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รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงาน ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนธันวาคม 2560 มีจํานวน 10,840,579 คน                        

มีอัตราการขยายตัวเ ม่ือเทียบกับป ท่ีผานมาอยู ท่ีรอยละ 3.13 และขยายตัวเ ม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา                  

รอยละ 0.80 โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนกตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน             

ใน 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร         

และอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนธันวาคม 

2560 มีจํานวน 140,273 คน มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ -0.70 และลดลงเม่ือเทียบกับเดือน

ท่ีผานมา 4,899 คน คิดเปนรอยละ -3.37 (พฤศจิกายน 2560 จํานวน 145,172 คน) 

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนธันวาคม 2560 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,023 คน  

คิดเปนรอยละ 0.21 ทรงตัวเทากับเดือนพฤศจิกายน 2560 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมี 

การเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและ

บริการดานอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว และอุตสาหกรรมขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 

สวนท่ี 2 รายงานการเตือนภัยดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 

 แนวโนมการจางงาน และวางงาน 

 แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ (เตือนภัยวิกฤตการจางงาน 

จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) การเฝาระวังสถานการณจาก

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 1 ตัว 

ไดแก การใชกระแสไฟฟา พบวาการใชไฟฟาลดลงท้ังในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฐานสูง 

ของปกอนและสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก 

 การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้ 

1. เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออกท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง การสงออกสินคา 

เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 8.6 สินคาสงออกสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และสิ่งทอเครื่องนุงหม สอดคลองกับขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาฯ และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม  

ซ่ึงมีการจางงานเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 7.41 และ 5.95 ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

การจางงานลดลงรอยละ 10.4 สะทอนถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมาใชทดแทนแรงงานคนมากข้ึน 
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2. การทองเท่ียวของไทยขยายตัวในระดับสูง เดือนธันวาคม 2560 จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ 

ท่ีเดินทางเขามาประเทศไทยจํานวน 3.53 ลานคน ขยายตัวรอยละ 15.5 สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวจีน รัสเซีย 

อินเดีย กัมพูชา ลาวและเกาหลีใต สงผลตอการใชจายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนท่ีมีมูลคามากข้ึนจากนักทองเท่ียว 

ท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการจางงานไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมโรงแรม ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและ

ภัตตาคารท่ีเติบโตข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 8.11 

3. การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ท้ังจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร และหมวดกอสราง 

สะทอนจากปริมาณนําเขาสินคาทุนขยายตัวท่ีรอยละ 4.5 ขณะท่ียอดขายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวท่ีรอยละ 9.5 

และปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศขยายตัวท่ีรอยละ 3.4 เปนผลจากการสนับสนุนตามมาตรการภาษีเพ่ือ

สงเสริมการลงทุนในประเทศ และการขับเคลื่อนโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาลซ่ึง

สามารถเขาสูข้ันตอนการกอสรางไดอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ในป 2561 ยังมีขอจํากัดและปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  และ

ความผันผวนในการเคลื่อนยายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกุลหลักไดแก (1) ความคืบหนาของ

แผนการปฏิรูปภาษีและกฎหมายงบประมาณของสหรัฐฯ ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีจะลาชา (2) ทิศทางการดําเนิน

นโยบายดานการคาของสหรัฐฯ และ ผลการเจรจา NAFTA ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและเปนอุปสรรคตอ

การขยายตัวของการคาโลก และ (3) ปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศบนคาบสมุทรเกาหลี และ

ปญหาความขัดแยงระหวางซาอุดิอาระเบีย อิหราน และเลบานอน (วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจโลก 2560-2561 

NESDB) 

2. ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนสงผลตอตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ อาจเกิดการชะลอตัวของ 

การจางงานในภาคอุตสาหกรรมได (เดือนธันวาคม 2560 ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยูท่ี 64.37 เหรียญดอลลาร

สหรัฐฯ ตอบารเรล โดยไดรับแรงหนุนจากปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐท่ีปรับลดลงในเดือนนี้ และจากการขยาย

ระยะเวลาการปรับลดกําลังการผลิตของผูผลิตท้ังในและนอกกลุมโอเปก) 

3. การขาดแคลนแรงงานกระทบการลงทุนท่ีกําลังจะฟนตัว จากขอมูลตําแหนงงานวาง (กรมการ 

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน) เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 25,389 อัตรา มีผูมาสมัครงาน 9,408 คน และบรรจุได 

19,366 คน ยังไมเพียงพอกับความตองการจางแรงงานสะทอนถึงปญหาการขาดแคลนแรงงาน สําหรับประเภท

อุตสาหกรรมท่ีมีการขาดแคลนแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขายสง 

ขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01) 

 แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรม 

     การจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวังมี 6 อุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3) อุตสาหกรรมแมพิมพ 4) อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน  

5) อุตสาหกรรมขนสง 6) อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 
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ที่มา: การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2560 เมือ่วนัที่ 28 ธันวาคม 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย ไตรมาส 4 ป 2560 (ธันวาคม 2560 เปนตัวแทน)       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนธันวาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 2.35 และชะลอตัวอยูท่ีรอยละ 5.87 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตยานยนต การผลิต

เครื่องยนตสําหรับรถยนต การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตว และการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนธันวาคม 2560 

(MOM) 

เดือนธันวาคม 2560 

(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 109.88 

ลดลง 

รอยละ 5.87 

109.88 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2.35 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 59.53 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

การกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

การผลิตสตารชและผลติภัณฑจากสตารช  

การปนเสนใยสิ่งทอ 

การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

การผลิตยานยนต 

การผลิตเคร่ืองยนตสาํหรับรถยนต 

การผลิตน้าํมันจากพืช น้ํามนัจากสัตว 

การกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตเคร่ืองยนตสาํหรับรถยนต 

การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ 

อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

การปนเสนใยสิ่งทอ 

การผลิตโลหะประดษิฐอ่ืน ๆ 
  

 
แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

 (ถวงน้ําหนกัมูลคาเพิ่ม) 
ภาวะโรงงาน ณ เดือนธันวาคม 2560 

 

 

จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

298 แหง 6,906 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 98 แหง 

(32.88%) 

2,630 คน 

(38.08%) 

    -สวนภูมิภาค 200 แหง 

(67.12%) 

4,276 คน 

(61.92%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 292 แหง 4,939 คน 

ขนาด M 3 แหง 509 คน 

ขนาด  L 3 แหง 1,458 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 298 แหง 6,906 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานไตรมาส 4 ป 2560 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31 มกราคม 2561) 

 

-0.76% 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

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

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

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2560) จํานวน 12,048,090 คน 

 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)       -2.92 % 

3) ผู มี ง า น ทํ า นอ ก ภ า ค เ ก ษต ร  ( ธั น ว าค ม  2 5 6 0 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,840,579 คน 

 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบกับ ธันวาคม 2559)      3.13 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2560) จํานวน 10,781,241 คน 

 - YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)       2.90 %    

 จากข อ มู ล ณ เดื อนธั นวาคม 2560 ผู มี ง านทํ าภาคเกษตร จํ านวน  12 ,265,830 คน มี อั ตรา 
การชะลอตัวอยูท่ี -2.39% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) (ธันวาคม 2559 จํานวน 12,566,700 คน)  
เม่ือพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูมีงานทําภาคเกษตรเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560  
(YoY = -2.92%) พบวาผูมีงานทําภาคเกษตรหดตัวลดลง สําหรับผูมีงานทํานอกภาคเกษตรจํานวน 10,840,579 คน มีอัตรา
การขยายตัว 3.13% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) (ธันวาคม 2559 จํานวน  
10,511,821 คน) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับ (YoY) เดือนพฤศจิกายน 
2560 ในเดือนธันวาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.13% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงอยูท่ี 2.90% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนธันวาคม 2560 อยูท่ีรอยละ 1.00 อัตราการวางงานมีแนวโนมพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (ธันวาคม 2559) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยู ท่ีรอยละ 0.80 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(พฤศจิกายน 2560) อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.10 มาอยูท่ีรอยละ 1.00 
 
 

 
 

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 9,408 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -7.09% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 25,389 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -10.30% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) 
การบรรจุงานจํานวน 19,366 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 4.96% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 
2559) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 76.28% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 17.01% เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 37.06% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 
3.58% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (ธันวาคม 2559) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (ธันวาคม 2560)  จํานวน 9,408 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  -7.09 % 
2) ตําแหนงงานวาง (ธันวาคม 2560) จํานวน 25,389 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  -10.30 % 
3)   การบรรจุงาน (ธันวาคม 2560) จํานวน 19,366 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  4.96 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (ธันวาคม 2560)   76.28 % 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  17.01 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (ธันวาคม 2560)      37.06 % 
 - YoY (ธันวาคม 2560 เทียบ ธันวาคม 2559)  3.58 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (ธันวาคม 2560) แนวโนม (มกราคม 2561) ท่ีมา 

เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่อง จากการสงออกสินคาและ
ภาคทองเท่ียวขยายตัวดีตามอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงสินคาขยายตัว สําหรับการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง ดานลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน
ขณะท่ีการใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายลงทุนเปนสําคัญ ดานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอตามราคาพลังงานและอาหารสด อัตราวางงาน
ท่ีปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับ
ภาคการสงออกและการทองเท่ียว 

         คาดวาเศรษฐกิจไทยเติบโตตอเนื่อง ธุรกิจผลิตเพ่ือสงออก
ขยายตัวไดในเกือบทุกอุตสาหกรรมและกระจายในทุกภูมิภาคตาม
เศรษฐกิจของคูคาท่ีฟนตัว ภาคการทองเท่ียวเติบโตดีจากนักทองเท่ียวจีน
ท่ีฟนตัวชัดเจนโดยเปนกลุมท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีธุรกิจการคา 
ในหมวดสินคาก่ึงคงทนและไมคงทนยังคงคอนขางทรงตัว เนื่องจากการ
ฟนตัวของการใชจายในประเทศยังไมเขมแข็งและกระจายตัวมากนัก 
กําลังซ้ือท่ีดียังกระจุกตัวอยูในกลุมผูมีรายไดปานกลาง-สูงและพนักงาน
ประจํา ขณะท่ีกําลังซ้ือของกลุมฐานรากยังไมฟนตัว ขณะท่ีภาคการผลิต
มีแนวโนมท่ีจะลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือทดแทนแรงงานมากข้ึนสงผลให
โดยรวมธุรกิจไมตองการจางงานเพ่ิมข้ึนแมการผลิตสินคาและบริการจะ
ขยายตัว 

รายงานเศรษฐกิจและ
การเ งินเดือนธันวาคม 
2560, รายงานแนวโนม
ธุรกิจ (รายไตรมาส), 
ธนาคารแหงประเทศไทย, 
ภาวะเศรษฐกิจไทย KTB 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนธันวาคม 2560 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  10 ,840,579 คน  มี อัตราการขยายตั วรอยละ 3.13 เ ม่ือ เ ทียบกับ 
เดือนธันวาคม 2559 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,511,821 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 328,758 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
มีจํานวน 140,273 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.70 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมาและมีอัตรา
การชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.37 เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงมีผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานฯ  
จํานวน 145,172 คน อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.29 การเลิกจางลูกจางในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง  
มีจํานวนท้ังสิ้น 23,023 คน อัตราการเลิกจางคิดเปนรอยละ 0.21 เทากับเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีรอยละ 0.21 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.80 0.55 2.90 3.13 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
0.40 -3.37 -0.63 -0.70 

 %YoY 

กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.36 1.35 1.35 1.29 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.20 0.20 0.21 0.21 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

1. สถานการณการจางงาน (เดือนธันวาคม 2560) 

 จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,840,579 คน 
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.13 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนธันวาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 
10,511,821 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนธันวาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 พบวา
ในเดือนธันวาคม 2560 มี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี ร อยละ 3.13 ขยายตัวจากเดือนพฤศจิกายน 2560 
ซ่ึงมีผูประกันตนจํานวน 10,781,241 คน อยูท่ีรอยละ 2.90 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวา
สถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เดอืน 

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% 
ต.ค.60/ต.ค.59=2.45% 
พ.ย.60/พ.ย.59=2.90% 
ธ.ค.60/ธ.ค.59=3.13% 

ส.ค.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,692,454 คน 
ก.ย.60 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,733,498 คน
ต . ค . 6 0  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,695,748 คน 
พ.ย.60 ลูกจางท่ีมี  
นายจาง 10,781,241 คน 
ธ.ค.60 ลูกจางท่ีมี  
นายจาง 10,840,579 คน 

ธ .ค .60 ผูวางงาน 
140,273 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -0.70% (%YoY) 
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อัตราการเติบโตของผูวางงาน (ผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สํานักงานประกันสังคม) 

รายเดือนระหวางเดือนมกราคม 2552 - เดือนธันวาคม 2560 : (%YoY)

อัตราการเปลี�ยนแปลง (%YoY) (รอ้ยละ)

รอยละ

ผลของอุทกภัยปลายป 2554

ก.พ. 2555 = 38.63%

วิกฤติแฮมเบอรเกอร

มิ.ย. 2552 = 195.25%

2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (ธันวาคม 2560) จํานวน  140,273 คน 

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

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

 2)    จํานวนผูวางงาน (พฤศจิกายน 2560) จํานวน  145,172 คน 

- YoY (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)                  -0.63 % 

