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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนเมษายน 2561 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

 -  การจางงาน ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนเมษายน 2561 มีจํานวน 10,941,422 คน มีอัตราการ

ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 3.97 และขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 

รอยละ 0.26 (เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 10,913,304 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนกตาม

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรม 

อาหารและอาหารสัตว และอุตสาหกรรมกอสราง  

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนเมษายน 2561  

มีจํานวน 155,559 คน มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 5.22 และเพ่ิมข้ึน 

เม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 144,790 คน คิดเปนรอยละ 7.44 

    - การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนเมษายน 2561 ผูประกันตน     

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,953 คน  

คิดเปนรอยละ 0.22 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมีการเลิกจางสูง 3 อันดับแรก ไดแก 

อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

- แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ  การเฝาระวังสถานการณ 

จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 2 ตัว 

ไดแก การใชกระแสไฟฟาและดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย การใชกระแสไฟฟาเดือนเมษายน 2561 ชะลอตัว 

ท่ีรอยละ -2.12 (YoY) เนื่องจากปริมาณการใชกระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง สาเหตุจาก 

ในเดือนนี้มีวันทําการนอยกวาปกติ เนื่องจากมีวันหยุดยาวตอเนื่องในชวงเทศกาลสงกรานต (รายงานเศรษฐกิจและ

การเงิน เดือนเมษายน 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) สําหรับดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของไทย มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) เดือนเมษายน 2561 ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -3.64 เปนการปรับตัวลดลงจากหลายองคประกอบของ

ดัชนีไดแก พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสราง และดัชนีสวนกลับราคาน้ํามัน ในขณะท่ีดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจในอีก 3 เดือน

ขางหนาปรับตัวเพ่ิมข้ึนไมมากนัก เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญยังคงมีความกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตซ่ึงมี

แนวโนมสูงข้ึน ไดแก คาแรงงาน ราคาน้ํามันและคาเงินบาทท่ียังคงแข็งคาตอเนื่อง    

 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เศรษฐกิจโลกหนุนสงออกไทยเดือนเมษายน 2561 เติบโตแข็งแกรงตอเนื่อง การสงออกสินคาขยายตัว

ในระดับสูงถึงรอยละ 12.3 ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 14 ติดตอกัน และขยายตัวไดดีในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดอินเดีย 

กลุม CLMV สหภาพยุโรป และญี่ปุน โดยสินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก รถยนตและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบ และเม็ดพลาสติก   
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2. เครื่องช้ีเศรษฐกิจภาพรวมเดือนเมษายน 2561 ปรับตัวดีข้ึน ไดแก การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว

ตอเนื่องจากระยะเดียวกันของปกอน ตามการใชจายในเกือบทุกหมวด ไดแก ปริมาณการจําหนายรถยนต การนําเขา

เสื้อผาและเครื่องนุงหม และปริมาณคาปลีกสินคาก่ึงคงทนในประเทศ รวมถึงหมวดบริการขยายตัวจากการใชจาย 

ในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร สําหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเรงข้ึนเชนกัน ตามการนําเขาสินคาทุนโดยเฉพาะ

อุปกรณโทรคมนาคม และยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศ ท้ังนี้รายจายภาครัฐ ขยายตัวจากการเบิกจายงบลงทุน

เพ่ือซอมบํารุงอากาศยาน การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ และการเบิกจายงบกลุมจังหวัดและงบกลาง 

3. การทองเท่ียวเติบโตตอเนื่องสะทอนการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึนในบางสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมในหวงโซอุปทานการทองเท่ียว ไดแก อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว (จํานวนผูประกันตน (มาตรา 33) เดือนเมษายน 2561 จากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

สอดคลองกับจํานวนผูมีงานทําภาคเอกชน จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

ในขณะท่ีอุตสาหกรรมขนสง ในเดือนเมษายน 2561 มีการชะลอตัวลงบาง ตามจํานวนวันทําการท่ีนอยกวาปกติ 

เนื่องจากมีวันหยุดยาวตอเนื่องในชวงเทศกาลสงกรานต 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. สถานการณการคาตางประเทศมีความไมแนนอนสูง ตามการตอบโตมาตรการทางภาษีระหวาง

สหรัฐอเมริกาและจีน ท่ีสงผลเปนวงกวางตอตลาดเงินตลาดทุนท่ัวโลก เงินบาทจะยังผันผวนในทิศทางแข็งคาข้ึน ท้ังนี้

ในเดือนเมษายน 2561 ทิศทางอัตราดอกเบี้ยไทยยังคงทรงตัว แมรัฐบาลจะมีความพยายามเรียกรองใหธนาคารพาณิชย

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง เพ่ือชวยเหลือประชาชนฐานรากและธุรกิจ SMEs ใหสามารถเขาถึงสินเชื่อไดมากข้ึน  

แตคาดวาธนาคารพาณิชยจะไมตอบสนอง เนื่องจากสินเชื่อในกลุมดังกลาวมีความเสี่ยงสูง อีกท้ังรายไดของธนาคาร

พาณิชยถูกกระทบจากการยกเลิกคาธรรมเนียมสําหรับธุรกรรม Online (Thai Economic : April 2018, KTB Bank)  

2. ภาวะการขาดแคลนแรงงงานทักษะสูง จากขอมูลสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบวาการจาง

แรงงานในระบบประกันสังคม ณ เมษายน 2561 ผูประกันตน (มาตรา 33) มีอัตราการขยายตัว (YoY) รอยละ 3.97 

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.45 เม่ือเทียบกับเดือนกอน ยังคงไมสอดรับกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวดีข้ึน

โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือสงออก และยังไมมีสัญญาณการจางงานหรือชั่วโมงการทํางานเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน ขณะท่ี 

ภาคการคาและบริการยังมีความตองการจางงานตามปกติ เพ่ือรองรับการขยายการใหบริการ อยางไรก็ดี 

ผูประกอบการสวนใหญยังประสบปญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานโดยเฉพาะงานท่ีมีความ

ซับซอนมากข้ึน (รายงานแนวโนมธุรกิจ ไตรมาสท่ี 1/2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.00) 
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    ทีม่า: ประชุมคณะกรรมการดัชนอีุตสาหกรรม (5/2561 วันที ่30 พฤษภาคม 2561) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนเมษายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 3.99 และลดลงอยูท่ีรอยละ 20.24 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตน้ําตาล การผลิตยานยนตและเครื่องยนต การผลิต

พลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการ 

กลั่นปโตรเลียม 

ตาราง : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2561 (MoM) และ (YoY) ดังนี้ 

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนเมษายน 2561 

(MoM) 

เดือนเมษายน 2561 

(YoY) 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพ่ิม) 103.28 

ลดลง 

รอยละ 20.24 

103.28 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.99 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 61.58 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตเสนใยประดิษฐ 

การผลิตพลาสติกและ 

ยางสังเคราะหข้ันตน 

 

