รายงานการเตือนภัยด้านแรงงาน
เดือนสิงหาคม 2561

กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สรุปรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน เดือนสิงหาคม 2561
ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน
- การจ้างงาน ลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมเดือนสิงหำคม 2561 มีจำนวน 11,537,041 คน มีอัตรำกำร
ขยำยตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (YoY) อยู่ที่ร้อยละ 7.90 และขยำยตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ร้อยละ 0.54 (เดือนกรกฎำคม 2561 จำนวน 11,475,042 คน) โดยกำรจ้ำงงำนในระบบประกันสั งคมจำแนกตำมภำคอุตสำหกรรม
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสำหกรรมขำยส่ง ขำยปลีก อุตสำหกรรมอำหำรและอำหำรสัตว์
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
- การว่างงาน จำกตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนในระบบประกันสังคม เดือนสิงหำคม 2561 มีจำนวน
168,676 คน มีอัตรำกำรขยำยตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (YoY) ร้อยละ 6.84 และลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (MoM) 169,418 คน คิดเป็นร้อยละ -0.44
- การเลิกจ้าง อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมมำตรำ 33 เดือนสิงหำคม 2561 ผู้ประกันตน
ที่สำนั กงำนประกันสั งคมจ่ ำยประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่ำงงำนจำกสำเหตุเลิ กจ้ำง มีจำนวนทั้ งสิ้น 23,028 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.21
เมื่อพิจำรณำกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนของสำนักงำนประกันสังคม พบว่ำ สำเหตุลำออกจำกงำนมำกที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมำคือจำกกำรเลิกจ้ำง คิดเป็นร้อยละ 13.7 และสิ้นสุดสัญญำจ้ำงมีเพียงร้อยละ 4.3
- แนวโน้ ม การจ้ า งงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยัง อยู่ในภาวะปกติ กำรเฝ้ ำระวังสถำนกำรณ์
จำกระบบเตื อนภั ยด้ ำนแรงงำน ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน โดยใช้ ดั ชนี ชี้ น ำทำงเศรษฐกิ จในรู ปแบบดั ชนี ผสม 13 ตั ว
มีดัชนีที่ส่งสัญญาณ 2 ตัว ดังนี้
1 ) ดัชนีชี้นาภาวะเศรษฐกิจของไทย อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (YoY) เดือนสิงหำคม 2561 ชะลอตัวอยู่ที่
ร้อยละ -6.03 เนื่ องจำกฐำนสูงของปี ก่อนเท่ำนั้น ทั้ งนี้ดัช นีชี้นำภำวะเศรษฐกิจไทยขยำยตัวเพิ่ มขึ้นจำกเดือนก่อน
ในหลำยองค์ ประกอบ ได้ แก่ พื้ นที่ รั บอนุ ญำตก่ อสร้ำงทั่ วประเทศ ปริมำณกำรส่ งออกสิ นค้ ำ (ไม่รวมทองคำ) ดั ชนี ควำมเชื่ อมั่ น
ภำคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ และดัชนีตลำดหลักทรัพย์
2 ) การใช้กระแสไฟฟ้า อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (YoY) ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.08 ในเดือนสิงหำคม 2561
กำรใช้กระแสไฟฟ้ ำมีค่ำอยู่ที่ 16,069.80 ล้ ำนกิโลวัตต์ พบว่ำ ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงทุ กภำคส่ว นทั้งภำคครัว เรือน
กิจ กำรขนำดเล็ก กิจ กำรขนำดกลำง และกิจกำรขนำดใหญ่ ทั้ งนี้ กำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรมที่ปรับฤดูกำลแล้วเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องเกิดจำกปัจจัยบวกดังนี้
1. เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักขยายตัวต่อเนื่อง ตำมพื้นฐำนระบบเศรษฐกิจในประเทศที่เข้มแข็ง
แม้แรงส่งเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศปรับลดลงบ้ำง จำกผลกระทบของนโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน
เป็นสำคัญ อย่ำงไรก็ตำมธนำคำรแห่งประเทศไทยประเมินว่ำเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำของไทยยังคงมีแนวโน้มขยำยตัว
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อกำรส่งออกของไทย
2. เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยแรงขับเคลื่อนจำกกำรบริโภคภำคเอกชน สะท้อน
จำกกำรขยำยตั วต่ อเนื่ องของปริ มำณกำรจ ำหน่ ำยรถยนต์ นั่ ง (ร้ อยละ 27.2) และปริ มำณรถจั กรยำนยนต์ จดทะเบี ยนใหม่
ที่กลับ มำขยำยตัวเป็ น บวกครั้ งแรกในรอบ 7 เดือน (ร้อยละ 3.9) ประกอบกับ ส่ ว นหนึ่งกำลั งซื้อโดยรวมปรับดีขึ้น
ตำมรำยได้ ค รั ว เรื อ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งในและนอกภำคเกษตร จำกดั ช นี ผ ลผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตรที่ ข ยำยตั ว (ร้อ ยละ 8.1)
(รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรคลัง เดือนสิงหำคม 2561, สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง)
3. การส่งออกสินค้า มีแนวโน้มขยายตัวดีตามอุปสงค์โลก แม้ขยำยตัวชะลอลงบ้ำงในเดือนสิงหำคม 2561
อยู่ที่ร้อยละ 5.8 (YoY) ส่วนหนึ่งบำงอุตสำหกรรมย้ำยฐำนกำรผลิต เพื่อกำรส่งออกมำอยู่ที่ไทย โดยตลำดส่งออกที่มี
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กำรขยำยตัว ได้แก่ มำเลเซีย ASEAN-5 CLMV และอินเดีย สำหรับสินค้ำที่สนับสนุนกำรส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ น้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ
1. มาตรการภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกา เริ่มส่งผลต่อการส่งออกไทย แปดเดือนแรกของปี 2561 ไทย
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.47 (YoY) แต่ในเดือนสิงหำคม 2561 ได้รับผลกระทบใน 2 หมวดสินค้ำ ได้แก่
อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (แผงโซลำร์) และเครื่องซักผ้ำและส่วนประกอบ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 80.7 (YoY) และร้อยละ 10.3
(YoY)
2. ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นตามราคาค่าแรงและราคาน้ามันเป็นสาคัญ ต้นทุนของผู้ประกอบกำรทั้งภำคกำรผลิต
ภำคกำรค้ำ ภำคบริกำรและภำคขนส่ง ปรับเพิ่มขึ้นตำมค่ำแรง รำคำน้ำมันและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์บำงประเภทที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ตำมรำคำค่ำขนส่งที่ปรับสูงขึ้นตำมรำคำน้ำมัน ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรยังมีควำมกังวลเกี่ยวกับควำมผันผวนของตลำดเงินตลำดทุน
โลกในระยะต่อไป ซึ่งอำจส่งผลต่อต้นทุนนำเข้ำวัตถุดิบต่อไป
3. การจ้างงานโดยรวมขยายตัวไม่มากนัก ธุรกิจส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบกำรจ้ำงงำนจำกกำรจ้ำงแบบประจำ
เป็น แบบชั่วครำวมำกขึ้น ธุรกิจภาคการผลิต นำระบบอัตโนมัติเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตมำกขึ้น ส่งผลให้ ควำม
ต้องกำรแรงงำนในกลุ่มทักษะทั่วไปลดลงแต่ต้องกำรแรงงำนทักษะเฉพำะด้ำนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ ธุรกิจในภาคการค้า
ต้องกำรแรงงำนเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยสำขำ แต่จำกกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรบริหำรกำรขำยและสินค้ำคงคลัง
จึงต้องใช้พนักงำนต่อสำขำลดลง ขณะที่ ภาคบริการมีควำมต้องกำรแรงงำนเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว
แต่เน้นกำรจ้ำงงำนแบบล่วงเวลำและเฉพำะกิจแทนกำรจ้ำงงำนประจำ (รำยงำนแนวโน้มธุรกิจ ไตรมำสที่ 3/2561,
ธนำคำรแห่งประเทศไทย)
แนวโน้มการว่างงาน
แนวโน้ ม การว่ า งงานจำกระบบเตื อ นภั ย ด้ำนแรงงำน กระทรวงแรงงำน ซึ่ งอำศั ย ข้ อมู ล กำรว่ำงงำนของ
ผู้มีงำนทำภำคเอกชนสำนักงำนสถิติแห่งชำติ แสดงสถานะปกติ (โอกำสกำรเกิดวิกฤตกำรว่ำงงำนอยู่ที่ร้อยละ 0.26)
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สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานประจ้
าเดือน สิงหาคม 2561
7
ส่วนที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย
1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย
ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 0.66 และเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรม
ที่ส่งผลด้านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก่ การผลิตน้าตาล การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร
การผลิตเครื่องปรับอากาศ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา
ตาราง : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2561 (MoM) และ (YoY) ดังนี้
ดัชนีอุตสาหกรรม
หัวข้อ
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
(MoM)
(YoY)
113.04
113.04
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.11
ร้อยละ 0.66
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ร้อยละ 65.87
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย
การผลิตน้าตาล
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า คั ญ
การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว์
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร
ที่ส่งผลด้านบวก ต่อดัชนี
การผลิตน้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์
การผลิตเครื่องปรับอากาศ
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม
การผลิตเครื่องปรับอากาศ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตน้าตาล
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า คั ญ
ที่ส่ งผลด้านลบ ต่อดัช นี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม

การผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการกลั่นปิโตรเลียม
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา
การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่น ๆ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
การผลิตมอลต์และสุราทีท่ าจากข้าวมอลต์
การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน

ทีม่ า: ประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (9/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้าหนักมูลค่าเพิ่ม)

ภาวะโรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2561
จ้านวนโรงงาน
มีจ้านวนโรงงานได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ
-กทม.และปริมณฑล
-ส่วนภูมิภาค
มี ก ารจ้ า งงานใน
โรงงาน

ขนาด S
ขนาด M
ขนาด L
การแจ้งเลิกกิจการของโรงงาน

จ้านวนลูกจ้าง

377 แห่ง

9,324 คน

136 แห่ง
(36.07%)
241 แห่ง
(63.93%)
367 แห่ง
9 แห่ง
1 แห่ง
118 แห่ง

4,224 คน
(45.30%)
5,100 คน
(54.70%)
7,013 คน
1,271 คน
1,040 คน
2,282 คน

0.36%

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมครังที่ 9/2561 วันที่ 25 ก.ย. 2561)

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ผู้มีงานท้า (ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ และส้านักงานประกันสังคม)
1.1 ผู้มีงานท้า
1) ผู้มีงานทาภาคเกษตร (สิงหาคม 2561)
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
2) ผู้มีงานทาภาคเกษตร (กรกฎาคม 2561)
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
3) ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร (สิงหาคม 2561)
(ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33)
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
4) ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร (กรกฎาคม 2561)
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบกับ กรกฎาคม 2560)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12,392,020
0.09
12,587,020
0.07
11,537,041

คน
%
คน
%
คน

7.90 %
11,454,042 คน
7.71 %

จากข้ อ มู ล ณ เดื อ นสิ ง หาคม 2561 มี ผู้ มี ง านท าภาคเกษตร จ านวน 12,392,020 คน มี อั ต รา
การขยายตั ว อยู่ ที่ 0.09% เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว (สิ ง หาคม 2560 จ านวน 12,285,110 คน
มี อั ต ราการชะลอตั ว อยู่ ที่ -4.89%) แต่ ห ากพิ จ ารณาอั ต ราการเปลี่ ย นแปลง (YoY) ของเดื อ นสิ ง หาคม 2561
เปรี ย บเที ย บกั บ (YoY) ของเดื อ นกรกฎาคม 2561 ในเดื อ นสิ ง หาคม 2561 มี อั ต ราการขยายตั ว อยู่ ที่ 0.09%
เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งมีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 0.07% ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร จานวน 11,537,041 คน มี
อั ต ราการขยายตั ว 7.90% ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา (สิ ง หาคม 2560
ซึ่งมีจ านวน 10,692,454 คน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 2.96%) แต่ห ากพิ จารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY)
ของเดื อ นสิ งหาคม 2561 เที ย บกั บ (YoY) เดื อ นกรกฎาคม 2561 ในเดื อ นสิ งหาคม 2561 มี อั ต ราการขยายตั ว
อยู่ที่ 7.90% ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 7.71%
ภาวะการว่างงาน (ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
อัตราการว่างงาน เดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.03 อัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2560) ซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.12 หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2561)
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.00 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.03
แผนภาพ : แสดงอัตราการว่างงานรายเดือนของส้านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

โอกาสในการท้างาน (กรมการจัดหางาน)
1) ผู้สมัครงานใหม่ (สิงหาคม 2561)
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

จานวน

9,286 คน
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- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
1.08 %
2) ตาแหน่งงานว่าง (สิงหาคม 2561)
จานวน
26,027 คน
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
-16.79 %
3) การบรรจุงาน (สิงหาคม 2561)
จานวน
20,710 คน
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
-28.87 %
4) อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง (สิงหาคม 2561)
79.57 %
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
-14.53 %
5) อัตราของผู้สมัครงานต่อตาแหน่งงานว่าง (สิงหาคม 2561)
35.68 %
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบ สิงหาคม 2560)
21.47 %
จากข้ อ มู ล ณ เดื อนสิ งหาคม 2561 โอกาสในการท างานมี ผู้ ส มั ค รงานใหม่ จ านวน 9,286 คน
มี อั ต ราการขยายตั ว อยู่ ที่ 1.08% เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว (สิ งหาคม 2560) ต าแหน่ งงานว่ า ง
จานวน 26,027 คน มี อั ต ราการชะลอตั ว อยู่ ที่ -16.79% เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว (สิ งหาคม 2560)
การบรรจุ งานจ านวน 20,710 คน มี อัตราการชะลอตัว อยู่ ที่ -28.84% เมื่อเทีย บกับ เดือ นเดียวกัน ของปี ที่ผ่ านมา
(สิ ง หาคม 2560) ส่ ว นอั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ต าแหน่ ง งานว่ า ง 79.57% มี อั ต ราการชะลอตั ว อยู่ ที่ -14.53%
เมื่ อเที ยบกั บ เดื อนเดี ยวกั น ของปี ที่ แล้ ว (สิ งหาคม 2560) อั ตราของผู้ ส มั ครงานต่ อต าแหน่ งงานว่ าง อยู่ ที่ 35.68%
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 21.47% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
ภาวะปัจจุบัน (สิงหาคม 2561)
เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จาก
อุป สงค์ทั้ งในและต่างประเทส โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกือบทุ ก
หมวดการใช้จ่าย และการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องแม้ชะลอลงบ้าง ส่งผลให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนและ
การใช้จ่ ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่ อง ขณะที่ ภ าคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้แม้
จานวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เพิ่ มขึ้น ตามราคาน้ ามัน ขายปลีกในประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลง
เล็กน้อยจากเดือนก่อน สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือน
ก่อน ดุล บุ ญชีเดิน สะพัดเกิน ดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสาคัญ ขณะที่ดุล บัญ ชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แนวโน้ม (กันยายน 2561)
คาดว่าเศรษฐกิจไทยเติบ โตต่อเนื่ อง โดยธุรกิจผลิ ตเพื่อการส่ งออก
ขยายตัว ดีในเกือบทุก อุตสาหกรรมและกระจายไปในทุ กภูมิภ าค ขณะที่
ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมค่อนข้างทรงตัว ด้านการลงทุน ภาค
ธุรกิจส่วนใหญ่ ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ผลิตเป็นสาคัญ และมีแผนลงทุนระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การจ้างงาน
โดยรวมเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ธุรกิจภาคการผลิตมีการจ้างงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้ น
ในขณะที่การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเห็นว่าการท่องเที่ยวเริ่มกระจายตัว
ไปยังจังหวัดต่างๆมากขึ้น ทั้ งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนที่ มี
แนวโน้มเป็นกลุ่ม FIT ซึ่งนิยมท่องเที่ยวนอกเส้นทางกรุ๊ปทัวร์มากขึ้น
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ที่มา
รายการเศรษฐกิ จ และ
การเงิ น เดื อ นสิ ง หาคม
2561, รายงานแนวโน้ ม
ธุรกิจ (รายไตรมาส),
ธนาคารแห่งประเทศไทย,

