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.8  การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง 

  การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง เชน 

การกอสรางอาคาร งานวิศวกรรมโยธา เปนตน 

สําหรับไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 1,304,000 คน 

ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -9.51 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกัน

ของปท่ีผานมา (YoY) ซ่ึงมีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 

1,441,000 คน ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 

ท้ั งนี้  ดัชนีชี้นํ าสํา คัญท่ีส งผลตอการจางงานใน

อุตสาหกรรมกอสราง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรดังนี้  

1)  GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 2 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.70 (YoY)  

2) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.47 (YoY)   

3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -1.12 (YoY)  

 การลงทุนในภาคกอสราง คาดวาภาครัฐจะยังผลักดันการลงทุนในโครงการใหมๆ และเรงดําเนินการกอสราง

ในโครงการตอเนื่อง เพ่ือใหแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลาท่ีวางไว นอกจากนี้ การท่ีภาครัฐผอนคลายกฎระเบียบตางๆ 

ชวยใหขับเคลื่อนโครงการไดเร็วข้ึน อาทิ การใชกฎหมายพิเศษมาตรา 44 เพ่ือใหสามารถเปดประกวดราคาโครงการ

คูขนานไปกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) จะทําให

โครงการกอสรางมีความคืบหนาเร็วกวาท่ีผานมา 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง (ในระบบเตือนภัย โอกาสเกิดวิกฤต) 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 0.59 4.64 2.39 2.56 -4.70 -9.54 1.78 4.85 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย 
-0.13 -1.24 -0.17 0.73 3.47 2.53 1.61 -0.38 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -1.12 1.66 -0.47 -1.20 -0.38 -0.20 0.40 0.17 

ที่มา  :  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  

          GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง  

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -2.12 -3.75 -13.02 15.07 -11.68 -5.26 -9.51 -13.76 

ที่มา   :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.9 การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน เชน 

การผลิตแผนไม การผลิตเฟอรนิเจอร ฯลฯ  ไตรมาส 3 

ป 2560 มีจํานวน 216,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 

5.37 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) 

และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมามีอัตราการหดตัวอยู

ท่ีรอยละ –12.90  มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานอยู ท่ี        

ร อยละ 20.28 ท้ั งนี้ ดั ชนี ชี้ นํ าสํ า คัญท่ี ส งผลต อ 

การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไดแก 

อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1)  ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.89 (YoY)  

2) มูลคาการสงออกหมวดไมและเครื่องเรือน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.89 (YoY)  

3) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.74 (YoY)  

  การผลิตและจําหนายเครื่องเรือนไม ไตรมาส 3 ป 2560 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา ปรับตัว

ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวคอนขางจํากัด สงผลใหการผลิตชะลอตัวลง ประกอบกับภาระคาครองชีพและ

หนี้ครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกําลังซ้ือของผูบริโภคยังคงซบเซา สําหรับมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม

ไตรมาส 3 ป 2560 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนขยายตัวเพ่ิมข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศคูคา

สําคัญท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

มูลคาการสงออกหมวดไมและเครือ่งเรือน 7.34 -3.50 -2.70 -9.16 1.89 6.32 2.45 9.95 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน 2.74 0.21 5.22 2.85 2.47 -2.52 1.31 0.84 

ที่มา       :   มูลคาการสงออกหมวดไมและเคร่ืองเรือนและดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  

                ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration  
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -7.69 -0.49 6.12 27.45 -4.25 -4.62 5.37 -12.90 

ที่มา     :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.10 การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทาง

การเงิน ประกอบดวย การเปนตัวกลางทางการเงิน 

ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ การ

ประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการ

ประกันสังคมภาคบังคับ และกิจกรรมท่ีชวยเสริมการ

เปนตัวกลางทางการเงิน ณ ไตรมาส 3 ป 2560  

มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 424,000 คน  ขยายตัว 

รอยละ 0.71 จากระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

(YoY)  โอกาสการเกิดวิกฤต  การจางงานอยูท่ีรอยละ 65.39  ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน ไดแกอัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้         

1) เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ -42.27   

2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ -0.29   

3) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ -1.30  

เม่ือพิจารณาจากหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน ณ เดือนกันยายน 2560 อยูท่ี 429,377 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 2.98 ตอสินเชื่อรวม และขยายตัวรอยละ 8.87 จากระยะเดียวกันปกอน สถาบันการเงินยังคงตอง

ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ  แมวาแนวโนมธุรกิจในอุสาหกรรมการเงินจะมีผลประกอบการอยูในเกณฑดี           

แตแนวโนมหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดยังคงขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน สถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการ

ปลอยสินเชื่อ  โดยท่ีดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม    

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน คาใชจายภาครัฐ ขยายตัวตามมาตรการมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 

ในระยะยาวอุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงิน อาทิ สถาบันการเงินยังคงทยอยปดขยายสาขาและชะลอการ

จางงานแทนตําแหนงท่ีลาออกและทยอยเลิกจางพนักงานเพ่ิมการพัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 

(Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน  การใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง โดย

ไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป จึงคาดการณแนวโนมระยะยาวการจางงานในอุตสาหกรรมการเปน

สื่อกลางทางการเงินลดลง 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

เงินทุนจดทะเบียนนิติ

บุคคลจัดตั้งใหม 
-27.60 16.63 -42.07 -7.41 -9.56 32.37 91.94 34.28 75.19 6.46 

ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน 
-0.29 -0.62 -1.12 1.66 -0.47 -1.20 -0.39 -0.20 0.41 0.17 

คาใชจายของรัฐบาล -1.69 -15.13 6.04 67.81 -3.98 -31.25 -1.30 0.81 5.32 -9.44 

ที่มา :  เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม จาก ธนาคารแหงประเทศไทย , ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

                 คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 4.13 1.90 -9.09 -11.42 -10.36 -2.11 0.71 13.98 

ที่มา    :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.11 การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสง 

การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก 

การบริการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางรถไฟ ทางทอ

ลําเลียง ทางถนน ทางน้ํา หรือทางอากาศ และกิจกรรม 

ท่ีเก่ียวของกับการขนสง เชน สิ่งอํานวยความสะดวก  

ท่ีสถานีปลายทางและสถานท่ีจอด การขนถายสินคา 

สถานท่ีเก็บสินคา เปนตน จํานวนลูกจางภาคเอกชน     

ในอุตสาหกรรมการขนสง ณ ไตรมาส 3 ป 2560        

มีจํานวน 560,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 9.59 

เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีจํานวนลูกจาง 583,000 คน ชะลอ

ตัวรอยละ -3.95 (QoQ) มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 53.09 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.65 (YoY)  

2) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัว อยูท่ีรอยละ -1.30 (YoY)   

3) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 4 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -2.20 (YoY)         

อุตสาหกรรมการขนสงเปนอุตสาหกรรมภาคการบริการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ และเปนปจจัย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซ่ึงการจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดการณวาจะมีแนวโนมขยายตัวตามภาคการ

ทองเท่ียวท่ีจะเริ่มเขาสูชวง High Season และมาตรการสงเสริมของภาครัฐ รวมถึงผลบวกจากการปลดสถานะธงแดง

จาก International Civil Organization (ICAO) ท่ีจะสรางความเชื่อม่ันใหนักทองเท่ียว และสายการบินตาง ๆ  

ท่ัวโลกสามารถเปดจุดบินเพ่ือขยายเสนทางการบินมายังประเทศไทยเพ่ิมข้ึน บวกกับแรงสงจากภาคการสงออก 

ท่ีคาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามการฟนตัวของอุปสงคในตลาดโลกและเศรษฐกิจโลก ซ่ึงปจจัยดังกลาวสงผลตอการ

จางงานในอุตสาหกรรมการขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนดวย 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 1.32 0.84 

คาใชจายของรัฐบาล -1.69 -15.13 6.04 67.81 -3.98 -31.25 -1.30 -0.81 5.32 -9.44 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.02 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

 

ที่มา :  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 
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ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -6.07 -10.19 6.9 6.07 0.66 12.55 2.46 -4.43 9.59 -3.95 

 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

5.12 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการ

บริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ  

การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคม

และการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ กิจกรรมดานการ

บริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ เชน 

การรักษาสัตว กิจกรรมดานโรงพยาบาล ดานการแพทย

และทันตกรรม ดานกายภาพบําบัด ดานพยาบาลและ

ผดุงครรภ รวมท้ังดานใหการดูแลใหท่ีพักแกผูพิการทาง

สติปญญา ผูมีปญหาสุขภาพจิต ผูติดยาเสพติด ผูสูงอายุ 

ผูพิการ ตลอดจนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะหท่ีไมใหท่ี

พัก เชน กิจกรรมดูแลเด็กเวลากลางวัน ฯลฯ จํานวนผูมีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนในไตรมาส 3 ป 2560 พบวา มี

ลูกจางจํานวน 169,000 คน หดตัวอยูท่ีรอยละ -2.31 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YoY) ท่ีมีลูกจางจํานวน 

173,000 คน แตหากเทียบกับไตรมาส 2 ป 2560 พบวา มีการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -15.08 มีโอกาสการเกิดวิกฤต

