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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2561 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

 -  การจางงาน ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวน 11,365,815 คน มีอัตราการ

ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 7.80 และขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 

รอยละ 3.87 (เดือนเมษายน 2561 จํานวน 10,941,422 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนกตาม

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก อุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว อุตสาหกรรมกอสราง อุตสากรรมทองเท่ียวและโรงแรม และอุตสาหกรรมขนสง   

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 

2561 มีจํานวน 160,180 คน มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 2.86 และ

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 155,559 คน คิดเปนรอยละ 2.97 

    - การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนพฤษภาคม 2561 

ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 24,608 คน  

คิดเปนรอยละ 0.22 สําหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมท่ีมีการเลิกจางสูง 5 อันดับแรก ไดแก 

อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมแมพิมพ และ

อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  

- แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ  การเฝาระวังสถานการณ 

จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม  

13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 2 ตัว ไดแก การใชกระแสไฟฟาและดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย สําหรับการใช

กระแสไฟฟา เดือนพฤษภาคม 2561 ชะลอตัวท่ีรอยละ -1.09 (YoY) แตอยางไรก็ตามพบวาการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน

จากเดือนกอนท้ังภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพ่ิมข้ึนในอัตราไมสูงนัก เนื่องจากสภาวะอากาศในเดือนนี้มี

ฝนตกสะสมสงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวาปกติ   

 สําหรับดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของไทย มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) เดือนพฤษภาคม 2561 ชะลอตัว 

อยูท่ีรอยละ -4.51 เนื่องจากในภาพรวมผูบริโภคยังคงมีความกังวลเก่ียวกับราคาพืชผลทางการเกษตรท่ียังคงทรงตัว 

อยูในระดับต่ํา และราคาน้ํามันท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่อง ท้ังนี้พบวามีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในหลายองคประกอบ

ของดัชนี ไดแก พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศ ดัชนีปริมาณการสงออกสินคา (ไมรวมทองคํา) และดัชนีความ

เชื่อม่ันภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนา    
 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. การสงออกขยายตัวตามการเติบโตตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก มูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 13.1 

จากระยะเดียวกันของปกอน ขยายตัวในหลายหมวดสินคาจากอุปสงคตางประเทศและราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

เพ่ิมข้ึน ไดแก 1) สินคาผลิตภัณฑปโตรเคมี เคมีภัณฑและผลิตภัณฑปโตรเลียม 2) ยานยนตและชิ้นสวน 3) สินคา

เกษตรแปรรูป น้ํามันปาลมและผลิตภัณฑยาง และ 4) สินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส สําหรับภาคการทองเท่ียวขยายตัวในอัตราชะลอลง จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศขยายตัว 
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รอยละ 6.4 จากระยะเดียวกันของปกอน แตเม่ือปรับฤดูกาลแลวลดลงรอยละ 1.5 จากเดือนกอน สาเหตุจากเทศกาล

รอมฎอนท่ีมาถึงเร็วกวาปกอน และการชะลอการทองเท่ียวกอนเทศกาลบอลโลก  

2. เครื่องช้ีเศรษฐกิจภาพรวมเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวไดตอเนื่อง ไดแก การบริโภคภาคเอกชน 

ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน สะทอนจากปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง ท่ีขยายตัวสูงถึง 26.8%  

ขยายตัวตอเนื่องติดตอกันเปนเดือนท่ี 17 ตั้งแตตนป 2560 และภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัว 3.0% สําหรับ

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเรงข้ึน ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ การนําเขาสินคาทุนของ

ภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุปกรณโทรคมนาคม หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร สําหรับรายจายภาครัฐ 

ขยายตัวจากรายจายคาตอบแทนบุคลากร และรายจายลงทุนตามการเบิกจายงบเพ่ิมเติมป 2560 ของกลุมจังหวัดและ

การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณเปนสําคัญ 

3. การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน จากปจจัยสนับสนุน อาทิ การกอสรางโครงการพ้ืนฐานของ

ภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท่ีมีความชัดเจน

ในทางปฏิบัติ สําหรับภาคการคาและบริการ ภาคอสังหาริมทรัพยและกอสรางคาดวาจะมีการลงทุนเพ่ิมตอเนื่อง 

ตามภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี้กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการเตรียมความพรอมดานกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให

เพียงพอตอการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ตนทุนการดําเนินธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนเปนขอจํากัดสําคัญของผูประกอบการ  โดยเฉพาะตนทุนคาแรงจากการ

ปรับข้ึนคาจางข้ันต่ําท่ีมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2561 เปนตนไป สงผลกระทบตอธุรกิจ SMEs เปนหลัก 

โดยเฉพาะผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสงออก อาทิ ยานยนต เฟอรนิเจอร เครื่องหนังและสิ่งทอ  

ประกอบกับราคาตนทุนวัตถุดิบมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบและสินคาโภคภัณฑ     

2. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบตอแรงงานไทย จากขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลง 

ของผูมีงานทําในระบบเตือนภัยดานแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบวา จํานวนผูทํางานในอุตสาหกรรม

ยานยนต/ชิ้นสวน และอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน มีแนวโนมลดลงตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 1 ป 2557  

เปนตนมา สาเหตุหนึ่งมาจากการนําระบบอัตโนมัติมาใชในการทํางาน ไดแก แขนกลท่ีใชเคลื่อนยายสิ่งของ เชื่อม พนสี 

