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ส่วนที่ 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนกันยายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับ      
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 2.56 และลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.75 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรมที่
ส่งผลด้านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก่ การผลิตน  าตาล การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และแผงวงจร 
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา 
 

ตาราง : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2561 (MoM) และ (YoY) ดังนี  

หัวข้อ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนกันยายน 2561 
(MoM) 

เดือนกันยายน 2561 
(YoY) 

ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพ่ิม) 111.20 
ลดลง 

ร้อยละ 1.75 

113.20 
ลดลง 

ร้อยละ 2.56 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต ร้อยละ 66.35 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า คั ญ 
ที่ส่งผลด้านบวก ต่อดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ 
การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ  

การแปรรูปและการถนอมปลา 
การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช 
การผลิตน  ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ 

การผลิตน  าตาล 
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร 

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า คั ญ 
ที่ส่งผลด้านลบ ต่อดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน  าตาล 

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละแผงวงจร 
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐาน 

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั นต้น 
การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่น ๆ 

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย 

การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน 

 
 

  

  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน ้าหนักมูลค่าเพิ่ม) 

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานประจ้าเดือน กันยายน 2561 

 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนกันยายน 2561 
 จ้านวนโรงงาน จ้านวนลูกจ้าง 

มีจ้านวนโรงงานได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ 

354 แห่ง 9,197 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 113 แห่ง 
(31.92%) 

3,727 คน 
(40.52%) 

    -ส่วนภูมิภาค 241 แห่ง 
(68.08%) 

5,470 คน 
(59.48%) 

มีการจ้างงานใน
โรงงาน 

ขนาด S 340 แห่ง 6,489 คน 

ขนาด M 12 แห่ง 1,798 คน 

ขนาด  L 2 แห่ง 910 คน 

การแจ้งเลิกกิจการของโรงงาน 115 แห่ง 1,931 คน 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.14% 

ท่ีมา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมครั งท่ี 10/2561 วันท่ี 30 ต.ค. 2561) 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการว่างงานรายเดือนของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้มีงานท้า (ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ และส้านักงานประกันสังคม) 
           1.1 ผู้มีงานท้า 

1) ผู้มีงานท าภาคเกษตร (กันยายน 2561)  จ านวน 12,902,400 คน 
 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  0.37 % 
2) ผู้มีงานท าภาคเกษตร  (สิงหาคม 2561) จ านวน 12,392,020 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)  0.09 % 
3) ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร (กันยายน 2561) 

(ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จ านวน 11,586,458 คน 

 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  7.95 % 
4) ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร (สิงหาคม 2561) จ านวน 11,537,041 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2561 เทียบกับ สิงหาคม 2560)  7.90 %    

 จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 มีผู้ มี งานท าภาคเกษตร จ านวน  12 ,902, 400 คน มี อัตรา 
การขยายตัวอยู่ที่  0.37% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กันยายน 2560 จ านวน 12 ,440,270 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่  -0.66%) แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2561 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าเดือนกันยายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 0.37% 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งมีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 0.09% ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร จ านวน 11,586,458 คน มีอัตรา
การขยายตั ว  7 . 95% ขย ายตั ว เ พ่ิมขึ้ น เมื่ อ เที ยบกั บ เ ดื อน เดี ย วกั นของปี ที่ ผ่ านมา  ( กั นยายน  2560 
ซึ่งมีจ านวน 10,733,498 คน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 2.86%) แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ของเดือนกันยายน 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนสิงหาคม 2561 พบว่าเดือนกันยายน 2561 มีอัตราการขยายตัว 
อยู่ที่ 7.95% ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 7.90% 

ภาวะการว่างงาน (ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ)  

  อัตราการว่างงาน เดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.97 อัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้ว (กันยายน 2560) ซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.17 หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม 2561) 
อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.04 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.97 
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ที่มา : ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ
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โอกาสในการท้างาน (กรมการจัดหางาน) 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

  จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 โอกาสในการท างานมีผู้สมัครงานใหม่ จ านวน 9,751 คน 
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 33.80% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กันยายน 2560) ต าแหน่งงานว่างจ านวน  
29,033 คน มี อัตราการชะลอตัวอยู่ที่  -4.34% เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  (กันยายน 2560) 
การบรรจุงานจ านวน 20,762 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -30.89% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  
(กันยายน 2560) ส่วนอัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 71.51% มีการชะลอตัวอยู่ที่ 
-27.74% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กันยายน 2560) อัตราของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่าง อยู่ที่ 35.59% 
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 39.89% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กันยายน 2560) 
   

1) ผู้สมัครงานใหม่ (กันยายน 2561)  จ านวน 9,751 คน 
 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  33.80 % 
2) ต าแหน่งงานว่าง (กันยายน 2561) จ านวน 29,033 คน 
 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  -4.34 % 
3)   การบรรจุงาน (กันยายน 2561) จ านวน 20,762 คน 
 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  -30.89 % 
4)    อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง (กันยายน 2561)  71.51 % 
 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  -27.74 % 
5) อัตราของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่าง (กันยายน 2561)      35.59 % 
 - YoY (กันยายน 2561 เทียบ กันยายน 2560)  39.89 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจ  

กันยายน 2561 ตุลาคม 2561 ที่มา 

         เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2561 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน 
โดยอุปสงค์ในประเทศขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนในเกือบทุกหมวดสินค้า 
และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส าหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว 
ด้านอุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวชะลอลงตามการส่งออกสินค้าที่หดตัว สอดคล้อง
กับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวเล็กน้อยจาก
นักท่องเที่ยวอาเซียนเป็นส าคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ลดลงตามราคาอาหารสดเป็นส าคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื นฐานปรับเพ่ิมขึ นจาก
เดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพ่ิมขึ นตามการลดลงของการน าเข้าทองค า
เป็นส าคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิ 

       เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศเป็นส าคัญ  
โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวดสินค้า 
ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว การส่งออก
สินค้าขยายตัวชะลอลงสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี 
จ านวนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มยังคงหดตัวโดยเฉพาะ จีน ขณะที่นักท่องเที่ยว
อาเซียนยังขยายตัวดี ด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อย 
ส่วนการจ้างงานโดยรวมมีการขยายตัวเล็กน้อยโดยเฉพาะภาคการผลิต 
ที่มีการผลิตมากขึ น ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะด้าน
เพ่ิมขึ น 

รายการเศรษฐกิจและ
กา ร เ งิ น เ ดื อน ตุ ล าคม 
2561, รายงานแนวโน้ม
ธุรกิจ (รายไตรมาส), 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
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ส่วนที่ 2  ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนกันยายน 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

              ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกันยายน 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จ านวน 11,586,458 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.95 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 
2560 ซึ่งมีผู้ประกันตน จ านวน 10,733,498 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การท างานเพ่ิมข้ึนถึง 852,960 คน 
ส าหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนกันยายน 2561 
มีจ านวน 151,910 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และมีอัตราการ
ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -9.94 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 มีจ านวน 168,676 คน ทั้งนี้จากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือนกันยายน 2561 คิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.31 ส าหรับจ านวนลูกจ้าง
ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ในเดือนกันยายน 2561 มี
จ านวนทั้งสิ้น 22,120 คน คิดเป็นร้อยละ 0.19 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.20 

 

ภาวการณ์จ้างงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33) 

0.54 0.43 7.90 7.95 

จ านวนผู้ว่างงาน ณ ปัจจุบัน 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.) 