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต 

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน 

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

การผลิตผลิตภัณฑทีไ่ดจากการกลั่นปโตรเลียม 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต  

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอ่ืน ๆ 

การแปรรูปและการถนอมเนื้อสตัว 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอ่ืน ๆ 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตมอลตและสุราทีท่ําจากขาวมอลต 

การปนเสนใยสิ่งทอ 

การผลิตผลิตภัณฑยาสบู 
  

  แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนเมษายน 2561 

 จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

311 แหง 7,497 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 99 แหง 

(31.83%) 

3,389 คน 

(45.20%) 

    -สวนภูมิภาค 212 แหง 

(68.17%) 

4,108 คน 

(54.80%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 297 แหง 5,440 คน 

ขนาด M 13 แหง 1,817 คน 

ขนาด  L 1 แหง 240 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 86 แหง 2,486 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน เมษายน 2561 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมคร้ังท่ี 5/2561 วันท่ี 30 พ.ค. 2561) 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (เมษายน  2561)  จํานวน 10,743,400 คน 

 - YoY (เมษายน  2561 เทียบ เมษายน 2560)  0.18 % 

2) ผูมีงานทําภาคเกษตร  (มีนาคม 2561) จํานวน 11,845,840 คน 

 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบ มีนาคม 2560)  0.45 % 

3) ผู มี ง าน ทํ านอกภ าค เกษตร  ( เ มษายน   2561 ) 
(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 10,941,422 คน 

 - YoY (เมษายน  2561 เทียบ เมษายน 2560)  3.97 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มีนาคม 2561) จํานวน 10,913,304 คน 

 - YoY (มีนาคม 2561 เทียบกับ มีนาคม 2560)  3.52 %    

 จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2561 ผู มีงานทําภาคเกษตร จํานวน 10,743,400 คน มีอัตราการขยายตัว 
อยูท่ี 0.18% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2560 จํานวน  10,553,910 คนมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 
7.01%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนเมษายน 2561 เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือน
มีนาคม 2561 มีการชะลอตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 0.45% ผูมีงานทํานอก 
ภาคเกษตร จํานวน 10,941,422 คน มีอัตราการขยายตัว 3.97% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปท่ีผานมา (เมษายน 2560 ซ่ึงมีจํานวน  10,523,934 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.80 %) แตหากพิจารณาอัตรา
การเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนเมษายน 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนมีนาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก
เดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงอยูท่ี 3.52% 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนเมษายน 2561 อยูท่ีรอยละ 1.06 อัตราการวางงานมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2560) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยู ท่ีรอยละ 1.25 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(มีนาคม 2561) อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.16 มาอยูท่ีรอยละ 1.06 
 
 

 
 
 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2561 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 15,448 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -3.00% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (เมษายน 2560) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 30,096 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี 11.98% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2560) 
การบรรจุงานจํานวน 25,972 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 14.02% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(เมษายน 2560) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 86.30% มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  29.54% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2560) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 51.33% 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 10.20% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2560) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (เมษายน 2561)  จํานวน 15,448 คน 
 - YoY (เมษายน 2561 เทียบ เมษายน 2560)  -3.00 % 
2) ตําแหนงงานวาง (เมษายน 2561) จํานวน 30,096 คน 
 - YoY (เมษายน 2561 เทียบ เมษายน 2560)  -11.98 % 
3)   การบรรจุงาน (เมษายน 2561) จํานวน 25,972 คน 
 - YoY (เมษายน 2561 เทียบ เมษายน 2560)  14.02 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (เมษายน 2561)  86.30 % 
 - YoY (เมษายน 2561 เทียบ เมษายน 2560)  29.54 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (เมษายน 2561)      51.33 % 
 - YoY (เมษายน 2561 เทียบ เมษายน 2560)  10.20 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (เมษายน 2561) แนวโนม (พฤษภาคม 2561) ท่ีมา 

       เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวดี โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการ

สงออกสินคาท่ีขยายตัวสูง สอดคลองกับการขยายตัวของอุปสงคตางประเทศ และ

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก เชนเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวใน 

เกือบทุกหมวดการใชจาย สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน         

ดานการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ 

สําหรับภาคการทองเท่ียวขยายตัวชะลอลง สวนหนึ่งจากการเหลื่อมเดือนของ

วันหยุดอิสเตอร ขณะท่ีการใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจายลงทุนเปน

สําคัญ 

            เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 คาดวาขยายตัวดีข้ึน
ตอเนื่องตามการสงออกสินคา ท่ีขยายตัวสูงสอดคลองกับอุปสงค
ตางประเทศท่ีขยายตัวดีและราคาน้ํามันท่ีปรับสูงข้ึน ประกอบกับอุปสงค
ในประเทศขยายตัวตอเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุก
หมวดการใชจาย ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวขยายตัวชะลอลงบาง  

รายการเศรษฐกิจและ

การเ งินเดือน เมษายน 

2561, รายงานแนวโนม

ธุรกิจ (รายไตรมาส), 

ธนาคารแหงประเทศไทย, 

ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย 

KBank 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนเมษายน 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

              ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนเมษายน 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  10 ,941,422 คน  มี อัตราการขยายตัวรอยละ 3.97 เ ม่ือเ ทียบกับ 
เดือนเมษายน 2560 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,523,934 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 417,488 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 
155,559 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.22 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา และมีอัตราการขยายตัว
อยูท่ีรอยละ 7.44 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ท่ีมีจํานวน 144,790 คน อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 
อยูท่ีรอยละ 1.42 ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคม
จายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 23,953 คน คิดเปนรอยละ 0.22 มีอัตราเทากับ
เดือนมีนาคม 2561 ท่ีมีอัตราการเลิกจางลูกจางท่ีรอยละ 0.22 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

มีนาคม 2561 เมษายน 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.50 0.25 3.52 3.97 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
0.25 7.44 0.25 5.22 

 %YoY 

มกราคม 2561 กุมภาพันธ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.23 1.20 1.33 1.42 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.22 0.21 0.22 0.22 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณการจางงาน (เดือนเมษายน 2561) 

 จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2561 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,941,422 คน 
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.97 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนเมษายน 2560) ซ่ึงมีจํานวน
10,523,934 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนเมษายน 2561 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 พบวา
ในเดือนเมษายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 3.97 ขยายตัวจากเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงอยู ท่ี 
รอยละ 3.52 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ 
(ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

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% 
เม.ย.61/เม.ย.60=3.97% 

ธ.ค.60 ลูกจางท่ีมี  
นายจาง 10,840,579 คน 
ม . ค . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,791,655 คน 
ก . พ . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,858,657 คน 
มี . ค . 6 1  ลู ก จ า ง ที มี
นายจาง 10,913,304 คน 
เ ม . ย . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,941,422 คน 

มี.ค .61 ผูวางงาน 
155,559 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= 5.22% (%YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (เมษายน 2561) จํานวน 155,559   คน 