และประกอบชิ้นสวน การใชตูเอทีเอ็ม การใชระบบ E-Banking เปนตน สอดคลองกับรายงานขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศซ่ึงระบุวารอยละ 56 การจางงานในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย และเวียตนามจะมีความเสี่ยงสูง 

ท่ีจะถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยีในหนึ่งหรือสองทศวรรษหนา 

แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.00) 
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สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ 3.24 และลดลงอยูท่ีรอยละ 15.15 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตยานยนตและเครื่องยนต การผลิตน้ําตาล การผลิต

เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑทางยา การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนพฤษภาคม 2561 

(MoM) 

เดือนพฤษภาคม 2561 

(YoY) 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพ่ิม) 117.92 

ลดลง 

รอยละ 15.15 

117.92 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.24 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 69.91 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต 

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร 

การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว 

การแปรรูปและการถนอมปลา 

การผลิตเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต 

การผลิตน้าํตาล การผลิตเภสัชภัณฑ 

เคมีภัณฑทางยา 

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  

การผลิตผลิตภัณฑทีไ่ดจากการกลั่นปโตรเลียม 

การผลิตน้าํมันและไขมนัจากพชืและสัตว 

การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย 

การผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอ่ืน ๆ  

การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

การผลิตสตารชและผลติภัณฑจากสตารช 

การทอผา  

การผลิตมอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
  

  แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2561 

 จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

321 แหง 7,686 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 100 แหง 

(31.15%) 

3,787 คน 

(49.28%) 

    -สวนภูมิภาค 221 แหง 

(68.85%) 

3,899 คน 

(50.72%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 304 แหง 5,409 คน 

ขนาด M 13 แหง 1,877 คน 

ขนาด  L 1 แหง 400 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 228 แหง 8,023 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน พฤษภาคม 2561 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมคร้ังท่ี 6/2561 วันท่ี 29 มิ.ย. 2561) 

 

1.81% 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤษภาคม  2561)  จํานวน 11,401,700 คน 

 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  0.44 % 

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

 - YoY (เมษายน 2561 เทียบ เมษายน 2560)  0.18 % 

3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤษภาคม 2561) 
(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 11,365,815 คน 

 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  7.80 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (เมษายน 2561) จํานวน 10,941,422 คน 

 - YoY (เมษายน 2561 เทียบกับ เมษายน 2560)  3.97 %    

 จากขอมูล ณ เดื อนพฤษภาคม 2561 มีผู มี งานทําภาคเกษตร จํ านวน 11,401,700 คน มี อัตรา 
การขยายตัวอยู ท่ี 0.44% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2560 จํานวน  10,922,590 คน 
มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  6.31%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนพฤษภาคม 2561 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนเมษายน 2561 ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี  0.44% 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 0.18% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 11,365,815 คน 
มี อัตราการขยายตัว 7.80% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผ านมา (พฤษภาคม 2560 
ซ่ึงมีจํานวน  10,543,612 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 1.89%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนเมษายน 2561 ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีอัตราการขยายตัว 
อยูท่ี 7.80% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงอยูท่ี 3.97% 

 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ีรอยละ 1.04 อัตราการวางงานมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับ 

เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2560) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยู ท่ีรอยละ 1.20 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(เมษายน 2561) อัตราการวางงานลดลงเชนกันจากรอยละ 1.06 มาอยูท่ีรอยละ 1.04 
 
 

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

2560 2561

อัตราการวางงาน 1.04 1.20 1.01 1.01 0.93 0.87 1.19 0.99 0.80 1.18 1.12 1.29 1.25 1.32 1.10 1.24 1.12 1.20 1.30 1.10 1.00 1.26 1.28 1.16 1.06 1.04
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1.40

อัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิตแิหงชาติ
พ.ค.=1.04%

 
 

 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีผูสมัครงานใหม จํานวน 14,552 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี 
-5 . 6 4 %  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ท่ี แ ล ว  ( พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0 )  ตํ า แ ห น ง ง า น ว า ง 
จํานวน 45,423 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 21.62% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2560) 
การบรรจุงานจํานวน 28,665 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -3.39% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
(พฤษภาคม 2560) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 63.11% มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -20.54% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2560) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 32.04% 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -22.42% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2560) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (พฤษภาคม 2561)  จํานวน 14,552 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  -5.64 % 
2) ตําแหนงงานวาง (พฤษภาคม 2561) จํานวน 45,423 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  21.62 % 
3)   การบรรจุงาน (พฤษภาคม 2561) จํานวน 28,665 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  -3.39 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (พฤษภาคม 2561)  63.11 % 
 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  -20.54 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (พฤษภาคม 2561)      32.04 % 
 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  -22.42 % 

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

ภาวะปจจุบัน (พฤษภาคม 2561) แนวโนม (มิถุนายน 2561) ท่ีมา 

       เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีข้ึนตอเนื่องตามการ
สงออกสินคาท่ีขยายตัวสูงสอดคลองกับอุปสงคตางประเทศท่ีขยายตัวดีและราคา
น้ํามันท่ีปรับสูงข้ึน ประกอบกับอุปสงคในประเทศขยายตัวตอเนื่อง โดยการ
บริ โภคภาคเอกชนขยายตั ว ในทุกหมวดการใชจ าย  ส งผลใหการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน ดานการใชจายภาครัฐและการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวด  ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวขยายตัวชะลอลงบาง 
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเรงข้ึนตามราคาน้ํามันขายปลีก 
ในประเทศ ราคากาซหุงตมและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานท่ีสูงข้ึน สําหรับอัตราวางงาน
ท่ีปรับฤดูกาลลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตาม
การขาดดุลบริการ รายได และเงินโอนตามฤดูกาลสงกลับรายไดและเงินปนผล
ของธุรกิจตางชาติ และรายรับการทองเท่ียวชะลอลง อยางไรก็ดี ดุลการคายัง
ขยายตัวตอเนื่องตามรายรับจากภาคการสงออก ขณะท่ีดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยาย

คอนขางสมดุล  

     คาดวาในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับดีข้ึนตอเนื่องแตยังเปนลักษณะท่ี
กระจุกตัวในกลุมการผลิตเพ่ือสงออกเปนสําคัญ  อาทิ กลุมเคมีภัณฑ  

กลุมยานยนตและชิ้นสวน และกลุมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ขณะท่ีบาง

กลุมอุตสาหกรรมมีแนวโนมขาลง อาทิ เหล็ก สิ่งทอ ซ่ึงสะทอนภาพการใช

กําลังการผลิตท่ีลดลง สําหรับการผลิตเพ่ือตอบสนองอุปสงคในประเทศปรับ

ดีข้ึนบางในกลุมสินคาท่ีรองรับผูมีรายไดสูงเปนสําคัญ สวนดานธุรกิจ
ทองเท่ียวเติบโตตอเนื่องตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
เปดเสนทางการบินตรงจากหลายประเทศ ภาคการกอสรางปรับดีข้ึนจาก
ความคืบหนาของโครงการภาครัฐ การจางงานโดยรวมทรงตัวแมหลาย
อุตสาหกรรมจะปรับตั วดี ข้ึน โดยเฉพาะการผลิต เ พ่ือการส งออก   
อยางไรก็ดี ผูประกอบการสวนใหญยังประสบปญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานโดยเฉพาะสําหรับงานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 

รายการเศรษฐกิจและ

การเงินเดือนพฤษภาคม 

2561, รายงานแนวโนม

ธุรกิจ (รายไตรมาส), 

ธนาคารแหงประเทศไทย, 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนพฤษภาคม 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

              ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  11 ,365,815 คน  มี อัตราการขยายตั วรอยละ 7.80 เ ม่ือ เ ทียบกับ 
เดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,543,612 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 822,203 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
เดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวน 160,180 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.86 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปท่ีผานมา และมีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.97 เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ท่ีมีจํานวน 155,559 คน 
อัตราการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 อยู ท่ีรอยละ 1.41 ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง 
เดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 24,608 คน คิดเปนรอยละ 0.22 มีอัตราเทากับเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงมี
อัตราการเลิกจางลูกจาง ท่ีรอยละ 0.22 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
0.25 3.87 3.97 7.80 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
7.44 2.97 5.22 2.86 

 %YoY 

กุมภาพันธ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.20 1.33 1.42 1.41 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.21 0.22 0.22 0.22 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณการจางงาน (เดือนพฤษภาคม 2561) 

 จากขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 11,365,815 คน 
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.80 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนพฤษภาคม 2560) ซ่ึงมีจํานวน
10,543,612 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนพฤษภาคม 2561 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 
พบวาในเดือนพฤษภาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.80 ขยายตัวจากเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงอยูท่ี 
รอยละ 3.97 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ     
(ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

                        
ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

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% 
พ.ค.61/พ.ค.60=7.80% 

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 
พ . ค .  6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 11,365,815 คน 
 

พ.ค .61 ผูวางงาน 
160,180 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= 2.86% (%YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (พฤษภาคม 2561) จํานวน 160,180   คน 

   -  YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2560)                           2.86  % 

  - MoM (พฤษภาคม 2561 เทียบกับ เมษายน 2561)      2.97  % 

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

- YoY (เมษายน 2561 เทียบกับ เมษายน 2560)                   5.22   % 

- MoM (เมษายน 2561 เทียบกับ มีนาคม 2561)             7.44   % 

 จากขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีผูวางงานจํานวน 160,180 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 
รอยละ 2.86 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนพฤษภาคม 2560) ซ่ึงมีจํานวน 155,719 คน 
และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (เดือนเมษายน 2561) ซ่ึงมีจํานวน 155,559 คน โดยมีอัตราการขยายตัว 
เพ่ิมข้ึนอยู ท่ีรอยละ 2.97 และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
เดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ีรอยละ 1.41 มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนเมษายน 2561  
ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.42 ท้ังนี้จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ีรอยละ 
1.0 มีอัตราการวางงานลดลงเม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.1 (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และ
ตารางท่ี 1) 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 มาตรา 33 และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
         ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

  

เดือน 

พ.ค.61 = 160,180 คน 
(%YoY)   = 2.86% 
(%MoM)  = 2.97% 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตน 
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม เปรียบเทียบกับอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 

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   10.55 160,180   2.86

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 2557 - 2561 : %YoY

2560
เดือน/ป

255925582557

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3. สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนพฤษภาคม 2561 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 24,608 คน คิดเปนรอยละ 0.22 มี อัตราเทากับเดือนเมษายน 2561 ท่ี มี อัตรา 
การ เลิ กจ า งลู กจ า ง ท่ี ร อยละ 0 . 22 แต มี อัตราลดลง เ ม่ือ เ ทียบกับ เดือนพฤษภาคมป ท่ีแล ว  ท่ี มี อัตรา 
การเลิกจางลูกจาง ท่ีรอยละ 0.23  