- MoM (พฤศจิกายน 2560 เทียบกับ ตุลาคม 2560)            0.40 % 

 จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีผูวางงานจํานวน 140,273 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.70  
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนธันวาคม 2559) ซ่ึงมีจํานวน 141,267 คน และเม่ือเทียบกับ 
เดือนท่ีผานมา (เดือนพฤศจิกายน 2560) พบวามีผูวางงานจํานวน 145,172 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอยละ  
-3.37 และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนธันวาคม อยูท่ีรอยละ 1.29 
มีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงอยู ท่ีรอยละ 1.35 ท้ังนี้จากขอมูล 
อัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนธันวาคม 2560 อยู ท่ีรอยละ 1.0 มีอัตราการวางงานลดลง 
เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.1 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

เดือน 

พ.ย.60 = 145,172 คน 

(%YoY)   = -0.63% 

(%MoM)  = 0.40 % 
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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  16.27 144,590 -2.00

พ.ย. 91,282   -3.36 93,443   2.37 96,225   2.98 101,557 5.54 123,238  21.35 146,089  18.54 145,172 -0.63

ธ.ค. 98,142   9.09 88,063   -10.27 95,090   7.98 106,798 12.31 123,536  15.67 141,267  14.35 140,273 -0.70

2560

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2554 - 2560 : %YoY

เดือน/ป
2554 2555 2559255825572556

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3. สถานการณการเลิกจาง 

- อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 

เดือนธันวาคม 2560 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 

เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 20,023 คน คิดเปนรอยละ 0.21 เทากับเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงอยู ท่ีรอยละ 0.21  

แตลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 0.28  

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

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

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

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

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

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

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

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

ต.ค. 10,266,653 24,372 0.24 10,439,864 31,570 0.30 10,695,748 21,873      0.20

พ.ย. 10,363,495 25,843 0.25 10,477,172 30,570 0.29 10,791,241 22,212      0.21

ธ.ค. 10,391,761 26,972 0.26 10,511,821 29,748 0.28 10,840,579 23,023      0.21

2560

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2559

เดือน / ป

2558

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ธ.ค.60 = 0.21 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2561 (แนวโนม เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนธันวาคม 2560 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.13 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                       

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ในอีก 12 เดือนขางหนาตั้งแต มกราคม ถึง ธันวาคม 2561 

อยูในภาวะปกติ” โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 1 ตัวจาก

ดัชนีผสมท้ัง 13 ตัว ไดแก การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) อยูท่ีรอยละ -1.97 หดตัวลงเล็กนอย

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เปนการลดลง

มากกวาคาอางอิง (คาอางอิง = 0.00) ในภาพรวมการใช

ไฟฟาในเดือนธันวาคม 2560 หดตัวลงอยางตอเนื่องจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 0.78 จากการผลิตไฟฟาในระบบของ

การไฟฟาเพ่ิมข้ึนไมสูงนัก เนื่องจากฐานท่ีสูงในปกอน และ

ขอมูลศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พบมวลอากาศเย็น

จากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน

และมีกําลังแรงเปนระยะสงผลใหอุณหภูมิเย็นลง ทําใหมี

ปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลงท้ังภาคครัวเรือน และ

ภาคอุตสาหกรรม (กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลางและ

ขนาดใหญ) สําหรับการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว

สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับฤดูกาล        

ท่ีชะลอตัวเชนเดียวกัน 
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แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออกท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง การสงออกสินคา 

เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 8.6 สินคาสงออกสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และสิ่งทอเครื่องนุงหม สอดคลองกับขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาฯ และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม  

ซ่ึงมีการจางงานเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 7.41 และ 5.95 ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

การจางงานลดลงรอยละ 10.4 สะทอนถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมาใชทดแทนแรงงานคนมากข้ึน 

2. การทองเท่ียวของไทยขยายตัวในระดับสูง เดือนธันวาคม 2560 จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ 

ท่ีเดินทางเขามาประเทศไทยจํานวน 3.53 ลานคน ขยายตัวรอยละ 15.5 สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวจีน รัสเซีย 

อินเดีย กัมพูชา ลาวและเกาหลีใต สงผลตอการใชจายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนท่ีมีมูลคามากข้ึนจากนักทองเท่ียว 

ท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการจางงานไตรมาส 4 ป 2560 ในอุตสาหกรรมโรงแรม ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียวและ

ภัตตาคารท่ีเติบโตข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 8.11 

3. การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ท้ังจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร และหมวดกอสราง 

สะทอนจากปริมาณนําเขาสินคาทุนขยายตัวท่ีรอยละ 4.5 ขณะท่ียอดขายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวท่ีรอยละ 9.5 

และปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศขยายตัวท่ีรอยละ 3.4 เปนผลจากการสนับสนุนตามมาตรการภาษีเพ่ือ

สงเสริมการลงทุนในประเทศ และการขับเคลื่อนโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาลซ่ึง

สามารถเขาสูข้ันตอนการกอสรางไดอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ในป 2561 ยังมีขอจํากัดและปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  และ

ความผันผวนในการเคลื่อนยายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกุลหลัก ไดแก (1) ความคืบหนาของ

แผนการปฏิรูปภาษีและกฎหมายงบประมาณของสหรัฐฯ ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีจะลาชา (2) ทิศทางการดําเนิน

นโยบายดานการคาของสหรัฐฯ และ ผลการเจรจา NAFTA ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและเปนอุปสรรคตอ

การขยายตัวของการคาโลก และ (3) ปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศบนคาบสมุทรเกาหลี และ

ปญหาความขัดแยงระหวางซาอุดิอาระเบีย อิหราน และเลบานอน (วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจโลก 2560-2561 

NESDB) 

2. ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนสงผลตอตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ อาจเกิดการชะลอตัวของ 

การจางงานในภาคอุตสาหกรรมได (เดือนธันวาคม 2560 ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยูท่ี 64.37 เหรียญดอลลาร

สหรัฐฯ ตอบารเรล โดยไดรับแรงหนุนจากปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐท่ีปรับลดลงในเดือนนี้ และจากการขยาย
ระยะเวลาการปรับลดกําลังการผลิตของผูผลิตท้ังในและนอกกลุมโอเปก) 
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3. การขาดแคลนแรงงานกระทบการลงทุนท่ีกําลังจะฟนตัว จากขอมูลตําแหนงงานวาง (กรมการจัดหา

งาน กระทรวงแรงงาน) เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 25,389 อัตรา มีผูมาสมัครงาน 9,480 คน และบรรจุได 

19,366 คน ยังไมเพียงพอกับความตองการจางแรงงานสะทอนถึงปญหาการขาดแคลนแรงงาน สําหรับประเภท

อุตสาหกรรมท่ีมีการขาดแคลนแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขายสง

ขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.01) 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

มิถุนายน 

2560 

กรกฎาคม  

2560 

สิงหาคม  

2560 

กันยายน 

2560 

ตุลาคม 

2560 

พฤศจิกายน 

2560 

ธันวาคม 

2560 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

ดัชนีอุปโภค

บริโภค

ภาคเอกชน 

(-2.42%) 

0 0 0 2 

การใชกระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.19%) 

 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

สถานะสัญญาณ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกต� ปกติ 
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3.2. แนวโนมการจางงาน การวางงาน  

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนธันวาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.13 เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยูท่ี 2.91% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

ปกติ (3.13% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2)  

รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.00% ปกติ 
   

 ไตรมาส 3/2560 โตรมาส 4/2560 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.17% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00% ปกติ 0.01% ปกติ 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 17 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 4/2560) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 

ระบบเศรษฐกิจไทยดังนี้ 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ ไตรมาส 4 

ป 2560 มีจํานวน 485,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส

ท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการจางงานใน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีอัตราขยายตัว 

(QoQ) คิดเปนรอยละ 7.30 แตเม่ือเทียบกับขอมูล

เดียวกันเม่ือปท่ีแลว (ไตรมาส 4 ป 2559) พบวาการ

จางงานชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ -11.9 

      ขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เดือนธันวาคม 2560 ไดประมาณการมูลคาการสงออก

สินคา อิ เล็กทรอนิกสป  2561 มีแนวโนมเติบโต 

รอยละ 7 สินคาไฟฟาเติบโตรอยละ 3 เม่ือเทียบกับ 

ป 2560 ซ่ึงขยายตัวไมมากนัก ตามการชะลอตัวของ

การสงออกเครื่องซักผา แผงสวิทซไฟฟาและแผงวงจร

ควบคุมไปยังตลาดสําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา อาเซียน

และตลาดยุ โ รป สอดคลอง กับการจ า งงาน ใน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีแนวโนม

ชะลอตัวตามปจจัยท่ีสงผลกระทบ เชน การผลิตท่ีตอง

ปรับตัวตามเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลง มาตรการ/

น โ ยบ ายด า นก า รค า ขอ งป ร ะ เทศ คู ค า สํ า คั ญ  

และอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงกระทบกับผูประกอบการ

สงออกเปนสําคัญ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ไตรมาส 4 

ป 2560  มีจํานวน 392,000 คน เ ม่ือเทียบกับ 

ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการ 

จางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน (QoQ)  

มีแนวโนมชะลอตัวลดลงรอยละ -10.50 และเม่ือเทียบ

ขอมูลเดียวกันกับปกอน (ไตรมาส 4 ป 2559) พบวา

การจางงานมีอัตราการชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ 

-14.41 

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

คาดวาจะเติบโตจากอุปสงคท้ังในและตางประเทศ 

ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยยอดขายรถยนตในประเทศขยายตัว 

ท้ังรถยนตปคอัพ รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิง

พาณิชย  ส วนหนึ่ งมาจากกลุ ม เจ าของรถยนต 

ในโครงการรถคันแรกท่ีจะกลับเขามาซ้ือรถใหม 

หลังจากท่ีพนเง่ือนไขหามขายภายใน 5 ป และมีความ

ตองการเปลี่ยนรถใหม รวมถึงการเปดตัวรถยนตรุน

ใหมท้ังแบบโมเดลเชนจ และไมเนอรเชนจออกสูตลาด

อยางตอเนื่องในงาน Motor Expo 2017 

 ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมเดือน 

ธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 1.9 ตอป 

(สํานักเศรษฐกิจการคลัง) รวมถึงภาคการสงออกมี

แนวโนมขยายตัวเชนเดียวกันจากการสงออกรถยนต

เชิ งพาณิชยไปยัง เวียดนามและประเทศในแถบ

ตะวันออกกลาง และรถยนตปคอัพเพ่ิมข้ึนจากการ

สงออกไปยังตลาดคูคา เชนออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

และอิตาลี อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวนกําลังเขาสูจุดเปลี่ยน โดยรถใชพลังงาน

ไฟฟาจะมีบทบาทมากข้ึน ภายหลังรัฐบาลมีนโยบาย

สงเสริมการลงทุนท้ังรถไฮบริดปลั๊กอิน ไฮบริด และ

รถไฟฟา (EV) ขณะท่ีคายรถก็ปรับตัวใหสอดคลองกับ

ทิศทางโลก ซ่ึงคาดวาจะสงผลกระทบตอแรงงาน

โดยเฉพาะกลุมแรงงานไรฝมือ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

     การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

ไตรมาส 4 ป  2560 มีจํานวน 1,092,000 คน        

เม่ือเทียบกับ ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) 

พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตว (QoQ) มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.61 และเม่ือ

เทียบขอมูลเดียวกันกับปกอน (ไตรมาส 4 ป 2559) 

พบวาการจางงานมีอัตราการชะลอตัว (YoY) คิดเปน

รอยละ 2.44 

คาดวาการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตวมีแนวโนมขยายตัว ตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกและมูลคาการสงออกอาหารไทยเดือน
ธันวาคม 2560 (มูลคา 2,593 ลานเหรียญสรอ.) เพ่ิมข้ึน
รอยละ 6.4 เม่ือเทียบกับป 2559 (ฝายวิจัยขอมูล สถาบัน
อาหาร) สําหรับการสงออกไปประเทศคูคาหลัก ไดแก 
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน มีการขยายตัวไดตอเนื่อง 
ท้ังกลุมปศุสัตว  ประมง ผักและผลไม  ประกอบกับ 
การบริโภคในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากภาพรวม
เศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอไตรมาส 4  

ป  2560 มีจํ านวน 202,150 คน เ ม่ือเทียบกับ 

ไตรมาสท่ีผานมา  (ไตรมาส 3 ป  2560) พบวา         

การจางงานในอุตสาหกรรม (QoQ) ขยายตัวรอยละ 

4.02 เม่ือเทียบไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 4 

ป 2559) พบวาการจางงานยังคงมีอัตราการขยายตัว 

(YoY) รอยละ 4.74 แตขยายตัวในทิศทางท่ีชะลอลง

ตั้งแตไตรมาส 1 ป 2560 เปนตนมา สะทอนการ 

จางงานท่ีมีแนวโนมลงลง 

         สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ คาดวา 

การสงออกสิ่ งทอและเครื่องนุ งหมจะมีแนวโนม

ขยายตัวไดตามเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัวและตลาดสงออก

สิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีสําคัญขยายตัว โดยเฉพาะ

เวียดนาม ตุรกี และบังกลาเทศ ซ่ึงเปนแหลงผลิต

เสื้อผาสําเร็จรูปรายใหญของโลก ทําใหความตองการ
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วัตถุดิบสําหรับการผลิตเครื่องนุงหมไมวาจะเปนผาผืน 

เสนดายและเสนใยประดิษฐเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการ

สงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยมีแนวโนมใน

ทิศทางท่ีดี สงผลตอการจางงานท่ีมีแนวโนมขยายตัว

ตามไปดวย 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

      การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไตรมาส 4 
ป 2560 มีจํานวน 313,000 คนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) พบวาการ 
จางงานขยายตัว (QoQ) รอยละ 7.22 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา (ไตรมาส 4 ป 2559) 
พบวาการจางงานยังคงชะลอตัว (YoY) รอยละ -3.69 
โดยเปนการชะลอตัวแบบลดลงซ่ึงการจางงานจะมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน 
      ข อ มู ลผู ป ร ะ กันตนมาตรา  33  สํ านั ก ง าน
ประกันสังคมพบวาการจางงานเดือนธันวาคม 2560  
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ตามมูลคาการสงออกเครื่องนุงหม 
โดยเฉพาะการสงออกสินคาเครื่องยกทรง และ
สวนประกอบของถุงเทาและถุงนองท่ียังคงขยายตัว
ตอเนื่อง ประกอบกับประเทศคูคาฟนตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจมีความตองการสินคามากข้ึน คําสั่งซ้ือสินคา
เครื่องนุงหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการ 
จางงานซ่ึงมีแนวโนมขยายตัวเชนกัน   

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

          การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

ไตรมาส 4 ป 2560  มีจํานวน 2,518,000 คน เม่ือ

เทียบกับไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560)   

พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 

(QoQ) มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 1.45 และเม่ือเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาส 4 ป 2559) 

พบวาการจางงานมีอัตราการขยายตัวเชนเดียวกัน 

(YoY) คิดเปนรอยละ 2.19 

          การจางงานคาดวามีแนวโนมขยายตัวดีข้ึน  
เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึน ราคา
น้ํามันมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน และอัตราเงินเฟอ 
ป 2560 อยูในระดับท่ีมีเสถียรภาพ ท้ังนี้ การเปด
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ส ง ผ ล ดี ต อ ก า ร จ า ง ง า น 
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ในอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด
ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม 
พบวาแนวโนมการคาปลีกชองทางอ่ืน ๆ มีมูลคาเพ่ิม
มากข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหม
อ่ืนๆ การขายปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด 
การขายปลีกโดยการรับสั่ งสินค าทางไปรษณีย 
โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการ
ขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยูใน
อุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเปนผูประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ิมมากข้ึน (รูปแบบการจางงานอาจเปลี่ยนแปลงไป 
ในขณะท่ีมีผูเขาสูอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมมากข้ึน) 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไตรมาส 4 
ป  2560 มีจํ านวน 243,000 คน เ ม่ือเทียบกับ 
ไต รม าส ท่ี ผ า นม า  ( QoQ)  พบว า ก า ร จ า ง ง าน 
ในอุตสาหกรรมแมพิมพขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.55 
และเม่ือเทียบขอมูลเดียวกับปท่ีผานมา (ไตรมาส 4  
ป  2559 )  พบว า กา รจ า ง งาน มี อัตร าขยายตั ว
เชนเดียวกัน (YoY) คิดเปนรอยละ 9.95 
       อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา 
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท 
เนื่องจากการผลิตสินคาหลายสาขาจําเปนตองอาศัย
แมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปราง
ผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และขนาดตาม
ความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรม
แมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและ
ภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน 
เปนตน 
           การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนม
ขยายตัวเล็กนอย โดยมีปจจัยบวกจากกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสงออกในหมวดแผง
ควบคุมกระแสไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
ชิ้นสวนประกอบอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคม 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางไตรมาส  4 

ป 2560  มีจํานวน 1,301,000 คน เม่ือเทียบกับ 

ไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาส 3 ป 2560) การจางงานใน

อุตสาหกรรมกอสราง (QoQ) มีแนวโนมชะลอตัว 

รอยละ -0.23 เม่ือเทียบขอมูลเดียวกันกับปท่ีผานมา 

(ไตรมาส 4 ป 2559) พบวาการจางงานยังคงมีอัตรา

การชะลอตัว (YoY) คิดเปนรอยละ -6.2  

          อุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมขยายตัว   
อยางตอเนื่องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สะทอนจาก
จํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุมัติสินเชื่อปลอยใหมจาก
ธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีปรับ
เพ่ิมข้ึน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความคืบหนาของ
โครงการลงทุนรถไฟฟาหลายสาย การเรงเปดโครงการ
ใหมของผูประกอบการ และกําลังซ้ือท่ีดีของกลุมลูกคา
ท่ีมีรายไดระดับปานกลางถึงระดับบน (รายงานภาวะ
เศรษฐกิจรายเดือน ,  ธนาคารแหงประเทศไทย ) 
สงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน  

9.  อุตสาหกรรมเครื่องไมและเครื่องเรือน 
        ผูมีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม
และเครื่องเรือนในไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 218,000 
คน มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ี
ผานมา (YoY) รอยละ 6.86 และขยายตัวรอยละ 0.93 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสกอนหนา (QoQ) 
       การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน         
มี แนว โน ม เติ บ โตตามก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น า ย         
เครื่องเรือนไมท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูประกอบการได
ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดโดยเนนการผลิตและ
จําหนายตามคําสั่งซ้ือของลูกคา ขณะท่ีการสงออกไม
แล ะผลิ ตภัณฑ ไ ม ขย ายตั ว อย า งต อ เ นื่ อ ง จ าก         
ชวงเดียวกันของปกอน โดยตลาดสงออกหลัก คือ 
ประเทศจีน สําหรับการนําเขาไมและผลิตภัณฑแผนไม         
มีแนวโนมลดลง โดยกลุมไมแปรรูปนําเขาจากมาเลเซีย
และนิ ว ซีแลนด เปนหลัก  (สํ านักงานเศรษฐ กิจ
อุตสาหกรรมรวมกับสถาบันพลาสติก)    
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงินไตรมาส 4 ป 2560 จํานวน 416,000 คน 
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงานใน
อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงินมีอัตราการ
ชะลอตัว (QoQ) รอยละ -1.89 และเม่ือเทียบกับ
ขอมูลเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานชะลอ
ตัวเชนเดียวกัน (YoY) รอยละ -3.03  

        การจางงานในอุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงิน 
มีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากสถาบันการเงินยังคง
ทยอยปดสาขา และชะลอการจางงานแทนตําแหนง   
ท่ี ล าออก  ในขณะ ท่ี มีน โ ยบาย เ พ่ิ มการ พัฒนา          
“ฟนเทค” ไฟแนนเชียล  เทคโนโลยี  (Financial 
Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทย
มากยิ่งข้ึน การเขาใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง 
โดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 

         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ไตรมาส 4  
ป 2560 มีจํานวน 576,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมขนสง     
มี อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว  ( QoQ)  ร อ ย ล ะ  2 . 8 6              
แตเม่ือเทียบกับขอมูลเดียวกันของปท่ีผานมา พบวา
การจางงานยังคงขยายตัว (YoY) รอยละ 6.27 ซ่ึง

ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
      การจ า ง งานใน อุตสาหกรรมขนส งคาดว า 
ยังคงมีแนวโนมขยายตัวสอดคลองกับการเติบโตของ
ธุรกิจขนสงผูโดยสารและขนสงสินคาเปนสําคัญ และ
ผลจากการปลดสถานะธงแดง ท่ีจะเปนชองทางในการ
ขยายเสนทางการบินท่ีมีศักยภาพอยางเชน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต เปนตน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

 

 

 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

         การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะหฯ ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 
178,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการ
จางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคม
สงเคราะหฯ มีอัตราการขยายตัว (QoQ) รอยละ 5.33 
เม่ือเทียบกับขอมูลเดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการ
จางงานขยายตัวเชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 3.49 

           การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ
สังคมสงเคราะหฯ คาดวายังคงมีแนวโนมขยายตัว 
ตามปริมาณการผลิตและจําหนายยารักษาหรือปองกัน
โรคในประเทศท่ีมีแนวโนมปรับตัวดี ข้ึน เนื่องจาก
สถานการณเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมฟนตัว  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 

         การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรม ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 420,000 คน 
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา พบวาการจางงาน 
ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมมีอัตราการ
ขยายตัว (QoQ) รอยละ 5.10 และเม่ือเทียบกับขอมูล
เดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานขยายตัว
เชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 3.59 

        การจางงานในอุตสาหกรรมทองเ ท่ียวและ

โรงแรมคาดวายังคงขยายตัวตอเนื่อง ตามจํานวน

นักทองเ ท่ียว ท่ียั งคงเ พ่ิม ข้ึน และตามมาตรการ

สนับสนุนของภาครัฐ อาทิ การอนุมัติมาตรการสงเสริม

การทองเท่ียวเมืองรองท้ัง 55 จังหวัด เปนการกระตุน

กําลังซ้ือของจังหวัดและกลุมจังหวัดทองเท่ียวเมืองรอง 

รวมถึงการเพ่ิมเท่ียวบินและเสนทางการบินหลังจาก

การปลดธงแดงของ ICAO ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนปจจัย

สนับสนุนการทองเท่ียวในประเทศ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 

      การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไตรมาส 4 
ป 2560 มีจํานวน 621,000 คน เม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา พบวาการจางงานมีอัตราการขยายตัว 
(QoQ) รอยละ 10.25 และเ ม่ือเทียบกับขอมูล
เดียวกันของปท่ีผานมา พบวาการจางงานขยายตัว
เชนเดียวกัน (YoY) รอยละ 6.34 ตามแรงสงท่ีดี

ตอเนื่องจากเดือนกอนหนา รวมถึงเปนชวงท่ีมีการ

จับจายใชสอยในชวงเทศกาลและจากมาตรการภาษี

เพ่ือกระตุนการบริโภค 

        การจ างงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร มี

แนวโนมขยายตัวไดดีตามธุรกิจรานอาหารโดยเฉพาะ

ธุรกิจรานอาหารแนวใหม ท่ีมุงตอบสนองการบริโภค

ของคนรุนใหม การบริการผานออนไลน อยางไรก็ตาม

การท่ีภาครัฐประกาศอัตราคาแรงข้ันต่ําเพ่ิมประมาณ

วันละ 8-22 บาท อาจสงผลตอตนทุนคาแรงในธุรกิจ

ภัตตาคารเนื่องจากเปนธุรกิจบริการมีการจางแรงงาน

จํานวนมาก 
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

6 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 4 ป 2560 

ความนาจะเปน แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 6 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   99.53% แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   99.99% แจงเตือน 

 3. อุตสาหกรรมแมพิมพ 67.50% แจงเตือน 

 4. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 73.98% แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมขนสง 83.68% แจงเตือน 

 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

99.99% แจงเตือน 

 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 8 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 2. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม                    

4. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 5. อุตสาหกรรรมกอสราง 6. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 7. อุตสาหกรรม

ทองเท่ียวและโรงแรม 8. อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2560 ของประเทศญี่ปุน และ กลุมประเทศ OECD  

ทรงตัว ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ชะลอตัว มีเพียงประเทศอินเดียท่ี ขยายตัว 
 

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

กรกฎาคม

2560 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.20 -2.24 0.10 ชะลอตัว ปกติ 0.10 ทรงตัว ปกติ 

2.  จีน 100.00 -3.19 0.40 ทรงตัว ปกติ 0.00 ชะลอตัว ปกติ 

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

4.  สหรัฐอเมริกา 99.70 -2.24 0.60 ทรงตัว ปกติ 0.30 ชะลอตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 101.80 -6.53 0.50 ชะลอตัว ปกติ 0.00 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 99.70 -2.01 -0.69 ชะลอตัว ปกติ 0.50 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม 

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการใช

น้ํามันดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตราการใช

แก็ส NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องใชไฟฟา 

 (ISIC 2930) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 32) 

-8.38 -0.60 -11.2 -11.98 ชะลอตัว  

 

-6.13 

 

8.53 

 

 

3.92 

 

-0.16 

 

 

-4.94 

 

0.93 

 

 

5.24 

 

24.21 

- - - - -  

 

0.99 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99 % 

-การสงออก

เครื่องใชไฟฟา 

หดตัว 

-ภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศญ่ีปุนขยายตัว

ลดลง 

2.  ย าน ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 3410) 

 

 

-10.42 -6.91 -2.01 -14.41 ชะลอตัว 4.28 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

13.53 13.03 12.83 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

-การจําหนายรถยนต

ในประเทศขยายตัว 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 15) 

8.93 0.38 5.08 2.44 ขยายตัว -2.34 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

2.55 2.72 1.35 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริ โภค

ขยายตัว 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 17) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1711) 

11.80 6.68 8.62 4.74 ขยายตัว  

-2.12 

11.41 

 

-18.59 

-18.90 

 

-14.36 

-14.28 

- 

-13.84 

-14.26 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

99% 

-มูลคาการสงออกสิ่งทอ

หดตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาส 4/2560) มูลคาการ

สงออกสินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือน

ธันวาคม 2560 นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบันการ

จางงาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวนนัก 

ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 

(ISIC18) 

0.93 -13.75 -14.65 -3.69 ชะลอตัว -5.63 -5.79 -5.84 -11.38 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ขยายตัว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

3.48 7.92 -1.04 2.19 ขยายตัว - - - - 0.07 

(พ.ย.

60) 

- - -  0.10 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 10% 

 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 7.83 

(พ.ย. 

60) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

3.48 4.93 -3.17 9.95 ขยายตัว -5.63 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.68 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 68% 

 

-มูลคาการสงออก

แมพิมพ ฯ หดตัว 

8.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

กอสราง 

-การผลิตปูนซี เมนต 

ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น

ปลาสเตอร 

 (ISIC 2694) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2710) 

 

-13.02 -11.68 -9.51 -6.20 ชะลอตัว  

 

4.96 

 

 

 

16.87 

 

 

-8.08 

 

 

 

-24.46 

 

 

-10.18 

 

 

 

-16.94 

 

 

-10.17 

 

 

 

-7.71 

- - - - - 0.04 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 4% 

 

-GDPกอสรางหดตัว 

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


สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 30 
กองเศรษฐกจิการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

กาซ

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 

-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑจากไม ฯ

(ISIC 20) 

-การผลิตเฟอรนิเจอร       

( ISIC 3610) 

6.12 -4.25 5.37 6.86 ขยายตัว  

-0.62 

 

 

-3.75 

 

- 

 

 

0.67 

 

- 

 

 

2.89 

 

- 

 

 

2.97 

- - - - - 0.25 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  25% 

-การสงออกไมและ

เครื่องเรือนหดตัว 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

-9.09 -10.36 0.71 -3.03 ชะลอตัว - 

 

 

- - - - - - - 11.44 

(ธ.ค. 60) 

0.74 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 74% 

 

-ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนหดตัว 

11. ขนสง 0.66 2.46 9.59 6.27 ขยายตัว -  - - - - 2.10 - -  0.84 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 84% 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

-10.30 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แ พท ย

และอุปกรณ  (ISIC 33) 

-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม (ISIC 2423) 

12.96 9.34 -2.31 3.49 ขยายตัว  

 

3.40 

 

 

22.77 

 

 

-0.39 

 

 

20.72 

 

 

-6.89 

 

 

3.05 

 

 

-3.15 

 

 

0.06 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  99 % 

-GDP ในอุตสาหกรรม

สุขภาพขยายตัวลดลง 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงาน

ราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

ธันวาคม

2560 

 

ณ เดือนธันวาคม 2560 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ

โรงแรม 

1.80 -4.51 -1.68 3.59 ขยายตัว - - - - - - 3.06 

(Q4/60) 

 

- - 0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน   1 % 

-ราคาน้ํามันดิบเพ่ิม

สูงข้ึน 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 
15.51 

14. ภัตตาคาร 8.40 4.81 5.48 6.34 ขยายตัว - - - - - - - 3.63 

 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริโภค

หมวดอาหารฯ 

ขยายตัว 

-อัตราการเขาพัก

โรงแรมขยายตัว 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ ธันวาคม 2560 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 -1.97 สงสัญญาณเตือน 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 1.39 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 6.51 ปกติ 

4.  มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 20.05 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 0.47 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 10.22 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 -5.16 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 4.07 ปกติ 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 13.66 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 -0.20 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 1.59 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 3.20 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 23.86 ปกติ 

 

* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนธันวาคม 2560 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ธ.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ธ.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(ธ.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ธ.ค.59) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,265,830 12,048,090 12,566,700 12,265,830 12,566,700 

(%YoY) -2.39 -2.92 -7.80 -2.39 -7.80 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,840,579 10,781,241 10,511,821 10,840,579 10,511,821 

(%YoY) 3.13 2.90 1.13 3.13 1.13 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

140,273 145,172 141,267 140,273 141,267 

(%YoY) -0.07 -0.63 14.35 -0.07 14.35 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 363,860 435,230 302,910 363,860 302,910 

(%YoY) 20.12 15.05 18.94 20.12 18.94 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.0 1.1 0.8 1.0 0.8 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ธ.ค.60) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ย.60) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ธ.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(ต.ค.60-ธ.ค.60) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ต.ค.59-ธ.ค.59) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 9,408 9,705 10,126 26,784 28,326 

(%YoY) -7.09 -13.29 -70.68 -5.44 -75.12 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 25,389 27,372 28,304 84,098 83,680 

(%YoY) -10.30 -16.37 -29.56 0.50 -27.38 

    5.3 การบรรจุงาน 19,366 21,079 18,451 56,740 54,502 

(%YoY) 4.96 4.62 -39.41 4.11 -41.27 

 
 

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 4 ป 2560 (ธันวาคม 2560 เปน

ตัวแทน) ดัชนีผสมมีคา=1  เข็มชี้วัดจะอยูในพ้ืนท่ีสี

เ ขี ยวแสดงการส งสัญญาณเตือนการจ า งงาน 

ในตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ คาดการณไดวา “

แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานใน

อีก 12 เดือนขางหนาตั้งแตเดือน มกราคม ถึง

ธันวาคม 2561 อยูในภาวะปกติ” โดยมีดัชนีสง

สัญญาณเตือน 1 ตัวจากดัชนีผสมท้ัง 13 ตัว ไดแก 

การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 

อยู ท่ีรอยละ -1.97 หดตัวลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับ    

ชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เปนการลดลงมากกวา 

คาอางอิง (คาอางอิง = 0.00) ในภาพรวมการใชไฟฟา

ในเดือนธันวาคม 2560 หดตัวลงอยางตอเนื่องจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 0.78 การผลิตไฟฟาในระบบ

ของการไฟฟ า เ พ่ิม ข้ึน ไม สู งนั ก เนื่ องจากฐาน 

ท่ีสู งของปกอน และขอมูลจากศูนยภู มิอากาศ  

กรมอุตุนิยมวิทยา พบมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือนและ         

มี กํ าลั งแร ง เป นระยะส งผลให อุณหภู มิ เ ย็นลง          

ทํ า ใ ห มี ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ า ล ด ล ง             

ท้ังภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม (กิจการ

ขนาดเล็ก กิจการขนาดกลางและกิจการขนาดใหญ) 

สําหรับการใช ไฟฟาภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว

สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับฤดูกาลท่ี

ชะลอตัวเชนเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

รายงานการเตือนภัยดานแรงงานไตรมาส 4 ป 2560 
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ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณปกติ 13 ตัว ดังนี้ 

 

 

1.1 การใชกระแสไฟฟา 

     ชะลอตัวลดลง จากปท่ีผานมา (-1.97%:YOY) 

และลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ีแลว และยังอยู ใน

สถานะเตือนภัย เดือนธันวาคม 2560 ภาพรวมการใช

ไฟฟาลดลงตอเนื่อง การผลิตไฟฟาในระบบของการ

ไฟฟาเพ่ิมข้ึนไมสูงนัก เนื่องจากฐานสูงของปกอน 

และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน มีฝนตกและอากาศ

เย็นลง ทําใหปริมาณการใชกระแสไฟฟาลดลงท้ังภาค

ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

 

 

1.2 อัตราการใชกําลังการผลิต 

      ขยายตัวจากป ท่ีผานมา (1 .59%:YOY) แต  

ชะลอตัวเม่ือเทียบกันเดือนท่ีแลว แตอยูในสถานะ

ปกติ อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใชกําลังการผลิต

เพ่ิมข้ึน ไดแก การผลิตยานยนตท่ีขยายตัวตามอุป

สงคท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ การผลิต

แผนยางท่ีเพ่ิมข้ึน ตามพ้ืนท่ีกรีดและสภาพอากาศท่ี

เอ้ืออํานวย 

 

 

1.3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

        ขยายตัวจากปท่ีผานมา (1.38%:YOY) แต

ลดลงเล็กนอยจากเดือนท่ีแลว แตอยูในสถานะปกติ 

โดยเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณ ตามยอดการจําหนายรถยนต

เชิงพาณิชยและยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศ  
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1.4 ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  

        ขย ายตั วจากป ท่ี ผ านมา  ( 6 . 51%:YOY)  

แตอยูในสถานะปกติ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแลวในเกือบทุกหมวด 

ก า ร ใ ช จ า ย ใ นห มว ดสิ น ค า ค งท นข ย าย ตั ว ดี          

ตามปริมาณการจํ าหนายรถยนตประกอบกับ         

มีผลของฐานต่ําในปกอน สําหรับการใชจายในหมวด

บริการขยายตัวชะลอลงเล็กนอย 

 

1.5 มูลคาการจําหนายรถยนต 

       ขยายตัวจากปท่ีผานมา (20.04%:YOY) โดย  

ยอดการจําหนายรถยนต เดือนธันวาคม 2560 

จํานวน 104,272 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแลว       

อยู ในสถานะปกติ จากการผลิตเ พ่ือการสงออก

รถยนต เชิ งพาณิชย ไปประเทศเวียดนามและ  

ประเทศในแถบตะวันออกกลางซ่ึงยังคงขยาย

ตัวอยางตอเนื่อง 

 

 

1.6 มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต 

ขยายตัวจากปท่ีผานมา (5.50%:YOY) อยูในสถานะ

ป ก ติ  ย อ ด ก า ร จํ า ห น า ย ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต          

เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 131,523 คัน ลดลง

จากเดือนกอนเล็กนอย สําหรับยอดการจําหนาย

รถจักรยานยนตในภาพรวมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

ตามความตองการรถจักรยานยนตขนาดใหญ 
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1.7  พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

ชะลอตั วจากป ท่ีผ านมา (-5 .16%:YoY)  

อยูในสถานะปกติ เดือนธันวาคม 2560 มีพ้ืนท่ีรับ

อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 1,974,360 ตรม. 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีแลว ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามพ้ืนท่ี

รับอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ หากแบงตามเขตพ้ืนท่ี

พบวาเ พ่ิม ข้ึนเฉพาะเขตกรุ ง เทพฯ ในสัดสวน

มากกวารอยละ 50 สําหรับพ้ืนท่ีภาคกลาง (ไมรวม

กรุงเทพฯ) และภาคอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนในสัดสวนเล็กนอย 

 

 

1.8  ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

       ขยายตั ว  จากป ท่ี ผ านมา ( 4 . 07%:YoY)  

อยูในสถานะปกติ โดยดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ (LEI) 

ธันวาคม 2560 อยูท่ีระดับ 162.07 ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

จากเดือนท่ีแลวในหลายองคประกอบของดัชนี 

ไดแก เงินทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม พ้ืนท่ีรับอนุญาต

กอสรางในเขตเทศบาล รวมถึงปริมาณการสงออก

สินคาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สะทอนถึงแนวโนมการ

ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ  

 

1.9 ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 

       ชะลอตั ว จ ากป ท่ี ผ า นม า  ( -0 . 1 9%:YoY)  

เดือนธันวาคม 2560 มีคาดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจอยูท่ี 

50.20  ปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนท่ีแลว ยังคงอยูใน

สถานะปกติ ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจปรับตัวลดลง

ตามความเชื่อม่ันท่ีลดลงของผูประกอบการภาค      

การผลิต โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง

กับปโตรเลียม จากความกังวลดานตนทุน ตามราคา

น้ํามันท่ีสูงข้ึนเปนสําคัญ 
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1.10 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

ขยายตัว เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของ      

ปท่ีผานมา (3.20%:YOY) อยูในสถานะปกติ ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัว

เพ่ิมข้ึนในหมวดยานยนต การผลิตรถยนต รถกระบะตาม

อุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีขยายตัวดีตอเนื่อง และ

การผลิตเพ่ือการสงออกรถยนตเชิงพาณิชยไปประเทศ

เวียดนามและประเทศในแถบตะวันออกกลาง และหมวด

ผลิตภัณฑยาง จากการผลิตยางแผนท่ีเพ่ิมข้ึนตามพ้ืนท่ี

เปดกรีดยางใหม  

 

1.11 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 

       ขยายตัว เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา (13.66%:YOY) อยูในสถานะปกติ เดือน
ธันวาคม 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) 
ปดท่ี 1,753.71 เพ่ิมข้ึน 13.7% จากสิ้นป 2559  
โดยตั้งแตตนปมี 3 กลุมอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการและกลุม
ทรัพยากร สําหรับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
รวม ณ สิ้นป  2560 ทําส ถิติสู งสุดใหม ท่ี  17.9  
ลานลานบาท ซ่ึงผูลงทุนตางประเทศมีบทบาทในการ
เพ่ิมสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยไทยมีสัดสวน 
30.2% ของมูลคาการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจากป 2559 
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1.12 มูลคาการสงออก 

         ขยายตัวจากป ท่ีผานมา (10 .21%:YOY)   

อยูในสถานะปกติ เดือนธันวาคม 2560 การสงออก

มูลคา 19,918.12 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงเล็กนอย

จากเดือนท่ีผานมา แตยังคงการขยายตัวตอเนื่องใน

ทุกตลาดสงออกสําคัญและเกือบทุกหมวดสินคา 

ไดแก 1) อุปสงคตางประเทศท่ีดี ข้ึนตอเนื่อง       

ไดแก การสงออกขาว ผลิตภัณฑยางพารา อุปกรณ

สื่อสารฯ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  ยานยนต และ

ชิ้นสวนยานยนต 2) ราคาน้ํามันในตลาดโลก      

ปรับเ พ่ิม ข้ึน  สงผลใหการสงออกสินค า ท่ีราคา

เคลื่ อนไหวตามน้ํ า มันดิบขยายตั ว โดย เฉพาะ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี และ    

3) การขยายกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมฮารดดิสก

ไดรฟ สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการสงออกสินคาขยายตัวสอดคลองกันท้ังการผลิต

หมวดยานยนต ผลิตภัณฑยาง ปโตรเคมี 

 

 

1.13 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 

ขยายตัวจากปท่ีผานมา (23.8%:YoY) แตอยู

ในสถานะปกติ เดือนธันวาคม 2560 ราคาน้ํามันดิบ

ปรับเพ่ิมข้ึนอยู ท่ี 64.37 เหรียญดอลลาหสหรัฐฯ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแลว โดยไดรับแรงสนับสนุนจาก

ปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐท่ีปรับลดลง และจาก

การขยายเวลาการปรับลดกําลังการผลิตของผูผลิต  

ท้ังในและนอกกลุมโอเปก  
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหความเคล่ือนไหวสัญญาณเตือนภัยการจางงานจากดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจแรงงาน 