0.44 -9.94 6.84 3.17 

 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 

อัตราการว่างงาน (%YOY) 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.และ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ) 

5.57 8.05 6.84 3.71 

อัตราการเลิกจ้างลกูจ้างในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 (ร้อยละ) 
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ
เลิกจ้าง สปส.และผู้ประกันตนมาตรา 33 ) 

0.21 0.21 0.20 0.19 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณ์การจ้างงาน (เดือนกันยายน 2561) 
      จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จ านวน 11,586,458 คน 
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนกันยายน 2560) ซึ่งมีจ านวน 
10,733,498 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนกันยายน 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 
พบว่าในเดือนกันยายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.95 ขยายตัวจากเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 
ร้อยละ 7.90 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ  
(ดูแผนภาพที่ 1 และ 2) 
 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  
 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานแรงงาน 
2 : จ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

-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

                                                       

                    
          = -11.04%

                       
          = -2.93%

                       

           = 0.21%

เดือน 

     61/     60=3.52% 
     61/     60=3.97% 
พ   61/พ   60=7.80% 
     61/     60=8.04% 
    61/    60=7.71% 
    61/    60=7.90% 
    61/    60=7 9 % 
 
 

พ    6 1     จ        
   จ    11, 6 ,81     
     61    จ          
   จ    11,   , 11    
    61    จ          
   จ    11, 7 ,0      
    6 1     จ        
   จ    11,  7,0 1    
 

    6 1     จ        
   จ    11, 86,  8    

    6 1             
1 1,910    
                 
= 3.71% (%YoY) 
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2. สถานการณ์การว่างงาน 

 (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จ านวนผู้ว่างงาน (กันยายน 2561) จ านวน 151,910   คน 
   -  YoY (กันยายน 2561 เทียบกับ กันยายน 2560)                            3.71  % 
  - MoM (กันยายน 2561 เทียบกับ สิงหาคม 2561)      - 9.94  % 
 2)    จ านวนผู้ว่างงาน (สิงหาคม 2561) จ านวน 168,676  คน 

- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบกับ สิงหาคม 2560)                    6.84   % 
- MoM (สิงหาคม 2561 เทียบกับ กรกฎาคม 2561)                  -0.44   % 

 จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 มีผู้ว่างงานจ านวน 151,910 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.71 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจ านวน 146,471 คน) และเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่แล้ว  ( เดือนสิ งหาคม 2561 ซึ่ งมีจ านวน 168,676 คน) มี อัตราการชะลอตัวอยู่ที่ ร้อยละ -9.94 
ทั้งนี้ จากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือนกันยายน 2561 คิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ 
ร้อยละ 1.31 มีการลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.46 ส าหรับข้อมูลอัตรา
การว่างงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.97 มีอัตราการว่างงานน้อยกว่ากับเดือนสิงหาคม 
2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.04 (ดูแผนภาพที่ 3 แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 1) 
 

 หมายเหตุ : อัตราว่างงาน ค านวณจาก ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน x 100  
    ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั งหมด 

แผนภาพที่ 3 : อัตราการเติบโตของจ้านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 และอัตราการว่างงานจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
  

    61 = 1 1,910    
(%YoY)   =   71% 
(%MoM)  = -9 9  % 
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   ภ พ    4 :                            จ        จ                            จ                 
        โ ช   ด     ณ                                                                           ถ    ห  ช    
 

 
 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ตารางท่ี 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจ้านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 

จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %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    155,559 5.22

พ.ค. 117,149   7.05 118,397    1.07 140,854    18.97 155,719   10.55    160,180 2.86

มิ.ย. 123,109   18.08 134,573    9.31 152,240    13.13 156,587   2.86    165,310 5.57

ก.ค. 128,510   9.86 135,543    5.47 153,661    13.37 156,791   2.04    169,418 8.05

ส.ค. 119,786   7.96 138,189    15.36 161,012    16.52 157,883   -1.94    168,676 6.84

ก.ย. 118,580   10.28 130,744    10.26 151,489    15.87 146,471   -3.31 151,910   3.71

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

จ ำนวนและอัตรำกำรเปลีย่นแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน รำยเดือน ปี 2554 - 2560 : %YoY

2560
เดือน/ปี

255925582557
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3. สถานการณ์การเลิกจ้าง 

             จ      จ                             คิดจากจ านวนผู้ประกันตนที่ส านักงาน
ประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ เลิกจ้าง ต่อจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 
เดือนกันยายน 2561 ผู้ประกันตนที่ส านักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ 
เลิกจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 22,120 คน คิดเป็นร้อยละ 0.19 มีอัตราการเลิกจ้างลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 0.20  
 

แผนภาพที่ 5 : อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

2558 2559

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจ้ำง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจำ้ง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจำ้ง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง

 (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

ม.ี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 10,941,422   23,953       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 11,365,815   24,608       0.22

ม.ิย. 10,118,561 20,511 0.20 10,377,038 27,930 0.27 10,601,371 21,701      0.20 11,454,211   23,727       0.21

ก.ค. 10,176,391 20,935 0.21 10,389,934 27,777 0.27 10,653,972 21,100      0.20 11,475,042   23,858       0.21

ส.ค. 10,188,797 22,092 0.22 10,385,238 29,068 0.28 10,692,454 21,025      0.20 11,537,041   23,028       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 11,586,458   22,120       0.19

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

อัตรำกำรเลิกจำ้งลูกจำ้งในระบบประกันสังคมมำตรำ 33

25612560

เดือน / ปี
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ส่วนที่ 3  การคาดการณ์ด้านแรงงาน 2561 (แนวโน้ม เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
   จากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 7.95% ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า แนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 
อยู่ในภาวะปกติ ส าหรับแนวโน้มการว่างงาน ยังคงอยู่ในภาวะปกติเช่นเดียวกัน  

3.1 แนวโน้มภาพรวมการจ้างงาน 
 

 

“แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน
ใน 12 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
อยู่ในภาวะปกติ” โดยมีดัชนีส่งสัญญาณเตือน 2 ตัว 
จากดัชนีผสมทั ง 13 ตัว คือ  

(1) ดัชนีชี น้าเศรษฐกิจของไทย พบว่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลง (YoY) อยู่ที่ร้อยละ -6.02 ลดลงมากกว่า
ค่าอ้างอิง (ค่าอ้างอิง=-1.42) ในเดือนกันยายน 2561 
ดัชนีชี น าเศรษฐกิจของไทยมีค่าอยู่ที่ 150.58 ทรงตัว
จากเดือนก่อน เนื่องจากองค์ประกอบของดัชนี ปรับ
ลดลงเล็กน้อย ได้แก่ พ้ืนที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่ว
ประเทศ และดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวม
ทองค า) ส าหรับองค์ประกอบอ่ืน ได้แก่ เงินทุนจด
ทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ดัชนีความเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
ยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ม
ฟ้ืนตัวตามอุปสงค์ภายในประเทศ 