การจางงานอยูท่ีรอยละ 99.99 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

งานสังคมสงเคราะหฯ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.51 (YoY)  

2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.47 (YoY)  

3) GDP ในอุตสาหกรรมสุขภาพ 1 ไตรมาสกอน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.68 (YoY)  

4) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.89 (YoY)   

5) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.67 (YoY)  

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ มีแนวโนมทรงตัว เนื่องจากยังมี

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลมายังตอเนื่อง และปญหาการเขาถึงการบริการทาง

การแพทยของประชาชนท่ีอยูหางไกล รวมท้ังองคการเภสัชกรรมยังไมมีความชัดเจนในการจัดซ้ือจัดจาง สงผลให

โรงพยาบาลรัฐตองชะลอการจัดซ้ือยาอยางไรก็ดี การผลิตยายังขยายตัวของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะเวียดนามและ

เมียนมาซ่ึงเปนตลาดหลักในสินคาของไทย และโครงสรางทางสังคมเริ่มเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุ แนวโนมคนหันมาใสใจ

กับการดูแลสุขภาพตัวเองมากข้ึน 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 67 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดั ช นี ช้ี นํ า ภ า ว ะ

เศรษฐกิจของประเทศ

ไทย 

2.51 1.45 -0.13 -1.24 -0.17 0.73 3.47 2.53 1.61 -0.38 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
3.65 1.99 2.74 0.21 5.22 2.85 2.47 -2.52 1.32 0.84 

GDP ในอุตสาหกรรม

สุขภาพ 
3.52 0.23 4.96 5.70 6.09 -0.37 6.68 0.52 6.74 0.84 

ราคานํ้ามันดิบ Brent -2.20 -3.48 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

การใชกระแสไฟฟา 2.53 -2.52 0.91 -4.56 0.91 -1.14 -0.67 7.98 2.68 0.78 

ที่มา       :  ดัชนีชี้นํ าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการใชกระแสไฟฟา  จากธนาคารแหง 

                ประเทศไทย 

                   ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 18.49 -4.95 0.00 -0.58 12.96 6.40 9.34 8.74 -2.31 -15.08 

ที่มา       :     สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.13 การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และโรงแรม ไดแก โรงแรม คายพักและท่ีพักชั่วคราว 

เชน กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเท่ียวและผูจัด

นําเท่ียว รวมท้ังกิจกรรมบริการนักทองเท่ียว ซ่ึงมิได

จัดไว ในประเภทอ่ืน จํานวนลูกจางภาคเอกชน        

ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม ณ ไตรมาส 3     

ป 2560 มีจํานวน 400,200 คน ชะลออยูท่ีรอยละ  

-1.68 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน 

(YoY) ท่ีมีจํานวนลูกจาง 407,000 คน และขยายตัวจากไตรมาสท่ีแลวอยูท่ีรอยละ 4.76 มีโอกาสการเกิดวิกฤตการ

จางงานอยูท่ีรอยละ 85 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

โรงแรม ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.89 (YoY)  

2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวรอยละ 5.22 (YoY)        

อุตสาหกรรมทองเท่ียวไตรมาส 3 ป 2560 สถานการณการทองเท่ียวของไทย มีจํานวนนักทองท่ียวตางชาติ

ขยายตัวในเกือบทุกสัญชาติ โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานท่ีต่ําในชวงเดียวกันของปกอนเนื่องจากเปนชวย

ปราบปรามทัวรผิดกฎหมาย ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวในไตรมาส 3 อยูในระดับใกลเคียงปกติ

เนื่องจากยังเปนชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว  

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน  

 
5.22 2.85 2.47 -2.52 1.32 0.84 

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

                  ดัชนีอุปโภค จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.25 -0.25 1.8 -2.46 -4.51 -3.54 -1.68 4.76 

ที่มา :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.14 การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก 

โรงแรม คายพัก และท่ีพักชั่วคราว เชน ภัตตาคาร บาร 

และโรงอาหาร เปนตน จํานวนลูกจางภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ ไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 

563,280 คน ขยายตัวรอยละ 5.48 เ ม่ือเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของปกอน (YoY) ท่ีมีจํานวนลูกจาง 

534,000 คน และลดลงจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ -4.88 

(MoM) มี โ อกาสการ เ กิดวิ กฤติ การจ า ง งานอยู ท่ี        

รอยละ 100.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการ 

จางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังนี้  

1) ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 3 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัว

อยูท่ีรอยละ -0.16 (YoY)   

2) อัตราการเขาพักในโรงแรม 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 4.36 (YoY)  