   -  YoY (เมษายน 2561 เทียบกับ เมษายน 2560)                           5.22  % 

  - MoM (เมษายน 2561 เทียบกับ มีนาคม 2561)      7.44  % 

 2)    จํานวนผูวางงาน (มีนาคม 2561) จํานวน 144,790  คน 

- YoY (มีนาคม 2561 เทียบกับ มีนาคม 2560)                  -0.25   % 

- MoM (มีนาคม 2561 เทียบกับ กุมภาพันธ 2561)            11.02   % 

 จากขอมูล ณ เดือนเมษายน 2561 มีผูวางงานจํานวน 155,559 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.22 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนเมษายน 2560) ซ่ึงมีจํานวน 147,838 คน และเม่ือเทียบกับ 
เดือนท่ีผานมา (เดือนมีนาคม 2561) ซ่ึงมีจํานวน 144,790 คน มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 7.44 และ 
หากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนเมษายน 2561 อยูท่ีรอยละ 1.42 มีอัตรา
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.33 ท้ังนี้จากขอมูลอัตราการวางงานของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนเมษายน 2561 อยูท่ีรอยละ 1.1 มีอัตราการวางงานลดลงเม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึง
อยูท่ีรอยละ 1.2 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เม.ย.61 = 155,559 คน 
(%YoY)   = 5.22% 
(%MoM)  = 7.44 % 
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 แผนภาพท่ี 4 : อัตราการวางงาน จากผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ตารางท่ี 1: อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

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

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

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

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2554 - 2560 : %YoY

2560
เดือน/ป

255925582557

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3. สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนเมษายน 2561 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 23,953 คน คิดเปนรอยละ 0.22 มี อัตราเทา กับเดือนมีนาคม 2561 ท่ี มี อัตรา 
การเลิกจางลูกจางท่ีรอยละ 0.22 และมีอัตราเทียบเทากับเดือนเมษายนปท่ีแลว ท่ีมีอัตราการเลิกจางลูกจาง 
ท่ีรอยละ 0.22  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

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

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

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

25612560

เดือน / ป

2558 2559

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2561 (แนวโนม เดือนพฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนเมษายน 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.97 % เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                            

“แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ใน 12 เดือนขางหนา (พ.ค. 2561 – เม.ย. 2562) อยูใน

ภาวะปกติ”โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 2 ตัว จากดัชนีผสม

ท้ัง 13 ตัว ไดแก การใชกระแสไฟฟา และดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ

ของไทยเนื่องจาก 

1. การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 

อยูท่ีรอยละ -2.12 หดตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เปนการลดลงมากกวาคาอางอิง (คาอางอิง=0.00) ท้ังนี้พบวา

ปริมาณการใชกระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด

กิจการ ปรับตัวลดลงจากเดือนกอน สอดคลองกับดัชนีชั่วโมง

การทํางานภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับฤดูกาลแลวปรับตัวลดลง 

เนื่องจากเดือนเมษายน 2561 มีวันทําการนอยกวาปกติ

เนื่องจากมีวันหยุดยาวตอเนื่องในชวงเทศกาลสงกรานต จึงมี

การใชกระแสไฟฟาลดลง แตในบานและท่ีอยูอาศัยพบวามี

การใชกระแสฟาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) รอย

ละ 5.04 (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนเมษายน 

2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)  

2. ดัชนี ช้ีนํา เศรษฐกิจของไทย  พบวาอัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) รอยละ -3.64 ลดลงมากกวาคาอางอิง 

(คาอางอิง=-1.42) เมษายน 2561 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจไทย 

มีคาอยู ท่ี 151.11 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอน  

แตยังคงลดลงมากกวาคาอางอิงเม่ือพิจาณาองคประกอบของ

ดัชนีพบวา มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนไมมากนัก เชน เงินทุนจด

ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม ดัชนีปริมาณการสงออกสินคา  

(ไมรวมทองคํา) และดัชนีตลาดหลักทรัพย สวนองคประกอบ

ของดัชนีท่ีปรับตัวลดลงอยางชัดเจน ไดแก พ้ืนท่ีรับอนุญาต

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เมษายน 2561 http://warning.mol.go.th หนา 13 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

กอสรางท่ัวประเทศ และดัชนีสวนกลับราคาน้ํามัน ท้ังนี้ดัชนี

ความเชื่อม่ันภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนาปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ไมมากนัก เนื่องจากผูประกอบการยังคงมีความกังวลเรื่อง

ตนทุนการผลิตท่ียังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ไดแก คาแรง ราคา

น้ํามัน และคาเงินบาทท่ียังคงแข็งคา เปนตน 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆ 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวก  

1. เศรษฐกิจโลกหนุนสงออกไทยเดือนเมษายน 2561 เติบโตแข็งแกรงตอเนื่อง การสงออกสินคา

ขยายตัวในระดับสูงถึงรอยละ 12.3 ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 14 ติดตอกัน และขยายตัวไดดีในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาด

อินเดีย กลุมประเทศ CLMV สหภาพยุโรป และญี่ปุน โดยสินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก รถยนตและสวนประกอบ  

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ และเม็ดพลาสติก   

2. เครื่องช้ีเศรษฐกิจภาพรวมเดือนเมษายน 2561 ปรับตัวดีข้ึน ไดแก การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว

ตอเนื่องจากระยะเดียวกันของปกอน ตามการใชจายในเกือบทุกหมวด ไดแก ปริมาณการจําหนายรถยนต การนําเขา

เสื้อผาและเครื่องนุงหม และปริมาณคาปลีกสินคาก่ึงคงทนในประเทศ รวมถึงหมวดบริการขยายตัวจากการใชจาย 

ในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร สําหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเรงข้ึนเชนกัน ตามการนําเขาสินคาทุน

โดยเฉพาะอุปกรณโทรคมนาคม และยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศ ท้ังนี้รายจายภาครัฐ ขยายตัวจากการ

เบิกจายงบลงทุนเพ่ือซอมบํารุงอากาศยาน การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ และการเบิกจายงบกลุมจังหวัดและงบกลาง 

3. การทองเท่ียวเติบโตตอเนื่องสะทอนการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึนในบางสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมในหวงโซอุปทานการทองเท่ียว ไดแก อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว (จํานวนผูประกันตน (มาตรา 33) เดือนเมษายน 2561 จากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

สอดคลองกับจํานวนผูมีงานทําภาคเอกชน จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

ในขณะท่ีอุตสาหกรรมขนสง ในเดือนเมษายน 2561 มีการชะลอตัวลงบาง ตามจํานวนวันทําการท่ีนอยกวาปกติ 

เนื่องจากมีวันหยุดยาวตอเนื่องในชวงเทศกาลสงกรานต 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. สถานการณการคาตางประเทศมีความไมแนนอนสูง ตามการตอบโตมาตรการทางภาษีระหวาง

สหรัฐอเมริกาและจีน ท่ีสงผลเปนวงกวางตอตลาดเงินตลาดทุนท่ัวโลก เงินบาทจะยังผันผวนในทิศทางแข็งคาข้ึน 