ส่วนที่ 2 ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน)
ภาวะการจ้ างงานในตลาดแรงงาน เดื อ นสิ งหาคม 2561 การจ้ า งแรงงานในระบบประกั น สั งคมมี
ผู้ป ระกัน ตน (มาตรา 33) จานวน 11,537,041 คน มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 7.90 เมื่อเทียบกับเดือ นสิ งหาคม
2560 ซึ่งมีผู้ประกันตน จานวน 10,692,454 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทางานเพิ่มขึ้นถึง 844,587 คน
สาหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2561 มี
จานวน 168,676 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตราการ
ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.44 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 มีจานวน 169,418 คน และหากคิดเป็นอัตราการว่างาน
จากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.46 ทั้งนี้จานวน
ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ในเดือนสิงหาคม 2561
มีจานวนทั้งสิ้น 23,028 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.20 ซึ่งมีอัตราลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่
อยู่ที่ร้อยละ 0.21
ภาวการณ์จ้างงานในตลาดแรงงาน

%MoM
กรกฏาคม 2561
สิงหาคม 2561

ผู้ประกันตนมาตรา 33
(แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33)

จานวนผู้ว่างงาน ณ ปัจจุบัน
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.)

0.18

0.54

7.71

7.90

2.49

-0.44

8.05

6.84

พฤษภาคม 2561
อัตราการว่างงาน
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.และ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 )

อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม
มาตรา 33

%YoY
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561

%YoY
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

1.41

1.44

1.48

1.46

0.22

0.21

0.21

0.20

(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ
เลิกจ้าง สปส.และผู้ประกันตนมาตรา 33 )
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1. สถานการณ์การจ้างงาน (เดือนสิงหาคม 2561)
จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จานวน 11,537,041
คน มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 7.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2560) ซึ่งมีจานวน
10,692,454 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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พบว่าในเดือนสิงหาคม 2561 มีอัตราการขยายตั วอยู่ที่ ร้อยละ 7.90 ขยายตัว จากเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 7.71 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า ร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ (ดู
แผนภาพที่ 1 และ 2)
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33

21.00
18.00
15.00

12.00
9.00
6.00
3.00
0.00

-3.00

ผลของวิกฤตน้าท่วมในไทย

-6.00
-9.00
-12.00

ผลของวิกฤตต้มย้ากุ้ง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแ มเบอร์เกอร์
ส.ค. 2552 = -2.93%

มี.ค. 2555 = 0.21%

-15.00

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานแรงงาน
แผนภาพที่ 2 : จ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
เม.ย.61 ลูกจ้างที่มี
นายจ้าง 10,941,422 คน
พ .ค .6 1 ลู ก จ้ า ง ที่ มี
นายจ้าง 11,365,815 คน
มิ.ย.61 ลูกจ้างที่มี
นายจ้าง 11,454,211 คน
ก.ค.61 ลูกจ้างที่มี
นายจ้าง 11,475,042 คน
ส .ค .6 1 ลู ก จ้ า ง ที่ มี
นายจ้าง 11,537,041 คน
5370
ส.ค.61 ผู้ ว่ า งงาน
168,676 คน
อัตราการขยายตัว
= 6.84% (%YoY)

ที่มา : กลุ่มงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. สถานการณ์การว่างงาน
(ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สานักงานประกันสังคม : SSO)

1) จานวนผู้ว่างงาน (สิงหาคม 2561)
จานวน
- YoY (สิงหาคม 2561 เทียบกับ สิงหาคม 2560)
- MoM (สิงหาคม 2561 เทียบกับ กรกฎาคม 2561)
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

168,676
6.84
-0.44

คน
%
%
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2) จานวนผู้ว่างงาน (กรกฎาคม 2561)
จานวน
169,418 คน
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบกับ กรกฎาคม 2560)
8.05 %
- MoM (กรกฎาคม 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2561)
2.49 %
จากข้ อมู ล ณ เดื อนสิ งหาคม 2561 มี ผู้ ว่ างงานจ านวน 168,676 คน มี อั ตราการขยายตั วอยู่ ที่ ร้ อยละ 6.84
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา (เดื อ นสิ งหาคม 2560 ซึ่ ง มี จ านวน 157,883 คน) และเมื่ อ เที ย บกั บ
เดื อ นที่ ผ่ านมา (เดื อ นกรกฎาคม 2561 ซึ่ ง มี จ านวน 169,418 คน) โดยมี อั ต ราการชะลอตั ว อยู่ ที่ ร้ อยละ -0.44
และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ
1.46 มี อั ต ราลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราการว่ า งงานของเดื อ นกรกฎาคม 2561 ซึ่ ง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.48 ทั้ งนี้
จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานเทียบเท่า
กับเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (ดูแผนภาพที่ 3 แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 1)
หมายเหตุ : อัตราว่างงาน คานวณจาก ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน x 100
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด
แผนภาพที่ 3 : อัตราการเติบโตของจ้านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 และอัตราการว่างงานจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส.ค.61 = 168,676 คน
(%YoY) = 6.84%
(%MoM) = -0.44 %

เดือน

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนภาพที่ 4 : อัต ราการว่า งงานประกั นสั ง คม จากข้ อมูล จ้ า นวนผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 และจ้ า นวนผู้ ป ระกั น ตน
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ของส้านักงานประกันสังคม เปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของส้านักงานสถิติแห่งชาติ

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจ้านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม
จำนวนและอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงของผูป้ ระกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน รำยเดือน ปี 2554 - 2560 : %YoY
เดือน/ปี

2557
จำนวน

2558
%YoY

จำนวน

2559

2560

2561

%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

165,310

5.57

ก.ค.

128,510

9.86

135,543

5.47

153,661

13.37

156,791

2.04

169,418

8.05

ส.ค.

119,786

7.96

138,189

15.36

161,012

16.52

157,883

-1.94

168,676

6.84

ก.ย.

118,580

10.28

130,744

10.26

151,489

15.87

146,471

-3.31

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

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3. สถานการณ์การเลิกจ้าง

อั ต ราการเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า งในระบบประกั น สั งคมมาตรา 33 คิ ด จากจ านวนผู้ ป ระกั น ตนที่ ส านั ก งาน
ประกั น สั ง คมจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่ า งงานจากสาเหตุ เ ลิ ก จ้ า ง ต่ อ จ านวนผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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เดื อ นกรกฎาคม 2561 ผู้ ป ระกั น ตนที่ ส านั ก งานประกั น สั ง คมจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่ า งงานจากสาเหตุ
เลิ ก จ้ า งมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 23,858 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.21 มี อั ต ราการเลิ ก จ้ า งเท่ า กั บ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2561
ซึ่ ง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.21 แต่ มี อั ต ราขยายตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นกรกฎาคมปี ที่ แ ล้ ว ที่ มี อั ต ราการเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า ง
ที่ร้อยละ 0.20
แผนภาพที่ 5 : อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33
อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมมำตรำ 33
2560
2558
2559
ผู้ประกันตน เลิกจ้ำง อัตรำกำรเลิกจ้ำง ผู้ประกันตน เลิกจ้ำง อัตรำกำรเลิกจ้ำง ผู้ประกันตน เลิกจ้ำง อัตรำกำรเลิกจ้ำง ผู้ประกันตน

2561
เลิกจ้ำง

ม.ค.
ก.พ.

