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    ที่มา: ประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (4/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ı ,̄ , ฅ,̄ , ı ,∙ , Ý,̄ , ½,∙ , þ,̄ , ¯,̄ , ı ,½, ¯ฐ,̄ , ท̄,∙ , ½,̄ , ¯ฏ,∙ , ı ,̄ , ฅ,̄ , ı ,∙ , Ý,̄ , ½,∙ , þ,̄ , ¯,̄ , ı ,½, ¯ฐ,̄ ,

2560 2561

Žญ−¹ ๋ີ 0332 -2.81 3.89 1.89 0.04 3.66 -0.04 1.50 2.30 2.44 -1.43 2.76 2.30 7.83 4.23 4.21 0.15 4.23 -0.76-1.68 0.63 -0.27

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00
ðฌ̨−ฐ²π²πฏÝ¾ญ̄จณÝฅญฆı ¤¤̄ ີ&ýƠข̊−ภฤญฆ−ฌı ¯ดπ̄Ơญท½ฏฟ̄'

 
  

ส่วนที่ 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ      
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.62 และเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.87 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรม 
ที่ส่งผลด้านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม 
การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น การผลิตนํ้ามันพืช นํ้ามันจากสัตว์ 

ตาราง : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 (MoM) และ (YoY) ดังน้ี 

หัวข้อ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมีนาคม 2561
(MoM)

เดือนมีนาคม 2561 
(YoY) 

ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพ่ิม) 128.80
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 9.87

128.80 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 2.62 
อัตราการใช้กําลังการผลิต ร้อยละ 76.06
อุ ต ส าห ก ร รม สํ า คั ญ 
ที่ส่งผลด้านบวก ต่อดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต์ 
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 

การผลิตเครือ่งปรับอากาศ 
การผลิตเครือ่งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน้ําดื่ม 

การกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม 

การผลิตยานยนต์ 
การผลิตน้ําตาล 

การกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม 
การผลิตพลาสตกิและยางสังเคราะห์ขั้นต้น 

การผลิตน้ํามันพืช น้ํามันจากสัตว ์

อุ ต ส าห ก ร รม สํ า คั ญ 
ที่ส่งผลด้านลบ ต่อดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
การผลิตเฟอร์นเิจอร ์

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 
การผลิตเครือ่งใช้ในครัวเรือน 

การผลิตเครือ่งประดับอัญมณแีละอื่น ๆ  

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 
การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ 

การผลิตเครือ่งประดับอัญมณแีละอื่น ๆ  
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

การทอผ้า 
  

  แผนภาพ : อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ําหนักมูลค่าเพ่ิม) ภาวะโรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2561 
 จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจ้าง 

มีจํานวนโรงงานได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ 

346 แห่ง 7,919 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 128 แห่ง 
(36.99%) 

3,786 คน 
(47.81%) 

    -ส่วนภูมิภาค 218 แห่ง 
(63.01%) 

4,133 คน 
(52.19%) 

มีการจ้างงานใน
โรงงาน 

ขนาด S 333 แห่ง 5,817 คน
ขนาด M 11 แห่ง 1,517 คน
ขนาด  L 2 แห่ง 585 คน 

การแจ้งเลิกกิจการของโรงงาน 125 แห่ง 3,614 คน
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานประจําเดือน มีนาคม 2561 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เม.ย. 2561) 

-0.27%
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แผนภาพ : แสดงอัตราการว่างงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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ผู้มีงานทํา (ขอ้มูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 
           1.1 ผู้มีงานทํา 

1) ผู้มีงานทําภาคเกษตร (มีนาคม 2561)  จํานวน 11,845,840 คน 

 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบกับ มีนาคม 2560)      0.45 % 
2) ผู้มีงานทําภาคเกษตร (กุมภาพันธ์ 2561) จํานวน 11,267,000 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ์ 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2560)      0.54 % 

3) ผู้มีงานทํานอกภาคเกษตร (มนีาคม 2561) 
(ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,913,304 คน 

 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบกับ มีนาคม 2560)      3.52 % 

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

 - YoY (กุมภาพันธ์ 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2560)      3.32 %   

 จากข้ อมู ล  ณ  เดื อนมี น าคม  2561 มี ผู้ มี งานทํ าภาคเกษตร จํ านวน  11 ,845,840 คน  มี อั ตรา 
การขยายตัวอยู่ที่  0.45% เมื่ อเที ยบกับเดือนเดียวกันของปีที่ แล้ ว (มีนาคม 2560 จํ านวน  11,340,580 คน 
มี อัตราการขยายตัวอยู่ที่  0.78%) แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม  2561 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนมีนาคม 2561 มี อัตราการขยายตัวอยู่ที่  0.45% 
ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 0.54%  

 ผู้มีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,913,340 คนมีอัตราการขยายตัว 3.52% ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมา (มีนาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 10,542,660 คน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.71 %) แต่หากพิจารณา
อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนมีนาคม 2561 มีอัตรา
การขยายตัวอยู่ที่ 3.52% ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3.32% 

 

ภาวะการว่างงาน (ข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ)  

  อัตราการว่างงาน เดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.16 อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มีนาคม 2560) ซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.29 หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมา          
(กุมภาพันธ์ 2561) อัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 1.28 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.16 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

1) ผู้สมัครงานใหม่ (มีนาคม 2561) จํานวน 13,868 คน
 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบ มีนาคม 2560)  -17.00 % 
2) ตําแหน่งงานว่าง (มีนาคม 2561) จํานวน 29,626 คน

ที่มา : สํานักงานสถิตแิห่งชาติ 
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  จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 โอกาสในการทํางานมีผู้สมัครงานใหม่ จํานวน 13,868 คน 
มี อัตราการชะลอตัวอยู่ที่  -17.00% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ แล้ว (มีนาคม 2560) ตําแหน่งงานว่าง 
จํานวน 29,626 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -20.97% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มีนาคม 2560) 
การบรรจุงานจํานวน 25,344 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -3.30% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มีนาคม 
2560) ส่วนอัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่าง 85.54% มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 22.36% เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่แล้ว (มีนาคม 2560) อัตราของผู้สมัครงานต่อตําแหน่งงานว่าง อยู่ที่ 46.81% มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 
5.02% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มีนาคม 2560) 
   

 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบ มีนาคม 2560)  -20.97 % 
3)  การบรรจุงาน (มีนาคม 2561) จํานวน 25,344 คน
 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบ มีนาคม 2560) -3.30 %
4)  อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่าง (มีนาคม 2561)  85.54 % 
 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบ มีนาคม 2560) 22.36 %
5) อัตราของผู้สมัครงานต่อตําแหน่งงานว่าง (มีนาคม 2561)     46.81 %
 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบ มีนาคม 2560)  5.02 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม  

ภาวะปัจจุบนั (มีนาคม 2561) แนวโน้ม (เมษายน 2561) ที่มา 

       เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้า
และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีสอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์
ต่างประเทศ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกือบทุกหมวด ส่งผลให้การ
ผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สําหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง 
ส่วนหนึ่งจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐลดลงตามรายจ่ายลงทุน
ขณะที่รายจ่ายประจํายังคงขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศเป็นสําคัญ อัตราว่างงานที่ปรับ
ฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจาก
ภาคส่งออกและภาคท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจาก
ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