(2) การใช้กระแสไฟฟ้า พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) อยู่ที่ร้อยละ -2.74 ลดลงมากกว่าค่าอ้างอิง  
(ค่าอ้างอิง = 0.00) ในเดือนกันยายน 2561 การใช้
กระแสไฟฟ้ามีค่ าอยู่ที่  15,608.70 ล้ านกิ โลวัตต์  
ทั งนี  พบว่าปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงทุกภาคส่วน ทั ง
ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
ทั งกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาด
ใหญ ่
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แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดแรงงาน คาดว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆดังนี  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก  
  การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยบวกดังนี   

1. เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยรวมปรับดีขึ นจากเดือนก่อนเล็กน้อย โดยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศ ส าหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับดีขึ นหลังผลกระทบวาตภัยภายในประเทศบรรเทาลง 
ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรขยายตัวชะลอลงตามการบริโภค โดยเฉพาะในหมวดรถยนต์จากการเคร่งครัด
บังคับใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ในกลุ่มประเทศยูโร (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกันยายน 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

2. เศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน 2561 มีการขยายตัวจากอุปสงค์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการ
บริโภคภาคเอกชนยังคงส่งสัญญาณบวกจากปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ยังขยายตัว
ได้ดี ขณะที่อุปสงค์ภายนอกประเทศซึ่งสะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้ายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 
ด้านอุปทานที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ส่วนเสถียรภาพภายในและภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคง 
สามารถรองรับความผันผวนจากต่างประเทศได้ ทั งนี  ปัจจัยภายนอกจากต่างประเทศที่ต้องติดตามใกล้ชิด ได้แก่ 
ผลกระทบจากสงครามการค้าและจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนกันยายน 2561, 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

3. การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มกลับมาขยายตัวดี หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวขออุปสงค์
จากจีนซึ่งไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต และอุปสงค์จากญี่ปุ่นที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยคาดว่าการส่งออกในช่วง
ปลายปีจะปรับตัวเร่งขึ นเนื่องจากมาตรการทางภาษีจากจีนไปสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ น ส่งผลให้การส่งออกไปยัง
จีนมีแนวโน้มขยายตัวดี โดยเป็นการเร่งขึ นก่อนการปรับขึ นภาษีในปีหน้า รวมถึงการส่งออกไปยัง CLMV และอินเดีย
ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนตุลาคม ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงลบ  
1. ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงเดือนตุลาคม 2561 โดยคาดว่าความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีน 

จะยังคงฟ้ืนตัวไม่เต็มที่จากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต รวมถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
จ านวนนักท่องเที่ยวตลาดรอง เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น อินเดีย ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทั งนี  คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยว
จะกลับมาขยายตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป (สถานการณ์ท่องเที่ยว 
เดือนกันยายน 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

2. ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ นตามราคาค่าแรงและราคาน ้ามันเป็นส้าคัญ  ต้นทุนของผู้ประกอบการทั งภาคการผลิต  
ภาคการค้า ภาคบริการและภาคขนส่ง ปรับเพ่ิมขึ นตามค่าแรง ราคาน  ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่มีแนวโน้มสูงขึ น
ตามราคาค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ นตามราคาน  ามัน ทั งนี ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดเงิน 
และตลาดทุนโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนน าเข้าวัตถุดิบต่อไป 
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3. การจ้างงานโดยรวมขยายตัวไม่มากนัก ธุรกิจส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากการจ้างแบบประจ า
เป็นแบบชั่วคราวมากขึ น ธุรกิจภาคการผลิตน าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ น ส่งผลให้ 
ความต้องการแรงงานในกลุ่มทักษะทั่วไปลดลงแต่ต้องการแรงงานทักษะเฉพาะด้านเพ่ิมขึ น เช่นเดียวกับธุรกิจในภาค
การค้าต้องการแรงงานเพ่ิมขึ นตามการขยายสาขา แต่จากการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารการขายและสินค้า  
คงคลัง จึงต้องใช้พนักงานต่อสาขาลดลง ขณะที่ภาคบริการมีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ นตามการเติบโตของธุรกิจ
ท่องเที่ยว แต่เน้นการจ้างงานแบบล่วงเวลาและเฉพาะกิจแทนการจ้างงานประจ า  (รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสที่ 
3/2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

แนวโน้มการว่างงาน 
 แนวโน้มการว่างงานจากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัยข้อมูลการว่างงานของ 
ผู้มีงานท าภาคเอกชนส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.27) 
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ตารางจ้านวนดัชนีชี น้าเศรษฐกิจการแรงงานที่ส่งสัญญาณเตือนภัยจ้าแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจ้านวนทั งสิ น 
13 ดัชน ี

มีนาคม 
2561 

เมษายน 
2561 

พฤษภาคม 
2561 

มิถุนายน 
2561 

กรกฎาคม 
2561 

สิงหาคม 
2561 

กันยายน 
2561 

จ านวนดัชนีท่ีส่งสัญญาณ 
เตือนภัยการจ้างงาน 
(ดัชน)ี 

2 
การใช้

กระแสไฟฟ้า 
(-0.38%) 
ดัชนีชี น า

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
(-6.71%) 

 

2 
การใช้กระแสไฟฟ้า 

(-2.12%) 
ดัชนีชี น าเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
(-3.65%) 

 

2 
การใช้กระแสไฟฟ้า 

(-1.09%) 
ดัชนีชี น าเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
(-4.51%) 

 

2 
ดัชนีชี น าเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
(-6.50%) 

ราคาน  ามันด้บ 
ในตลาดโลก 

(60.44) 
 

1 
ดัชนีชี น า

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
(-6.03%) 

 

2 
การใช้กระแสไฟฟ้า 

(-2.08%) 
ดัชนีชี น าเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
(-6.24%) 

 

2 
การใช้กระแสไฟฟ้า 

(-2.74%) 
ดัชนีชี น าเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
(-6.02%) 

 

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

เดือนกันยายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.95 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวอยู่ทีร่้อยละ 7.89 ทั งนี  แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยู่ในระดับปกติ (7.95% >1%)  

 

โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโน้มการจ้างงานในภาวะแจ้งเตือน ดังนี  
1. แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนกันยายน 2561  

ระบบเตือนภัยฯ แจ้งเตือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า การจ้างงานมีโอกาสลดลงมากกว่า ร้อยละ 1  
(ความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤต = 0.99) เนื่องจากตัวแปรที่มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤตด้านการจ้างงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่งสัญญาณผิดปกติ 2 ตัว ได้แก่  

- ดัชนีชี น้าภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 150.87 เนื่องจากการปรับตัวเพ่ิมขึ น
ในหลายองค์ประกอบของดัชนี ได้แก่ พื นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวม
ทองค า) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