(ม.33)
10,004,515
10,057,328

(สปส.)
17,819
20,151

(ม.33)
0.18

(สปส.)
23,935
23,114

(ม.33)
0.22

มี.ค.

10,074,677

เม.ย.

เดือน / ปี

(สปส.)
26,375

(ม.33)
0.26

0.20

(ม.33)
10,314,551
10,348,753

28,635

21,218

0.21

10,365,424

10,058,715

20,857

0.21

พ.ค.

10,066,532

19,650

มิ.ย.

10,118,561

ก.ค.

อัตรำกำรเลิกจ้ำง

(สปส.)
29,076
26,875

(ม.33)
0.28

0.28

(ม.33)
10,460,594
10,509,866

0.26

(ม.33)
10,791,655
10,858,657

28,904

0.28

10,542,660

25,901

0.25

10,913,304

24,238

0.22

10,338,067

27,344

0.26

10,523,934

22,833

0.22

10,941,422

23,953

0.22

0.20

10,347,954

27,238

0.26

10,543,612

23,795

0.23

11,365,815

24,608

0.22

20,511

0.20

10,377,038

27,930

0.27

10,601,371

21,701

0.20

11,454,211

23,727

0.21

10,176,391

20,935

0.21

10,389,934

27,777

0.27

10,653,972

21,100

0.20

11,475,042

23,858

0.21

ส.ค.

10,188,797

22,092

0.22

10,385,238

29,068

0.28

10,692,454

21,025

0.20

11,537,041

23,028

0.20

ก.ย.

10,234,349

23,362

0.23

10,435,407

31,357

0.30

10,733,498

21,480

0.20

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

0.21

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนที่ 3 การคาดการณ์ด้านแรงงาน 2561 (แนวโน้ม เดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562)
จากระบบเตื อนภัยด้ านแรงงาน ณ เดือนสิ งหาคม 2561 การจ้ างแรงงานในระบบประกั นสั งคมมาตรา 33
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 7.90% ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า แนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานในภาพรวม
อยู่ในภาวะปกติ สาหรับแนวโน้มการว่างงาน ยังคงอยู่ในภาวะปกติเช่นเดียวกัน
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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3.1 แนวโน้มภาพรวมการจ้างงาน
“แนวโน้ ม การจ้ า งงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน
ใน 12 เดือนข้า งหน้า (กัน ยายน 2561 – สิงหาคม 2562)
อยู่ในภาวะปกติ ” โดยมีดัชนีส่งสัญญาณเตือน 2 ตัว จากดัชนี
ผสมทั้ง 13 ตัว คือ
(1) ดัชนีชีน้าเศรษฐกิจของไทย เนื่องจาก พบว่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลง (YoY) อยู่ที่ร้อยละ -6.03 ลดลงมากกว่าค่าอ้างอิง
(ค่าอ้างอิง=-1.42) ในเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของไทยมีค่าอยู่ที่ 150.87 ขยายตัวจากเดือนก่อนแต่ปรับลดลง
เมื่ อเที ย บกับ ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ที่ ก่อ น โดยการขยายตัว จาก
เดือนก่อนมาจากการปรับเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบดัชนี ได้แก่
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ปริมาณการส่งออกสินค้า
(ไม่ รวมทองค า) ดั ชนี ความเชื่ อมั่ นภาคธุรกิ จในอี ก 3 เดื อนข้ างหน้ า
และดัชนีตลาดหลักทรัพย์
(2) การใช้ กระแสไฟฟ้ า พบว่ าอั ตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY)
อยู่ที่ร้อยละ -2.08 ลดลงมากกว่าค่าอ้างอิง (ค่าอ้ างอิง = 0.00)
ในเดือนสิงหาคม 2561 การใช้กระแสไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 16,069.80
ล้ านกิ โลวั ตต์ โดยปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าลดลงทุ กภาคส่ วน
ทั้งภาคครัวเรือน กิจการขนาดเล็ ก กิจการขนาดกลาง และกิจการ
ขนาดใหญ่ ทั้ งนี้ การใช้ ไฟฟ้ าภาคอุตสาหกรรมที่ ปรั บฤดู กาลแล้ ว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดแรงงาน คาดว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆดังนี
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยบวกดังนี้
1. เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักขยายตัวต่อเนื่อง ตามพื้นฐานระบบเศรษฐกิจในประเทศที่เข้มแข็ง
แม้แรงส่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศปรับลดลงบ้าง จากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออกของไทย
2. เศรษฐกิ จ ไทยเดื อนสิ งหาคม 2561 ปรั บ ตั วเพิ่ ม ขึ น โดยแรงขับ เคลื่ อนจากการบริโภคภาคเอกชน
สะท้อนจากการขยายตัวต่อเนื่องของปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่ง (ร้อยละ 27.2) และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
ที่กลั บมาขยายตัวเป็ น บวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน (ร้อยละ 3.9) ประกอบกับ ส่วนหนึ่งกาลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้น
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
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ตามรายได้ ครั ว เรื อ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งในและนอกภาคเกษตร จากดั ช นี ผ ลผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรที่ ข ยายตั ว (ร้อ ยละ 8.1)
(รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนสิงหาคม 2561, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
3. การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวดีตามอุปสงค์โลก แม้ขยายตัวชะลอลงบ้างในเดือนสิงหาคม 2561
อยู่ที่ร้อยละ 5.8 (YoY) ส่วนหนึ่งบางอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตเพื่อ การส่งออกมาอยู่ที่ไทย โดยตลาดส่งออกที่มี
การขยายตัว ได้แก่ มาเลเซีย ASEAN-5 CLMV และอินเดีย สาหรับสินค้าที่สนับสนุนการส่งออกสาคัญ ได้แก่ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ามันสาเร็จรูป เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ
1. มาตรการภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกา เริ่มส่งผลต่อการส่งออกไทย แปดเดือนแรกของปี 2561 ไทย
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.47 (YoY) แต่ในเดือนสิงหาคม 2561 ได้รับผลกระทบใน 2 หมวดสินค้า ได้แก่
อุปกรณ์กึ่งตัวนา (แผงโซลาร์) และเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 80.7 (YoY) และร้อยละ 10.3 (YoY)
2. ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึนตามราคาค่าแรงและราคาน้ามันเป็นส้าคัญ ต้นทุนของผู้ประกอบการทั้ งภาคการผลิต
ภาคการค้า ภาคบริการและภาคขนส่ง ปรับเพิ่มขึ้นตามค่าแรง ราคาน้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ตามราคาค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ามัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดเงิน และ
ตลาดทุนโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนนาเข้าวัตถุดิบต่อไป
3. การจ้างงานโดยรวมขยายตัวไม่มากนัก ธุรกิจส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากการจ้างแบบประจา
เป็นแบบชั่วคราวมากขึ้น ธุรกิจภาคการผลิต นาระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ความ
ต้องการแรงงานในกลุ่มทักษะทั่วไปลดลงแต่ต้องการแรงงานทักษะเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจในภาคการค้า
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขา แต่จากการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารการขายและสินค้าคงคลัง
จึงต้องใช้พนักงานต่อสาขาลดลง ขณะที่ ภาคบริการมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิ จท่องเที่ยว
แต่เน้นการจ้างงานแบบล่วงเวลาและเฉพาะกิจแทนการจ้างงานประจา (รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสที่ 3/2561,
ธนาคารแห่งประเทศไทย)
แนวโน้มการว่างงาน
แนวโน้ ม การว่า งงานจากระบบเตือ นภั ยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัยข้ อมูล การว่างงานของ
ผู้มีงานทาภาคเอกชนสานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.26)
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ตารางจ้านวนดัชนีชีน้าเศรษฐกิจการแรงงานที่ส่งสัญญาณเตือนภัยจ้าแนกรายเดือน
ดัชนีผสมจ้านวนทังสิน
13 ดัชนี