         คาดว่าจะยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐมากขึ้น เนื่องจาก
จะมีความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ มากขึ้น อาทิ โครงการรถไฟฟ้า
เชื่อม 3 สนามบินที่คาดว่าจะออก TOR และเปิดประมูลได้ก่อนช่วง
วันหยุดสงกรานต์ ขณะที่ทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะผันผวนมากขึ้น
จากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์การค้าต่างประเทศที่มีความ
ไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง
และทั่วถึงนักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ลูกจ้าง
นอกภาคเกษตรกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่รายได้ครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมเริ่มมีทิศทางปรับดีขึ้นบ้าง การจ้างงานนอกภาคเกษตร
ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการจ้างงานในภาคการผลิต

รายการเศรษฐกิจและ
ก าร เงิน เดื อน มี น าค ม 
2561, รายงานแนวโน้ม
ธุรกิจ (รายไตรมาส), 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
ภาวะเศรษฐกิจไทย KTB 
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ส่วนที่ 2  ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมีนาคม 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน 
(มาตรา 33) จํานวน 10,913,304 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.52 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมี
ผู้ประกันตน จํานวน 10,542,660 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทํางานเพิ่มขึ้นถึง 370,644 คน สําหรับ
การว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 144,790 คน มีอัตรา
การชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.02 
เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่มีจํานวน 130,419 คน อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ที่ร้อยละ 
1.33 ทั้งน้ีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจํานวนทั้งสิ้น 24,238 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.21 

 

ภาวการณ์จ้างงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY
กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561

ผู้ประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานท่ีมีนายจ้าง ม.33) 

0.62 0.50 3.32 3.52 

จํานวนผู้ว่างงาน ณ ปัจจุบัน 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.) 

-1.42 -0.25 0.66 -0.25 

 %YoY
ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561

อัตราการว่างงาน  
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.และ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ) 

1.29 1.23 1.20 1.33 

อัตราการเลิกจา้งลูกจ้างในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ
เลิกจ้าง สปส.และผู้ประกันตนมาตรา 33 ) 

0.21 0.22 0.21 0.22 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การจ้างงาน (เดือนมีนาคม 2561) 
 จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,913,304 คน 
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.52 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2560) ซึ่งมีจํานวน 
10,542,660 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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พบว่าในเดือนมีนาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.52 ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ที่ 
ร้อยละ 3.32 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ (ดู
แผนภาพที่ 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตต้มยํากุ้ง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าท่วมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
แผนภาพที่ 2 : จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 
 
ที่มา : กลุ่มงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
2. สถานการณ์การว่างงาน 

 (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผู้ว่างงาน (มีนาคม 2561) จํานวน  144,790   คน 
   - YoY (มีนาคม 2561 เทียบกับ มีนาคม 2560)                             -0.25  % 
  - MoM (มีนาคม 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2561)     11.02  % 

ก.ย.60/ก.ย.59=2.86% 
ต.ค.60/ต.ค.59=2.45% 
พ.ย.60/พ.ย.59=2.90% 
ธ.ค.60/ธ.ค.59=3.13% 
ม.ค.61/ม.ค.60=3.16% 
ก.พ.61/ก.พ.60=3.32% 
มี.ค.61/มี.ค.60=3.52% 

มี .ค .61 ผู้ ว่างงาน 
144,790 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= -0.25% (%YoY) 

พ.ย.60 ลูกจ้างท่ีมี  
นายจ้าง 10,781,241 คน 
ธ.ค.60 ลูกจ้างท่ีมี  
นายจ้าง 10,840,579 คน 
ม .ค .6 1  ลู ก จ้ า ง ท่ี มี น าย จ้ า ง 
10,791,655 คน 
ก .พ .6 1  ลู ก จ้ า ง ท่ี มี น าย จ้ า ง 
10,858,657 คน 
มี .ค .6 1  ลู ก จ้ า ง ที มี น าย จ้ า ง 
10,913,304 คน 



  สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ มีนาคม 2561 http://warning.mol.go.th หน้า 9 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 2)    จํานวนผู้ว่างงาน (กุมภาพันธ์ 2561) จํานวน  130,419  คน 
- YoY (กุมภาพันธ์ 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2560)                   0.66   % 
- MoM (กุมภาพันธ์ 2561 เทียบกับ มกราคม 2561)            -1.42   % 

 จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 มีผู้ ว่างงานจํานวน 144,790 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.25 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2560) ซึ่งมีจํานวน 145,151 คน และเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งมีจํานวน 130,419 คน โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 
11.02 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.33 
มีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.20 ทั้งน้ีจากข้อมูลอัตราการ
ว่างงานของสํ านั กงานสถิ ติ แ ห่ งชาติ  เดื อนมี นาคม  2561 อ ยู่ที่ ร้ อยละ 1 .2 มี อั ตราการว่ างงานลดลง 
เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.3 (ดูแผนภาพที่ 3 แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราว่างงาน คํานวณจาก ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน x 100  
    ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 แผนภาพที่ 4 : อัตราการว่างงาน จากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 และอัตราการว่างงานจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

มี.ค.61 = 144,790 คน 
(%YoY)   = -0.25% 
(%MoM)  = 11.02 % 
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ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

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

ม.ค. 91,317    2.78 95,909     5.03 114,150    19.02 133,421   16.88 132,294   -0.84

ก.พ. 88,364    1.14 98,015     10.92 123,087    25.58 129,558   5.26 130,419   0.66

มี.ค. 99,276    1.45 111,144    11.95 133,247    19.89 145,151   8.93 144,790   -0.25

เม.ย. 109,165   4.33 122,750    12.44 138,276    12.65 147,838   6.92

พ.ค. 117,149   7.05 118,397    1.07 140,854    18.97 155,719   10.55

มิ.ย. 123,109   18.08 134,573    9.31 152,240    13.13 156,587   2.86

ก.ค. 128,510   9.86 135,543    5.47 153,661    13.37 156,791   2.04

ส.ค. 119,786   7.96 138,189    15.36 161,012    16.52 157,883   -1.94

ก.ย. 118,580   10.28 130,744    10.26 151,489    15.87 146,471   -3.31

ต.ค. 112,943   5.95 126,891    12.35 147,542    16.27 144,590   -2.00

พ.ย. 101,557   5.54 123,238    21.35 146,089    18.54 145,172   -0.63

ธ.ค. 106,798   12.31 123,536    15.67 141,267    14.35 140,273   -0.70

2561

จํานวนและอัตราการเปล่ียนแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน รายเดือน ปี 2554 - 2560 : %YoY

2560
เดือน/ปี

255925582557

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
3. สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผู้ประกันตนที่สํานักงาน
ประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจํานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 
เดือนมีนาคม 2561 ผู้ประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงานจากสาเหตุ 
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เลิกจ้างมีจํานวนทั้งสิ้น 24,238 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ที่มี อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ ร้อยละ 0.21 แต่มี อัตราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ที่มี อัตรา 
การเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.25  

แผนภาพที่ 5 : อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้าง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจ้าง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้าง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจ้าง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้าง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจ้าง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้าง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจ้าง

 (ม.33)

ม.ค. 10,004,515 17,819 0.18 10,314,551 26,375 0.26 10,460,594 29,076      0.28 10,791,655   23,935       0.22

ก.พ. 10,057,328 20,151 0.20 10,348,753 28,635 0.28 10,509,866 26,875      0.26 10,858,657   23,114       0.21

มี.ค. 10,074,677 21,218 0.21 10,365,424 28,904 0.28 10,542,660 25,901      0.25 10,913,304   24,238       0.22