ท้ังนี้ในเดือนเมษายน 2561 ทิศทางอัตราดอกเบี้ยไทยยังคงทรงตัว แมรัฐบาลจะมีความพยายามเรียกรองใหธนาคาร

พาณิชยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง เพ่ือชวยเหลือประชาชนฐานรากและธุรกิจ SMEs ใหสามารถเขาถึงสินเชื่อ

ไดมากข้ึน แตคาดวาธนาคารพาณิชยจะไมตอบสนอง เนื่องจากสินเชื่อในกลุมดังกลาวมีความเสี่ยงสูง อีกท้ังรายได

ของธนาคารพาณิชยถูกกระทบจากการยกเลิกคาธรรมเนียมสําหรับธุรกรรม Online (Thai Economic : April 

2018, KTB Bank)  
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2. ภาวะการขาดแคลนแรงงงานทักษะสูง จากขอมูลสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบวาการ

จางแรงงานในระบบประกันสังคม ณ เมษายน 2561 ผูประกันตน (มาตรา 33) มีอัตราการขยายตัว (YoY) รอยละ 

3.97 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.45 เม่ือเทียบกับเดือนกอน ยังคงไมสอดรับกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวดี

ข้ึนโดยเฉพาะการผลิตเพ่ือสงออก และยังไมมีสัญญาณการจางงานหรือชั่วโมงการทํางานเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน ขณะท่ี 

ภาคการคาและบริการยังมีความตองการจางงานตามปกติ เพ่ือรองรับการขยายการใหบริการ อยางไรก็ดี 

ผูประกอบการสวนใหญยังประสบปญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานโดยเฉพาะงานท่ีมีความ

ซับซอนมากข้ึน (รายงานแนวโนมธุรกิจ ไตรมาสท่ี 1/2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 

 แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.00) 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

ตุลาคม 

2560 

พฤศจิกายน 

�560 

ธันวาคม 

2560 

มกราคม 

2561 

กุมภาพันธ 

2561 

มีนาคม 

2561 

เมษายน 

2561 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

2 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-0.44%) 

ดัชนีอุปโภค

บริโภค

ภาคเอกชน 

(-1.06%) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.19%) 

 

1 

การใชกระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

0 

 

1 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-9.86%) 

 

2 

การใช

กระแสไฟฟา 

(-0.38%) 

ดัชนีช้ีนํา

เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

(-6.71%) 

 

2 

การใชกระแสไฟฟา 

(-2.12%) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

(-3.65%) 

 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนเมษายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.97 3.52 เพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงมีอัตราขยายตัว 

อยู ท่ี  3.52% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

อยูในระดับปกติ (3.97% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ 

(2) รวมท้ังแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนมีนาคม 2561 เดือนเมษายน 2561 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.99 เตือนภัย 0.99 เตือนภัย 
   

 โตรมาส 4/2560 โตรมาส 1/2561 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.17% ปกติ 0.10 ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.01% ปกติ 0.00 ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (เมษายน 2561) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  
      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทยดังตอไปนี้  

 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
     การจางงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ณ เดือนเมษายน 2561 มีจํานวน 480,610 คน  
เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 (มีจํานวน 458,960 คน) 
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ มีอัตราการ
ขยายตัว (MoM) อยู ท่ีรอยละ 4.72 ตามการขยาย
กําลังการผลิตในกลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ
ฮารดดิสกไดรฟ และการยายฐานการผลิตสินคา
อุปกรณโทรคมนาคมเขามาผลิตในประเทศไทย  
     การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ คาดวา 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ตามมูลคาการสงออกไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีขยายตัวตอ เนื่ อง  ตามปจจั ย
สนับสนุน เชน เศรษฐกิจและนโยบายการคาของ
ประเทศคูคา (สหรัฐอเมริกาและจีน) อยางไรก็ตาม
ยังคงตองติดตามถึงผลกระทบจากสถานการณตาง ๆ 
ไดแก คาเงินบาทท่ีมีแนวโนมแข็งคาและผันผวนตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลก (ภาวะอุตสาหกรรม เดือน
เมษายน 2561, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 

 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ณ เดือน
เมษายน 2561 มีจํานวน 430,457 คน เทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 474,049 คน) พบวา
การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตฯ (MoM)        
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ีรอย -9.20 ตามยอดการ
ผลิตรถยนตและเปนชวงการสงมอบสินคาประกอบกับ
เปนชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานตทําใหมีจํานวน
วันทํางานนอยลง ยอดการผลิตจึงลดลงจากเดือน
กอน (เดือนเมษายน 2561  จํานวน 134,779 คัน 
เปรี ยบ เ ทียบกับเดือน มีนาคม 2561 จํ านวน 
195,257 คัน) (รายงานภาวะอุตสาหกรรม เดือน
พฤษภาคม 2561, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)    
      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
มีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง แมชะลอตัวบางในบาง
ชวง สําหรับระยะยาวอุปสงคภายในประเทศเพ่ิมข้ึน
จากการแนะนํารถยนตรุนใหม การจัดงานมอเตอร
โชว ท่ีชวยกระตุนการเติบโตของตลาดรถยนต การ
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ลงทุนของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน การชวยเหลือผูมีรายได
นอย รวมถึงภาคการทองเท่ียวท่ีเติบโตตอเนื่อง 
สําหรับการผลิตเพ่ือสงออกยังคงมีสัดสวนสูงถึงรอย
ละ 55 ของยอดการผลิต ท้ังหมดตามยอดการ
ประมาณการผลิตรถยนต  ป  2561 ของสภา
อุตสาหกรรม ซ่ึ ง เ พ่ิม ข้ึนจากป  2561 คิด เปน 
รอยละ 0.56      