 
ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปลี่ยนแปลง คาอางอิงท่ี
ไมกระทบ

ตลาด 
แรงงาน 

 
ผลการวิเคราะห สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

59 60 59 60 59 60 59 60 59 60 

1.มูลคาการจําหนาย
รถยนต (คัน) 

63,609 67,962 
6.84% 

63,641 77,592 
21.92% 

60634 68551 
13.06% 

64,771 78,082 
20.55% 

86,858 104,272 
20.05% 

-26.95% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

2.อัตราการใชกําลังการ
ผลิต(%) 
(ปฐาน 2543) 

59.45 56.53 
-4.91% 

57.88 56.43 
-2.50% 

59.80 54.33 
-9.15% 

61.08 57.41 
-6.01% 

54.66 55.53 
1.59% 

-10.46% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

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

164.17 171.00 
4.16% 

160.14 170.48 
6.45% 

165.24 166.41 
0.71% 

171.51 178.27 
3.94% 

168.60 173.99 
3.20% 

-4.72% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

4. การใชกระแสไฟฟา 
(ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

16,027.05 16,411.19 
2.39% 

15,352.78 16,047.97 
4.52% 

15538.05 15469.61 
-0.44% 

15,087.83 14,907.82 
-1.19% 

14,113.27 13,835.81 
-1.97% 

0% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ก.ย. 60 
และสงสัญญาณเตือน 
ต.ค. – ธ.ค. 60 

5. มูลคาการจําหนาย
รถจักรยานยนต(คัน) 

155,996 156,500 
0.32% 

156,753 155,800 
-0.60% 

126184 146500 
16.10% 

137,291 153,058 
11.48% 

124,667 131,523 
5.50% 

-33.41% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

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

153.13 153.50 
0.24% 

157.10 162.63 
3.52% 

154.38 152.74 
-1.06% 

155.69 157.29 
1.03% 

154.92 165.01 
6.51% 

-0.86% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

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

18,237.98 21,016.95 
15.23% 

19,302.68 21,872.99 
13.31% 

17630.41 20010.41 
13.50% 

18,893.79 21,235.49 
12.39% 

18,071.98 19,918.21 
10.22% 

-8.83% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 
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ดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

คาตัวแปรและอัตราการเปลี่ยนแปลง คาอางอิงท่ี
ไมกระทบ

ตลาด 
แรงงาน 

 
ผลการวิเคราะห สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

59 60 59 60 59 60 59 60 59 60 

8.ดัชนีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจ 

47.8 50.7 
6.06% 

50.30 52.20 
3.77% 

49.20 50.60 
2.84% 

49.5 51.3 
3.64% 

50.3 50.20 
-0.20% 

-8.80% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

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

241.59 242.57 
0.40% 

240.63 241.43 
0.33% 

242.98 244.69 
0.70% 

249.18 251.44 
0.91% 

244.25 247.64 
1.39% 

-12.51% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

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

1,969.23 1,538.92 
-21.85% 

1,984.53 1,877.18 
-5.40% 

1396.24 1480.93 
6.06% 

1,720.5 1,427.96 
-17.00% 

2,081.80 1,974.36 
-5.16% 

-45.61% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

11. ดัชนีช้ีนําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

156.96 160.92 
2.52% 

157.69 160.23 
1.61% 

155.51 159.60 
2.63% 

156.59 160.22 
2.32% 

155.73 167.07 
4.07% 

-1.42% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

12 .ดั ช นีร าคาตลาด
หลักทรัพย 

1,548.44 1,616.16 
4.37% 

1,483.21 1,673.16 
12.80% 

1495.72 1721.37 
15.09% 

 

1,510.24 1,697.39 
12.39% 

1,542.94 1,753.71 
13.66% 

-45.27% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 

13. ราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลก 

45.84 51.7 
12.7% 

46.57 56.15 
20.57% 

49.52 57.51 
16.13% 

44.73 62.71 
40.20% 

51.97 64.37 
23.86% 

57.62% สงสัญญาณปกติตั้ งแต 
เดือน ส.ค. – ธ.ค. 60 
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2. การวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคม 

การติดตามตัวเลขอัตราการเปล่ียนแปลงของ  
การจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 
เพ่ือประกอบการคาดการณแนวโนมการจางงาน 
ในตลาดแรงงานในอีก 12 เดือนขางหนาพบวาเดือน
ธันวาคม 2560 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.13% 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงมีอัตราขยายตัว
อ ยู ท่ี  2 . 9 0% แ ละ อั ต ร า ก า ร ข ย าย ตั ว ข อ ง
ผูประกันตนมาตรา 33 เดือนนี้สู งกวา 1.0% 
หมายความวา “แนวโนมการจางงานในภาพรวม
ของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ”      

 ดานการสงออก เดือนธันวาคม 2560 มีมูลคา 19,741 ดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 8.6 เม่ือเทียบกับ  
เดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ในขณะท่ีการนําเขามีมูลคา 20,019 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 16.6     
สงผลใหการคาขาดดุล 278 ลานดอลลาร สรอ. ไตรมาส 4 การสงออกมีมูลคา 61,259 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.7)        
การนําเขามีมูลคา 61,259 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.7) การนําเขามีมูลคา 59,560 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.6) การนําเขา 
มีมูลคา 222,763 ลานดอลลาร สรอ (เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.7) และการคาเกินดุล 13,931 ลานดอลลาร สรอ. 
 สินคาท่ีสงออกขยายตัวไดดี จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก  

1) กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัว
ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 14ท่ีรอยละ 6.6 (YoY) โดยสินคาสงออกท่ีขยายตัวดี ไดแก ขยายตัวรอยละ 11.0 (ขยายตัวสูงใน
ตลาดบังคลาเทศ แอฟริกาใต แคเมอรูน สหรัฐฯ เบนิน และจีน) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ขยายตัวรอยละ 7.92 
(สงออกไปตลาดนิวซีแลนด สหรัฐฯ และเกาหลีใต ขยายตัวสูง) อาหารทะเลแชแข็ง กระปองและแปรรูป (ไมรวมกุง) 
ขยายตัวรอยละ 7.4 (ขยายตัวในตลาดเยอรมนี สหรัฐฯ และออสเตรเลีย) ไกสดแชแข็งและแปรรูป ขยายตัวรอยละ 
7.5 (สงออกไปตลาดเกาหลีใต เนเธอแลนด สหราชอาณาจักร และญี่ปุน) 

2) กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมสินคาอุตสาหกรรม ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 10 ท่ีรอยละ 10.0 
(YoY) โดยสินคาสําคัญท่ีขยายตัว ไดแก ผลิตภัณฑยาง ขยายตัวรอยละ 60.4 (สงออกไปตลาดจีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
มาเลเซียและสหรัฐอเมริกา) คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 19.5 (สงออกไปตลาดจีน เยอรมนี 
ฮองกง เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 12.9 (สงออกไปตลาด 
สหราชอาณาจักร เวียดนาม อินโดนีเซีย แอฟริกาใต และจีน) เครื่องโทรสาร โทรศัพท อุปกรณและสวนประกอบ 
ขยายตัวรอยละ 54.1 (ขยายตัวสูงในตลาดญี่ปุน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด) 

ตลาดสงออกท่ีขยายตัว การสงออกไปตลาดสําคัญๆ ขยายตัวเกือบทุกตลาด และการสงออกไป
อินเดียและ CLMV มีมูลคาสูงสุดเปนประวัติการณ โดยการสงออกไปยังตลาดหลักขยายตัวรอยละ 8.3 ตามการฟนตัว
ตอเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยการสงออกไป สหรัฐ ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 10.2 12.6 และ 
2.1 ตามลําดับ ขณะท่ีการสงออกไปตลาดศักยภาพสูงยังขยายตัวไดดีตอเนื่องท่ีรอยละ 9.0 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการ
ขยายตัวสูงอยางตอเนื่องของเอเชียใตท่ีรอยละ 51.4 และการสงออกไปตลาดจีน CLMV และอาเซียน 5 ยังรักษา
ระดับการขยายตัว ในเกณฑดีท่ีรอยละ 8.6 8.8 และ 5.5 ตามลําดับ ดานตลาดศักยภาพระดับรองฟนตัวตอเนื่องและ
มีเสถียรภาพมากข้ึน โดยขยายตัวรอยละ 7.7 เนื่องจากการสงออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
กลุมประเทศ CIS ท่ีขยายตัวรอยละ 5.3 8.3 8.0 และ 60.1 ตามลําดับ 
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สินคาสงออกท่ีหดตัว จําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก  
1) กลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาท่ีหดตัว ไดแก น้ําตาลทรายหดตัว 

รอยละ 43.79 (หดตัวเกือบทุกตลาดผลจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลง) กุงสดแชแข็งและกุงแปรรูป หดตัวรอยละ 
12.4 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม ญี่ปุน) 

2) กลุมสินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรมสําคัญท่ีหดตัว ไดแก ทองคํา หดตัวรอยละ 21.1 
(หดตัวในตลาดเกาหลีใต ญี่ปุน ลาว และกัมพูชา) ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ หดตัวรอยละ 6.68 (หดตัวสูง 
ในตลาดซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน และอินโดนีเซีย) 

 
3. แนวโนมตลาดแรงงานจากการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงาน (Probability of Crisis) 
 3.1 แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 
  แนวโนมการจางงานมีการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในระยะสั้น (3 เดือน) และการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤต
ในระยะยาว (12 เดือน) โดยการวิเคราะหโอกาสการเกิดวิกฤตในระยะยาวสั้นจะมีความแมนยํามากกวาการวิเคราะห
โอกาสการเกิดวิกฤตในระยะสั้น 
  3.1.1   การจางงานผูประกันตนมาตรา 33  
   แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 
 

    แนวโนมการจ างงานของผู ประ กันตน    
มาตรา 33 ในอีก 12 เดือนขางหนา (มกราคม – 
ธันวาคม 2561) เทากับ 0.00% อยูในสถานะ
ปกติ โดยตัวแปรท่ีตองติดตามและเฝาระวังอยาง
ตอเนื่องประกอบดวย (1) การใชกระแสไฟฟา     
3 เดื อนกอนหนาขยายตั ว เ พ่ิม ข้ึน  (4.53%)      
(2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3 เดือน
กอนหนาขยายตัวเพ่ิมข้ึน (3.52%) (3) อัตราการ
ใช กําลังการผลิต 1 เดือนกอนหนาชะลอตัว       
(-6.00%) (4) ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจประเทศไทย      
1 เดือนกอนหนาขยายตัว (2.32%) สงผลให     
ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานลูกจางใน
ระบบประกันสังคมมาตรา 33 ในอีก 12 เดือน
ขางหนา 
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              3.1.2 การจางงานผูประกันตนมาตรา 33 แนวโนมระยะส้ัน : สถานะปกติ 
 

   แนวโนมการจางงานผูประกันตนมาตรา 33 
ในอีก 3 เดือนขางหนา (มกราคม – มีนาคม 
2561) เทากับ 0.00% อยูในสถานะปกติ ตัวแปร
ท่ีต อ งติ ดตามและ เฝ า ระวั งอย า งต อ เนื่ อ ง
ประกอบดวย (1) การใชกระแสไฟฟา 3 เดือน
กอนหนาขยายตัวเพ่ิมข้ึน (4.53%) (2) ดัชนีการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว (6.51%) และ 
(3) มูลคาการสงออก 2 เดือนกอนหนาขยายตัว 
(13.50%)  สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จางงานลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
ในอีก 3 เดือนขางหนา 

   
 
3.2  แนวโนมการจางงานลูกจางภาคเอกชนจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ  
  

      แนวโนมการจางงานลูกจางภาคเอกชน   
จากขอ มูลของสํ านักงานส ถิติ แห งชาติ ใน        
12 เดือนขางหนา (มกราคม – ธันวาคม 2561) 
เทากับ 0.17% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตอง
ติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่องประกอบดวย  
(1) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  
1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว (1.61%) (2) ดัชนี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว (6.51%) 
และ (3) มูลคาการสงออกขยายตัว (10.21%) 
สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน
ลูกจางภาคเอกชนจากขอมูลของสํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ
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3.3 แนวโนมการวางงานของลูกจางภาคเอกชนในตลาดแรงงาน : แนวโนมระยะยาว : สถานะปกติ 

         แนวโน มการว างงานจากขอมูลลูกจ าง
ภาคเอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ในอีก  
12 เดือนขางหนา (มกราคม – ธันวาคม 2561) เทากับ 
0.01% อยูในสถานะปกติ ตัวแปรท่ีตองติดตาม     
เฝาระวังประกอบดวย (1) ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมข้ึน (6.51%) (2) ดัชนีราคา
ตลาดหลั กทรัพย ขยายตั วเพ่ิมข้ึน (13.66%)           
(3) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลกขยายตัว 
(23.86%) สงผลให ยังไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการ
วางงานจากขอมูลลูกจางภาคเอกชน 

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

 

4.1 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศจีน 
          เดือนธันวาคม 2560 ดัชนีชี้นําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศจีนอยูท่ี 99.30 ทรงตัว
เทากับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 
0.00 (YoY) แตชะลอลงจากเดือน ท่ีแลว 
สอดคลองกับคาดัชนีอุตสาหกรรม PMI ซ่ึงมี
คาอยู ท่ีระดับ 51.5 เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน      
ท่ีระดับ 50.8 โดยผลผลิตคําสั่งซ้ือสินคาใหม
ยังคงมีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการจางงานยังคง
ลดลงอยางตอเนื่อง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 6.2 จากชวงเดียวกันปกอน 
ยอดคาปลีกขยายตัวรอยละ 9.4 จากชวง
เดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอนหนา 
จากยอดขายรถยนตและอุปกรณโทรคมนาคม
ท่ีชะลอตัวลง 
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4.2 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุน                   
เดือนธันวาคม 2560 ดัชนีชี้นําภาวะ