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

อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33

25612560

เดือน / ปี

2558 2559

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ส่วนที่ 3  การคาดการณ์ด้านแรงงาน 2561 (แนวโน้ม เดือนเมษยน 2561 – มีนาคม 2562) 
   จากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 3.52 % เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 
อยู่ในภาวะปกติ สําหรับแนวโน้มการว่างงาน ยังคงอยู่ในภาวะปกติเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 
ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมความเข้าใจ
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ในสถานประกอบการภายใต้ภารกิจการคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเน่ือง และติดตามแนวโน้มการเลิกกิจการ            
การเปิดโรงงานใหม่ การจดหรือยกเลิกทะเบียนการค้าในระดับจังหวัดไปพร้อมกัน 

3.1 แนวโน้มภาพรวมการจ้างงาน 

       

“แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน
ใน 12 เดือนข้างหน้า (เมษายน 2561 ถึง มีนาคม  2562) 
อยู่ในภาวะปกติ”โดยมีดัชนีส่งสัญญาณเตือน 2 ตัว จากดัชนี
ผสมทั้ง 13 ตัว ได้แก่ การใช้กระแสไฟฟ้า และดัชนีช้ีนํา
เศรษฐกิจของไทย เน่ืองจากการใช้กระแสไฟฟ้า มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง (YoY) อยู่ที่ร้อยละ -0.38 หดตัวเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงมากกว่าค่าอ้างอิง 
(ค่าอ้างอิง=0.00) ทั้งน้ีพบว่าปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่
ชะลอตัวลดลงดังกล่าว เกิดจากการหดตัวจากฐานท่ีสูงของปี
ก่อนเท่าน้ัน เพราะปริมาณการใช้ระแสไฟฟ้าเดือนมีนาคม 
2561 มีจํานวน 16,476.15 ล้านกิโลวัตต์ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน (กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 13,641.25 ล้าน
กิโลวัตต์ ) และคาดว่าจะมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ือง ช่วยชดเชยปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ลดลงจาก
ราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น (รายงาน
เศรษฐกิจและการเงิน เดือนมีนาคม 2561, ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  

สําหรับดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย พบว่ามีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง (YoY) อยู่ที่ ร้อยละ -6.71 ลดลงมากกว่า
ค่าอ้างอิง (ค่าอ้างอิง = -1.42) เดือนมีนาคม 2561 ดัชนีช้ีนํา
เศรษฐกิจมีค่ าอ ยู่ที่  151.11 ปรับ ตัวเพ่ิมขึ้น เล็ก น้อย
จากเดือนก่อน แต่เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของดัชนี
พบว่า ปรับตัวลดลงในหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ดัชนี
ปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคํา) ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งการปรับตัวลดลงของดัชนีเศรษฐกิจและการครองชีพของ
ครัวเรือนอาจเกิดจากความกังวลในประเด็นรวมเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น (ไม่รวมหน้ีสิน) ของครัวเรือนเป็นสําคัญ
เน่ืองจากครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดยาวต่อเน่ืองตามกระแสนิยมในเทศกาล
สงกรานต์ (บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ วันที่ 11 เมษายน 2561, 
ธนาคารกสิกรไทย) 

แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดแรงงาน คาดว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆดังนี้ 
 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเกิดจากปัจจัยบวกดังน้ี  

1. เศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว
ที่ขยายตัวดี สอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกือบทุกหมวด 
การใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน 
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2. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในเดือนมีนาคม 
2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.79 ต่อปี เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนตามราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้นตามราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลง สําหรับอัตราการว่างงานท่ีปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจาก
เดือนก่อน อยู่ที่ร้อยละ 1.2 สําหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยู่ในระดับม่ันคง สามารถรองรับความผันผวน
จากตลาดการเงินโลกได้ สะท้อนจากทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 215.6 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าหน้ีต่างประเทศระยะสั้น 3.3 เท่า (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง มีนาคม 2561, 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

3.  เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด 
โดยเฉพาะหมวดสินค้าคงทนขยายตัวดีตามปริมาณการจําหน่ายยานยนต์ รถยนต์น่ังส่วนบุคคลและรถยนต์เชิง
พาณิชย์ หมวดบริการขยายตัวได้ต่อเน่ืองจากการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและภัตตาคารและหมวดขนส่งเป็นสําคัญ 
สอดคล้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงเล็กน้อยจากหมวดเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์เป็นสําคัญ ส่วนหน่ึงจากผลของฐานสูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ีรายจ่ายภาครัฐ หมวดรายจ่ายประจํา
ยังคงขยายตัวได้ต่อเน่ือง  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ  

1. นโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์และความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2561
มีหลายมาตรการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เช่น มาตรการเซฟการ์ดเก็บภาษีนําเข้าสินค้า มาตรการ
ป้องกันการนําเข้าเหล็กและอลูมิเนียม รวมถึงมาตรการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนตามข้อหาละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา  สําหรับสินค้าไทยบางรายการที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ สินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ
และจีน  

 

 

 

2. ภาวะการใช้จ่าย/กําลังซ้ือของภาคครัวเรือนยังไม่เข้มเข็ง มีลักษณะกระจุกตัวจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ยังไม่ส่งผ่านถึงตลาดแรงงาน กําลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งและทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
สะท้อนจากรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรที่ปรับเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก และเครื่องช้ีการบริโภคภาคเอกชน เฉพาะในหมวด
สินค้าก่ึงคงทนที่หดตัวลงหลังจากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมีนาคม 2561, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 แนวโน้มการว่างงาน 
 แนวโน้มการว่างงานจากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัยข้อมูลการว่างงานของ
ผู้มีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.00)
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ตารางจํานวนดัชนีชีน้ําเศรษฐกิจการแรงงานที่ส่งสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจํานวนทั้งสิ้น 
13 ดัชนี 

กันยายน 
2560 

ตุลาคม 
2560 

พฤศจิกายน 
 560 

ธันวาคม 
2560 

มกราคม 
2561 

กุมภาพันธ์ 
2561 

มีนาคม 
2561 

จํานวนดัชนีที่ส่งสัญญาณ 
เตือนภัยการจ้างงาน 
(ดัชนี) 

0 2 
การใช้

กระแสไฟฟ้า  
(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภค
บริโภค

ภาคเอกชน 
(-1.06%) 

1 
การใช้กระแสไฟฟ้า 

(-1.19%) 
 

1 
การใช้กระแสไฟฟ้า  

(-1.97%) 
 

0 
 

1 
ดัชนีอุปโภค

บริโภค
ภาคเอกชน 
(-9.86%) 

 

2 
การใช้กระแสไฟฟ้า 

(-0.38%) 
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
(-6.71%) 

 

สถานะสัญญาณ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 
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3.2. แนวโน้มการจ้างงาน การว่างงาน  
การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนมีนาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.52 เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีอัตราขยายตัว 
อยู่ที่ 3.32% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยู่ในระดับ
ปกติ (3.52% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโน้มการจ้างงานในภาวะปกติ ตามข้อมูลข้อ (1) และ (2)  
รวมทั้งแนวโน้มการว่างงานอยู่ในภาวะปกติ ตามข้อมูลข้อ (3)  
 
ตารางภาพรวมแนวโน้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. ทิศทางการจ้างงานรายอุตสาหกรรม (มีนาคม 2561) : ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ)  
      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได้วิเคราะห์การจ้างงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ที่มีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยดังต่อไปน้ี  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561 