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
         การจางงานอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  
เดือนเมษายน 2561 จํานวน 1,094,875 คนเม่ือเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 1,097,302 คน) พบวาการ
จางงานอุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) ชะลอตัวอยู ท่ี 
รอยละ -0.22 ท้ังนี้มีการจางงานสูงกวาเดือนกอน 
และมีแนวโนมปรับตัวดี ข้ึนตามการขยายตัวของ
สินคาเกษตร การสงออกผลไมไปจีน เวียตนามและ
ฮองกง รวมถึงการสงออกขาวและมันสําปะหลัง 
ท่ีขยายตัวจากดานราคาตามอุปสงคตางประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึน (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน
เมษายน 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 
         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตวคาดวามีแนวโนมเ พ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ผลผลิตสินคาเกษตรยังคงเพ่ิมข้ึน จากเศรษฐกิจโลก
ท่ีฟนตัวเปนปจจัยสนับสนุน หนวยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจรวมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให
เติบโตตอเนื่องหลายหลายมิติ อาทิ การมุงเนน 
การขยายตลาดใหม ๆ โดยเฉพาะในอาเซียน จีน 
แอฟริกา และตะวันออกกลาง การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภคท้ังในกลุม
อาหารพรอมรับประทานสําหรับผูปวยและผูสูงอายุ 
เปนตน อยางไรก็ตามยังคงตองติดตามปจจัยเสี่ยง
เรื่องการแข็งคาเงินบาทควบคูไปดวย (สถาบันอาหาร, 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน
เมษายน 2561 มีจํานวน 165,773 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 219,297 คน) พบวา
การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (MoM) ลดลงอยูท่ี 
รอยละ -24.41 สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสินคาตาม
ความตองการในประเทศลดลง และมีสินคาคงคลัง
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 ในชวงตนป ท่ีมีจํานวนเพียงพอตอการจําหนาย 
ในประเทศและการสงออก 
      การจางงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดวามีแนวโนม
ลดลง เนื่องจากสินคาประเภทสิ่งทอในหลายกลุม 
ยังขยายตัวได เชน กลุมเสนดาย เสนใย และผาผืน 
สําหรับเปนวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปใน
กลุมเสื้อผากีฬา อยางไรก็ตามการจางงานมีแนวโนม
ลดลงเนื่องจากผูประกอบการตองการลดตนทุน และ
ตองการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ในการ
นําสินคาไปจําหนายในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ  

 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
     การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ณ เดือน
เมษายน 2561 มีจํานวน 266,345 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 273,611 คน) พบวา
การจ างงานลดลง  (MoM) อยู ท่ี ร อยละ -2 .66  
สวนหนึ่งนาจะมาจากการปรับตัวภายในองคกรของ
สถานประกอบการเพ่ือลดผลกระทบจากคาเงินบาท
ท่ีแข็งคาอยางตอเนื่อง  
        การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม 
คาดวาจะมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามการสงออก
เครื่องนุงหมป 2561 มีทิศทางเปนบวกจากสภาพ
เศรษฐกิจโลกดีข้ึน และสถานการณการคากับสหรัฐ
และจีน สงผลใหไทยไดรับประโยชนในฐานะเปนฐาน
การผลิตสําคัญในภูมิภาคอาเซียน 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 
     การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก  
เดือนเมษายน 2561 มีจํานวน 2,576,139 คน  
เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 (MoM) พบวา
ขยายตัวรอยละ 17.38 สอดคลองกับการบริโภค
ภาคเอกชนท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามการใชจายในเกือบ
ทุกหมวด โดยขยายตัวดีตามปริมาณการจําหนาย
รถยนต และปริมาณคาปลีกสินคาภายในประเทศ 
สําหรับหมวดบริการขยายตัวจากการใชจายในหมวด
โรงแรมและภัตตาคาร และหมวดขนสงเปนสําคัญ 
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนเมษายน ป 
2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)   
        การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 
มีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับการขยายตัว 
ในเกณฑสูงของปริมาณการผลิตสินคาเกษตร สินคา
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อุ ตส าหกรรม  การส ง ออกและนํ า เ ข า สิ นค า 
(ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไตรมาส 1/2561,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ )  อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนม 
การคาปลีกชองทางอ่ืนมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน (ชองทาง
อ่ืน ๆ ไดแก รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืนๆ การขาย
ปลีกสินคาอ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด การขายปลีก
โดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุและ 
ทางอินเตอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมีราน 
ดวยวิธี อ่ืนๆ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เปนแนวโนม 
ท่ี เ กิดข้ึนท่ัวโลก ทําใหผูอยู ในอุตสาหกรรมนี้ มี
แนวโนมเปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน 
(รูปแบบการจางงานอาจเปลี่ยนแปลงไป มีผูเขาสู
อุตสาหกรรมนี้เพ่ิมมากข้ึน) 