เศรษฐกิจประเทศญี่ปุนอยูท่ี 100.20 ขยายตัว
เ พ่ิม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของป ท่ีผ านมา    
รอยละ 0.10 (YoY) สอดคลองกับดัชนี
อุตสาหกรรม PMI ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา
อยูท่ีระดับ 54.0 โดยผลผลิตคําสั่งซ้ือสินคา
ใหมเพ่ิมข้ึน 5ท้ังนี้เศรษฐกิจญี่ปุนยังคงเติบโต
จากอุปสงคภายในประเทศ 5 โดยการบริโภค
ภาคเอกชนมีแนวโนมเติบโตดี รัฐบาลไดชู
นโยบายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม เชน 
ขยายการเขาถึงการศึกษาและการเขาถึงสถาน
รับเลี้ยงเด็กสําหรับครอบครัวรายไดนอย      
สงผลบวกโดยตรงตอการบริโภคครัวเรือน 
นอกจ าก นี้  ธ น าค า รกล า ง ญี่ ปุ น  ( BOJ)          
ยั ง มี แ น ว โ น ม ค ง น โ ย บ า ย ท า ง ก า ร เ งิ น         
แบบผอนคลาย เพ่ือผลักดันเงินเฟอใหถึง
ระดับเปาหมาย 

 
4.3 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจกลุมประเทศ 
สมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) 
            ดัชนีชี้ นํ า เศรษฐ กิจกลุ มประเทศ 
OECD ธันวาคม 2560 อยูท่ีระดับ 100.20 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 
0.30 (YoY) รายงานภาวะเศรษฐกิจ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังพบวา ปจจัยเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแลวโดยรวมยังทรงตัวและเริ่มมี
ทิศทางท่ีชัดเจนข้ึนในการจัดทํานโยบายการ
ปฏิรูปกฎหมายระบบภาษีของสหรัฐฯ และ
นโยบายการเงินท่ีเริ่มชัดเจนข้ึน อยางไรก็ตาม
การออกจากกลุมยูโรโซนของอังกฤษยังคง
คลุมเครือ   
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      4.4 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

      ดั ช นี ชี้ นํ า ภ า วะ เ ศ รษฐ กิ จปร ะ เทศ
สหรัฐอเมริกาเดือนธันวาคม  2560 อยู ท่ี 
99.80 เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา
รอยละ 0.30 (YoY) ขอมูลภาวะเศรษฐกิจโลก
สภาอุตสาหกรรม พบว าแนวโนมภาวะ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัว โดย
มีป จจั ยบวกจากการลง ทุนภาค เอกชน 
ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 2 ป และการ
ใ ช จ า ย ข อ ง ภ า ค รั ฐ ท่ี ข ย า ย ตั ว เ พ่ิ ม ข้ึ น
เชนเดียวกัน รวมถึงการรางกฎหมายปฏิรูป
ภาษีของรัฐบาลท่ีมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะไดรับ
อนุมัติจากสภา Congress และจะสงตอให 
ประธานาธิบดีโดนัล  ทรัมป ลงนามบังคับใช
ภายในปนี ้  

 
 4.5 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย 
         ในเดือนธันวาคม 2560 ดัชนีชี้นําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียอยูท่ี 100.10 
ทรงตัวเทากับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา  
แตชะลอตัวลงจากเดือนกอน ตามมูลคาการ
สงออกท่ีชะลอลง โดยการสงออกหมวดน้ํามัน
สําเร็จรูปชะลอตัวจากเดือนกอนคอนขางมาก 
ขณะท่ีมูลคานํา เขาขยายตัวรอยละ 17.8 
ชะลอลงจากเดือนกอนหนา ซ่ึงหากไมรวม
น้ํามันและกาซธรรมชาติแลว การนําเขาจะ
ขยายตั วรอยละ  17.4 ดุลการค าขาดดุล     
270 ลานดอลลารสหรัฐ 
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4.6 ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจประเทศอินเดีย 
 ดัชนีชี้ นํ าภาวะเศรษฐกิจประเทศ
อินเดีย เดือนธันวาคม 2560 อยู ท่ีระดับ 
100.30 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของ
ปท่ีผานมารอยละ 0.50 (YoY) จากขอมูล
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พบวา มูลคาการ
สงออกขยายตัวรอยละ 12.4 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน ชะลอลงจากเดือนกอน ในขณะท่ี
มูลคาการนําเขาขยายตัวรอยละ 21.1 เรงข้ึน
จากรอยละ 19.6 ในเดือนกอนทําใหดุลการคา
ขาดดุล 14.9 พันลานรูป ท้ังนี้รัฐบาลไดนํา
นโยบายการเปดเสรีการคาและลดความ
ซับซอนของระบอบการลงทุนในประเทศ
อินเดีย เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศอุตสาหกรรมท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย 

ประเทศ/กลุม
ประเทศ 

คาดัชนีและอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชน ี คาอางอิงท่ีไม
กระทบการจาง

งาน 

ผลการเปรียบเทียบ
อัตราเปลี่ยนแปลงกับ

คาอางอิง 
Q3/2560 (กันยายน) Q4/2560 (ธันวาคม) 
2559 2560 2559 2560 

ประเทศญี่ปุน 
*(%YoY) 

99.7 
(-0.20) 

99.7 
(-0.20) 

100.10 
(0.50) 

100.20 
(0.10) 

-2.24 0.40>-2.24 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศจีน 
(%YoY) 

99.0 
(0.70) 

99.0 
(0.70) 

99.30 
(1.64) 

99.30 
(0.00) 

-3.19 
 

0.70>-3.19 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

กลุมประเทศ 
OECD 
**(%YoY) 

99.8 
(0.00) 

99.8 
(0.00) 

99.90 
(0.20) 

100.20 
(0.30) 

-1.97 0.40>-1.97 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
(%YoY) 

99.2 
(0.00) 

99.2 
(0.00) 

99.50 
(0.51) 

99.80 
(0.30) 

-2.24 0.50>-2.24 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 
(%YoY) 

100.10 
(1.93) 

100.10 
(1.93) 

100.10 
(1.93) 

100.10 
(0.00) 

-6.53 1.19>-6.53 
ไมกระทบการจางงาน
ของตลาดแรงงานไทย 

ประเทศอินเดีย 
(%YoY) 

100.9 
(0.79) 

100.9 
(0.79) 

99.80 
(-0.20) 

100.30 
(0.50) 

-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 ไตรมาส 4 ป 2560 

ท้ังหมด 14 อุตสาหกรรม พบวา 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมการจางงานท่ีแจงเตือนใหเฝาระวังมี 6 อุตสาหกรรม ไดแก 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 99.53% 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 100.00% 

3. อุตสาหกรรมแมพิมพ มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 67.50% 

4. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 73.99% 

5. อุตสาหกรรมขนสง มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 83.69% 

6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห  มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 99.99% 
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5.1 การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การจ า ง งาน อุตสาหกร รมไฟฟ าและ

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การผลิตชิ้นสวนและ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและอุปกรณ  

ตอพวง อุปกรณสื่อสาร เครื่องใช อิเล็กทรอนิกส     

ชนิดใชในครัวเรือน สื่อแมเหล็กและเชิงแสง มอเตอร

ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และ

อุปกรณควบคุมและจายไฟฟา การผลิตแบตเตอรรี่

และหมอสะสมไฟฟา สายไฟและอุปกรณเดินสายไฟ 

อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

เครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง) ณ ไตรมาส 4 ป 2560 มีลูกจาง

ภาคเอกชนจํานวน 485,000 คน ชะลอตัวอยูท่ี   รอยละ -11.98 (YoY) เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผาน

มา แตเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีจํานวน   ลูกจาง 452,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.30 (QoQ) มีโอกาสการ

เกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 99.53  ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.40 (YoY) 

2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.48 (YoY)  

3) มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.99 (YoY)  

4) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.40 (YoY)  

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คาดการณวาจะชะลอตัวเล็กนอย เนื่องจาก

เทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีเปลี่ยนไป แตในภาคการผลิตยังคงมีแนวโนมลงทุนในเครื่องจักรอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานและทดแทนการพ่ึงพาแรงงาน สําหรับบางรายท่ีตองการจางงานเพ่ิมจะเปนการจางงาน

ชั่วคราว เชน การจางงานรายวัน หรือเพ่ิมชั่วโมงลวงเวลา แมวาการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 

เพ่ือการสงออกจะขยายตัวตามคําสั่งซ้ือจากประเทศคูคา 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ดัชนชีี้นาํ 
ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา -2.63 10.85 7.40 -3.29 12.23 4.88 

ดัชนีการอุปบริโภคบรโิภคภาคเอกชน 2.48 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
12.64 1.99 8.99 5.60 15.75 -2.28 

ดัชนีช้ีนําประเทศญี่ปุน 0.50 0.10 0.40 -0.10 0.20 0.10 

หมายเหตุ :  GDP ในอุตสาหกรรมไฟฟา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ที่มา :  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ มูลคาการสงออกหมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ดัชนีชี้นําประเทศญี่ปุน จาก Organization for Economic Cooperation and Development 

 
ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -8.38 -10.71 -0.60 0.41 -11.20 -8.50 -11.98 7.30 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.2 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวน เชน ยานยนต รถพวงและรถก่ึงพวง และ      

รถจักยานยนต ฯลฯ ณ ไตรมาส 4 ป 2560 จํานวน

ลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน       

มีจํานวน 392,000 คน ชะลออยู ท่ีรอยละ -14.40     

เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) 

และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ท่ีมีจํานวนลูกจาง        

ในภาคเอกชนจํ านวน 438 ,000 คน ชะลอตั ว

เชนเดียวกัน อยู ท่ีรอยละ -10.50 (QoQ) ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอ          

การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 20.57 (YoY)  

2) ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว 

อยูท่ีรอยละ 15.93 (YoY)  

3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.13 (YoY)  

4)  ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.09 (YoY)  

5)  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.40 (YoY)  
 

เม่ือพิจารณาดัชนีชี้นําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน คาดวา             

การจางงานเติบโตตามปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบเชิงบวก สอดคลองกับดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมี

แนวโนมปรับตัวดีข้ึนท้ังจากไตรมาสกอนหนา และจากระยะเดียวกันของปกอน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชน            

ท่ี มีการขยายตัวของยอดการจําหนายในหมวดรถยนตนั่ งสวนบุคคล และรถยนต เขิงพาณิชยภายในประเทศ           

ตลอดจนการสงออกท่ีมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออกรถยนตเชิงพาณิชยไปยังประเทศเวียดนามและประเทศใน

แถบตะวันออกกลาง และรถยนตปคอัพจากการสงออกไปยังประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอิตาลีเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนกําลังเขาสูจุดเปลี่ยน โดยรถใชพลังงานไฟฟาจะมีบทบาทมากข้ึน 

ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนท้ังรถไฮบริด,ปลั๊กอิน ไฮบริดและรถไฟฟา (EV) ขณะท่ีคายรถยนต 

ก็ปรับตัวใหสอดคลองกับทิศทางโลก ซ่ึงคาดวาจะสงผลกระทบตอแรงงานโดยเฉพาะกลุมแรงงานไรฝมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 54 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

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

YoY QoQ 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 23.86 14.64 

ปริมาณการจําหนายรถยนตน่ังและ

รถยนตเพ่ือการพาณิชยในประเทศ 
-13.64 12.97 15.93 -0.84 6.63 -5.23 12.16 5.61 18.20 19.07 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
-0.13 -0.72 -0.17 0.73 3.47 2.53 1.61 -0.38 4.07 1.15 

ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและ

ช้ินสวน 
0.13 -0.03 -4.09 -4.13 -4.09 0.00 -3.79 0.38 -4.19 -0.40 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของ

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

ที่มา   : ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชยในประเทศ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ดัชนีราคาผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน จาก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 
 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซด U.S.Energy Administration 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -4.78 2.46 -10.42 -11.79 -6.91 13.37 -2.01 -4.37 -14.40 -10.50 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.3  การจ างงานใน อุตสาหกรรมอาหารและ 

      อาหารสัตว 

      การจ า งงาน ใน อุตสาหกรรมอาหารและ 

อาหารสัตว ประกอบดวย การผลิตผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่ องดื่ม ณ ไตรมาส 4 ป  2560  มีลูกจาง

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

จํานวน 1,092,000 คน ซ่ึงขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.44         

เ ม่ือ เ ทียบกับป ท่ีผ านมา ซ่ึ ง มีลู กจ างอยู จํ านวน 

1,066,000 คน แตหากเทียบกับไตรมาส 3 ป 2560 

พบวามีการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.28 ซ่ึงมีลูกจางจํานวน 1,054,000 คน ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน ท้ังนี้ดัชนี

ชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปร ดังนี้  

1) ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.28 (YOY)  

2) อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 2 ไตรมาสกอนหนา หดตัวอยูท่ีรอยละ 

-3.83 (YOY)  

3) ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 3 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.78 (YOY)  
  

 แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมคาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 

ปจจัยบวกจากผลผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ประกอบกับเศรษฐกิจโลก         

มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยางสหรัฐอเมริกา และจากมูลคาการสงออกสินคา

ประเภทอาหาร ณ ไตรมาส 4 ป 2560 อยูท่ี 7,691.97 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 11.78 เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับการบริโภคในประเทศมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมดีข้ึน