ค่าความน่าจะเป็น สถานะ ค่าความน่าจะเป็น สถานะ 

(1) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33  แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 0.06% ปกติ 0.01% ปกติ 
   

 โตรมาส 4/2560 โตรมาส 1/2561 

(2) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 
 0.17% ปกติ 0.10% ปกติ 

(3) แนวโน้มการว่างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 0.01% ปกติ 0.00% ปกติ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 

     การจ้างงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ มีนาคม 2561 จํานวน 458,960 คน เทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 510,961 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ มีอัตราชะลอตัว 
(MoM) อ ยู่ ที่ ร้ อ ย ล ะ -1 0 .1 8  ต า ม ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศที่จําหน่ายใน
ประเทศและคําสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ชะลอตัว  
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ คาดว่า
มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการ
ลดกําลังการผลิตส่วนเกินและจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีผลต่อสินค้าบางรายการ 
ได้แก่ แผงโซลาร์เซล และเครื่องซักผ้า อย่างไรก็ดี
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางรายการยังคงผลิตเพ่ิมขึ้น
เพ่ือการส่งออก เช่น ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงวงจรรวม 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
      การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ เดือน
มีนาคม 2561 มีจํานวน 474,049 คน เทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 395,939 คน ) 
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (MoM) 
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อย 19.73 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น เป็นผลมาจาก
การส่งออกที่ ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับคําสั่งซื้อและยอดการส่งออก
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
เป็นสําคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มช้ินส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ ในขณะที่กําลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดี 
เช่นเดียวกัน ผลจากการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ที่ออก
สู่ตลาด โดยรถยนต์น่ังขยายตัวเป็นหลัก 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 
         การจ้างงานอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์  
เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 1,097,302 คนเมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 1,236,252 คน) พบว่า
การจ้างงานอุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) ชะลอตัวอยู่ที่
ร้อยละ -11.24 ตามปริมาณการส่งออกสินค้าใน
บางรายการที่ชะลอตัวลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สับปะรด 
กุ้ง อาหารพร้อมรับประทาน และน้ําตาลทราย 

การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงในระยะหน่ึง 
เน่ืองจากผลผลิตสินค้าเกษตรยังคงเพ่ิมขึ้น ตาม
สภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ส่งผลให้ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรปรับตัวลดลง (YoY มีนาคม ร้อยละ -12.3) 
ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตามการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมอาหารฯ  จะฟ้ืนตัวได้ตามการ
ขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าสําคัญที่ส่งออกอาหารของ
ไทย ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ASEAN-5 แอฟริกาและจีนซึ่งปริมาณการส่งออกอาหาร
ยังคงขยายตัวได้ต่อเน่ือง (สถาบันอาหาร, กระทรวง
อุตสาหกรรม) 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน
มีนาคม 2561 มีจํานวน 219,297 คนเมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์2561 (จํานวน 157,567 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรม (MoM) ขยายตัวอยู่ที่
ร้ อ ย ล ะ  3 9 .1 8  ส อด ค ล้ อ ง กั บ ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.83 (MoM) 
โดยสินค้าที่ เก่ียวข้องมีการขยายตัว อาทิ ผ้าผืน 
เส้นด้าย และเส้นใยประดิษฐ์  
      การจ้างงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่ามีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ตามการส่งออกสินค้าสิ่งทอ เน่ืองจาก
เศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้น ต่อเน่ือง ประกอบกับ
อุปสงค์ของตลาดหลักและตลาดรองของไทยขยายตัว 
ทั้งน้ีไทยได้รับผลกระทบเชิงบวกจากมาตรการกีดกัด
การค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน ทําให้ทั้ง 2 ประเทศ 
ต้องติดต่อทางการค้ากับประเทศอ่ืน ดังน้ันไทยเป็น
ประเทศที่มีฐานการผลิตใหญ่ในภูมิภาค ทําให้มี
ความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าสิ่งทอ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
     การจ้างงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ณ เดือน
มีนาคม 2561 จํานวน 273,611 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 234,270 คน)พบว่า
การจ้างงานเพ่ิมขึ้น (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 16.79 ตาม
ปริมาณการส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัวในหลาย
ประเทศ อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และ
ฝรั่งเศส  
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ค าด ว่ ามี แ น ว โน้ ม ข ย าย ตั วต าม ก ารส่ งอ อ ก
เครื่องนุ่งห่มปี 2561 มีทิศทางเป็นบวกจากสภาพ
เศรษฐกิจโลกดีขึ้น เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 
และการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ
ผลิต ทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ ประกอบกับฐานตํ่าของการส่งออกในปี
ที่ผ่านมาและสถานการณ์การค้ากับสหรัฐและจีน ซึ่ง
ไทยได้รับประโยชน์ในฐานะเป็นฐานการผลิตสําคัญ 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก 
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก 
เดือนมีนาคม 2561 มีจํานวน 2,194,778 คน เมื่อ
เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM) พบว่าชะล
ตัวลงร้อยละ -12.19 สอดคล้องกับการบริโภคสินค้า
ในหมวดกึ่งคงทนที่หดตัวเล็กน้อยหลังจากเร่งไปมาก
ในช่วงต้นปี อย่างไรก็ดีปัจจัยสนับสนุนกําลังซื้อ
โดยรวมไม่เข้มแข็งและทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ลูกจ้างนอกภาค
เกษตรกรรมที่ปรับเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก (รายงาน
เศรษฐกิจและการเงิน  เดือนมีนาคม  ปี  2561, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย)   
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก 
มีแนวโน้มขยายตัวได้ สอดคล้องกับธุรกิจที่ปรับตัวดี
ขึ้น คือ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ตามปริมาณจําหน่าย
ของใช้ในครัวเรือน อาทิ นาฬิกาและเคร่ืองประดับ 
และการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศเป็นสําคัญ 
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมีนาคม ปี 
2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม 
พบว่าแนวโน้มการค้าปลีกช่องทางอื่น ๆ มีมูลค่าเพ่ิม
มากขึ้น (ช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ ร้านขายปลีกสินค้า
ใหม่อ่ืนๆ การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ บนแผงลอยและ
ตลาด การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ 
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โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต และ
การขายปลีกโดยไม่มี ร้านด้วยวิธี อ่ืนๆ ) ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงน้ีเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทําให้ผู้
อยู่ในอุตสาหกรรมน้ีมีแนวโน้มเป็นผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ เพ่ิ มมากขึ้ น  (รูป แบบการ จ้ างงานอาจ
เปลี่ยนแปลงไป มีผู้เข้าสู่อุตสาหกรรมน้ีเพ่ิมมากขึ้น) 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ณ เดือน
มีนาคม 2561 จํานวน 218,787 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (มีจํานวน 230,719 คน) 
(MoM) พบว่าการจ้างงานชะลอตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่
ร้อยละ  -5 .17  ทั้ งน้ี อุตสาหกรรมแม่ พิมพ์ เป็น
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry)หรือ
อุตสาหกรรมกลางนํ้าที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่
สําคัญเกือบทุกประเภท เน่ืองจากการผลิตสินค้า
หลายสาขาจําเป็นต้องอาศัยแม่พิมพ์ (Mould) ใน
การขึ้ น รูปและกําหนดรูปร่างผลิต ภัณ ฑ์ ให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และขนาดตามความต้องการ
ทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็น
อุตสาหกรรมที่ เช่ือมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น 
อุ ตสาหกรรมยานยน ต์และ ช้ินส่ วนยานยน ต์ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกและ
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนอากาศยาน 
เป็นต้น 
         การจ้างงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แม้ช่วงเดือน
มีนาคม 2561 มีการชะลอตัวเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม 
คาดว่าการจ้ างงานจะมี แนวโน้มปรับตัวดีขึ้ นได้
ตามปัจจัยบวกจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้นตามอุปสงค์ภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงสินค้าบางรายการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ ยั งคง
ขยายตัวได้ตามอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศ
เช่นเดียวกัน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ เดือน
มีนาคม 2561 จํานวน 1,199,345 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 1,296,543 คน) 
พบว่า มีอัตราการชะลอตัวร้อยละ -7.50 อาจเป็น
ผลกระทบจากนโยบายการลงทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวและปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาค
ก่อสร้าง 
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ เน่ืองจากการลงทุนในหมวดก่อสร้าง
ขยายตัวร้อยละ 3.4 ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงปลายปี 
สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และยอดการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 81 ของยอดการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม (ภาวะเศรษฐกิจไทยไตร
มาสแรกของปี 25614 และแนวโน้มปี 2561, สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

9. อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน 
      การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
ณ เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 272,123 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 294,674 คน) มีอัตราการ
ชะลอตัวลดลง (MoM) ร้อยละ -7.65 ตามดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมสาขาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เมื่อเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา มีอัตราการชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ -11.51 
(ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขา ประจําเดือนมีนาคม 
2561 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงตาม
ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้และเหล็กในประเทศ
ประกอบกับมีการขาดแคลนแรงงาน และผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน สําเร็จรูป มีการส่งออกไปตลาด
อาเซียนลดลง (ภาวะอุตสาหกรรม ฉบับเดือนเมษายน 
2561, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

      การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนยังคง
มีแนวโน้มขยายตัวได้ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก และการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศ
อาเซียนซึ่งมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ไทยจํานวนมาก 
เน่ืองจากคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และฝีมือประณีต
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

10. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน 
         การจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลาง
ทางการเงิน ณ  เดือนมีนาคม 2561 การจ้างงาน 
342,518 คน ชะลอตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือน กุมภาพัน ธ์  2561 (MoM) ร้อยละ  -6 .62 
ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา  
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลาง
ทางการเงิน คาดว่ายังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 
เน่ืองจากสถาบันการเงินยังคงทยอยปิดขยายสาขา
และชะลอการจ้างงานแทนตําแหน่งที่ลาออกและ
ทยอยเลิกจ้างพนักงาน ผู้ประกอบการแข่งขันกันใช้
กลยุทธ์ “ยกเลิกค่าธรรมเนียม” ธุรกรรมดิจิทัล เพ่ือ
แย่งชิงลูกค้า และสกัดผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรม เช่น 
true money alipay เป็นต้น มีการคาดการว่าจะ
กระทบรายได้ปีละ 2 หมื่นล้าน ส่งผลให้จะมีการเร่ง
การปิดสาขาของธนาคารให้ลดลงเร็วขึ้นเพ่ือลด
รายจ่าย การพัฒนา “ฟินเทค” หรือ ไฟแนนเชียล 
เทคโนโลยี (Financial Technology) ซึ่งจะเข้ามามี
บทบาทกับชีวิตคนไทยมากย่ิงขึ้น การใช้บริการทาง
การเงิน ด้วยตัวเอง โดยไม่ ต้องอาศัยคนเป็นผู้
ให้บริการธุรกรรมอีกต่อไป นอกจากน้ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ต้ังแบงค์ก้ิงเอเย่น (Banking Agent) เพ่ือเป็นตัวแทน
ของธนาคารพาณิชย์ สามารถให้บริการ รับฝาก ถอน 
โอน ชําระเงิน สําหรับลูกค้ารายย่อย เพ่ือความ
สะดวกของลูกค้า นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการ
ภาษีทั้งในส่วนของภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ เพ่ือจูงใจให้ธนาคาร
พาณิชย์ในไทยมีการควบรวมให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น 
สามารถแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศได้ 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 

11. อุตสาหกรรมขนส่ง 
         การจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่ง ณ เดือน
มีนาคม มีจํานวน 703,416 คน เทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 486,627 คน) พบว่ามี
อัตราการขยายตัว (MoM) อยู่ที่ ร้อยละ 44.55 
ปรับ ตัวเพ่ิ มขึ้ นตาม ธุรกิจที่ เ ก่ี ยวเน่ื องกับการ
ท่องเที่ยว โดยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ขยายตัวในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน 
สอดคล้องกับการเปิดเส้นทางการบินใหม่จากเมือง
รองของประเทศจีนมายังประเทศไทย และจํานวน
นักท่องเที่ยวยุโรปขยายตัวดีจากผลของการเหล่ีอม
วันหยุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์มาอยู่ในเดือนน้ี  
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมการขนส่งคาดว่า
ยังคงมีแนวโน้มทรงตัว เน่ืองจากธุรกิจขนส่งปรับ
ลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉพาะการขนส่งสินค้า 
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับฤดูกาล
ที่ลดลง (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมีนาคม 
2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตามกา
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและการพัฒนา
พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีความ
ชัดเจนมากขึ้น สร้างความเช่ือมั่นให้ภาคธุรกิจและ
นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่งผลทางบวกต่อการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมขนส่ง 

 

ที่มา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ สังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ 
      การจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพสังคม
สงเคราะห์ฯ  ณ  เดือนมีนาคม  2561 มีจํานวน
107,366 คน เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(จํานวน 121,678 คน) พบว่าการจ้างงานชะลอตัวใน
อัตราที่ลดลง (MoM) อยู่ที่ ร้อยละ -11.76 การ
จ้างงานมีการปรับตัวดีขึ้น ตามปัจจัยบวกที่คาดว่า
ส่งผลต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเตรียมขยาย
การลงทุนรองรับคนไข้ต่างชาติที่ เข้ามาทํางานใน
เมืองไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ชาวญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ เป็นต้น 
      การจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพสังคม
สงเคราะห์ฯ คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นได้ 
สอดคล้องกับปริมาณการส่งออกยาและเวชภัณฑ์ทางการ
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แพทย์ที่ ยังขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนามและเมียนมา ประกอบกับปัจจัยบวกช่วยหนุน
การเติบโตของรายได้ ได้แก่ การเพ่ิมสิทธ์ิเข้ารับการตรวจ
สุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสํานักงานประกันสังคม 
(Social Security) ทํ าให้ โรงพยาบาลที่ มี ฐานผู้ ป่ วย
ประกันสังคมจํานวนมากได้รับประโยชน์  และอัตราการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงของคนไทย
มีมากขึ้น อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน เป็นต้น ทําให้ความต้องการใช้บริการทาง
การแพทย์มีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง (แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ปี 2561, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)   
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม 
      การจ้างงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 
เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 365,325 คน เมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 439,233 คน) 
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรมมีอัตราการชะลอตัวลดลง (MoM) ร้อยละ
-16.83 เน่ืองจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีนปรับตัว
ลดลงภายหลังจากหมดเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อน
หน้า อย่างไรก็ตามเมื่อปรับฤดูกาลแล้วจํานวน
นักท่องเที่ยวยังคงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 จากเดือนก่อน 
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมีนาคม 2561, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวได้ ตามปัจจัยบวก
ด้านสภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ฟ้ืนตัวดี
อย่างต่อเน่ืองรวมถึงเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่ง
เป็นช่วงหยุดยาวของไทย ประกอบกับกับปัจจัย
สนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นปัจจัยในการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารเดือน
มีนาคม 2561 จํานวน 519,586 คน เทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 (จํานวน 582,805 คน) พบว่า
การจ้างงานมีอัตราการหดตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 
-10.85 ตามภาคการท่องเที่ยวที่อ ยู่ในช่วงก่อน
เทศกาลสงกรานต์ และเป็นช่วงหลังตรุษจีนที่เป็น
ฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบ
กับผู้บริโภคยังมีความวิตกกังวลเก่ียวกับปัญหาค่า
ครองชีพและราคาสินค้า 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารคาดว่า
จะมีแนวโน้มขยายตัวได้ ตามสภาพเศรษฐกิจที่
ขยายตัวและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งน้ีปัจจุบันมี
ความนิยมการบริโภคที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
เช่ น  ความ นิ ยม ร้ าน อ าห ารแบบค า เฟ่  และ 
co working space ที่กําลังได้รับความนิยม ส่งผล
ทางบวกต่อการจ้างงานในอุตสากรรมภัตตาคาร 
อย่างไรก็ตามคาดว่ามูลค่าที่ขยายตัวส่วนหน่ึงมาจาก
การต้ังราคาในระดับสูงเพ่ือให้ครอบคลุมกับต้นทุนที่
ปรับเพ่ิมขึ้น อาทิ ค่าเช่าที่และค่าแรงที่ปรับเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.  แนวโน้มการจ้างงานรายอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง 
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การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีช้ีนําที่มี นัยสําคัญต่อตลาดแรงงาน 
ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑ์ที่อาจกระทบต่อการจ้างงาน โดยมีอุตสาหกรรมต้องเฝ้าระวัง  
5 อุตสาหกรรม (ใช้ข้อมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 1 ปี 2561 