 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ เดือน
เมษายน 2561 มีจํานวน 198,106 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 (มีจํานวน 218,787 คน) (MoM) 
พบวาการจางงานชะลอตัวลง อยู ท่ีรอยละ -9.5  
ตามการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ซ่ึงเปน
ชวงเวลาสงมอบสินคา สงผลใหยอดผลิตลดลงจาก
เดือนกอน เนื่องจากอุตสาหกรรมแม พิมพ เปน
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) 
หรืออุตสาหกรรมกลางน้ําท่ีรองรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตท่ีสําคัญเกือบทุกประเภท เนื่องจากการผลิต
สินคาหลายสาขาจําเปนตองอาศัยแมพิมพ (Mould) 
ในการข้ึนรูปและกําหนดรูปรางผลิตภัณฑใหได
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และขนาดตามความตองการ
ท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมแมพิมพเปน
อุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน ยาน
ยนตและชิ้นสวนยานยนต  เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรม
พลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนอากาศยาน เปนตน 
         การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพแมชวงเดือน
เมษายน 2561 มีการชะลอตัวลง แตอยางไรก็ตาม  
คาดวาการจางงานจะมีแนวโนมขยายตัวได ตามปจจัย
บวกจากกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ี
มีการผลิตเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคภายในและภายนอก
ประเทศท่ียังคงขยายตัวไดตอเนื่อง  
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 
        การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ เดือน
เมษายน 2561 มีจํานวน 1,452,143 คน เม่ือเทียบ
กับเดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 1,199,345 คน) 
พบวา มีอัตราการขยายตัว (MoM) รอยละ 21.08 
เนื่องจากอุตสาหกรรมกอสรางในภาพรวมปรับดีข้ึน
จากความคืบหนาของโครงการภาครัฐ อาทิ โครงการ
รถไฟทางคูของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
รวมถึงการกอสรางและซอมแซมท่ีอยูอาศัยของ 
ภาคครัวเรือนปรับดีข้ึน สะทอนจากการใชจายซ้ือ
วัสดุกอสรางของครัวเรือน อาทิ อิฐมวลเบา ไม
สังเคราะหและเหล็ก จากรานคาปลีกสมัยใหมและ
รานคาท่ีเปนตัวแทนจําหนายในทองถ่ินขยายตัวดี 
(รายงานแนวโนมธุรกิจไตรมาส 1/2561, ธนาคาร
แหงประเทศไทย) 
       การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนม
ขยายตัวไดตอเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสรางในเขตหัวเมืองใหญของ
ทุกภูมิภาค ปจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการตอขยายตามแนวรถไฟฟา 
และหัวเมืองใหญและเมืองทองเท่ียว เปนตน 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
      การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
เดือนเมษายน 2561 มีจํานวน 200,623 คน เม่ือเทียบ
กับเดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 272,123 คน) มีอัตรา
การชะลอตัวลดลง (MoM) รอยละ -26.27 สอดคลองกับ
สถานการณเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปประเภทไมและเหล็ก  
ซ่ึงมียอดขายในประเทศลดลง (สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย, 2561) ประกอบกับตนทุนคาแรงท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา สงผลใหการจางงานใน
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนปรับตัวลดลง 
   การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน คาดวา
อาจมีแนวโนมทรงตัว ตามความตองการสินคา
เฟอรนิเจอรและชิ้นสวนท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดอาเซียน 
จากการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย ท้ังท่ีพักอาศัย 
โรงแรม และรีสอรท ซ่ึงจะสงผลดีตอผูผลิตและผู
สงออกเฟอรนิเจอรไทย เนื่องจากสินคาไทยมีรูปแบบ
ดีไซน ท่ีสวยงาม และมีคุณภาพดี เปนท่ีรูจักและ
ยอมรับของตางประเทศ (สภาอุตสาหกรรมแห ง 
ประเทศไทย, 2561) 
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน ณ เดือนเมษายน 2561 มีจํานวน  
403,138 คน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
มีนาคม 2561 (MoM) รอยละ 17.70 เนื่องจากการ
ขยายตัวของหมวดธนาคาร บริการประกันชีวิตและ
บริการประกันวินาศภัย โดยการขยายตัวของหมวด
ธนาคารเปนผลจากการขยายตัวตอเนื่องของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน (ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ไตรมาส 1/2561,สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
       การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงินคาดวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการ
แขงขันแยงชิงลูกคา ท้ังในธุรกิจธนาคาร และการ
ประกันชีวิต ประกันภัย มีการออกผลิตภัณฑทางการเงิน
รูปแบบใหม สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม MONEY EXPO 
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ผูทํางานในอุตสาหกรรมสื่อกลาง
ทางการเงินควรปรับทักษะในการทํางานใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยี และในระยะ
ยาวควรเฝาระวังการจางงานในอุตสาหกรรม
เนื่องจากสถาบันการเงินลดการขยายสาขาและชะลอ
การจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออกและทยอยเลิกจาง
พนักงาน เนื่องจากผูประกอบการแขงขันกันใชกล
ยุทธ “ยกเลิกคาธรรมเนียม” ธุรกรรมดิจิทัล เพ่ือแยง
ชิงลูกคา และสกัดผูเลนใหมในอุตสาหกรรม เชน 
true money alipay เปนตน มีการคาดการวาจะ
กระทบรายไดปละ 2 หม่ืนลาน สงผลใหจะมีการเรง
การปดสาขาของธนาคารใหลดลงเร็วข้ึนเพ่ือลด
รายจาย การพัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล 
เทคโนโลยี (Financial Technology) จะเขามามีบทบาท
ในชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน การใชบริการทางการเงิน
ดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยคนเปนผู ใหบริการ
ธุรกรรมอีกตอไป นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศ
ไทยยังอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถตั้งแบงค
ก้ิงเอเยน (Banking Agent) เพ่ือเปนตัวแทนของ
ธนาคารพาณิชย สามารถใหบริการ รับฝาก ถอน 
โอน ชําระเงินสําหรับลูกคารายยอย เ พ่ือความ
สะดวกของลูกคา นอกจากนี้  มติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 17 เมษยน 2561 ท่ีผานมาเห็นชอบ
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มาตรการภาษี ท้ังในสวนของภาษี เ งินได  และ
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 
เพ่ือจูงใจใหธนาคารพาณิชยในไทยมีการควบรวมให
มีขนาดใหญมากข้ึน สามารถแขงขันท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศได 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ เดือน
เมษายน มีจํานวน 563,063 คน เทียบกับเดือน
มีนาคม 2561 (จํานวน 703,416 คน) พบวาการ 
จางงานในอุตสาหกรรมขนสงมีอัตราการชะลอตัว 
(MoM) อยูท่ีรอยละ -19.95 สอดคลองกับภาคการ
สงออกสินคาและจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเม่ือปรับ
ฤดูกาลแลวมีจํานวนลดลงจากเดือนกอน อยางไรก็ตาม
ธุรกิจขนสงสินคาปรับดีข้ึนตามปริมาณผลผลิตสินคา
เกษตรและการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีเ พ่ิมข้ึน 
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนเมษายน 2561, 
ธนาคารแหงประเทศไทย)  
       การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดวา 
มีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับปริมาณผลผลิต
สินคาเกษตรท่ีออกสูตลาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ผลไมตามฤดูกาล รวมท้ัง อุปสงคตางประเทศ
ขยายตัวดีรับกระแสอาลีบาบาท่ีไดมีการลงนามรวม
ในบันทึกความเขาใจ (MOU) ประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศในการสนับสนุนดานตาง ๆ อาทิ 
การทอง เ ท่ียว  เศรษฐ กิจดิ จิ ตอล การ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงการลงทุนในเรื่องสมารท ซิตี้ 
และโครงการศูนยสมารทดิจิตอลฮับในโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึง
เ ป น ป จ จั ย ส นั บ ส นุ น ใ ห เ กิ ด ก า ร จ า ง ง า น ใ น
อุตสาหกรรมขนสงระยะตอไป 

 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
     การจ างงานใน อุ ตสาหกรรมด านสุ ขภาพ 
สังคมสงเคราะหฯ ณ เดือนเมษายน 2561 มีจํานวน
189,422 คน เ ม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม  2561 
(จํานวน 107,366 คน) พบวาการจางงานขยายตัว 
(MoM) อยูท่ีรอยละ 76.43 โดยการจางงานเพ่ิมข้ึน 
ตามการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตและจําหนาย
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ภาพยนต การฉายภาพยนตร กิจกรรมบริการซักรีด
ซักแหง บริการแตงผมและเสริมความงามและ
กิจกรรมการบริการดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 
      การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะหฯ  คาดว ามีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
สอดคลองกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศมูลคาท่ีแทจริงดานการผลิต 
ในไตรมาส 1/2561 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของ 
ปท่ีแลว (YoY) ในสาขาการบริการดานสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะห ปรับตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5.0 
และสาขาการใหบริการชุมชน สังคม และบริการ 
สวนบุคคลอ่ืน ๆ ปรับตัว เ พ่ิม ข้ึน รอยละ 4.7 
(ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไตรมาส1/2561,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ) 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
      การจางงานอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
เดือนเมษายน  2561 มีจํ านวน 435,744 คน  
เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 365,325 
คน) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรมมีอัตราการขยายตัว (MoM) รอยละ 19.28 
เนื่องจากปจจัยบวกดานสภาพเศรษฐกิจท้ังในและ
ตางประเทศท่ีฟนตัวอยางตอเนื่อง และเปนชวง
เทศกาลสงกรานตซ่ึงเปนชวงวันหยุดยาว ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐ อาทิ การสงเสริมการทองเท่ียวเมือง
รองซ่ึงเปนปจจัยกระตนภาคการทองเท่ียว  
     การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
โรงแรมคาดวามีแนวโนมขยายตัวแบบชะลอลงบาง 
ตามหวงเวลาซ่ึงหมดฤดูการทองเท่ียว ประกอบกับ
ความเชื่อ ม่ันผูบริ โภคปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ผูบริโภคยังมีความกังวลเรื่องคาครองชีพและราคา
สินคาท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามัน 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เมษายน 2561 http://warning.mol.go.th หนา 25 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
       การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารเดือน
เมษายน 2561 มีจํานวน 685,572 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 (จํานวน 519,586 คน) พบวา 
การจางงานมีอัตราการขยายตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ  
31.95 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ในชวงเทศกาลสงกรานต ท้ังนี้ความนิยมการบริโภค
ท่ีมีความหลากหลายเ พ่ิม ข้ึน เชน  ความนิยม
รานอาหารแบบคาเฟ และ co working space  
ทําใหเกิดการจางงานเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามมูลคาท่ี
ขยายตัวสวนหนึ่งมาจากการตั้งราคาในระดับสูง
เพ่ือใหครอบคลุมกับตนทุนท่ีปรับเพ่ิมข้ึน อาทิ คา
เชาท่ีและคาแรงท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 
        การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคารคาดวา
จะมีแนวโนมขยายตัวแบบชะลอลง ตามดัชนีราคา
ผูบริโภคหมวดอาหารลเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล
ซ่ึงปรับตัวเพ่ิมข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2561และ
ราคาน้ํามันท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง    
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