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 26875 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 11,365,815   24,608 0.22

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 เดือนมิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 7.80% เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

   

                                                        

“แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ใน 12 เดือนขางหนา (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) 

อยูในภาวะปกติ”โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 2 ตัว จากดัชนี

ผสมท้ัง 13 ตัว ไดแก  การใชกระแสไฟฟา และดัชนีชี้นํา

เศรษฐกิจของไทย เนื่องจาก 

1. การใชกระแสไฟฟา มีอัตราการเปลี่ยนแปลง  (YoY) 

อยู ท่ีรอยละ -1.09 ชะลอตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ 

ปกอน เปนการลดลงมากกวาคาอางอิง (คาอางอิง=0.00)  

แตปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) รอยละ 8.86 

จากขอมูลการจําหนายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต เดือน

พฤษภาคม 2561 พบวา ปริมาณการใชกระแสไฟฟาปรับตัว

เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน ท้ังภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม  

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนทุกประเภทกิจการ ท้ังกิจการขนาดเล็ก กลางและ

ขนาดใหญ สอดคลองกับดัชนีชั่วโมงการทํางานภาคอุตสาหกรรม

ท่ีปรับฤดูกาลแลวทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน (รายงาน

เศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561, ธนาคารแหง

ประเทศไทย) ประกอบกับขอมูลสภาวะอากาศ ศูนยภูมิอากาศ 

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เดือนพฤษภาคม 2561 พบวามีปริมาณ

ฝนสะสมสูงกวาปกติรอยละ 26 สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวา 

คาปกติ 0.2 องศาเซลเซียส ทําใหปริมาณการใชกระแสไฟฟา

ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนไมมากนัก  

2. ดัชนี ช้ี นํ า เศ รษฐกิ จของ ไทย  พบว า อัต ร าการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) รอยละ -4.51 ลดลงมากกวาคาอางอิง  

(คาอางอิง=-1.42) ในเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ

ของไทยมีคาอยู ท่ี 150.52 ชะลอตัวเล็กนอยจากเดือนกอน  

จากองคประกอบของดัชนีพบวา มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในหลาย
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องคประกอบ ไดแก พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศ ดัชนี
ปริมาณการสงออกสินคา (ไมรวมทองคํา) และดัชนีความเชื่อม่ัน 
ภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนา สะทอนจากปริมาณการสงออก
สินคาท่ีขยายตัวตามอุปสงคตางประเทศ ประกอบกับอุปสงค 
ในประเทศขยายตัวชัดเจนตอเนื่อง  การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
ในทุกหมวดคาใชจาย มีเพียงดัชนีตลาดหลักทรัพยท่ีปรับตัวลดลง 

เนื่องจากผูบริโภคยังคงมีความกังวลเก่ียวกับราคาพืชผลทาง

การเกษตรท่ียังทรงตัวอยูในระดับต่ํา ราคาน้ํามันท่ีมีแนวโนม

ปรับตัวสูงข้ึน (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจําเดือน

พฤษภาคม ป 2561, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. การสงออกขยายตัวตามการเติบโตตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก มูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 13.1 

จากระยะเดียวกันของปกอน ขยายตัวในหลายหมวดสินคาจากอุปสงคตางประเทศและราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

เพ่ิมข้ึน ไดแก 1) สินคาผลิตภัณฑปโตรเคมี เคมีภัณฑและผลิตภัณฑปโตรเลียม 2) ยานยนตและชิ้นสวน 3) สินคา

เกษตรแปรรูป น้ํามันปาลมและผลิตภัณฑยาง และ 4) สินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส สําหรับภาคการทองเท่ียวขยายตัวในอัตราชะลอลง จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศขยายตัว 

รอยละ 6.4 จากระยะเดียวกันของปกอน แตเม่ือปรับฤดูกาลแลวลดลงรอยละ 1.5 จากเดือนกอน สาเหตุจากเทศกาล

รอมฎอนท่ีมาถึงเร็วกวาปกอน และการชะลอการทองเท่ียวกอนเทศกาลบอลโลก  

2. เครื่องช้ีเศรษฐกิจภาพรวมเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวไดตอเนื่อง ไดแก การบริโภคภาคเอกชน 

ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน สะทอนจากปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง ท่ีขยายตัวสูงถึง 26.8%  

ขยายตัวตอเนื่องติดตอกันเปนเดือนท่ี 17 ตั้งแตตนป 2560 และภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัว 3.0% สําหรับ

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเรงข้ึน ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ การนําเขาสินคาทุนของ

ภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุปกรณโทรคมนาคม หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร สําหรับรายจายภาครัฐ 

ขยายตัวจากรายจายคาตอบแทนบุคลากร และรายจายลงทุนตามการเบิกจายงบเพ่ิมเติมป 2560 ของกลุมจังหวัดและ

การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณเปนสําคัญ 

3. การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน จากปจจัยสนับสนุน อาทิ การกอสรางโครงการพ้ืนฐานของ

ภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท่ีมีความชัดเจน

ในทางปฏิบัติ สําหรับภาคการคาและบริการ ภาคอสังหาริมทรัพยและกอสรางคาดวาจะมีการลงทุนเพ่ิมตอเนื่อง 

ตามภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี้กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการเตรียมความพรอมดานกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให

เพียงพอตอการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน 
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ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ตนทุนการดําเนินธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนเปนขอจํากัดสําคัญของผูประกอบการ  โดยเฉพาะตนทุนคาแรงจาก