อยางตอเนื่อง  สวนนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร คือ การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมดานอาหาร 

(Food Innopolis) ท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรมการแปรรูปอาหารอยางครบวงจร และการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนสงผลใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโนมขยายตัว 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดั ช นี ร า ค า ผู ผ ลิ ต

ผลผลิตการเกษตรและ

ปศุสัตว 

1.28 -3.57 -52.51 -53.80 -57.69 -3.45 -58.56 -3.65 -57.64 -1.44 

อัตราการใชกําลังการ

ผ ลิ ต  ก า ร ผ ลิ ต

ผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่ม 

0.78 10.05 -6.33 -0.12 -3.83 -11.84 1.88 5.14 -4.80 2.82 

ดัชนีราคาผูบริโภคดาน

อาหาร 
-0.15 -1.81 0.78 0.55 -2.53 -1.21 -2.11 0.36 -0.02 0.28 

ที่มา       :   ดัชนีราคาผูผลิตผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว และดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร จากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
                อัตราการใชกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.19 6.28 8.93 9.85 0.38 -8.71 5.08 -1.40 2.44 0.28 

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 การผลิตสิ่ งทอและการผลิตเสนใย

ประดิษฐ ณ ไตรมาส 4 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชน 

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอจํานวน 202,150 คน ขยายตัว  

อยูท่ีรอยละ 4.02 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (QoQ) 

และขยายตัวอยูท่ีรอยละ 4.74 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน (YoY) มีโอกาสเกิดวิกฤตการ 

จางงานรอยละ 99.99 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอ 

การจางงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้ 

 1) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ 2.68 (YoY)  

 2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.74 (YoY)  

 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอลดลงในชวงท่ีผานมา อาจเปนผลมาจากการลดลงของผลิตภัณฑเสนดาย 

และผาทอจากฝาย อยางไรก็ตามการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีเพ่ิมข้ึน อาจมีสวนสัมพันธกับการขยายตัวการ

ผลิตเสนใยสังเคราะห ผาทอใยสังเคราะหท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ท่ีเปนสินคามีศักยภาพสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

อาทิ จีน และญี่ปุน รวมท้ังการสงออกไปยังภูมิภาค CLMV เนื่องจากเปนภูมิภาคผลิตเครื่องนุงหมท่ีสําคัญระดับโลก 

แตอยางไรก็ตามจําเปนตองพิจารณาแนวโนมการจางงานอีกครั้งภายหลังการประกาศใชอัตราคาจางข้ันต่ําตั้งแตวันท่ี 

1 เมษายน 2561 อาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

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

การใชกระแสไฟฟา 0.91 -4.56 0.91 -1.14 -0.68 7.98 2.68 0.78 -1.18 -8.14 

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

ท่ีมา : การใชกระแสไฟฟา และดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจากธนาคารแหงประเทศไทย 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 
YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 11.8 3.11 6.68 -4.58 63.08 53.73 4.74 4.02 
ท่ีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.5 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  

การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ประกอบดวย เสื้อผาและเครื่องแตงกาย ณ ไตรมาส  4 

ป 2560 จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหมมีจํานวน 313,000 คน อัตราการจางงาน      

ลดลง รอยละ -3.69 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของปกอน (YoY) แตเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ท่ีมี

จํานวนลูกจางในภาคเอกชนจํานวน 291,910 คน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.22 (QoQ) ไมมีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลใหการจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของ 

ตัวแปร ดังนี้ 

1) ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และสิ่งทอ 2 ไตรมาสกอนหนา ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -10.34 (YoY)  

2) ราคาน้ํามันดิบ Brent 3 ไตรมาสกอนหนาเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 35.02 (YoY)  

3) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.60 (YoY)  

 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีแนวโนมขยับตัวเพ่ิมข้ึนตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 เปนตนมา

เนื่องจากการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนในกลุมเสื้อผา

สําเร็จรูปจากใยประดิษฐ เสื้อผาเด็กออน และชุดชั้นใน โดยในตลาดท่ีมูลคาเพ่ิมข้ึน คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เบลเยี่ยม 

และเยอรมนี เนื่องจากประเทศไทยไดรับคัดเลือกเปนผูแทนผลิตใหกับแบรนดในตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม

จําเปนตองพิจารณาผลกระทบหลังจากการปรับข้ึนอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีจะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 เมษายน 2561 โดยอาจ

สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการปรับคาแรงได  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีราคาผูผลิต
เสนใย เสนดาย 
และสิ่งทอ 

-10.32 -10.53 -10.34 -0.03 -10.74 -0.45 -10.93 0.03 

ราคานํ้ามันดิบ 
Brent 

35.02 -0.73 -3.90 -10.12 20.57 21.09 23.86 14.64 

ดัชนี ช้ีนําภาวะ
เศรษฐ กิจของ
สหรัฐอเมริกา 

0.60 0.50 0.40 -0.20 0.61 0.10 0.50 0.10 

ที่มา       :  ธนาคารแหงประเทศไทย และราคาน้ํามันดิบ Brent สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/2560 

ไตรมาส 
4/2560 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.93 0.62 -13.75 -4.79 -14.65 -6.24 -3.69 7.22 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.6 การจางงานในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

การจางงานในอุตสาหกรรมการขายสงขาย

ปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใช

สวนบุคคล ประกอบดวย การขาย การบํารุงรักษาและ 

การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการ

ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต การขายสงและการคา

เพ่ือคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 

การขายปลีกยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ัง

การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

จํานวนลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง   ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล ณ 

ไตรมาส 4 ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 2,518,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.19 (YoY)  โอกาสการเกิดวิกฤติ

การจางงานอยูท่ีรอยละ 10.36 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญ ท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขายสง  

ขายปลีกฯ ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้                

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 20.57 (YoY)  

2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 2.48 (YoY) และ  

3) ดัชนีราคาผูบริโภค 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 2.08 (YoY)  

เดือนธันวาคม 2560 ดัชนีคาปลีกขยายตัวรอยละ 7.83 (YoY) เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว พบวา 

มียอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะหมวดยอดขายรถยนต ซอมแซมรถยนต และน้ํามันเชื้อเพลิง และ

ยอดขายหางสรรพสินคาและรานคาท่ัวไป เปนผลจากมาตรการกระตุนการใชจาย (นําคาใชจายมาหักลดหยอนภาษี 

15,000 บาท) ดัชนีคาสงยังคงขยายตัวเล็กนอยท่ีรอยละ 0.07 เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว พบวามีการชะลอ

ตัวในหมวดสินคาคงทน และสินคาอ่ืน ๆ ขยายตัวในหมวดสินคาไมคงทน และสินคาข้ันกลาง 

การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน ตามชองทางการขายอ่ืน ๆ ท่ีมี

มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน (ชองทางอ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืน ๆ การขายปลีกสินคาอ่ืน ๆ บนแผงลอยและตลาด 

การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมีราน

ดวยวิธีอ่ืน )ๆ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้เปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยูในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเปนผูประกอบ

อาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน (รูปแบบการจางงานอาจเปลี่ยนแปลงไป แตมีผูเขาสูอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมมากข้ึน) 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ราคานํ้ามันดิบ Brent  35.02 -0.73 -3.90 -10.12 20.57 21.09 23.86 14.64 
ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน 

5.22 2.85 2.48 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

ดัชนีราคาผูบริโภค 2.08 0.88 -0.31 -1.24 -0.06 0.10 -0.32 -0.05 
ที่มา : ราคาน้ํามันดิบ Brent จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย , ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
        คาใชจายของรัฐบาล จาก ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 
YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 3.48 1.42 7.92 3.08 -1.04 -3.65 2.19 1.45 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.7 การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

การจ างงานใน อุตสาหกรรมแม พิมพ 

อุตสาหกรรมแมพิมพ เปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา    

ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญเกือบทุก

ประเภท เนื่ องจากการผลิตสินค าหลายสาขา

จําเปนตองอาศัยแมพิมพ (Mould) ในการข้ึนรูปและ

กําหนดรูปรางผลิตภัณฑใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

และขนาดตามความตองการท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา 

อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน เปนตน 

จํานวนลูกจางภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 243,000 คน ขยายตัว   

อยูท่ีรอยละ 9.95 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ท่ีมีจํานวนลูกจาง 

214,000 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ีรอยละ 13.55 (QoQ) โอกาสการเกิดวิกฤติการจางงานอยูท่ีรอยละ 67.50       

ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลง        

ของตัวแปร ดังนี้ 

 1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 20.57 (YoY)  

 2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.38 (YoY)  

 3) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.18 (YoY)  

การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพในไตรมาส 4 ป 2560 มีแนวโนมชะลอตัวเล็กนอยสอดคลองกับดัชนีการ

ลงทุนภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมชะลอตัว แตอยางไรก็ตามการจางในในอุตสาหกรรมแมพิมพในไตรมาส 1 ป 2561  

คาดวาจะมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากไดรับอานิสงสจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม (1) ชื้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากความตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนไปตามกระแสเทคโนโลยี IOT (internet of Things) 

ท่ีเติบโตอยางรวดเร็วตอเนื่อง (2) การผลิตรถยนตขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความตองการภายในประเทศโดยปริมาณการ

จําหนายรถยนตนั่งบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเง่ือนไขการครอบครองรถยนตคันแรก

สิ้นสุดลง กอปรกับผูประกอบการเปดตัวรถยนตรุนใหมท่ีมุงเนนรถยนตท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมท่ีประหยัด

พลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชพลังงานทางเลือก ตลอดจนการสงออกรถยนตเชิงพาณิชยไปยัง

เวียดนามและประเทศในแถบตะวันออกกลาง และรถยนตปคอัพเพ่ิมข้ึนจากการสงออกไปยังออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

และอิตาลี 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent  35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 28.86 14.64 
ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน 

-0.47 -1.20 -0.38 -0.20 0.40 0.17 0.99 2.26 

ดัชนีผลผลติภาค 
อุตสาหกรรม 

1.68 1.21 2.35 -4.91 5.18 2.20 2.64 4.35 

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

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 
YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 3.48 -5.88 4.93 2.40 -3.17 0.47 9.95 13.55 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.8  การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง 

การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง เชน     

การก อสร า งอาคาร  งานวิ ศวกรรมโยธา  ฯลฯ           

ณ ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 1,301,000 คน ชะลอตัว

อยู ท่ี ร อยละ -6.2 เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร ะ ย ะ เ ดี ย ว กั น           

ของปท่ีผานมา (YoY) ซ่ึงมีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 

1,387,000 คน เปนการชะลอตัวลดลงจากไตรมาส   

ก อนหน า มี โ อกาส เ กิดวิ กฤตการจ า ง งานอยู ท่ี         

รอยละ 4.00 ท้ังนี้  ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการ 

จางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1)  GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง 2 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.70 (YoY)  

2) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.61 (YoY)  

3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -0.47 (YoY)  

อุตสาหกรรมกอสราง ไตรมาส 4 ป 2560 ปรับตัวดี ข้ึนจากไตรมาสกอนหนา โดยอสังหาริมทรัพย             

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลขยายตัวตอเนื่อง สะทอนจากยอดขายท่ีอยูอาศัยท่ีเติบโตท้ังประเภทแนวราบและ   

แนวสูง ปจจัยสนับสนุนมาจาก 1) ความคืบหนาของโครงการลงทุนรถไฟฟาหลายสาย 2) การเรงเปดโครงการ

อสังหาริมทรัพยใหมของผูประกอบการหลายราย 3) การจัดรายการสงเสริมการขายท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในภูมิภาคโดยรวมยังไมฟนตัวมากนัก ยกเวนธุรกิจในหัวเมืองใหญท่ีขยายตัวไดบางจากกลุมลูกคาท่ีมี

รายไดประจําและกลุมนักลงทุนท่ีซ้ือเพ่ือทําธุรกิจ ภาคการกอสรางยังคงขยายตัวตอเนื่องจากการลงทุนกอสรางของ

ภาครัฐและการกอสรางของภาคเอกชนท่ีจะเปดโครงการใหม ๆ เพ่ือรองรับการลงทุนจากกลุมนักลงทุนตางชาติ 

คาดการณแนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางในไตรมาส 1 ป 2561 จะปรับตัวดี ข้ึนจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท่ีเติบโต รวมถึงการเรงดําเนินโครงการของภาครัฐ 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง (ในระบบเตือนภัย โอกาสเกิดวิกฤต) 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

GDP ในอุตสาหกรรม
กอสราง 

2.39 2.56 -4.70 -9.54 1.79 4.85 -4.20 -1.52 

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจ 
ประเทศไทย 

-0.17 0.73 3.47 2.53 1.61 -0.38 4.07 1.15 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -0.47 -1.20 -0.38 -0.20 0.41 0.17 1.00 2.26 

ที่มา :  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จาก ธนาคารแหงประเทศไทย  
         GDP ในอุตสาหกรรมกอสราง จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสราง  

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน -13.02 15.07 -11.68 -5.26 -9.51 -13.76 -6.20 -0.23 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
5.9 การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

กา รจ า ง ง าน ใน อุตสาหกร รม ไม และ     

เครื่องเรือน ประกอบดวย การผลิตแผนไม การผลิต

เฟอรนิเจอร เปนตน ณ ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 

218,000 คน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.86  เม่ือเทียบกับ

ระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา (YoY) ซ่ึงมีลูกจาง

ภาคเอกชนจํานวน 204,000 คน และเม่ือเทียบกับ

ไตรมาสท่ีผานมา มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.93 

มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานอยู ท่ีรอยละ 24.73   

ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 20.57 (YoY)  