กุมภาพันธ์
2561

มีนาคม
2561

เมษายน
2561

พฤษภาคม
2561

มิถุนายน
2561

กรกฎาคม
2561

สิงหาคม
2561

จานวนดัชนีที่ส่งสัญญาณ
เตือนภัยการจ้างงาน
(ดัชนี)

1
ดัชนีอุปโภค
บริโภค
ภาคเอกชน
(-9.86%)

2
การใช้
กระแสไฟฟ้า
(-0.38%)
ดัชนีชี้นา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
(-6.71%)

2
การใช้กระแสไฟฟ้า
(-2.12%)
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(-3.65%)

2
การใช้กระแสไฟฟ้า
(-1.09%)
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(-4.51%)

2
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(-6.50%)
ราคาน้ามันด้บ
ในตลาดโลก
(60.44)

1
ดัชนีชี้นา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
(-6.03%)

2
การใช้กระแสไฟฟ้า
(-2.08%)
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(-6.24%)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

สถานะสัญญาณ
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3.2. แนวโน้มการจ้างงาน การว่างงาน
การติ ด ตามตั ว เลขอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของการจ้ า งงานในระบบประกั น สั ง คมตามมาตรา 33
เดือนสิงหาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.89 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ซึง่ มีอัตรา
การขยายตั ว อยู่ ที่ ร้ อยละ 7.70 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น แนวโน้ ม การจ้ างงานในภาพรวมของ
ตลาดแรงงานอยู่ในระดับปกติ (7.89% >1%)
รายการ

เดือนกรกฏาคม 2561
ค่าความน่าจะเป็น

เดือนสิงหาคม 2561

สถานะ

ค่าความน่าจะเป็น

สถานะ

0.99

แจ้งเตือน

(1) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน)
1.00

แจ้งเตือน

โตรมาส 1/2561

โตรมาส 2/2561

(2) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน)
0.10
ปกติ
(3) แนวโน้มการว่างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน)
0.00

ปกติ

0.96

แจ้งเตือน

0.26

ปกติ

โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโน้มการจ้างงานในภาวะแจ้งเตือน ดังนี้
1. แนวโน้ มการจ้ างงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากข้ อมู ลผู้ ประกั นตนมาตรา 33 เดื อนสิ งหาคม 2561
ระบบเตือ นภั ย ฯ แจ้ งเตื อ นในช่ว งระยะเวลา 12 เดื อ นข้างหน้ า การจ้างงานมี โอกาสลดลงมากกว่า ร้อยละ 1
ความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดวิ กฤต = 0.99) เนื่ องจากตั วแปรที่ มี ผลต่ อความน่ าจะเป็ น ของการเกิ ด วิ ก ฤตด้ า น
การจ้างงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่งสัญญาณผิดปกติ 2 ตัว ได้แก่
- ดัช นี ชี้น าภาวะเศรษฐกิจ ไทยเดื อนมิถุน ายน 2561 อยู่ ที่ระดับ 150.33 องค์ ประกอบของดัช นี
ปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นสาคัญ
- การใช้กระแสไฟฟ้าเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 15,000.62 ล้านกิโลวัตต์ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
ในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง สาเหตุจากวันทาการน้อยกว่าปกติ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2. แนวโน้ มการจ้ างงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากข้ อมู ลของส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ไตรมาส 2/2561
ระบบเตือนภัยฯ แจ้งเตือนในไตรมาส 3/2561 การจ้างงานมีโอกาสลดลงมากกว่าร้อยละ 1 (ความน่าจะเป็ นของ
การเกิ ดวิกฤต = 0.96) เนื่ องจากตัว แปรที่ มีผ ลต่อ ความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดวิกฤตด้านการจ้างงานอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่งสัญญาณผิดปกติ 1 ตัว ได้แก่
- ดัชนี ชี้น าภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยไตรมาส 1/2561 มีค่าอยู่ที่ 151.11 ปรับตัวลดลงจาก
องค์ป ระกอบของดัช นี เช่น ดั ชนี ป ริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคา) ดัช นีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก
3 เดือนข้างหน้า และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลดลงจากความกังวลของครัวเรือนในค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
3. ส้าหรับแนวโน้มการว่างงานอยู่ในภาวะปกติ ตามข้อมูลข้อ (3)
3.3. ทิศทางการจ้างงานรายอุตสาหกรรม (สิงหาคม 2561) : ข้อมูลการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได้วิเคราะห์ การจ้างงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ที่มีความส าคัญ ต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยดังต่อไปนี้
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1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 503,027 คน เทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 465,149 คน) พบว่าการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ มีอัตราขยายตัว (MoM)
อยู่ที่ร้อยละ 8.14 สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ที่มา: กศร.สป.รง.

ชิ้น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โลกที่ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก
กลุ่ มสิ นค้ า โดยเฉพาะ PCBA (แผ่ นวงจรพิ มพ์ ) และ
intergrated circuits (แผงวงจรรวม)
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า ฯ คาดว่ า
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการส่งออกส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ ป ระกอบของเครื่องคอมพิ วเตอร์ วงจรรวม
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีคาสั่งซื้อจาก
อาเซี ย น และสหภาพยุ โ รปเพิ่ ม ขึ้ น (ภาวะเศรษฐกิ จ