5 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 1 ป 2561 เหตุผลประกอบการ 

เฝาระวัง ความนาจะเปน แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 6 อุตสาหกรรม 

 1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 99.99% แจงเตือน การสงออกเสนดายและเสนใย

ประดิษฐเพ่ิมข้ึน 

 2. อุตสาหกรรมแมพิมพ 80.00% แจงเตือน ไทยเปนฐานการผลิตสําคัญ

คอมพิวเตอร/อุปกรณไฟฟา/

ฮารดดิสกไดรฟ 

 3. อุตสาหกรรมเครื่องไมเครื่องเรอืน 99.99% แจงเตือน การสงออกไมและผลติภณัฑ 

จากไมเพ่ิมข้ึน 

 4. อุตสาหกรรมขนสง 84.51% แจงเตือน การทองเท่ียวขยายตัวไดตอเน่ือง 

 5.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

99.99% แจงเตอืน ผลิตยาลดลงเน่ืองจากผูผลิตราย

ใหญปรับปรุงระบบการผลิต 

 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 9 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  

4. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 5. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 6. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน  

7. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 8. อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 9. อุตสาหกรรมกอสราง 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือน เมษายน 2561 ของประเทศญี่ปุน กลุมประเทศ OECD และ

ประเทศอินโดนีเซีย ชะลอตัว ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัว มีเพียงประเทศอินเดีย ทรงตัว 

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

มีนาคม

2561 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมีนาคม 2561 เดือนเมษายน 2561 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

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

2.  จีน 99.00 -3.19 -0.20 ชะลอตัว ปกติ 0.30 ขยายตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 100.00 -1.97 -0.09 ชะลอตัว ปกติ -0.19 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 100.20 -2.24 0.30 ขยายตัว ปกติ 0.50 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 99.30 -6.53 -0.99 ชะลอตัว ปกติ -1.39 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 100.90 -2.01 1.5 ขยายตัว ปกติ 1.50 ทรงตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

เมษายน 

2561 

 

ณ เดือนเมษายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการใช

น้ํามันดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตราการใช

แก็ส NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส 

-อุปกรณไฟฟา 

 (ISIC 27) 

-อิเล็กทรอนิกส 

 (ISIC 26) 

-0.60 -11.2 -11.98 -4.07 ชะลอตัว  

 

-6.73 

 

3.06  

 

 

 

2.36 

 

6.03 

 

 

1.39 

 

7.02 

 

 

-0.31 

 

12.16 

- - - - -  

 

0.45 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

45 % 

- มูลคาการสงออก

เครื่องใชไฟฟาและ

สินคาอิเล็กทรอนิกส

ขยายตัวตอเนื่องใน

ตลาดหลัก 

2.  ย าน ย น ต แ ล ะ

ชิ้นสวน 

 (ISIC 2910) 

 

 

-6.91 -2.01 -14.41 10.64 ขยายตัว 5.63 (รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

9.31 9.98 9.66 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

-การจําหนายรถยนตใน

ประเทศชะลอตัวแตการ

ผลิตเพ่ือการสงออก

ขยายตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 10) 

0.38 5.08 2.44 -2.48 ชะลอตัว -1.01 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

11.07 16.36 6.15 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

- การสงออกขยายตัว 

- การบริโภคในประเทศ

ป รั บ ตั ว เ พ่ิ ม ข้ึ น ต า ม

ภาวะเศรษฐกิจ 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 13) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1311) 

 

 

6.68 8.62 4.74 -12.12 ชะลอตัว  

-1.85 

  

19.16 

 

 

-15.37 

 

-27.02 

 

 

0.72 

 

3.55 

 

-16.09 

 

-18.23 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100% 

 

- การสงออกเสนใย สิ่ง

ทอ ขยายตัวจากการ

พัฒนาและผลิตเสนใย

สมบัติพิเศษ  

- การผลิตและจําหนาย

ทั้งในและตางประเทศ

ชะลอตัวตามความ

ตองการที่ลดลง 
 

 

   

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาส 1/2561) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช กําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ณ เดือนเมษายน 2561 นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน 

เมษายน 

2561 

 

ณ เดือนเมษายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวนนัก 

ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 

(ISIC14) 

-13.75 -14.65 -3.69 -14.94 ชะลอตัว 

 

-7.92 4.63 2.50 9.31 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

- การสงออกขยายตัว

เนื่องจากไทยเปนแหลง

ผลิตและสงออกใหกับ

แบรนดตางประเทศ 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

7.92 -1.04 2.19 -5.52 ชะลอตัว 

 

- - - - 4.78 

(มี.ค.

61) 

- - -  0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 1 % 

 

-ดัชนีอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัว 

5.16 

(มี.ค. 

61) 

7.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

แมพิมพ 

 

4.93 -3.17 9.95 -0.48 ชะลอตัว -7.92 

(แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.80 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 80%  

 

-ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนหดตัว 

-การสงออกหดตัว 

8.  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

กอสราง 

-การผลิตปูนซี เมนต 

ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น

ปลาสเตอร 

 (ISIC 2394) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2410) 

 

-11.68 -9.51 -6.20 -24.44 ชะลอตัว  

 

0.53 

 

 

 

 

8.59 

 

 

-2.97 

 

 

 

 

-1.43 

 

 

-4.19  

 

 

 

 

0.05 

 

 

3.88 

 

 

 

 

12.07 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

- การลงทุนในหมวด

กอสรางขยายตัว 

- ขยายตัวตามการ

กอสรางภาคเอกชนและ

การกอสรางของ

รัฐวิสาหกิจ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

เมษายน

2561 

 

ณ เดือนเมษายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

กาซ

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 

-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑจากไม ฯ

(ISIC 20) 

-การผลิตเฟอรนิเจอร       

( ISIC 31) 

-4.25 5.37 6.86 -1.54 ชะลอตัว  

-25.79 

 