- การใช้กระแสไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 15,946.52 ล้านกิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
โดยการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ นทั งกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลางและกิจการขนาดใหญ่ ส่วนการใช้
กระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือนลดลง  

2. แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 2/2561  
ระบบเตือนภัยฯ แจ้งเตือนในไตรมาส 3/2561 การจ้างงานมีโอกาสลดลงมากกว่าร้อยละ 1 (ความน่าจะเป็นของ
การเกิดวิกฤต = 0.96) เนื่องจากตัวแปรที่มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤตด้านการจ้างงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่งสัญญาณผิดปกติ 1 ตัว ได้แก่  

- ดัชนีชี น้าภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2561 มีค่าอยู่ที่ 151.11 ปรับตัวลดลงจากองค์ประกอบ 
ของดัชนี เช่น ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองค า) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลดลงจากความกังวลของภาคครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมขึ นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

3. ส้าหรับแนวโน้มการว่างงานอยู่ในภาวะปกติ ตามข้อมูลข้อ (3)  
 

รายการ 
เดือนสิงหาคม 2561 เดือนกันยายน 2561 

ค่าความน่าจะเป็น สถานะ ค่าความน่าจะเป็น สถานะ 

(1) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33  แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 0.99 แจ้งเตือน 0.99 แจ้งเตือน 
   

 โตรมาส 1/2561 โตรมาส 2/2561 

(2) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ  แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 0.10 ปกติ 0.96 แจ้งเตือน 

(3) แนวโน้มการว่างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00 ปกติ 0.26 ปกติ 
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       ศ      จ              ห     (        2561) :                จภ                  ช   
      ช  ณ จ    (          ถ    ห  ช   )  
      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได้วิเคราะห์การจ้างงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยดังต่อไปนี้  

 

     :  ศ         

1.      ห     ฟฟ้        ็          
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ เดือนกันยายน 2561 มีจ านวน 545,196 คน เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 503,027 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ มีอัตราขยายตัว 
(MoM) อยู่ที่ร้อยละ 8.38 สอดคล้องกับภาคการผลิต
เพ่ือการส่งออกตามอุปสงค์ของต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น
ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
(HDD) ตามการเติบโตของตลาดรถยนต์และธุรกิจ 
Data center 
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ มีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง เนื่องจากภาคการผลิตมีแนวโน้มน า
เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับรูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนเป็นแบบชั่วคราวมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีค าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
เพ่ิมข้ึน และลดการจ้างงานแบบประจ าลง 

 

 
     :  ศ         

 
 
 
 

2       ห              ช               
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ เดือน
กันยายน 2561 มีจ านวน 440,785 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 398,201 คน) พบว่า 
การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (MoM) มีอัตรา
การขยายตัวจากเดือนก่อนอยู่ที่ ร้ อยละ 10.69 
สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 
(รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และรถยนต์ PPV 
รวมกับ SUV) เนื่องจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
มีการขยายตัว 
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
คาดว่ามีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากต้องรอผลิตรถยนต์
ตามค าสั่งซื้อในรอบถัดไป ประกอบกับการส่งออก
รถยนต์มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศใน
แถบโอเซียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา
เหนือ ทั้งนี้ไทยผลิตรถยนต์เพ่ือการส่งออกในสัดส่วน
สูงกว่าจ าหน่ายในประเทศ 
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3       ห      ห       ห        
         การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว ์
ณ เดือนกันยายน 2561 มีจ านวน 1,059,364 คน เมื่อ
เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 1,178,593 คน) 
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) 
ลดลง -10.12 เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของสินค้าส าคัญ ได้แก่ ช่วงปิดหีบอ้อย ปลาย
ฤดูสับปะรด มันส าปะหลัง และน้ ามันปาล์ม เป็นต้น 
         การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว์
คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากคาดว่าการ
ผลิตและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เพราะไทยมีโอกาสขยายการส่งออก 
ไปจีนเพ่ิมข้ึนทดแทนสินค้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ กุ้ง ไก่สด
แช่แข็ง สุกรแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง จากการที่
จีนอาจน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐน้อยลงจากการ
ขึ้นภาษี เพ่ือตอบโต้มาตรการทางการค้าของสหรัฐ 
(ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561, 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

     :  ศ         
 

4       ห           
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน
กันยายน 2561 มีจ านวน 242,248 คนเมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 248,054 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (MoM) ชะลอตัว 
อยู่ที่ร้อยละ -2.34 ชะลอตัวตามการผลิตและส่งออก
ผ้าผืนที่ลดลง จากผู้ประกอบการทอผ้ารายใหญ่หยุด
สายการผลิตบางส่วนเพ่ือซ่อมบ ารุงและอุปสงค์
ต่างประเทศลดลง (ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือน
กันยายน 2561, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
      การจ้างงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่ามีแนวโน้ม
ขยายตัวตามทิศทางการส่งออกได้ โดยเฉพาะสินค้าใน
กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ที่ เป็นเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ  
มีเพียงกลุ่มผ้าผืน (ผ้าฝ้าย) มีแนวโน้มการผลิตและ
ส่งออกชะลอตัวตามความต้องการในประเทศลดลง
และไม่มีวัตถุดิบ 
 
 
 
 
 



  สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กันยายน 2561 http://warning.mol.go.th หน้า 19 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 

     :  ศ         
 
 
 
 
 
 
 
 

        ห       ื       ห   
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ณ เดือน
กันยายน 2561 มีจ านวน 299,044 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (มีจ านวน 289,881 คน) พบว่าการ 
จ้างงานขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 
3.16 ส่วนหนึ่งขยายตัวตามการผลิตและส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปกลุ่มเครื่องแต่งกายบุรุษ (ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561, ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มคาดว่า
จะมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้ ตามทิศทางการส่งออก
ที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใย
คุณสมบัติพิเศษ เช่น เสื้อผ้ากีฬา ซึ่งไทยมีศักยภาพทั้ง
ในการผลิตและการส่งออกไปยังตลาดส าคัญ ได้แก่ 
เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา 
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6       ห                   
     การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมขายส่ งขายปลี ก  
เดือนกันยายน 2561 มีจ านวน 2,329,347 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 มีจ านวน 2,790,035 คน (MoM) 
พบว่าชะลอตัวร้อยละ 16.51 ตามความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคซึ่งปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจาก
ความกังวลต่อค่าครองชีพและการหางานท าที่เพ่ิมข้ึน 
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกันยายน 2561, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีกมี
แนวโน้มขยายตัว จากปัจจัยที่เป็นแรงหนุน ได้แก่ 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโต การท่องเที่ยวขยายตัว 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และการขยายตัว
ของชุมชนเมือง อย่างไรก็ตามยังมีภาวะกดดันจาก 
อ านาจซื้อที่อาจฟ้ืนตัวช้า เนื่องจากราคาสินค้าเกษตร
ไม่แน่นอนและปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง รวมถึ งการ
แข่งขันในธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน 