การปรับข้ึนคาจางข้ันต่ําท่ีมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2561 เปนตนไป สงผลกระทบตอธุรกิจ SMEs เปนหลัก 

โดยเฉพาะผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสงออก อาทิ ยานยนต เฟอรนิเจอร เครื่องหนังและสิ่งทอ  

ประกอบกับราคาตนทุนวัตถุดิบมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบและสินคาโภคภัณฑ     

2. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบตอแรงงานไทย จากขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลง 

ของผูมีงานทําในระบบเตือนภัยดานแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบวา จํานวนผูทํางานในอุตสาหกรรม

ยานยนต/ชิ้นสวน และอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน มีแนวโนมลดลงตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 1 ป 2557  

เปนตนมา สาเหตุหนึ่งมาจากการนําระบบอัตโนมัติมาใชในการทํางาน ไดแก แขนกลท่ีใชเคลื่อนยายสิ่งของ เชื่อม พน

สี และประกอบชิ้นสวน การใชตูเอทีเอ็ม การใชระบบ E-Banking เปนตน สอดคลองกับรายงานขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศซ่ึงระบุวารอยละ 56 การจางงานในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย และเวียตนามจะมีความเสี่ยงสูง 

ท่ีจะถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยีในหนึ่งหรือสองทศวรรษหนา 

แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.00) 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

พฤศจิกายน 

�2560 

ธันวาคม 

2560 

มกราคม 

2561 

กุมภาพันธ 

2561 

มีนาคม 

2561 

เมษายน 

2561 

พฤษภาคม 

2561 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.19%) 

 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

0 

 

1 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-9.86%) 

 

2 

การใชกระแสไฟฟา 

(-0.38%) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

(-6.71%) 

 

2 

การใช

กระแสไฟฟา 

(-2.12%) 

ดัชนีช้ีนํา

เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

(-3.65%) 

 

2 

การใชกระแสไฟฟา 

(-1.09%) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

(-4.51%) 

 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนพฤษภาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 7.80% เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน 2561 มีอัตราขยายตัว

อยูท่ี 3.97% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับ

ปกต ิ(7.80% >1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2) รวมท้ัง

แนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

ตารางภาพรวมแนวโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เดือนเมษายน 2561 เดือนพฤษภาคม 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 (พฤษภาคม 2561) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  
      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทยดังตอไปนี้  
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1. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูมีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน (ไฟฟาฯ) รายเดือน