2) มูลคาการสงออกหมวดไมและเครื่องเรือน 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.46 (YoY)  

3) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.40 (YoY)  

 การผลิตและจําหนายเครื่องเรือนไมไตรมาส 4 ป 2560 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามเศรษฐกิจท่ีฟนตัวข้ึน       

ในชวงปลายป เนื่องจากการใชจายของภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงเทศกาลคริสตมาสและปใหม และนโยบาย        

ชอปชวยชาติ ท้ังนี้ผูประกอบการไดปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดโดยเนนการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซ้ือ     

ของลูกคา ในขณะท่ีการสงออกไมและผลิตภัณฑไมขยายตัวอยางตอเนื่องจากชวงเดียวกันของป ท่ีแลว                

โดยตลาดสงออกหลัก คือ ประเทศจีน สําหรับการนําเขาไมและผลิตภัณฑแผนไม ไตรมาส 4 ป 2560 มีแนวโนมลดลง        

โดยกลุมไมแปรรูปนําเขาจากมาเลเซียและนิวซีแลนดเปนหลัก (ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบัน

พลาสติก) คาดการณแนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนปรับตัวดีข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ท่ีตองการใชเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือนในการตกแตงภายในโครงการ 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน (จากระบบเตือนภัย) 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก 35.02 -0.73 3.90 -10.12 20.57 21.09 23.86 14.64 

มูลคาการสงออกหมวดไมและเครือ่งเรือน -2.71 -9.16 1.89 6.32 2.46 9.95 6.83 0.61 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน 3.40 2.85 2.47 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

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

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 6.12 27.45 -4.25 -4.62 5.37 -12.90 6.86 0.93 

ที่มา     :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.10 การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลาง

ทางการเงิน ประกอบดวย การเปนตัวกลางทาง

การเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จ

บํานาญ การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

ยกเวน การประกันสังคมภาคบังคับ และกิจกรรมท่ี

ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ณ ไตรมาส 4  

ป 2560 มีลูกจางภาคเอกชนจํานวน 416,000 คน 

ชะลอตัวรอยละ -3.03 จากระยะเวลาเดียวกันของ 

ปท่ีผานมา (YoY) โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงาน    

อยูท่ีรอยละ 73.99 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 

ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม 3 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ -9.56 (YoY)  

2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนาชะลอตัวรอยละ -1.12 (YoY)  

3) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 5.32 (YoY)  

จากขอมูลธนาคารแหงประเทศไทย จํานวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน ณ เดือนธันวาคม 

2560 อยูท่ี 430,805 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.92 ตอสินเชื่อรวม และขยายตัวรอยละ 11.44 จากระยะเดียวกัน     

ปกอน แมวาแนวโนมธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงินจะมีผลประกอบการอยูในเกณฑดี แตแนวโนมหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายไดยังคงขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน สถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ โดยท่ีดัชนีการ

ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหมปรับตัวเพ่ิมข้ึน คาใชจายภาครัฐ 

เปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 

ในระยะยาวอุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงิน อาทิ สถาบันการเงิน ยังคงทยอยปดขยายสาขาและชะลอการ

จางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก และมีนโยบายเพ่ิมการพัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial 

Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน การใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยคน

เปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป ซ่ึงมีผลตอการจางงานในอุตสาหกรรมดังกลาว อาจมีแนวโนมชะลอตัวอยางตอเนื่อง 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

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

เงินทุนจดทะเบียนนิติ
บุคคลจัดตั้งใหม 

-42.07 -7.41 -9.56 32.37 91.94 34.28 75.19 6.46 381.67 154.56 

ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน 

-1.12 1.66 -0.47 -1.20 -0.39 -0.20 0.41 0.17 1.00 2.26 

คาใชจายของรัฐบาล 6.04 67.81 -3.98 -31.25 -1.30 0.81 5.32 -9.44 2.02 62.56 

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

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ลูกจางภาคเอกชน -9.09 -11.42 -10.36 -2.11 0.71 13.98 -3.03 -1.89 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

5.11 การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง 

การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก 

การบริการขนสงผู โดยสารหรือสินคาทางรถไฟ  

ทางทอลําเลียง ทางถนน ทางน้ํา หรือทางอากาศ และ

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการขนสง เชน สิ่งอํานวยความสะดวก 

ท่ีสถานีปลายทางและสถานท่ีจอด การขนถายสินคา 

สถานท่ีเก็บสินคา เปนตน จํานวนลูกจางภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมการขนสง ณ ไตรมาส 4 ป 2560      

มีจํานวน 576,000 คน ขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 6.27 

(YoY) เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนท่ีมีจํานวนลูกจาง 560,000 คน 

ขยายตัวรอยละ 2.86 (QoQ) มีโอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 83.69 ท้ังนี้ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอ

การจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.74 (YoY)  

2) คาใชจายของรัฐบาล 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.32 (YoY)  

3) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 4 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 36.87 (YoY)  

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมการขนสง คาดวามีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน ตามการขยายตัวของจํานวน

นักทองเท่ียว การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการสงออก โดยบริการขนสงทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา ขยายตัว

รอยละ 7.3 รอยละ18.5 และรอยละ 7.4 ตามลําดับ ในขณะท่ีผลประกอบการของผูใหบริการโทรคมนาคมยังคงเพ่ิม

สูงข้ึนตอเนื่อง 
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2.74 0.21 5.22 2.85 2.48 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

คาใชจายของรัฐบาล 6.04 67.81 -3.98 -31.25 -1.30 -0.81 5.32 -9.44 2.02 62.56 

ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  36.87 11.60 35.02 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 23.86 14.64 

 

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

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการขนสง 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจาง

ภาคเอกชน 
6.9 6.07 0.66 12.55 2.46 -4.43 9.59 -3.95 6.27 2.86 

 

ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
5.12 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและ 

       การบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ  

การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และ การบริการ    

สวนบุคคลอ่ืน ๆ ไดแก การรักษาสัตว กิจกรรมดาน

โรงพยาบาล ดานการแพทยและทันตกรรมดาน

กายภาพบําบัด ดานพยาบาลและผดุงครรภ รวมท้ัง

ดานใหการดูแลใหท่ีพักแกผูพิการทางสติปญญา ผูมี

ปญหาสุขภาพจิต ผูติดยาเสพติด ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ตลอดจนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะหท่ีไมใหท่ีพัก  

เชน กิจกรรมดูแลเด็กเวลากลางวัน เปนตน จํานวนลูกจางภาคเอกชนในไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 178,000 คน 

ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.49 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YoY) ท่ีมีลูกจางจํานวน 172,000 คน แตหากเทียบ

กับไตรมาส 3 ป 2560 พบวา มีการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.33 (QoQ) ซ่ึงมีลูกจางจํานวน 169,000 คน มีโอกาสการ
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เกิดวิกฤตการจางงานอยูท่ีรอยละ 99.99 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดาน

สุขภาพ งานสังคมสงเคราะหฯ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้ 

          1) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ไตรมาสกอนหนา หดตัวอยูท่ีรอยละ -0.13 (YoY)  

2) ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.32 (YoY)  

3) GDP ในอุตสาหกรรมสุขภาพ 1 ไตรมาสกอน ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 6.74 (YoY)  

4) ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 20.57 (YoY)  

5) การใชกระแสไฟฟา 1 ไตรมาสกอนหนา ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.68 (YOY)  

แนวโนมการจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ ยังมีแนวโนมขยายตัวได ตามมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวม สาขาอุตสาหกรรมสุขภาพซ่ึงมีอัตราการขยายตัว (YoY) อยูท่ีรอยละ 4.28 และการผลิตและ

จําหนายยารักษาหรือปองกันโรค ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมายังคงขยายตัว นอกจากนี้พบวา

การจางงานสัตวแพทยประจําโรงพยาบาลหรือคลินิกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีผูนิยมเลี้ยงสัตวในบานเรือนสวน

บุคคลมากข้ึน รวมถึงนโยบายภาครัฐตั้งเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและการสงออก (Medical Hub) 

ภายในป 2563 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ดั ช นี ช้ี นํ า ภ า ว ะ
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

-0.13 -1.24 -0.17 0.73 3.47 2.53 1.61 -0.38 4.07 1.15 

ดัชนีการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน 
2.74 0.21 5.22 2.85 2.47 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

GDP ในอุตสาหกรรม
สุขภาพ 

4.96 5.70 6.09 -0.37 6.68 0.52 6.74 0.84 4.28 3.26 

ราคานํ้ามันดิบ Brent 36.87 11.60 35.01 -0.73 -3.89 -10.12 20.57 21.09 23.86 14.64 

การใชกระแสไฟฟา 0.91 -4.56 0.91 -1.14 -0.67 7.98 2.68 0.78 -1.17 -8.14 

ที่ ม า  :  ดัชนี ชี้ นํ าภาวะ เศรษฐกิจของประ เทศไทย  ดั ชนี ก ารอุป โภคบ ริ โภคภาค เอกชน  และการ ใชก ระแสไฟฟ า  จากธนาคารแห ง 
           ประเทศไทย 
            ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก จาก เว็บไซต U.S. Energy Administration 
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ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 0.00 -0.58 12.96 6.40 9.34 8.74 -2.31 -15.08 3.49 5.33 

ที่มา :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 

5.13 การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และโรงแรม ไดแก โรงแรม คายพัก และท่ีพักชั่วคราว 

เชน กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเท่ียวและ 

ผูจัดนําเท่ียว รวมท้ังกิจกรรมบริการนักทองเท่ียว  

ซ่ึงมิได จัดไวในประเภทอ่ืน จํานวนลูกจางภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม ณ ไตรมาส 

4 ป 2560 มีจํานวน 420,560 คน ขยายตัวรอยละ 

3.59 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน (YoY) 

ท่ีมีจํานวนลูกจาง 406,000 คน และขยายตัวจากไตรมาสท่ีแลวอยูท่ีรอยละ 5.10 (QoQ) มีโอกาสการเกิดวิกฤตการ 

จางงานอยูท่ีรอยละ 1.00 ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

โรงแรม ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) ราคาน้ํามันดิบ Brent 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 20.57 (YoY)               

2) ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวรอยละ 2.47 (YoY)        

อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม ไตรมาส 4 ป 2560 ขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามจํานวนนักทองเท่ียว

ตางชาติท่ีเติบโต รอยละ 12.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (YoY) โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจีนท่ีขยายตัวสูง

ถึงรอยละ 67.0 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YoY) สวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานต่ําในปกอนหนาท่ีมีการ

ปราบปรามทัวรผิดกฎหมาย และดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวในไตรมาส 4 อยูในระดับปกติซ่ึงเปน

การปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสกอน สําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม ไตรมาส 1 ป 2561 มีแนวโนมขยายตัว

ตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนาจากปจจัยสนับสนุน ไดแก การขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ํา และมาตรการ

สนับสนุนการทองเท่ียวในประเทศของรัฐบาล อาทิเชน การสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง 55 จังหวัด เปนตน 

 

 

 

 

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


 

  รายงานการเตือนภยัดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 http://warning.mol.go.th หนา 72 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

ดัชนีช้ีนํา 
ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ราคานํ้ามันดิบ Brent -3.89 -10.12 20.57 21.09 23.86 14.64 

ดัชนีอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน  
 

2.47 -2.52 1.32 0.84 2.16 1.05 

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

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

ลูกจางภาคเอกชน 1.8 -2.46 -4.51 -3.54 -1.68 4.76 3.59 5.10 

ที่มา :   สํานักงานสถิติแหงชาติ 

5.14 การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก 

ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร เปนตน จํานวนลูกจาง

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ ไตรมาส 4    

ป 2560 มีจํานวน 621,020 คน ขยายตัวรอยละ 6.34 

เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน (YoY)       

ท่ีมีจํานวนลูกจาง 584,000 คน และเพ่ิมข้ึนจาก      

ไตรมาสท่ีแลวรอยละ 10.25 (QoQ) ไม มีโอกาส    

เกิดวิกฤติการจางงาน ท้ังนี้ ดัชนีชี้นําสําคัญท่ีสงผลตอ

การจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ไดแก อัตราเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ดังนี้  

1) ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 3 ไตรมาสกอนหนาขยายตัว

อยูท่ีรอยละ 0.78 (YoY)   

2) อัตราการเขาพักในโรงแรม 1 ไตรมาสกอนหนาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.49 (YoY)  

ท้ังนี้อุตสาหกรรมภัตตาคารมีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องเกือบทุกสัญชาติ อัตราการเขาพักในโรงแรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับจํานวนนักทองเท่ียว ประกอบกับ

สภาพเศรษฐกิจท่ีฟนตัวดีข้ึน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวข้ึน ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
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ตาราง ดัชนีช้ีนําท่ีสงผลตอการจางงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 
ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวด
อาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล  

0.78 0.55 -2.53 -1.21 -2.11 0.36 -0.02 0.28 

อัตราการเขาพักในโรงแรม 0.96 11.98 4.36 --8.03 5.49 -5.56 6.02 8.99 

ที่มา :    ดัชนีราคาผูบริโภคในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล จากกระทรวงพาณิชย  
            อัตราการเขาพักในโรงแรม จากธนาคารแหงประเทศไทย    

 

ตาราง อัตราการเปล่ียนแปลงลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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

YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY QoQ 

 ลูกจางภาคเอกชน 8.4 12.67 4.81 -10.00 5.48 -4.88 6.34 10.25 
ที่มา     :    สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

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


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/