อุ ต สาหกรรม เดื อ น สิ ง หาคม 2561, กระทรวง
อุตสาหกรรม)
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2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชินส่วนยานยนต์
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ณ เดื อ น
สิงหาคม 2561 มีจานวน 398,201 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 409,692 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (MoM) มีอัตรา
ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ -2.80 ตามการ
ผลิ ต รถยนต์ ใ นเดื อ นสิ ง หาคม 2561 มี จ านวน
181,237 คันซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.03
ทั้งนี้การผลิ ตรถยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่
14 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วน
คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามยอดการจาหน่าย
รถยนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัว ผลผลิ ตสิ นค้า
ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น (ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2561, กระทรวงอุตสาหกรรม)
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3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์
การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ณ เดื อนสิ งหาคม 2561 มี จ านวน 1,178,593 คน
เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 1,046,688 คน)
พบว่ าการจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมอาหารฯ (MoM)
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 12.60 สอดคล้องกับการ
จาหน่ายสินค้าอาหารในประเทศเดือนสิงหาคม 2561
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 (YoY) เนื่องจากภาพรวม
เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น
การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตว์คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยมี
โอกาสขยายการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นทดแทนสินค้าจาก
สหรัฐฯ ได้แก่ กุ้ง ไก่สดแช่แข็ง สุกรแปรรูป ผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง และสิ นค้าข้าว (ข้าวขาวและข้าวหอม
มะลิ) ซึ่งเป็นผลจากการตอบโต้มาตรการทางการค้า
ของสหรั ฐ ฯ (ภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม เดื อ น
สิงหาคม 2561, กระทรวงอุตสาหกรรม)
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ณ เดื อ น
สิงหาคม 2561 มีจานวน 248,054 คนเมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 99,314 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (MoM) เพิ่มขึ้นอยู่ที่
ร้อยละ 149.77 เนื่องจากสานักงานสถิติแห่งชาติมีการ
ปรับขนาดตัวอย่างในการสารวจข้อมูล
การจ้างงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่ามีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการไทยรายใหญ่
ได้ขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็
ตามยั งคงมี ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ านค่ า แรงงานของประเทศ
เพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องนุ่งห่มซึ่งนาเข้าจาก
สินค้าไทย ทาให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศกาลัง
พิจารณาย้ายฐานการผลิตไปทวีปแอฟริกาซึ่งมีค่าแรงที่
ต่ากว่า ซึ่งจะต้องติดตามแนวโน้มต่อไป
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5. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมเครื่ องนุ่ งห่ ม ณ เดื อน
สิงหาคม 2561 มีจานวน 289,881 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (มีจานวน 294,715 คน) พบว่ามีการ
จ้างงานมีอัตราทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา (MoM) อยู่ที่
ร้อยละ -1.64 ส่ ว นหนึ่ งมาจากการขยายตั ว ในกลุ่ ม
เสื้อผ้าบุรุษที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ตามการสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
คาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บริโภค
ให้ความสนใจสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ และสินค้า
แบรนด์หรู ประกอบกับการผลิตและส่งออกในกลุ่มผ้า
ฝ้ายยังชะลอตัว จากการที่ไทยไม่มีวัตถุดิบในประเทศ
และความต้องการผ้าฝ้ายของตลาดในประเทศลดลง
(ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561,
กระทรวงอุตสาหกรรม)
6. อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมขายส่ งขายปลี ก
เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 2,790,035 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 มีจานวน 2,661,351 คน (MoM)
พ บ ว่ า ขยาย ตั ว ร้ อ ยล ะ 4.84 ต าม การบ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันของ
ปี ก่ อ น สะท้ อ นจากยอดขายสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
ขยายตัวในเกือบทุกหมวด แต่ยังมีการหดตัวในหมวด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ส่งผลให้ชะลอลงจาก
เดือนก่อนหน้า (รายงานเศรษฐกิจและการเงิ น เดือน
สิงหาคม 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย)
การจ้างงานในอุ ตสาหกรรมขายส่ ง ขายปลี ก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้จากข้อมูลความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ
ของกรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงานพบว่ า
อุ ต สาหกรรมการขายส่ ง ขายปลี ก มี ค วามต้ อ งการ
แรงงานมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรม
การผลิ ต (เดื อ นสิ ง หาคม 2561 มี ค วามต้ อ งการ
แรงงาน 6,113 อัตรา)
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7. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมแม่ พิ มพ์ ณ เดื อน
สิงหาคม 2561 มีจานวน 249,138 คน เมื่อเทียบกับ
เดื อ นกรกฎาคม 2561 (มี จ านวน 186,564 คน)
(MoM) พบว่ า การจ้ า งงานขยายตั ว ร้ อ ยละ 33.54
สอดคล้ องกับ ดั ชนี ผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรม (MPI)
เดื อ นสิ งหาคม 2561 ที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 0.7 (YoY)
จากสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องปรับอากาศ
เป็นสาคัญ
อุ ต ส าห ก รรม แ ม่ พิ ม พ์ ใน ป ระ เท ศ ไท ย เป็ น
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นหรือเรียกว่า
Mould and Die Mother of Industry ส่ วนใหญ่ เป็ น
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ ผ ลิ ต
แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติกและเป็นผู้รับจ้างผลิต
แม่พิ มพ์ ซึ่งชิ้ นงานมี ห ลากหลาย ได้แก่ ชิ้ นส่ วนยาน
ยนต์ ชิ้นส่ วนเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็ กทรอนิกส์ สกรู
เพลา เครื่ อ งมื อ ช่ า ง เป็ น ต้ น ดั งนั้ น การจ้ า งงานใน
อุตสาหกรรมแม่พิ มพ์ คาดว่ายังคงมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
ตามความต้องการของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์โลก
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้า
8. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ เดือน
สิงหาคม 2561 มีจานวน 1,357,947 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 1,283,254 คน) พบว่า
มีอัตราการขยายตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 5.82 ปรับตัว
ตามการลงทุนด้านก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากยอดจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างที่ขยายตัว (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
เดือนสิงหาคม 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย)
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งคาดว่ า มี
แนวโน้ มทรงตั ว แม้ยอดจาหน่ ายวัส ดุก่อ สร้างมีการ
ขยายตัวดี แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
ยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมวดที่อยู่อ าศัยและ
อาคารชุ ด ส่ ง ผลให้ ยั ง ไม่ มี ก ารจ้ า งงานในสาขา
อุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้น
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9. อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมไม้ และเครื่ องเรื อน
ณ เดื อนสิ งหาคม 2561 มี จ านวน 255,845 คน เมื่ อ
เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 (มีจานวน 204,879 คน)
พบว่ ามี อั ตราการขยายตั วอยู่ ที่ (MoM) ร้ อยละ 24.88
ส่วนหนึ่งจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งส่งผลบวกต่อดัชนี
ผลผลิ ตอุ ตสาหกรรมเดื อนสิ งหาคม 2561 ที่ ปรั บตั ว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 (MoM)
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
คาดว่ายังคงมีแนวโน้มชะลอตัวตามตลาดอสังหาริมทรัพย์
และการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่ปรับลดลง
ต่อเนื่องในตลาด จีน ญี่ ปุ่น และเวียตนาม (รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรมไตรมาส 2/2561 และ
แนวโน้ ม ไตรมาส 3/2561, ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม)
10. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมการเป็ นสื่ อกลางทาง
การเงิน ณ เดือน สิงหาคม 2561 มีจานวน 344,399 คน
เมื่ อเที ยบกั บกรกฎาคม 2561 (มี จ านวน 451,583 คน)
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทาง
การเงิน มีอัตราการชะลอแตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ -23.74
พบว่าการจ้างงานยังมีความผันผวน
การจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทาง
การเงินคาดว่ามีแนวโน้มทรงตัวได้ เป็นไปตามภาพรวม
ของผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีกาไรเพิ่มขึ้น
สิ นเชื่ อขยายตั วต่ อเนื่ อง และภาพรวม NPL ทรงตั วได้
(ผลการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาสที่ 2
ปี 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตามการนา
เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) หรือการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ทางการเงิน ทาให้การทาธุรกรรมทางการเงิน
ง่ายขึ้น ส่ งผลให้ ธนาคารส่ วนใหญ่ ไม่ มี นโยบายจ้ างงาน
พนักงานประจาเพิ่มขึ้น
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ที่มา: กศร.สป.รง.

ที่มา: กศร.สป.รง.

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่ง ณ เดือนสิงหาคม
2561 มีจานวน 575,255 คน เที ยบกับ เดื อนกรกฎาคม
2561 (จ านวน 720,778 คน) พบว่ า การจ้ า งงานใน
อุตสาหกรรมขนส่งชะลอตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ -20.19
สอดคล้องกับธุรกิจขนส่งและธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ขยายตัว
ได้ ไ ม่ ม ากนั ก แม้ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดดของ
e-commerce ซึ่งนาไปสู่โอกาสของธุรกิจคลังสินค้าและ
ธุรกิจขนส่ง แต่การแข่งขันของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
ธุรกิจที่ยังไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีไม่สามารถแข่งขันได้
อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กิ จ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารลงทุ น ซื้ อ
รถยนต์เพื่อให้บริการขนส่งสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ
ในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมการขนส่ งคาดว่า จะ
ขยายตัวเล็กน้อย ทั้งการขนส่งและธุรกิจบริการคลังสินค้า
(Fulfillment) ที่ยังคงขยายตัวและต้องการจ้างงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อง ประกอบกั บ การลงทุ น โครงสร้างพื้ น ฐานของ
ภาครัฐและการลงทุ น ใน EEC จะช่ วยกระตุ้ น การลงทุ น
ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
จ้างงานในระยะยาวต่อไป

12. อุ ตสาหกรรมงานด้ านสุ ขภาพ สั งคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมด้ านสุ ข ภาพสั งคม
สงเคราะห์ ฯ ณ เดื อ น สิ ง หาคม 2561 มี จ านวน
135,728 คน เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นกรกฎาคม 2561
(จ านวน 158,117 คน) พบว่าการจ้ างงานในอุ ตสาหกรรม
สุ ขภาพสั งคมสงเคราะห์ ฯ (MoM) ชะลอตั วอยู่ ที่ ร้ อยละ
-14.16
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมด้ า นสุ ข ภาพสั ง คม
สงเคราะห์ ฯ คาดว่ ามี แนวโน้ มชะลอตั ว เนื่ องจาก
ผู้ ประกอบการอาจมีก าไรลดลงจากการมีต้นทุ นการผลิ ตที่
เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น โดยเฉพาะการนาเข้า
ผลิ ตภัณฑ์ ยาที่ มีราคาถูกจากอินเดี ยและจีน ประกอบกั บ
ผู้ประกอบการมีแผนปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ได้มาตรฐาน
GMP-PIC/S ตามที่รัฐบาลกาหนด
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ที่มา: กศร.สป.รง.