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
     ก า ร จ า ง ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส  ณ พฤษภาคม 2561 มีจํ านวน 
465, 238 ค น  เ ที ยบ กับ เ ดื อน เ ม ษา ยน  2 56 1  
(จํ านวน 480 ,610 คน )  พบว าการจ า งงานใน
อุตสาหกรรมไฟฟาฯ มีอัตราชะลอตัว (MoM) อยู ท่ี
รอยละ -3.20 สวนหนึ่งจากการสงออกเครื่องซักผา
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อาทิ Semi-conductor 
devices, transistors and diodes ไปสหรัฐอเมริกา
หดตัวลง ซ่ึงเปนผลกระทบจากมาตรการภาษีของ
สหรัฐอเมริกา  
     การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ คาดวามี
แนวโนมชะลอตัว จากการสงออกสินคาบางรายการ 
ซ่ึงไดรับผลกระทบจากนโยบายการคาระหวาง
ประเทศของสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินคาท่ีอยูในหวงโซ
อุปทาน (supply chain) อาจมีผลกระทบตอ 
การค า โ ลกและการส ง ออกขอ ง ไทย ในกลุ ม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
      การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 มีจํานวน 467,216 คน เทียบกับ
เดือนเมษายน 2561 (จํานวน 430,457) พบวาการ
จางงานในอุตสาหกรรมยานยนตฯ (MoM) มีอัตรา
การขยายตัวอยูท่ีรอย 8.54 ตามยอดการผลิตรถยนต
เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 193,130 คัน
ขยายตัวจากเดือนท่ีแลว (MoM) รอยละ 43.3 ท้ังนี้
ปริมาณจําหนายรถยนต เชิ งพาณิชย  ขยายตัว 
ในระดับสูงท่ี 28.6%  
     การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
มีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง ตามอุปสงคในประเทศ
ซ่ึงคายรถมีแผนเปดตัวรถยนตรุนใหมเพ่ือกระตุนตลาด
อยางตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบันผูบริโภคสวนใหญ
นิยมเปลี่ยนมาใชรถประเภท SUV มากข้ึน สําหรับ 
อุปสงคตางประเทศ ยอดการสงออกไปตลาดอาเซียน
เริ่มทรงตัว ยอดการสงออกรถกระบะไปประเทศ
เวียตนามเริ่มชะลอตัว สําหรับรถยนตนั่งยังคงเพ่ิมข้ึน 
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ท้ังนี้การสงออกรถยนตไปยังตลาดในแถบโอเซียเนีย
และแอฟริกาใต ยังคงเติบโตไดตอเนื่อง (Thailand 
Automotive Institute. (2018, January-May). Current 
Situation of Thai Automotive Industry, การประชุม
คณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 6/2561, 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
         การจางงานอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  
เดื อนพฤษภาคม 2561 จํ านวน 1,187,992 คน 
เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2561 (1,094,875 คน) พบวา
การจางงานอุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) ขยายตัวอยูท่ี 
รอยละ 8.5 เปนการปรับตัวดีข้ึนตามการขยายตัว
ของมูลคาการสงออกสินคา ไดแก ขาว ผลิตภัณฑ
มะพราว ไก อาหารพรอมรับประทาน เปนตน ตาม
ความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนในกลุมประเทศคูคาหลัก
สถาบันอาหาร.(2561,พฤษภาคม).สรุปสถานการณ
สงออกสินคาอาหารไทย. การประชุมคณะกรรมการ
ดัชนี อุตสาหกรรม ครั้ ง ท่ี  6/2561, สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตวคาดวามีแนวโนมขยายตัวได ตามปจจัย
บวกอยางเศรษฐกิจไทยท่ีคาดวาจะเติบโตตอเนื่องใน
ไตรมาส 2 รวมท้ังผลผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ประกอบกับ
การขยายตลาดใหมเ พ่ิมตอเนื่อง อาทิ อาเซียน 
แอฟริกาและตะวันออกกลาง นาจะสงผลใหการ
สงออกขยายตัวท้ังในกลุมปศุสัตว ประมง ผักผลไม 
และธัญพืชและแปง  (รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ไตรมาส 1/2561 และแนวโนมไตรมาส 
2/2561, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 มีจํานวน 165,773 คนเม่ือเทียบกับ
เดือนเมษายน 2561 (จํานวน 165,773 คน) พบวา
การจางงานในอุตสาหกรรม (MoM) เพ่ิมข้ึน 
อยูท่ีรอยละ 50.62 สอดคลองกับมูลคาการสงออก
สินคาสิ่งทอ โดยเฉพาะเสนดายและเสนใยประดิษฐ        
ไปตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน 
ซ่ึงเปนแหลงผลิตเครื่องแตงกายสําคัญ 
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      การจางงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดวามีแนวโนม
ชะลอตัว แมวาสินคาประเภทสิ่งทอในหลายกลุมยัง
ขยายตัวได เชน กลุมเสนดาย เสนใย และผาผืน 
สําหรับเปนวัตถุดิบในการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปใน
กลุมเสื้อผากีฬา แตการจางงานอาจมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากผูประกอบการตองการลดตนทุนโดยเฉพาะ
คาแรงงาน จึงขยายฐานการผลิตไปประเทศขางเคียง 
สําหรับโรงงานในประเทศไทยจะทํางานเฉพาะสวน
วิจัยและพัฒนาเทานั้น (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ.(2561,พฤษภาคม).สถานการณอุตสาหกรรม
สิ่ ง ท อ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม ไ ท ย .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 6/2561, 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
     การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ณ เดือน
พฤษ ภ าค ม  2 561  มี จํ า น ว น  280 ,4 96  ค น  
เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2561 (มีจํานวน 
266,345 คน) พบวามีการจางงานเพ่ิมข้ึน (MoM) 
อยู ท่ีรอยละ 5.31 สวนหนึ่งมาจากความตองการ 
ในสินคาเครื่องแตงกายกีฬาท้ังสําหรับการฝกซอม 
และการแตงตัวตามกระแสฟุตบอลโลก 2018  
        การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม 
คาดวามีแนวโนมขยายตัวตามการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะสินคาเครื่องนุ งหมประเภทชุดชั้นใน 
ยังคงขยายตัวไดดีในตลาดญี่ปุน เกาหลีใต และ
สหภาพยุโรป สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ขยายตัว อยางไรก็ตามผูประกอบการไทยมีปจจัย 
คาเงินบาท และคาแรงงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน อาจจะ
สงผลตอการผลิตและการจางงาน 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 

6. อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 
     การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก  
เดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวน 2,838,810 คน 
เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2561 (MoM) พบวา
ขยายตัวรอยละ 10.20 ชะลอตัวจากเดือนกอน 
สอดคลองกับเครื่องชี้ภาคบริการเม่ือขจัดผลของ
ฤดูกาลแลวหดตัวเล็กนอยจากเดือนกอนจากธุรกิจ
การคาโดยเฉพาะการคาสง และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การทองเท่ียว  เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวชะลอ
ตัวลงและอัตราการเขาพักแรมท่ีปรับลดลงเชนกัน  
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(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม  
ป 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)   
        การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 
มีแนวโนมทรงตัว เนื่องจากภาคการคาและบริการ
คาดวาตนทุนมีแนวโนมเพ่ีมข้ึนตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ตนทุนคาแรงจากการปรับข้ึนคาจางข้ันต่ํา และ
ตนทุนวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันและสินคา 
โภคภัณฑ สงผลใหผูประกอบการอาจมีนโยบาย
ชะลอการจางงานได  

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 จํานวน 257,936 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนเมษายน 2561 (มีจํานวน 198,106 คน) (MoM) 
พบวาการจางงานขยายตัวท่ีรอยละ 30.2 สอดคลอง
กับการผลิตยานยนตและเครื่ องยนต  การผลิต
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ต อ พ ว ง  อุ ป ก ร ณ
อิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร ซ่ึงเปนอุตสาหกรรม 
ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม 2561  
      อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา 
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท ดังนั้น
การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ คาดวาจะมี
แนวโนมขยายตัวไดตามการผลิตคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง และฮารดดิสกไดรฟ ซ่ึงปจจุบันไทย
เปนฐานการผลิตท่ีสําคัญในอาเซียน เนื่องจากบริษัท
แมท่ีประเทศสิงคโปรและจีนปดฐานการผลิตลง 