ความน่าจะเป็น แนวโน้ม 
การเฝ้าระวังการจ้างงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 5 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   99.99% แจ้งเตือน 

 2. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 80.61% แจ้งเตือน 

 3. อุตสาหกรรมเคร่ืองไม้เคร่ืองเรือน 92.07% แจ้งเตือน 

 4. อุตสาหกรรมขนส่ง 84.51% แจ้งเตือน 

 5.อุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมด้านบริหารชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ 

99.99% แจ้งเตือน 

 

สําหรับอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานท่ียังอยู่ในภาวะปกติ มีจํานวน 9 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์  
4. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 5. อุตสาหกรรมขายส่งและขายปลีก 6. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 7. อุตสาหกรรมการ
เป็นสื่อกลางทางการเงิน 8. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 9. อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญ 

การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม
ประเทศ อยู่ในภาวะปกติ และคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 
ข้างหน้า กล่าวคือ ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2561 ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน กลุ่มประเทศ 
OECD และประเทศอินโดนีเซีย ชะลอตัว ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย ขยายตัว 

ประเทศ ดัชนีชี้นํา ค่า อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะชีน้ําตลาดแรงงานไทย 
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ภาวะ
เศรษฐกิจ  
เดือน 
มีนาคม
2561 

อ้างอิง  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561

ค่า% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

ค่า% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุ่น 99.90 -2.24 -0.09 ชะลอตัว ปกติ -0.19 ชะลอตัว ปกติ 

2.  จีน 99.00 -3.19 -0.70 ชะลอตัว ปกติ -0.10 ชะลอตัว ปกติ 

3. กลุ่มประเทศ OECD 100.00 -1.97 0.00 ชะลอตัว ปกติ -0.09 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 100.20 -2.24 0.30 ทรงตัว ปกติ 0.40 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 99.30 -6.53 -0.60 ชะลอตัว ปกติ -0.99 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 100.90 -2.01 1.10 ขยายตัว ปกติ 1.5 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี้วัด

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน

แรงงานราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ 
การจ้างงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยชี้นํา 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดอืน
มีนาคม 
2561 

 

ณ เดอืนมีนาคม 2561

Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งาน

ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลติ 

อัตราการ
ใช้กําลัง
การผลิต 

ดัชนี      
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตราการใช้
น้ํามันดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อมั่น

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชนี 
ค้า
ปลีก 

อัตราการใช้
แก็ส NGV 

จํานวน
นักท่องเที่ยว 

1 . ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (ISIC 27) 
-อิเล็กทรอนิกส์ 
 (ISIC 26) 

-0.60 -11.2 -11.98 -4.07 ชะลอตัว  
 

13.42 
 

15.35 

 
 

-4.54 
 

3.33 

 
 

-4.95 
 

4.73 

 
 

5.24 
 

9.82 

- - - - -  
 

0.45 

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

45 % 

- มูลคา่การส่งออก
เครือ่งใช้ไฟฟา้และ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ขยายตัวต่อเนื่องใน
ตลาดหลัก 

2.  ย า น ย น ต์ แ ล ะ
ชิ้นส่วน 
 (ISIC 2910) 
 
 

-6.91 -2.01 -14.41 10.64 ขยายตัว -7.26 
(รถยนต์ 

อุปกรณ์และ
ส่วน 

ประกอบ) 

11.01 11.87 10.79 - - - - - 0.00 ไม่มโีอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน 

-การจําหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศชะลอตัวแต่การ
ผลิตเพื่อการส่งออก
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว์ 
 (ISIC 10) 

0.38 5.08 2.44 -2.48 ชะลอตัว 1.91 
(อาหารทะเล
กระป๋องและ

แปรรูป) 

9.07 12.18 5.73 - - - - - 0.00 ไม่มโีอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน 

- การส่งออกขยายตัว 
- การบริโภคในประเทศ
ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต าม
ภาวะเศรษฐกิจ 

4. สิ่งทอ 
-สิ่งทอ (ISIC 13) 
-ด้ายฝ้าย  
(ISIC 1311) 
 
 

6.68 8.62 4.74 -12.12 ชะลอตัว  
6.15 
4.95 

 
-20.63 
-32.13 

 

 
-13.07 
-6.55 

 
-23.87 
-20.44 

 
 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

99% 
 

- การส่งออกเส้นใย สิ่ง
ทอ ขยายตัวจากการ
พัฒนาและผลิตเส้นใย
สมบัติพิเศษ  
- การผลติและจําหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศ
ชะลอตัวตามความ
ต้องการทีล่ดลง 

 

 

   

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี้วัด ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ     
การจ้างงาน 

ปัจจัยชี้นํา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม มูลค่าการ ณ เดอืนมีนาคม 2561

อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การจ้างงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ล่าสุดไตรมาส 1/2561) มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้กําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือน
มีนาคม 2561 นํามาวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของอุตสาหกรรมประกอบแนวโน้มโอกาสการจ้างงานในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง
งาน

ลูกจ้าง
เอกชน 

ส่งออก 
ณ เดอืน 
มีนาคม 
2561 

 ดัชนี
ผลผลติ 

อัตรา
การใช้
กําลัง
การ
ผลิต 

ดัชนี     
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้ 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

แรงงานราย   
อุตสาหกรรม 

รายอุตสาหกรรม 
 

ดัชนี 
ค้าปลีก 

อัตรา
การใช้
แก็ส 
NGV 

จํานวนนัก 
ท่องเที่ยว 

5 .เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม 
(ISIC14) 

-13.75 -14.65 -3.69 -14.94 ชะลอตัว 3.53 -5.79 -7.74 -3.59 - - - - - 0.00 ไม่มโีอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน 

 