ที่มา: กศร.สป.รง.

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

13. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
การจ้างงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
เดือนสิ งหาคม 2561 จานวน 402,004 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 405,011 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุต สาหกรรมท่อ งเที่ ยวและโรงแรมมี
อัตราการทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ านมา (MoM)
อยู่ที่ร้อยละ -0.74 เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจาก
จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียที่ลดลง
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรมคาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วง
ปลายปีเป็นฤดูการท่องเที่ยวของไทย คาดว่าจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตามสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาจส่งผล
กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกาลังซื้อของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร
การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ เดือน
สิงหาคม 2561 มีจานวน 555,695 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 (จานวน 630,003 คน) พบว่า
การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัว (MoM) อยู่ที่ร้อยละ -11.79
สอดคล้ องการใช้จ่ายในหมวดบริการเดือนสิ งหาคม
2561 ที่ชะลอลงบ้าง ตามการใช้จ่ายในหมวดโรงแรม
และภั ต ตาคาร ซึ่ ง จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
ชะลอตัวลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อขจัด
ผลของฤดู ก าลแล้ ว ทรงตั ว จากเดื อ นก่ อ น (รายงาน
เศรษฐกิ จ และการเงิ น เดื อ นสิ ง หาคม ปี 256 1,
ธนาคารแห่งประเทศไทย)
การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร คาดว่ามี
แนวโน้มทรงตัว ตามธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารซึ่ง มี
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชะลอตัวลง โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังคง
ชะลอการจ้างงานแม้กาลังซื้อโดยรวมปรับตัวดีขึ้น
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3.4. แนวโน้มการจ้างงานรายอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง
การวิ เคราะห์ สั ญ ญาณการจ้ า งงานรายอุ ต สาหกรรมจากดั ช นี ชี้ น าที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ตลาดแรงงาน
ในรายอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารชะลอตั ว ในเกณฑ์ ที่ อ าจกระทบต่ อ การจ้ างงาน โดยมี อุ ตสาหกรรมต้ องเฝ้ าระวั ง
8 อุตสาหกรรม (ใช้ข้อมูล NSO ) คือ
ไตรมาส 2 ปี 2561
ความน่าจะเป็น
แนวโน้ม
การเฝ้าระวังการจ้างงานรายอุตสาหกรรม จ้านวน 8 อุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
0.99
แจ้งเตือน
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0.99
แจ้งเตือน
3. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
0.80
แจ้งเตือน
4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
0.99
แจ้งเตือน
5. อุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน
0.99
แจ้งเตือน
6. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน
0.72
แจ้งเตือน
7. อุตสาหกรรมขนส่ง
0.92
แจ้งเตือน
8. อุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์
0.99
แจ้งเตือน
กิจกรรมด้านบริหารชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอืน่ ๆ
รายการ

สาหรับอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานที่ยังอยู่ในภาวะปกติ มีจ้านวน 6 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ 2.อุ ต สาหกรรมอาหารและอาหารสั ต ว์ 3. อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
4. อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก 5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 6. อุตสาหกรรมภัตตาคาร

3.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีชีน้าภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ
การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม
ประเทศ อยู่ ในภาวะปกติ และคาดว่าไม่ ส่ งผลกระทบต่อ การจ้างงานของตลาดแรงงานไทยในอี ก 12 เดื อ น
ข้างหน้ า กล่ าวคื อ ดั ช นี ชี้ น าภาวะเศรษฐกิ จเดือ น สิ งหาคม 2561 ของประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศจีน ประเทศ
อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ OECD ชะลอตัว ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัว
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ สิงหาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ประเทศ

1. ญี่ปุ่น
2. จีน
3. กลุ่มประเทศ OECD
4. สหรัฐอเมริกา
5. อินโดนีเซีย
6. อินเดีย

ดัชนีชีน้า
ภาวะ
เศรษฐกิจ
เดือน
พฤษภาคม
2561

ค่า
อ้างอิง

100.00
99.60
99.90
100.20
98.80
101.40

-2.24
-3.19
-1.97
-2.24
-6.53
-2.01

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะชีน้าตลาดแรงงานไทย
เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

ค่า% ∆
(YOY)

แปลผล

สถานะ

ค่า% ∆
(YOY)

แปลผล

สถานะ

-0.49
-0.10
-0.39
0.10
-2.18
1.90

ชะลอตัว
ขยายตัว
ชะลอตัว
ชะลอตัว
ขยายตัว
ทรงตัว

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

-0.39
-0.89
-0.49
0.30
-3.14
2.01

ชะลอตัว
ชะลอตัว
ชะลอตัว
ขยายตัว
ชะลอตัว
ขยายตัว

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
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อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การจ้างงานภาคเอกชนจากการสารวจภาวะการมีงานทาของประชากรรายไตรมาส (ล่าสุดไตรมาสที่ 2/2561) มูลค่าการส่งออก
สินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้กาลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสานัก งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนสิงหาคม 2561
นามาวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของอุตสาหกรรมประกอบแนวโน้มโอกาสการจ้างงานในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้
ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งาน
ลูกจ้าง
เอกชน

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

-11.2

-11.98

-4.07

-2.02

ชะลอตัว

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

-2.01

-14.41

10.64

-4.37

ชะลอตัว

3. อาหาร
และอาหารสัตว์
(ISIC 10)

5.08

2.44

-2.48

3.7

ขยายตัว

ประเภท
อุตสาหกรรม

ประเภท
อุตสาหกรรม

มูลค่าการ
ส่งออก
ณ สิงหาคม
2561

ดัชนี
ผลผลิต

อัตราการ
ใช้ก้าลัง
การผลิต

ดัชนี
การส่ง
สินค้า

ณ เดือนสิงหาคม 2561
ดัชนี อัตราการใช้
ดัชนีความ
ค้าส่ง น้ามันดีเซล
เชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ
ท่องเที่ยว
ดัชนี อัตราการใช้
จ้านวน
ค้า
แก็ส NGV
นักท่องเที่ยว
ปลีก
-
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อัตราหนี
NPL

-

-

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน
แรงงานราย
อุตสาหกรรม

1.00

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ
การจ้างงาน
ราย
อุตสาหกรรม

มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน
100 %

7.60

-7.39

-6.8

-6.32

2.38

11.18

-3.63

14.64

18.33
(รถยนต์
อุปกรณ์และ
ส่วน
ประกอบ)
3.40
(อาหาร
ทะเล
กระป๋องและ
แปรรูป)

-0.25

-0.26

-3.14

-

-

-

-

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน

5.08

1.87

-2.59

-

-

-

-

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ
การจ้างงาน

ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม

มูลค่าการ

ณ เดือนกรกฎาคม 2561
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ปัจจัยชีน้า