  8. อุตสาหกรรมกอสราง 
        การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 จํานวน 1,421,194 คน เม่ือเทียบ
กับเดือนเมษายน 2561 (จํานวน 1,452,143 คน) 
พบวา มีอัตราการชะลอตัว (MoM) รอยละ -2.13 
สําหรับการจางงานท่ีชะลอตัวลง สวนหนึ่งมาจาก
การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางอาคารท่ีอยู
อาศัย ท้ังบานเดี่ยวและอาคารสูง ซ่ึงมีการจาง
แรงงานนอกระบบ และมีการเขาออกตามสัญญาจาง
เทานั้น ท้ังนี้การลงทุนดานกอสรางในภาพรวม
ขยายตัวจากเดือนกอน สะทอนจากยอดจําหนาย
วัสดุกอสรางและพ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางท่ีปรับตัว

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ พฤษภาคม 2561 http://warning.mol.go.th หนา 21 

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

เ พ่ิมข้ึน (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน
พฤษภาคม ป 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 
       การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางคาดวา 
มีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง ตามการขยายตัวของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางในเขตหัวเมืองใหญ 
ของทุกภูมิภาค ปจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการตอขยายตามแนวรถไฟฟา 
และหัวเมืองใหญและเมืองทองเท่ียว เปนตน 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
      การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
ณ เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 264,044 คน  
เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2561 (จํานวน 200,623 คน) 
มีอัตราการขยายตัว (MoM) รอยละ 31.61 สอดคลองกับ
มูลคาการสงออกสินคาเดือนพฤษภาคม 2561 ท่ีขยายตัว
เพ่ิมข้ึน ท้ังการสงออกไมและผลิตภัณฑจากไม (ขยายตัว
จากเดือนกอน รอยละ 33.5) และการสงออกเฟอรนิเจอร
และชิ้นสวน (ขยายตัวจากเดือนกอนรอยละ 15.1) 
     การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
คาดวาอาจมีแนวโนมขยายตัวได ตามความตองการ
สินคาเฟอรนิ เจอรและชิ้นสวนท่ีเ พ่ิมข้ึนในตลาด
อาเซียน รวมท้ังการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวั นออก ท่ี จะส ง เสริ ม ให เ กิ ดการลง ทุ นด าน
อสังหาริมทรัพย ท้ังท่ีพักอาศัย โรงแรมและรีสอรท  
(สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2561) 
 
10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน ณ เดือนพฤษภาคม 2561 การจางงาน  
317,493 คน ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 
2561 (MoM) รอยละ -21.24 เนื่องจากไมมีการจาง
งานเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามยังคงมีการขยายตัวของ
หมวดธนาคาร บริการประกันชีวิตและบริการประกัน
วินาศภัย แตเปนการขยายตัวเฉพาะสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐเทานั้น เชน ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ไตรมาส 1/2561,สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
       การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง
ทางการเงินคาดวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ
แขงขันแยงชิงลูกคา ท้ังในธุรกิจธนาคาร การประกัน
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ชีวิตและประกันภัย ซ่ึงมีการออกผลิตภัณฑทางการ
เงินรูปแบบใหม จําเปนตองจางงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือหา
ลูกคา ท้ังนี้ยังคงมีกําลังซ้ือผลิตภัณฑดานการเงินเพ่ือ
ประโยชนในการลดหยอนภาษี เชน ประกันภัย 
กองทุน LTF RMF เปนตน แตอยางไรก็ตามผูทํางาน
ในอุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงินฯ ควรปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยี 
เนื่องจากมีความตองการทักษะในการทํางานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ เดือน
พฤษภาคม มีจํานวน 493,850 คน เทียบกับเดือน
เมษายน 2561 (จํานวน 563,063 คน) พบวาการ
จางงานในอุตสาหกรรมขนสงมีอัตราการชะลอตัวใน
อัตราเรงข้ึนจากเดือนกอน (MoM) อยูท่ีรอยละ  
-12.29 ตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ ซ่ึงเม่ือปรับ
ฤดูกาลแลวลดลงรอยละ 1.5 จากเดือนกอน สงผล
ตออัตราการเขาพักแรมท่ีปรับลดลง อยางไรก็ดีธุรกิจ
ขนสงยังขยายตัวได ท้ังการขนสงผู โดยสารตาม
จํานวนผูโดยสารผานระบบขนสงมวลชน และการ
ขนสงสินคาตามปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ี
เ พ่ิมข้ึน (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน
พฤษภาคม 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)  
       การจางงานในอุตสาหกรรมขนสงคาดวายังคง
มีแนว โน มขยายตั ว ได  สอดคล อง กับจํ านวน
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ียังคงขยายตัว ตามการใชจาย
ในหมวดบริการเปนสําคัญ (โรงแรมและภัตตาคาร 
และขนสง) (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน
พฤษภาคม 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)  
ท้ังนี้การรวมลงทุนระหวางรัฐบาลและภาคเอกชน 
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  
ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา และโครงการพัฒนา
เมืองการบินภาคตะวันออก จะเปนปจจัยหนุนใหการ 
จางงานในอุตสาหกรรมขนสงเพ่ิมข้ึนในระยะตอไป 
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
      การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะหฯ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวน
101,267 คน เ ม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2561 
(จํานวน 189,422 คน) พบวาการจางงานหดตัว 
(MoM) อยูท่ีรอยละ -46.54 โดยการจางงานลดลง
ตามปริมาณการผลิตยาท่ีมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก 
มีคําสั่งซ้ือลดลง ประกอบกับผูผลิตรายใหญของไทย
บางรายมีการปรับปรุงระบบการผลิต ทําใหมีปริมาณ
การผลิตยาหลายชนิดลดลง โดยเฉพาะในสวน 
ของยาน้ํา 
      จากการจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพ
สังคมสงเคราะหฯ ท่ีลดลง คาดวาจะมีแนวโนมปรับตัว
เพ่ิมข้ึนได สอดคลองกับแนวโนมการขยายตัวของ
ตลาดยาไตรมาส 2/2561 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 
2.96 โดยเปนการขยายตัวของการผลิตยาทุกชนิด 
ยกเวนในสวนของยาน้ํา ขยายตัวไดท้ังในประเทศ
และตลาดสงออกท่ีสําคัญ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาค
อาเซียน (แนวโนมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ป 2561, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสากรรม)  