ท้ังนี้อุตสาหกรรมภัตตาคารมีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึนจากระยะเดียวกันของปตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึน รวมถึงภาพรวมดานเศรษฐกิจท่ีฟนตัวดีข้ึน 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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

YoY YoY YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหาร

และเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  
-0.16 -1.81 0.78 0.55 -2.53 -1.21 -2.11 0.36 

อัตราการเขาพักในโรงแรม 6.05 8.46 0.96 11.98 4.36 -8.03 5.49 -5.56 

ที่มา :    ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล จากกระทรวงพาณิชย  

                 อัตราการเขาพักในโรงแรม จากธนาคารแหงประเทศไทย    

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

 ลูกจางภาคเอกชน 8.55 9.36 8.4 12.67 4.81 -10.00 5.48 -4.88 

ที่มา     :    สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 

การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงาน
ประกันสังคมเปนตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ี
ยาวนานเพียงพอตอการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิด
วิกฤตการจางงาน (1. การใชกระแสไฟฟา 2. อัตราการใชกําลังการผลิต 3. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 4. มูลคา
การสงออก 5. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 6. ราคาน้ํามันดิบ Brent 7. มูลคาการจําหนายรถยนต 8. มูลคา
การจําหนายรถจักรยานยนต 9. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10. ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11. ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย คือ 
1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 7-13 ตัว 
2. ระดับเฝาระวัง (สีเหลือ) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 6 ตัว 
3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกันไมเกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 (YOY)  
เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวาจะอยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ําวา รอยละ 1 จนถึง

ระดับติดลบไมเกิน รอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึงสะทอนวา

การจางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลัง

แรงงานในประเทศ 

3. กรณีวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานสําหรับแบบจําลอง Multinomial Logistic  
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับ คือ  
 -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 0 – 40%  = สีเขียว 

 -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 41 – 50% = สีเหลือง 

 -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 51 – 100% = สีแดง 

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมุลสํานักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑวิกฤต คือ 
 3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลง
ของการจางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน 
 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น ( 3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลง
ของการจางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 3 เดือนติดตอกัน 
 
 



3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO : LFS)  
 3.2.1. โอกาสเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน  เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจาง
งานมากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 
 3.2.2.  โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน  เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวน
คนวางงานในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 
 3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา  เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจาง
งานสาขาใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปน
ระยะเวลา 2 ไตรมาสติดตอกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากขอมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 
 3.3.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ี
จํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปน
วิกฤต 
         (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณี
ท่ีจํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปน
วิกฤต 
         (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น ( 3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ี
จํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปน
วิกฤต 
 3.3.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 

(1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณี
ท่ีจํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปน
วิกฤต 

(2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ี
จํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปน
วิกฤต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 

ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1.ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจําเดือนกันยายน 2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  กันยายน 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม กันยายน

2560 

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไตรมาส 3/2560 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ไตรมาส 3/2560 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไตรมาส 3 ป 2560 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน

กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  กันยายน 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนีชี้นาํ

เศรษฐกิจมหภาคและการเงินเดือน

กันยายน 2560 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนกันยายน 2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  กันยายน 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทาํงานของ

ประชากรเดือนกันยายน 2560 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําที่เปนลูกจาง

ภาคเอกชนจาํแนกตามอุตสาหกรรม 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการทาํงาน

ของประชากร 

ไตรมาส 3/2560 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ไตรมาส 3/2560 แสดงขอมูลจํานวนผูมีงานทาํ

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 

2560 

6. Economic Outlook  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2560  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

  ไตรมาส 3/2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหเศรษฐกิจ

มหภาคไตรมาสที่ 3/2560  

7. Social Situation and Outlook 

ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3/2560 

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://social.nesdb.go.th 

  ไตรมาส 3/2560 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 

3/2560 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16–30 กันยายน

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญีปุ่น และยุโรป 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 กันยายน

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยโุรปและ

จีน  

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 กันยายน

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

- - 16-30 กันยายน

2560 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญี่ปุน  

12. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index) 

กันยายน 2560 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงินสาย

นโยบายการเงิน 

  กันยายน 2560 แสดงขอมูลผลการสํารวจความเชื่อมัน่

ทางธุรกจิจากกลุมตัวอยางธุรกิจขนาด

กลางและขนาดใหญ 668 ราย เปนราย

เดือน 

 

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


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 จะใชขอมลูท่ีปรบัฤดูกาลแลว 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) 

รายเดือน 

 



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 
นางสาวหัสยา  มูลจิโน  นักวิชาการสถิติ      
นายอานุภาพ  งีสันเทียะ นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวนิภาพร  ปานเพชร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวสุพัตรา  ศรสงวน  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/