 

-4.82 

 

- 

 

 

-9.28 

 

- 

 

 

-10.63 

 

- 

 

 

0.86 

- - - - - 0.92 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  92% 

-การผลิตและจําหนาย

ในประเทศลดลง 

- การสงออกไมและ

ผลิตภัณฑไมขยายตัว 

10. การเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน 

-10.36 0.71 -3.03 0.26 ขยายตัว - 

 

 

- - - - - - - 9.95 

(มี.ค. 61) 

 

0.22 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 22% 

 

- ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนหดตัว 

11. ขนสง 2.46 9.59 6.27 -7.87 ขะลอตัว -  - - - - 1.8 - -  0.84 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 84% 

- การขยายตัวของ

นักทองเที่ยว การ

สงออกและการผลิต

สาขาอุตสากรรมชยาย

ตัว 

10.2 

12. งานดานสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห 

-เ ค รื่ อ ง มื อ แ พท ย

และอุปกรณ   

(ISIC 3250) 
-ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรม  

(ISIC 21) 
 

9.34 -2.31 3.49 -28.96 ชะลอตัว  

 

 

-21.82 

 

 

6.85 

 

 

 

1.65 

 

 

4.99 

 

 

 

12.54  

 

 

-8.36 

 

 

 

4.77 

 

 

1.72 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  100 % 

- GDP ในอุตสาหกรรม

สุขภาพขยายตัว 

- การสงออกยาไป

ตางประเทศลดลงตาม

คําสั่งซื้อที่ลดลง 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงาน

ราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

เมษายน

2561 

 

ณ เดือนเมษายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ

โรงแรม 

-4.51 -1.68 3.59 -2.80 ชะลอตัว - - - - - - 1.00 

(Q2/61) 

 

- - 0.34 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 34 % 

-จํานวนนักทองเที่ยว

และอัตราการเขาพัก

เฉลี่ยขยายตัวตอเนื่อง 

11.93 

14. ภัตตาคาร 4.81 5.48 6.34 -17.54 ชะลอตัว - - - - - - - 4.21  - 0.00 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภค

หมวดอาหารฯ ขยายตัว 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ เมษายน 2561 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 -2.12 เตือนภัย 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 0.25 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 0.49 ปกติ 

4. มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 21.61 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 -1.20 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 14.55 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 - - 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -3.64 เตือนภัย 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 13.64 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 -0.20 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 13.43 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 2.42 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 37.85 ปกติ 

 

* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนเมษายน 2561 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(เม.ย.61) 

เดือนกอนหนา 
(มี.ค.61) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(เม.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 61 

(เม.ย.61) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(เม.ย.60) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 10,743,400 11,845,840 10,553,910 10,743,400 10,553,910 

(%YoY) 0.18 0.45 7.01 0.18 7.01 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,941,422 10,913,304 10,523,934 10,941,422 10,523,934 

(%YoY) 3.92 3.52 1.80 3.92 1.80 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

155,559 144,790 147,838 155,559 147,838 

(%YoY) 5.22 -0.25 6.92 5.22 6.92 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 404,500 440,300 472,970 404,500 472,970 

(%YoY) -14.48 -11.17 19.42 -14.48 19.42 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(มี.ค.61) 

เดือนกอนหนา 
(ก.พ.61) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(มี.ค.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 61 

(ม.ค.61 – มี.ค.61) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 
(ม.ค.60 - มี.ค.60) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 31,011 11,279 16,709 57,018 43,981 

(%YoY) 85.59 -27.42 -65.33 29.85 -67.54 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 29,626 31,193 37,491 104,671 115,530 

(%YoY) -20.97 -7.96 -9.85 2.59 -18.11 

    5.3 การบรรจุงาน 25,344 24,700 26,209 74,318 3.00 

(%YoY) -3.30 4.59 -24.76 72,153 -25.02 

 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , สํานกังานประกันสังคม) , สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผูมีงานทํา ใชขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้ 

1.1 ผูมีงานทําภาคการเกษตร คือ ขอมูลผูมีงานทําจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (NSO) 

1.2 ผูมีงานทํานอกภาคการเกษตร คือขอมูลผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจาง) : มาตรา 33 (SSO : MOL) 

                2. ผูวางงานจากทะเบียน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 

                3. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใด 

ดังตอไปนี้    

                    3.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  

                     3.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  

 4. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการทํางาน เปนขอมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 

6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน 

 = จํานวน ณ ชวงเวลาปจจุบัน – จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

           จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

 

 

 

X 100 
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 

การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ

วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  

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

บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ํามันดิบ Brent 7.มูลคาการจําหนายรถยนต 8.มูลคาการจําหนายรถจักยานยนต 9.พ้ืนท่ี 

รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นํา 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย คือ  

1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 7-13 ตัว 

2. ระดับเฝาระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 6 ตัว 

3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกันไมเกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงาน       

วาจะอยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1         

จนถึงระดับติดลบไมเกินรอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึงสะทอนวาการ

จางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลังแรงงานใน

ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานสําหรับแบบจําลอง Multinomial Logistic 

ระดับสัญญาณเตือนภัย ใชเกณฑสีเปนตัวบงช้ีระดับ คือ 

  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 0 – 40 %       = สีเขียว 

  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 41 – 50 %     = สีเหลือง 

  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 51 – 100 %   = สีแดง 

3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑวิกฤต คือ 

3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

จางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน  

 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

จางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 3 เดือนติดตอกัน 
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3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO : LFS) 

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจางงาน

มากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวนคนวางงานใน

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานสาขา

ใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปนระยะเวลา 2 ไตรมาส

ติดตอกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากขอมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 

3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 

    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน       

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน         

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 

   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน      

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน        

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

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

ประจําเดือนเมษายน 2561 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  พ.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เมษายน 2561 

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไทยไตรมาส 1/2561 และแนวโนม 

ไตรมาส 2/2561 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  พ.ค. 2561 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทย ไตรมาส  1/2561  และ

แนวโนมไตรมาส 2/ 2561 

3.ราย งาน เศรษฐกิ จและการ เ งิ น 

เดือนเมษายน 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  พ.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนเมษายน 2561 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนเมษายน 2561 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  พ.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรเมษายน 2561 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปนลูกจาง

ภาคเอกชนจําแนกตามอุตสาหกรรม 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรไตรมาส 1/2561 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  พ.ค. 2561 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  

1/2561 

6. NESDB ECONOMIC REPORT
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2561 

และแนวโนมป 2561  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

  พ.ค. 2561 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ไ ต ร ม า ส 

1/2561และแนวโนมป 2561 

7. Social Situation and Outlook 

ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1/2561  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://social.nesdb.go.th 

  พ.ค. 2561 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 

1/2561 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - พ.ค. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนเมษายน 2561 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 
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ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป
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(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - พ.ค. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
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11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 
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12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index) 

เมษายน 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  พ.ค. 2561 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

609 ราย เปนรายเดือน 
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