- การส่งออกขยายตัว
เนื่องจากไทยเป็นแหล่ง
ผลิตและส่งออกให้กับ
แบรนด์ต่างประเทศ 

6. ขายส่ง ขายปลีกฯ 
-ขายส่ง 
-ขายปลีก 

7.92 -1.04 2.19 -5.52 ชะลอตัว - - - - 11.37 
(ก.พ.
61)

- - -  0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 1 % 

 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 

9.09 
(ก.พ. 
61) 

7. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แม่พิมพ์ 
 

4.93 -3.17 9.95 -0.48 ชะลอตัว -17.00 
 (แม่พมิพ์ 
หุ่น แบบ
หล่อโลหะ) 

- - - - - - - - 0.80 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 80%  

 

-ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัว 
-การส่งออกหดตัว 

8. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ก่อสร้าง 
-การผลิตปูนซี เมนต์ 
ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร์ 
 (ISIC 2394) 
-เหล็กและเหล็กกล้า  
(ISIC 2410) 
 

-11.68 -9.51 -6.20 -24.44 ชะลอตัว  
 

-25.42 
 
 
 

73.32 

 
 

3.89 
 
 
 

0.81 

 
 

4.25 
 
 
 

1.24 

 
 

-3.17 
 
 
 

-3.54 

- - - - - 0.00 ไม่มโีอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน 

 

- การลงทุนในหมวด
ก่อสร้างขยายตัว 
- ขยายตัวตามการ
ก่อสร้างภาคเอกชนและ
การก่อสรา้งของ
รัฐวิสาหกิจ 
 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี้วัด

ค่าพยากรณ์
ระบบ 

เตือนภัยด้าน
แรงงานราย    
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวะการจ้างงาน 
รายอุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยชี้นํา 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม มูลค่าการ

ส่งออก 
ณ เดอืน
มีนาคม
2561 

 

ณ เดอืนมีนาคม 2561

Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งานลูกจ้าง
เอกชน

ดัชนี
ผลผลติ 

อัตรา
การใช้
กําลัง

การผลิต 

ดัชนี    
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้
ประกอบ 
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว

อัตรา
การเข้า
พัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 
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ดัชนี 
ค้า
ปลีก 

อัตรา
การใช้
ก๊าซ
NGV 

จํานวน
นักท่องเที่ยว 

9. ไม้และเครื่องเรือน 
-ก า ร ผ ลิ ต ไม้ แ ล ะ
ผลิ ตภัณฑ์ จากไม้ ฯ
(ISIC 20) 
-การผลิตเฟอร์นิเจอร์   
( ISIC 31) 

-4.25 5.37 6.86 -1.54 ชะลอตัว  
-40.57 

 
 

-19.13 

 
- 
 
 

-17.31 

 
- 
 
 

-19.02 

 
- 

 
 
-4.65 

- - - - - 0.92 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน  92% 

-การผลิตและจําหน่าย
ในประเทศลดลง 
- การส่งออกไม้และ
ผลิตภณัฑ์ไม้ขยายตัว 

10. การเป็นสื่อกลาง
ทางการเงิน 

-10.36 0.71 -3.03 0.26 ขยายตัว - 
 

 

- - - - - - - 9.95 
 

0.22 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 22% 

 

- ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัว 

11. ขนส่ง 2.46 9.59 6.27 -7.87 ขะลอตัว -  - - - - 1.8 - -  0.84 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 84% 

- การขยายตัวของ
นักท่องเทีย่ว การ
ส่งออกและการผลิต
สาขาอุตสากรรมชยาย
ตัว 

-9.7 

12. งานด้านสุขภาพ
งานสังคมสงเคราะห์ 
-เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์   
(ISIC 3250) 
-ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช
กรรม  
(ISIC 21) 

9.34 -2.31 3.49 -28.96 ชะลอตัว  
 

 
0.10 

 
 

5.02 

 
 

 
-3.71 

 
 

9.51 

 
 

 
-13.14 

 
 

-3.34 

 
 

 
-1.52 

 
 

8.00 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน  99 % 

- GDP ในอุตสาหกรรม
สุขภาพขยายตัว 
- การส่งออกยาไป
ต่างประเทศลดลงตาม
คําสั่งซื้อทีล่ดลง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี้วัด

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือนภัย
ด้านแรงงาน

ราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวะการจ้างงาน 
รายอุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยชี้นํา 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดอืน
มีนาคม
2561 

 

ณ เดอืนมีนาคม 2561

Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งานลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลติ 

อัตรา
การใช้
กําลัง

การผลิต 

ดัชนี    
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้ 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชนี 
ค้า
ปลีก 

อัตรา
การใช้
แก็ส 
NGV 

จํานวน
นักท่องเที่ยว  
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะท้อนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใช้กําลังการผลิต สะท้อน ภาวการณ์ผลิตและความต้องการของตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราส่วนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
                             -      ดัชนีการส่งสินค้า สะท้อน ภาวการณ์จําหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนในตลาดสินค้า ซึ่งบ่งบอกระดับการขนส่ง 

13 .ท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรม 

-4.51 -1.68 3.59 -2.80 ชะลอตัว - - - - - - 1.00 
(Q1/61) 

 

- - 0.34 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน   34 % 

-จํานวนนักท่องเทีย่ว
และอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยขยายตัวต่อเนื่อง 

16.27 

14. ภัตตาคาร 4.81 5.48 6.34 -17.54 ชะลอตัว - - - - - - - 16.27 
 

- 0.00 ไม่มโีอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

- ดัชนีราคาผู้บริโภค
หมวดอาหารฯ ขยายตัว 
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ตารางการวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยจากดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 
 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
(Composite Signal indicator) 

ค่าอ้างอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ณ มีนาคม 2561 

สถานะ 

ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock  
1. การใช้กระแสไฟฟ้า  

(ล้านกิโลวัตต์/ชม.) 
0.00 -0.38 เตือนภัย 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 9.46 ปกติ 
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 5.53 ปกติ 
4. มูลค่าการจําหน่ายรถยนต์ (คนั) -26.95 12.12 ปกติ 
5. มูลค่าการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ (คัน) -33.41 0.33 ปกติ 
6. มูลค่าการส่งออก -8.83 6.28 ปกติ 
7. พ้ืนที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 
-45.61 - - 

8. ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -6.71 เตือนภัย 
9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ -45.27 12.77 ปกติ 
10. ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ -8.80 1.33 ปกติ 
11. อัตราการใช้กําลังการผลิต -10.46 12.97 ปกติ 
12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 
-4.72 3.16 ปกติ 

    ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock  
13. ราคานํ้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลล่าห์สหรฐั/บาร์เรล) 
57.62 27.97 ปกติ 

 
* หมายเหตุ 

ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ 
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน 
ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้เกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ 
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน 
 
 
 

 
Template ด้านเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561 

 
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนล่าสุด 
(มี.ค.61) 

เดือนก่อนหน้า 
(ก.พ.61) 

เดือนล่าสุดของ 
ปีก่อนหน้า 
(มี.ค.60) 

ต้นไตรมาสปัจจุบัน 
 เดือนล่าสุดปี 61 

(มี.ค.61) 

ต้นไตรมาสปัจจุบัน 
 เดือนล่าสุดปี 60 

(มี.ค.60) 

1. ผู้มีงานทํา  

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 11,845,840 11,267,000 11,340,580 11,845,840 11,340,580 
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(%YoY) 0.45 0.54 0.78 0.45 0.78 

    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานท่ีมีนายจ้าง ม.33) 