 
 
 
 
 

 

 

 



  สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กันยายน 2561 http://warning.mol.go.th หน้า 20 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 

     :  ศ         
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     :  ศ         
 
 
 
 
 
 
 

7       ห       พ  พ  
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ณ เดือน
กันยายน 2561 มีจ านวน 211,804 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (มีจ านวน 249,138 คน) (MoM) 
พบว่าการจ้างงานชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -14.90 จาก
การส่งออกสินค้าบางรายการไปตลาดญี่ปุ่น อาเซียน
และจีนลดลง ได้แก่ แผงวงจร แผงสวิตซ์และแผง
ควบคุมกระแสไฟฟ้า เป็นผลกระทบจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน 

อุตสาหกรรมแม่ พิม พ์ ในประเทศไทยเป็ น
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนหรือเรียกว่า 
Mould and Die Mother of Industry ส่วนใหญ่เป็น
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผลิต
แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติกและเป็นผู้รับจ้างผลิต
แม่พิมพ์ ซึ่งชิ้นงานมีหลากหลาย ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สกรู เพลา 
เ ครื่ อ งมื อช่ า ง  เป็ นต้ น  ดั งนั้ น กา รจ้ า ง ง าน ใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ คาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัว
เนื่องจากยังมีสินค้าบางรายการที่ผลิตเพ่ือส่งออกได้
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดน
ซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์ และหม้อหุงข้าว เนื่องจาก
ผู้ประกอบการหาตลาดใหม่เพ่ือทดแทนตลาดตุรกีซึ่ง
โดนมาตรการตอบโต้ทางภาษีเครื่องปรับอากาศ 

8       ห             
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ เดือน
กันยายน 2561 มีจ านวน 1,326,293 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 1,357,947 คน) พบว่ามี
อัตราการชะลอตั ว  (MoM) อยู่ ที่ ร้ อยละ -2 .33  
ซึ่งชะลอตัวตามการลงทุนด้านก่อสร้างตามพ้ืนที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้าง และยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่หด
ตัวหลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้า (รายงานเศรษฐกิจ
และการ เ งิ น  เดื อนกันยายน  2561 ,  ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย)    
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างคาดว่ามี
แนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ตามดภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และภาครัฐมีการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ 
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9        ห             ื     ื   
          การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน  
ณ เดือนกันยายน 2561 มี จ านวน 250 ,407 คน  
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 (มีจ านวน 255,854 คน) 
พบว่าชะลอตัวอยู่ที่ (MoM) ร้อยละ -2.13 ส่วนหนึ่งจาก
การผลิตเฟอร์นิ เจอร์  ซึ่ งส่ งผลลบต่อดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2561 ที่ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ -0.67 (MoM)    
          การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอด
การจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในประเทศและการ
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตามแนวโน้มการปรับลดลงของ
ค าสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ 

10       ห         ็  ื                 
         การจ้ างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่ อกลาง 
ทางการเงิน ณ เดือนกันยายน 2561 มีจ านวน 393,939 คน  
เมื่อเทียบกับสิงหาคม 2561 (มีจ านวน 344,399 คน)  
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทาง
การเงินมีอัตราการขยายตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 14.38 
พบว่าการจ้างงานยังมีความผันผวน 
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทาง
การเงินคาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา “ฟินเทค” 
หรือไฟแนนเชียลเทคโนโลยี ที่มีการน าเทคโนโลยี
ทางการเงินเข้ามาให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ 
สามารถลดต้นทุนและลดจ านวนพนักงานให้บริการ 
ส่งผลให้มีการลดสาขาธนาคาร อย่างไรก็ตาม พนักงาน
ควรปรับทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
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11       ห          
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่ง ณ เดือนกันยายน 
2561 มีจ านวน 564,247 คน เทียบกับเดือนสิงหาคม
2561 (จ านวน 575 ,255 คน) พบว่าการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมขนส่งชะลอตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ -1.91 
สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา และผลกระทบจากวาตภัยต่อการ
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศคู่ค้า อาทิ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และ
ฮ่องกง ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ท าให้การส่งออกไปประเทศ
ดังกล่าวหดตัว แม้ว่าการใช้จ่ายในหมวดบริการจะ
ขยายตัวตามการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร
และหมวดขนส่งที่สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่
ขยายตัว (รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายน 
2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่งมีแนวโน้มขยายตัว
ตามการเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งที่มีการลงทุนสร้างโกดงั
ในต่างจังหวัดเพื่อเก็บสินค้า รวมถึงมีการซื้อรถยนต์และ
ขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจกรรมการขนส่ง 

     :  ศ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12       ห       ด      ภ พ             ห  
  จ    ด         ช  ช                       
      ื   ๆ 
      การจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพสังคม
สงเคราะห์ ณ เดือนกันยายน 2561 จ านวน 128,359 คน 
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 128,359 คน) 
การจ้ า งงานในอุตสาหกรรมสุขภาพและสั งคม
สงเคราะห์ฯ (MoM) หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -5.43  
      การจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพสังคม
สงเคราะห์ฯ คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากใน
ประเทศยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์และพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง จาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ค่าตอบแทนทีต่่ า เป็นผลให้ประชากรในพ้ืนที่ที่ห่างไกล
ได้รับคุณภาพบริการจากบุคลากรไม่เพียงพอ    
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13       ห                 โ      
      การจ้างงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 
เดือนกันยายน 2561 จ านวน 408,243 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 402,004 คน) พบว่าการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมมีอัตรา
การขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM) อยู่ที่
ร้อยละ 1.55 สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 
2.1 จากนักท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง 
ไต้หวันและอินเดียเป็นส าคัญ 
     การจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมคาดว่ามีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มยังคงหดตัวต่อเนื่อง 
ได้แก่ จีน อังกฤษ และรัสเซีย ประกอบกับการใช้จ่าย
ในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และหมวดขนส่งยังคง
ขยายตัวได้เล็กน้อย (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 
เดือนกันยายน 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

     :  ศ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14       ห    ภ        
       การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ เดือน
กันยายน 2561 มีจ านวน 544,147 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 (จ านวน 555,695 คน) พบว่า
การจ้างงานยังคงมีอัตราการชะลอตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 
-2.08 ทั้งนี้การจ้างงานชะลอตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ก่อน 
        การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร คาดว่ามี
แนวโน้มทรงตัว จากอัตราการเข้าพักในโรงแรมมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน (กรกฎาคม – 
กันยายน 2561) ประกอบกับดัชนีราคาผู้บริโภคใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เดือน
ตุลาคม 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากราคากลุ่มอาหารสด 
ผักและผลไม้และหมวดพลังงาน โดยเฉพาะน้ ามัน
เชื้ อเพลิงที่ปรับตัว เ พ่ิมขึ้น  ส่ งผลต่อต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ จึงอาจมีนโยบายชะลอการจ้างงงาน  
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3.4.  แนวโน้มการจ้างงานรายอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง 
การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี น าที่มีนัยส าคัญต่อตลาดแรงงาน  