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
      การจางงานอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 446,148 คน เม่ือเทียบ
กับเดือนเมษายน 2561 (จํานวน 435,744 คน)
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรมอัตราการขยายตัว(MoM) รอยละ 2.39 
ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา ซ่ึงเปนไปตาม
ทิศทางของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรมท่ี
มีขยายตัวแบบชะลอลง เนื่องจากผานพนชวง 
ฤดูการทองเท่ียว ประกอบกับความเชื่อม่ันผูบริโภค
ปรับตัวลดลง เพราะยังคงมีความกังวลในคาครองชีพ
และราคาสินคาท่ีปรับตัวสูงข้ึนตามราคาน้ํามัน 

     การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
โรงแรมคาดวามีแนวโนมขยายตัวแบบชะลอลงบาง 
ตามทิศทางของอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอาจไดรับผลกระทบจาก 
ความขัดแยงทางการคาในหลายประเทศ และยังอยู
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ในชวง เทศกาลฟุตบอลโลกท่ีส งผลให จํ านวน
นักทองเท่ียวชาวรัสเซียลดลงจํานวนมาก 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
       การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ 
เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 611,508 คน เทียบ
กับเดือนเมษายน 2561 (จํานวน 685,572 คน) 
พบวาการจางงานมีอัตราการชะลอตัว(MoM) อยูท่ี
รอยละ -10.8 หดตัวตามอุตสาหกรรมภัตตาคารท่ีมี
แนวโนมชะลอตัว ตามราคาสินคาและราคาน้ํามันท่ี
ปรับตั วสู ง ข้ึน  ประกอบ กับการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจยังกระจุกตัวอยู ในกลุมผู มีรายไดสู ง 
ผูบริโภคยังมีความกังวลตอคาครองชีพตามดัชนี
ความเชื่ อ ม่ันผูบริ โภคท่ีปรับตัวลดลงในเดือน
พฤษภาคม 2561 
        การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร คาดวา
อาจมีแนวโนมปรับตัวดี ข้ึนได ตามความเชื่อม่ัน
ผูบริ โภคและภาคธุรกิจท่ีเริ่มมีแนวโนมปรับตัว
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรมีการ
ทยอยปรับตั วดี ข้ึ น ท้ั งด านปริ มาณและราคา 
ประกอบกับภาพรวมของกําลังซ้ือโดยรวมมีทิศทาง
ปรับดี ข้ึนอยางชาๆ โดยรายไดครัวเรือนในภาค
เกษตรกรรมและรายได รวมลูกจ างนอกภาค
เกษตรกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน 
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม  
ป 2561)      
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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. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 9. อุตสาหกรรมกอสราง 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือน พฤษภาคม 2561 ของประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย 

ชะลอตัว ประเทศญี่ปุน กลุมประเทศ OECD ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอินเดีย ขยายตัว  

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

พฤษภาคม

2561 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนเมษายน 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.00 -2.24 -0.19 ชะลอตัว ปกติ -0.09 ขยายตัว ปกติ 

2.  จีน 99.60 -3.19 0.30 ขยายตัว ปกติ 0.20 ชะลอตัว ปกติ 

3. กลุมประเทศ OECD 99.90 -1.97 -0.19 ชะลอตัว ปกติ -0.10 ขยายตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 100.20 -2.24 0.50 ขยายตัว ปกติ 0.60 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 98.80 -6.53 -1.39 ชะลอตัว ปกติ -2.08 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 101.40 -2.01 1.50 ทรงตัว ปกติ 1.80 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

เมษายน 

2561 

 

ณ เดือนพฤษภาคม 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 เดือนพฤษภาคม 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 เดือนพฤษภาคม 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 เดือนพฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2561 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 -1.09 เตือนภัย 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 8.14 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 1.88 ปกติ 

4. มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 24.35 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 -10.79 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 12.71 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 - - 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -4.51 เตือนภัย 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 10.58 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 -1.52 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 14.50 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 3.64 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 52.90 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 ประจําเดือนพฤษภาคม 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    
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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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รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

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

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

พฤษภาคม 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 

เดือนพฤษภาคม 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนพฤษภาคม 2561 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนพฤษภาคม 2561 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ก.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรพฤษภาคม 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 

 - มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนพฤษภาคม 2561 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนพฤษภาคม 2561 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

เดือนพฤษภาคม 2561 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน พฤษภาคม 2561 

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index) 

พฤษภาคม 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  มิ.ย. 2561 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

609 ราย เปนรายเดือน 

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


สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ พฤษภาคม 2561 http://warning.mol.go.th หนา 36 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

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

	5.cover_May2018
	report warning May2018