10,913,304 10,858,657 10,524,660 10,913,304 10,524,660 

(%YoY) 3.52 3.32 1.71 3.52 1.71 

2. จํ าน วน ผู้ ว่ างงานจากทะ เบี ยน
ประกันสังคม (SSO) 

144,790 130,419 145,151 144,790 145,151 

(%YoY) -0.25 0.66 8.93 -0.25 8.93 

3.จํานวนผู้ว่างงานจากการสํารวจ (NSO) 440,300 490,800 495,670 440,300 495,670 

(%YoY) -11.17 14.22 24.87 -11.17 24.87 

4.อัตราการว่างงาน : สสช 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนล่าสุด 
(ก.พ.61) 

เดือนก่อนหน้า 
(ม.ค.61) 

เดือนล่าสุดของ 
ปีก่อนหน้า  
(ก.พ.60) 

ต้นไตรมาสปัจจุบัน  
 เดือนล่าสุดปี 61 

(ม.ค.61 – ก.พ.61) 

  

ต้นไตรมาสปัจจุบัน 
 เดือนล่าสุดปี 60 

(ม.ค.60 – ก.พ.60)

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผู้สมัครงานใหม่ 11,279 14,818 15,541 26,097 31,348 

(%YoY) -27.42 26.31 -65.25 -4.31 -68.16 

    5.2 ตําแหน่งงานว่าง 31,193 43,849 33,889 75,042 71,539 

(%YoY) -7.96 43.09 -21.22 16.28 -10.49 

    5.3 การบรรจุงาน 24,700 24,274 23,617 48,974 52,448 

(%YoY) 4.59 8.72 -22.40 6.59 -46.40 

 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , สํานักงานประกันสังคม) , สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผู้มีงานทาํ ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังน้ี 

1.1 ผู้มีงานทําภาคการเกษตร คือ ข้อมูลผู้มีงานทําจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (NSO) 
1.2 ผู้มีงานทํานอกภาคการเกษตร คือข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจ้าง) : มาตรา 33 (SSO : MOL) 

                2. ผู้ว่างงานจากทะเบียน คือ ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                3. ผู้ว่างงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ คอื บุคลที่มอีายุ 15 ปีข้ึนไปและในสัปดาห์แห่งการสาํรวจมีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใด 
ดังต่อไปน้ี    
                    3.1 ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานประจํา แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์  
                     3.2 ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานประจํา และไม่ได้หางานทําในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทํางานในสัปดาห์แห่งการสํารวจ  
 4. อัตราการว่างงาน ใช้ข้อมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการทํางาน เป็นข้อมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน 
 = จํานวน ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน – จํานวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    
           จํานวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    

 
 

 
สรุป เกณฑว์ิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

 

1. กรณีวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงานน้ันจะใช้ข้อมูลของจํานวนผู้ประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเป็น

ตัวแปรอ้างอิง เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือนและมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยได้ โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ที่ส่ งสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจ้างงาน  
(1.การใช้กระแสไฟฟ้า 2.อัตราการใช้กําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 4.มูลค่าการส่งออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคานํ้ามันดิบ Brent 7.มูลค่าการจําหน่ายรถยนต์ 8.มูลค่าการจําหน่ายรถจักยานยนต์ 9.พ้ืนที่ 

X 100
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รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีช้ีนํา 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งช้ีระดับภัย คือ  
1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกัน 7-13 ตัว 
2. ระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกัน 6 ตัว 
3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกันไม่เกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงาน       
ว่าจะอยู่ระดับใด โดยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งช้ีระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจ้างงานลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณ์ที่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนตํ่ากว่าร้อยละ 1         
จนถึงระดับติดลบไม่เกินร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน 

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะที่จํานวนผู้ประกันตนขยายตัวตามปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งสะท้อนว่าการ
จ้างงานและจํานวนผู้ประกันตนมีการขยายตัวที่ใกล้เคียงหรือไม่น้อยไปกว่าการขยายตัวของกําลังแรงงานใน
ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานสําหรับแบบจําลอง Multinomial Logistic 
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี้ระดับ คือ 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ต้ังแต่ 0 – 40 %       = สีเขียว 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ต้ังแต่ 41 – 50 %     = สีเหลือง 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ต้ังแต่ 51 – 100 %   = สีแดง 

3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลสํานักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑ์วิกฤต คือ 
3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ

จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจํานวน 12 เดือนติดต่อกัน  
 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะส้ัน (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ

จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน 
 
3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ (NSO : LFS) 

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจ้างงาน คือการลดลงของการจ้างงาน
มากกว่าร้อยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการว่างงาน คือ กรณีที่จํานวนคนว่างงานใน
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  

3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานรายสาขา เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานสาขา
ใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาส
ติดต่อกัน 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากข้อมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 
3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 
    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จํานวน       

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จํานวน         

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
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  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 
   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จํานวน      

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จํานวน        

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางบทวิเคราะห์ทีเ่ก่ียวขอ้งกับดัชนีชีน้าํเศรษฐกิจการแรงงาน 

ช่ือบทวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล/เว็บไซต์ ประเภทการเผยแพร่ วันท่ีเผยแพร่ หมายเหต ุ
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 
1 .ภ าว ะ เศ รษ ฐกิ จ อุ ต ส าห ก ร รม
ประจําเดือนมีนาคม 2561 

สน ง .เศ รษ ฐกิ จ อุ ต ส าห ก รรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  เม.ย. 2561 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี
ผ ล ผ ลิ ต ภ าค อุ ต ส าห ก ร รม 
มีนาคม 2561

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไทยไตรมาส 1/2561 และแนวโน้ม 
ไตรมาส 2/2561 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

 พ.ค. 2561 แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไท ย ไต รมาส  1 /2561  และ
แนวโน้มไตรมาส 2/ 2561

3.ราย งาน เศ รษ ฐกิ จ แ ละก าร เงิน 
เดือนมีนาคม 2561 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th 

  เม.ย. 2561 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี
ช้ีนําเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินเดือนมีนาคม 2561

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนมีนาคม 2561 

สนง.สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

  เม.ย. 2561 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ผลการ
สํ ารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรมีนาคม 2561

5. ข้อมูลจํานวนผู้มีงานทําท่ีเป็นลูกจ้าง
ภาคเอกชนจําแนกตามอุตสาหกรรม 
จากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรไตรมาส 1/2561 

สนง.สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

  พ.ค. 2561 แสดงข้อมูลจํานวนผู้มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
1/2561 

6. NESDB ECONOMIC REPORT
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2561 
และแนวโน้มปี 2561  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
www.nesdb.go.th 

  พ.ค. 2561 แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
เศ รษ ฐกิ จ ม ห ภ าค ไต รม าส 
1/2561และแนวโน้มปี 2561

7.  Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1/2561  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  พ.ค. 2561 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
1/2561 
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http://social.nesdb.go.th
8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - มี.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 
อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และยุโรป 
เดือนมีนาคม 2561

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - มี.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และจีน เดือนมีนาคม 2561

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - มี.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 
เดือนมีนาคม 2561

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - มี.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น มีนาคม 2561

12. รายงานดัชนีความเช่ือมั่นทางธรุกิจ 
(Business Sentiment Index) 
กุมภาพันธ์ 2561 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 

  มี.ค. 2561 แสดงข้อมูลผลการสํารวจความ
เช่ือมั่นทางธุรกิจจากกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
609 ราย เป็นรายเดือน 

 