ในรายอุตสาหกรรมที่มีการชะลอตัวในเกณฑ์ที่อาจกระทบต่อการจ้างงาน โดยมีอุตสาหกรรมต้องเฝ้าระวัง  
7 อุตสาหกรรม (ใช้ข้อมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ปี 2561 

ความน่าจะเป็น แนวโน้ม 
การเฝ้าระวังการจ้างงานรายอุตสาหกรรม จ้านวน 8 อุตสาหกรรม 

1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 0.99 แจ้งเตือน 
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1.00 แจ้งเตือน 
3. อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์ 0.98 แจ้งเตือน 

4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 1.00 แจ้งเตือน 
5. อุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน 0.99 แจ้งเตือน 

6. อุตสาหกรรมขนส่ง 0.86 แจ้งเตือน 
7. อุตสาหกรรมงานดา้นสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ 

กิจกรรมด้านบริหารชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ 

1.00 แจ้งเตือน 

 

ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานที่ยังอยู่ในภาวะปกติ มีจ้านวน 7 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ นส่วนยานยนต์ 2.อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 4. อุตสาหกรรมขายส่ง 
ขายปลีก 5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 6. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 7. อุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงิน 
3.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีชี น้าภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ 

การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี น าเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุ่มประเทศ 
อยู่ในภาวะปกติ และคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนข้างหน้า กล่าวคือ 
ดัชนีชี น าภาวะเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2561 ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ 
OECD ชะลอตัว ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัว  

ประเทศ 

ดัชนีชี น้า
ภาวะ

เศรษฐกิจ  
เดือน 

พฤษภาคม

2561 

ค่า
อ้างอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะชี น้าตลาดแรงงานไทย 

เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2561 

ค่า% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

ค่า% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุ่น 100.00 -2.24 -0.50 ชะลอตัว ปกติ -0.40 ชะลอตัว ปกติ 

2.  จีน 99.60 -3.19 -0.90 ชะลอตัว ปกติ -0.90 ชะลอตัว ปกติ 

3. กลุ่มประเทศ OECD 99.90 -1.97 -0.40 ชะลอตัว ปกติ -0.50 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 100.20 -2.24 0.10 ขยายตัว ปกติ 0.30 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 98.80 -6.53 -2.18 ชะลอตัว ปกติ -3.15 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 101.40 -2.01 1.60 ขยายตัว ปกติ 2.01 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน

ภัยด้าน
แรงงานราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ 
การจ้างงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยชี น้า 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 

ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 

ณ กันยายน 
2561 

 

ณ เดือนกันยายน 2561 

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

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใช้ก้าลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตราการใช้
น ้ามันดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียว 

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

อัตราหนี   
NPL 

ดัชนี 
ค้า

ปลีก 

อัตราการใช้
แก็ส NGV 

จ้านวน
นักท่องเท่ียว 

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

-11.2 -11.98 -4.07 -2.02 ชะลอตัว  
 

-1.80 
 

-5.09 

 
 

-22.11 
 

5.18 

 
 

-21.56 
 

2.75 

 
 

-22.37 
 

7.92 

- - - - -  
 

1.00 

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

100 % 

- จีนลดค าสั่งซื อมอเตอร์ไฟฟ้าลงและเปลี่ยน
แผนการผลิตเป็นผลิตตามค าสั่งซื อแทนการ
ผลิตเก็บสต๊อก 
- เครื่องใช้ไฟฟ้า กระติกน  าร้อน พัดลม และ
สายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากความ
ต้องการภายในประเทศลดลง 
- เครื่องปรับอากาศมีค าสั่ งซื อเพิ่มขึ นจาก
เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 

2. ยานยนต์และ
ชิ นส่วน 
 (ISIC 2910) 
 
 

-2.01 -14.41 10.64 -4.37 ชะลอตัว -8.31 
(รถยนต์ 

อุปกรณ์และ
ส่วน 

ประกอบ) 

-3.89 -3.59 -7.07 - - - - - 0.00 ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน 

- การผลิตรถยนต์เพิ่มขึ นจากเดือนก่อนแต่
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
การปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์
กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และ รถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว์ 
 (ISIC 10) 

5.08 2.44 -2.48 3.7 ขยายตัว -4.59 
(อาหารทะเล
กระป๋องและ

แปรรูป) 

2.08 -0.86 

 
-1.79 - - - - - 0.00 ไม่มีโอกาสเกิด

วิกฤตการจ้างงาน  
- น  าตาลทราย มีการผลิตเพิ่มมากขึ นเพื่อ
รองรับการละลายน  าตาลทรายดิบ เพื่อแปร
สภาพเป็นน  าตาลทรายขาว จากผลิตอ้อยที่
สูงขึ นจากปีก่อน 

4. สิ่งทอ 
-สิ่ ง ท อ  ( ISIC 
13) 
-ด้ายฝ้าย  
(ISIC 1311) 
 

8.62 4.74 -12.12 12.44 ขยายตัว  
-2.91 
13.93 

 
-20.96 
-21.78 

 

 
-4.61 
6.90 

 
-21.01 
-23.06 

- - - - - 1 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

100% 
 

- ผู้ประกอบการทอผ้ารายใหญ่หยุดสายการผลิต
บางส่วนเพื่อซ่อมบ ารุ ง ประกอบกับความ
ต้องการผ้าทอจากฝ้ายของตลาดทั งในและ
ต่างประเทศลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

   

อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลพื นฐาน ได้แก่ การจ้างงานภาคเอกชนจากการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรรายไตรมาส (ล่าสุดไตรมาสที่ 2/2561) มูลค่าการส่งออก
สินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้ก าลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนกันยายน 2561 
น ามาวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของอุตสาหกรรมประกอบแนวโน้มโอกาสการจ้างงานในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง ดังนี  
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน

ภัยด้าน
แรงงานราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ        
การจ้างงาน 

รายอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยชี น้า 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 

ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน 
กรกฎาคม 

2561 
 

ณ เดือนกันยายน 2561 

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

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตรา
การใช้
ก้าลัง
การ
ผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น ้ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู้ 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

อัตราหนี   
NPL 

ดัชนี 
ค้าปลีก 

อัตรา
การใช้
แก็ส 
NGV 

จ้านวนนัก 
ท่องเท่ียว 

5.เครื่ องนุ่ งห่ม 
(ISIC14) 

-14.65 -3.69 -14.94 -7.77 ชะลอตัว 
 

-1.41 15.24 13.73 9.60 - - - - - 0.81 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 81% 

 

- ขยายตัวในกลุ่มเสื อผ้าสุภาพบุรุษที่ผลิตจาก
เ ส้ น ใ ย สั ง เ ค ร า ะ ห์ ต า ม ก า ร สั่ ง ซื อ จ า ก
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ น 

6. ขายส่ ง ขาย
ปลีกฯ 
-ขายส่ง 
-ขายปลีก 

-1.04 2.19 -5.52 -0.12 ชะลอตัว 
 

- - - - 1.03 
(ส.ค.
61) 

- - -  0.87 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 87% 

 

-การเติบโตของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่อาจ
ถูกกัดดันจากอ านาจซื อที่อาจฟื้นตัวช้าและการ
แข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ น 

17.74 
(ส.ค. 
61) 

7. อุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ 
 

-3.17 9.95 -0.48 7.51 ขยายตัว -29.81 
 (แม่พิมพ์ 
หุ่น แบบ

หล่อโลหะ) 

- - - - - - - - 0.98 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 98% 

 

-ปรับตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์ 

8. อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 
-ก า ร ผ ลิ ต
ปูนซี เมนต์  ปู น
ข า ว  แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร์ 
 (ISIC 2394) 
-เ ห ล็ ก แ ล ะ
เหล็กกล้า  
(ISIC 2410) 

-9.51 -6.20 -24.44 -6.08 ชะลอตัว  
 

31.66 
 
 
 

38.77 
 
 

 

 
 

5.08 
 
 
 

-4.96 

 
 

2.43 
 
 
 

-5.96 

 
 

7.90 
 
 
 

-7.34 

- - - - - 1 มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 

100% 
 

- การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในเดือนกันยายนแม้
จะลดลงจากเดือนสิงหาคม แต่เมื่อเทียบ
ปริมาณการจ าหน่ายกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนเพิ่มขึ น ร้อยละ 3.70%(YoY) เนื่องจาก
ขยายตัวตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
สาธารณูป โภคภาครั ฐและการก่อสร้ า ง
อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบ 

เตือนภัยด้าน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวการณ์จ้างงาน 
รายอุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยชี น้า 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 

ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน

กรกฎาคม
2561 

 

ณ เดือนกันยายน 2561 

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

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งานลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตรา
การใช้
ก้าลัง

การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น ้ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู้
ประกอบ 
การธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

อัตรา
การเข้า

พัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี   
NPL 

ดัชนี 
ค้า

ปลีก 

อัตรา
การใช้
ก๊าซ
NGV 

จ้านวน
นักท่องเท่ียว 

9. ไม้และเครื่อง
เรือน 
-การผลิตไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้
ฯ(ISIC 20) 
-ก า ร ผ ลิ ต
เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์       
( ISIC 31) 
 

5.37 6.86 -1.54 -5.65 ชะลอตัว  
3.02 

 
 

-24.41 
 
 

 

 
-3.10 

 
 

-12.89 

 
-3.06 

 
 

-11.25 

 
-3.00 

 
 
3.81 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน  99% 

- มียอดขายในประเทศเพิ่มขึ น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย และจัดงานแสดงสินค้า เพื่อกระ ตุ้น
ยอดขาย 
- การส่งออกชิ นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มีค าสั่งซื อ
เพิ่มขึ นจากประเทศสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น และยุโรป 
 

10.  ก า ร เ ป็ น
สื่ อ ก ล า ง ท า ง
การเงิน 

0.71 -3.03 0.26 -5.38 ชะลอตัว - 
 

 

- - - - - - - 3.75 
(ก.ย.61) 

0 ไม่มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 

-ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากระยะ
เดียวกันของปีก่อนและหดตัวลดลงจากเดือน
ก่อน 
 

11. ขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.59 6.27 -7.87 -7.55 ชะลอตัว -  - - - - -4.4 - -  0.86 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 86% 

- จ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันของปีก่อน 

-12.9 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปัจจัยชี วัด 

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือนภัย
ด้านแรงงาน

ราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวะการจ้างงาน 
รายอุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยชี น้า 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) 

ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลค่าการ
ส่งออก 
ณ เดือน

กรกฎาคม
2561 

 

ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

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

สถานะ 
ปัจจุบัน
การจ้าง

งานลูกจ้าง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตรา
การใช้
ก้าลัง

การผลิต 

ดัชนี       
การส่ง
สินค้า 

ดัชนี 
ค้าส่ง 

 

อัตรา
การใช้
น ้ามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู้ 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ท่องเท่ียว 

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม 

 

อัตราหนี  
NPL 

ดัชนี 
ค้า

ปลีก 

อัตรา
การใช้
แก็ส 
NGV 

จ้านวน
นักท่องเท่ียว  

12 .  ง า น ด้ า น
สุ ข ภ า พ ง า น
สังคมสงเคราะห์ 
-เครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์   
(ISIC 3250) 
-ผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม  
(ISIC 21) 

-2.31 3.49 -28.96 -30.15 ชะลอตัว  
 

 
25.28 

 
 

-4.38 

 
 

 
-1.40 

 
 

20.37 

 
 

 
6.26 

 
 

10.65 

 
 

 
2.77 

 
 

29.75 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน  100 % 

- ขยายตัวจากฐานต่ ากว่าปกติจากการปิด
ปรับปรุงระบบการผลิตของผู้ผลิตบางรายใน
เดือนกันยายนของปีก่อน ในขณะเดียวกันมี
การเพิ่มเครื่องจักรใหม่ของผู้ผลิตบางรายตั งแต่
เดือนตุลาคม 2560 

13 .ท่ อ ง เที่ ย ว
และโรงแรม 

-1.68 3.59 -2.80 9.11 ขยายตัว - - - - - - -2.04 
(Q3/61) 

 

- - 0.00 ไม่มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 

-จ านวนนักท่องเที่ยวทรงตัวจากเดือนก่อนตาม
จ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง 

2.13 

14. ภัตตาคาร 5.48 6.34 -17.54 -0.39 ชะลอตัว - - - - - - - 0.67 
 

- 0.00 ไม่มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน  

-ขยายตัวตามจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่
ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน 
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ตารางการวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยจากดัชนีชี ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 
 

ดัชนีชี น าเศรษฐกิจการแรงงาน 
(Composite Signal indicator) 

ค่าอ้างอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ณ กันยายน 2561 

สถานะ 

ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock    

1. การใช้กระแสไฟฟ้า  
(ล้านกิโลวัตต์/ชม.) 

0.00 -2.74 แจ้งเตือน 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 4.27 ปกติ 
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 4.19 ปกติ 

4. มูลค่าการจ าหน่ายรถยนต์ (คัน) -26.95 10.70 ปกติ 

5. มูลค่าการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ (คัน) -33.41 -9.82 ปกติ 
6. มูลค่าการส่งออก -8.83 -5.36 ปกติ 

7. พื นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 
(พันตารางเมตร) 

-45.61 8.46 ปกติ 

8. ดัชนีชี น าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -6.02 แจ้งเตือน 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ -45.27 4.98 ปกติ 
10. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ -8.80 -1.34 ปกติ 

11. อัตราการใช้ก าลังการผลิต -10.46 6.86 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 1.10 ปกติ 

    ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock    
13. ราคาน  ามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลล่าห์สหรัฐ/บาร์เรล) 
57.62 40.50 ปกติ 

 
* หมายเหตุ 

ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ 
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน 
ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ 
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน 
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Template ด้านเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจ้าเดือนกันยายน 2561 
 

   ช    ด    ศ ษฐ  จ        ญ 
 

 ดื       ด 
(    61) 

 ดื      ห    
(    61) 

 ดื       ด    
 ี    ห    
(    60) 

          ัจจ     
  ดื       ด ี 61 

(    61) 

          ัจจ     
  ดื       ด ี 60 

(    60) 

1. ผู้มีงานท า  
     

    1.1 ภาคเกษตร (ส ารวจ LFS) 12,902,400 12,392,020 12,440,270 12,902,400 12,440,270 
(%YoY) 0.37 0.09 -0.66 0.37 -0.66 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33) 

11,586,458 11,537,041 10,733,498 11,586,458 10,733,498   

(%YoY) 7.95 7.90 2.86 7.95 2.86 
2. จ านวนผู้ว่างงานจากทะเบียน 

ประกันสังคม (SSO) 
151,910 168,676 146,471 151,910 146,471 

(%YoY) 3.71 6.84 -3.31 3.71 -3.31 

3.จ านวนผู้ว่างงานจากการส ารวจ (NSO) 372,800 402,600 443,420 372,800 443,420 

(%YoY) -15.93 -5.32 32.90 -15.93 32.90 
4.อัตราการว่างงาน : สสช 0.97 1.04 1.17 0.97 1.17 

   ช    ด    ศ ษฐ  จ        ญ 
 ดื       ด 
(    61) 

 ดื      ห    
(    61) 

 ดื       ด    
 ี    ห     
(    60) 

          ัจจ      
  ดื       ด ี 61 
(    61 –     61) 

  

          ัจจ      
  ดื       ด ี 60 
(    60 –     60) 

5. โอกาสในการท างาน       
    5.1 ผู้สมัครงานใหม่ 9,751 9,280 7,288 27,377 32,229 

(%YoY) 33.80 1.08 -29.68 -15.05 5.58 

    5.2 ต าแหน่งงานว่าง 29,033 26,027 30,356 78,462 99,618 
(%YoY) -4.36 -16.79 0.88 -21.24 3.59 
    5.3 การบรรจุงาน 20,762 20,710 30,042 60,277 93,170 

(%YoY) -30.89 -28.87 3.59 35.30 15.87 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , ส านกังานประกันสังคม) , ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผู้มีงานท า ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี  

1.1 ผู้มีงานท าภาคการเกษตร คือ ข้อมูลผู้มีงานท าจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (NSO) 
1.2 ผู้มีงานท านอกภาคการเกษตร คือข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจ้าง) : มาตรา 33 (SSO : MOL) 

                2. ผู้ว่างงานจากทะเบียน คือ ผู้ขอรับประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ของส านักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                3. ผู้ว่างงานจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปีขึ นไปและในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใด 
ดังต่อไปนี     
                    3.1 ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์  
                     3.2 ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า และไม่ได้หางานท าในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะท างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ  
 4. อัตราการว่างงาน ใช้ข้อมูลจากกการส ารวจภาวะการท างานของประชากรรายเดือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการท างาน เป็นข้อมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน 
 = จ านวน ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน – จ านวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    
           จ านวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    

 
 

 
 

X 100 
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สรุป เกณฑ์วิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงานนั นจะใช้ข้อมูลของจ านวนผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมเป็น

ตัวแปรอ้างอิง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือนและมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอต่อก าร
วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยได้  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ที่ส่ งสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจ้างงาน  
(1.การใช้กระแสไฟฟ้า 2.อัตราการใช้ก าลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 4.มูลค่าการส่งออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน  ามันดิบ Brent 7.มูลค่าการจ าหน่ายรถยนต์ 8.มูลค่าการจ าหน่ายรถจักยานยนต์ 9.พื นที่ 
รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี น า 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ) 

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

2. กรณีวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือก าหนดดัชนีภาวะแรงงาน       
ว่าจะอยู่ระดับใด โดยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนการจ้างงานลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

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

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะที่จ านวนผู้ประกันตนขยายตัวตามปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งสะท้อนว่าการ
จ้างงานและจ านวนผู้ประกันตนมีการขยายตัวที่ใกล้เคียงหรือไม่น้อยไปกว่าการขยายตัวของก าลังแรงงานใน
ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานส้าหรับแบบจ้าลอง Multinomial Logistic 
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี ระดับ คือ 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั งแต่ 0 – 40 %       = สีเขียว 
  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั งแต่ 41 – 50 %     = สีเหลือง 
  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั งแต่ 51 – 100 %   = สีแดง 

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

จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจ านวน 12 เดือนติดต่อกัน  
 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะสั น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ

จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจ านวน 3 เดือนติดต่อกัน 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO : LFS) 
3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจ้างงาน คือการลดลงของการจ้างงาน

มากกว่าร้อยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 
3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการว่างงาน คือ กรณีที่จ านวนคนว่างงานใน

ภาคเอกชนเพิ่มขึ นเกินกว่า 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 กรณีที่จ านวน       

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จ านวน         

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 
   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จ านวน      

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จ านวน        

ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี น้าเศรษฐกิจการแรงงาน 
ชื่อบทวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล/เว็บไซต์ ประเภทการเผยแพร่ วันที่เผยแพร่ หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 
ไตรมาส 

1 . ภ า ว ะ เ ศ ร ษฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ประจ าเดือนกันยายน 2561 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี
ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กันยายน 2561 

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไทยประจ าเดือนกันยายน 2561 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยประจ าเดือนกันยายน 2561 

3. ร าย ง าน เศรษฐกิ จและการ เ งิ น 
เดือนกันยายน 2561 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th 

  ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี
ชี น าเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินเดือนกันยายน 2561 

4.สรุปผลการส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากรเดือนกันยายน 2561 

สนง.สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

  พ.ย. 2561 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากรกันยายน 2561 

5. ข้อมูลจ านวนผู้มีงานท าท่ีเป็นลูกจ้าง
ภาคเอกชนจ าแนกตามอุตสาหกรรม 
จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากรไตรมาส 2/2561 

สนง.สถิติแห่งชาติ 
www.nso.go.th 

  ก.ย. 2561 แสดงข้อมูลจ านวนผู้มีงานท า
จ าแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
2/2561 

6. NESDB ECONOMIC REPORT
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2561 
และแนวโนม้ปี 2561  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
www.nesdb.go.th 

  พ.ย. 2561 แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ไ ต ร ม า ส 
3/2561และแนวโน้มปี 2561 

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3/2561  

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://social.nesdb.go.th 

  พ.ย. 2561 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
3/2561 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 
อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และยุโรป 
เดือนกันยายน 2561 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และจีน เดือนกันยายน 2561 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 
เดือนกันยายน 2561 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

 - ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น กันยายน 2561 

12. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 
(Business Sentiment Index) 
กันยายน 2561 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ 
ส านักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 

  ต.ค. 2561 แสดงข้อมูลผลการส ารวจความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจจากกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
609 ราย เป็นรายเดือน 

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/
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