- ค วาม ต้ อ งการขอ งต ลาด
ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ลกที่
ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก
กลุ่มสินค้ าโดยเฉพาะจากกลุ่ ม
สิ้ น ค้ า ห ลั ก ไ ด้ แ ก่ PCBA(
แ ผ่ น ว ง จ ร พิ ม พ์ ) แ ล ะ
integrated
circuits
(แผงวงจรรวม)
-ก ารผ ลิ ต รถ ย น ต์ ข ยายตั ว
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 14 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บจากช่ ว งดี ย วกั น
ของปีที่ผ่านมา
- ปริ ม าณการจ าหน่ ว ยสิ น ค้ า
อาหารในประเทศปรับตัวสุงขึ้น
เนื่ อ งจากภาพรวมเศรษฐกิ จ มี
แนวโน้มดีขึ้น
- การส่ ง ออกสิ น ค้ าอาห าร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการสินค้าของตลาดโลกมที่
ขยายตั ว ตามการฟื้ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก
ปัจจัยชีน้า

Q3/60

4. สิ่งทอ
-สิ่งทอ (ISIC 13)
-ด้ายฝ้าย
(ISIC 1311)
5 .เค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม
(ISIC14)

8.62

Q4/60

4.74

Q1/61

-12.12

Q2/61

12.44

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งาน
ลูกจ้าง
เอกชน

ส่งออก
ณ เดือน
กรกฎาคม
2561

ดัชนี
ผลผลิต

อัตรา
การใช้
ก้าลัง
การ
ผลิต

ดัชนี
การส่ง
สินค้า

7.76
27.49

-11.90
-18.55

0.46
1.32

-16.36
-10.35

ขยายตัว

ดัชนี
ค้าส่ง

อัตรา
การใช้
น้ามัน
ดีเซล

ดัชนี
ค้า
ปลีก
-

อัตรา
การใช้
แก็ส
NGV
-

ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้
ประกอบ
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว
จ้านวนนัก
ท่องเที่ยว

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม

อัตราหนี
NPL

แรงงานราย
อุตสาหกรรม

รายอุตสาหกรรม

-

-

-

1

- โรงงานผลิตเส้นใยสิ่งทอและผ้า
ผื น รายใหญ่ ห ยุ ดสายการผลิ ต
บางส่วนเพื่อซ่อมบารุง

-

0.81

มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน
100%
มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน 81%

0.87

มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน 87%

-

0.98

มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้าง
งาน 98%

-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับ
ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ น ที่ 2
ติ ด ต่ อ กั น เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โภค
ยั งคงมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การใช้
จ่ า ยเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภ ค บริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพ
-ขยายตัวตาม
อุตสาหกรรยานยนต์

อัตราหนี
NPL

ค่าพยากรณ์
ระบบ
เตือนภัยด้าน
แรงงานราย
อุตสาหกรรม

-14.65

-3.69

-14.94

-7.77

ชะลอตัว

11.70

3.57

0.28

2.05

-

-

-

-

6. ขายส่ง ขายปลีกฯ
-ขายส่ง
-ขายปลีก

-1.04

2.19

-5.52

-0.12

ชะลอตัว

-

-

-

-

-

-

-

7. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แม่พิมพ์

-3.17

9.95

-0.48

7.51

ขยายตัว

-7.69
(แม่พิมพ์
หุ่น แบบ
หล่อโลหะ)

-

-

-

8.09
(ก.ค.
61)
16.61
(ก.ค.
61)
-

-

-

-

ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม
ประเภท
อุตสาหกรรม

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งานลูกจ้าง
เอกชน

ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มูลค่าการ
ส่งออก
อัตรา
ณ เดือน
ดัชนี
ดัชนี
การใช้
กรกฎาคม
การส่ง
ผลผลิต
ก้าลัง
2561
สินค้า
การผลิต

ณ เดือนกรกฎาคม 2561
ดัชนี
อัตรา
ดัชนีความ
ค้าส่ง การใช้
เชื่อมั่นผู้
น้ามัน
ประกอบ
ดีเซล
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว

อัตรา
การเข้า
พัก
โรงแรม
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คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวการณ์จ้างงาน
รายอุตสาหกรรม

- ข ย า ย ตั ว ใน ก ลุ่ ม เสื้ อ ผ้ า
สุ ภ าพบุ รุ ษ ที่ ผ ลิ ต จากเส้ น ใย
สั ง เคราะห์ ต ามการสั่ งซื้ อ จาก
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยชีน้า

ดัชนี
ค้า
ปลีก
8. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ก่อสร้าง
-การผลิ ตปู นซี เมนต์
ปู น ข าว แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร์
(ISIC 2394)
-เหล็กและเหล็กกล้า
(ISIC 2410)

-9.51

9. ไม้และเครื่องเรือน
-ก ารผ ลิ ต ไม้ แ ล ะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากไม้ ฯ
(ISIC 20)
-การผลิตเฟอร์นิ เจอร์
( ISIC 31)

5.37

10. การเป็ นสื่ อกลาง
ทางการเงิน

0.71

-6.20

6.86

-3.03

-24.44

-1.54

0.26

-6.08

-5.65

-5.38

ชะลอตัว
7.62

14.46

9.82

5.96

1.51

5.61

5.07

-2.16

-5.67

-0.58

-3.93

-5.20

-17.02

-25.58

-27.56

-7.34

-

-

-

-

ชะลอตัว

ชะลอตัว

จ้านวน
นักท่องเที่ยว

-

อัตรา
การใช้
ก๊าซ
NGV
-

-

-

-

1

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 100%

-

-

-

-

-

0.99

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 99%

- คาดว่ าจะหดตั วลงเนื่ อ งจาก
ยังอยู่ในช่วงฤดูผลและมีฝนตก
ชุก
- การผลิ ต ลดลงเล็ ก น้ อ ยจาก
เดือนกรกฎาคม แต่เพิ่มขึ้นจาก
เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เพื่ อ
รองรั บ การขยายตั ว จามการ
ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
ภาครัฐ
- มีจานวนโรงงานเลิกกิจการ 9
โรงงาน

-

-

-

-

6.47
(มิ.ย.61)

0

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน

-ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหด
ตัว

ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม

ประเภท
อุตสาหกรรม

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งานลูกจ้าง
เอกชน

มูลค่าการ
ส่งออก
ณ เดือน
กรกฎาคม
2561

ดัชนี
ผลผลิต

อัตรา
การใช้
ก้าลัง
การผลิต

ดัชนี
การส่ง
สินค้า

ณ เดือนกรกฎาคม 2561
ดัชนี
อัตรา
ดัชนีความ
ค้าส่ง การใช้
เชื่อมั่นผู้
น้ามัน
ประกอบการ
ดีเซล
ธุรกิจ
ท่องเที่ยว
ดัชนี
อัตรา
จ้านวน
ค้า
การใช้
นักท่องเที่ยว
ปลีก
แก็ส
NGV

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม
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อัตราหนี
NPL

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือนภัย
ด้านแรงงาน
ราย
อุตสาหกรรม

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวะการจ้างงาน
รายอุตสาหกรรม

ปัจจัยชีน้า

11. ขนส่ง

9.59

6.27

-7.87

-7.55

ชะลอตัว

12. งานด้านสุขภาพ
งานสังคมสงเคราะห์
-เค รื่ อ งมื อ แ พ ท ย์
และอุปกรณ์
(ISIC 3250)
-ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช
กรรม
(ISIC 21)
13.ท่ อ งเที่ ยวและ
โรงแรม

-2.31

3.49

-28.96

-30.15

ชะลอตัว

-1.68

3.59

-2.80

9.11

ขยายตัว

-

-

-

-

9.68

-1.86

4.83

7.04

16.83

24.04

10.35

1.99

-

-

-

-

-

2.5

-

-

0.86

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 86%

- จ าน ว น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ใน
ประเทศชะลอตั ว จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน

-

-

-

-

-

1.00

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 100
%

- ขยายตัวจากฐานต่ากว่าปกติ
จากการปิดปรับปรุงระบบการ
ผลิตของผู้ผลิตบางรายในเดือน
สิงหาคมของปีก่อน ใน
ขณะเดียวกันมีการเพิ่ม
เครื่องจักรใหม่ของผู้ผลิตบาง
รายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

-

-

-2.04
(Q3/61)

-

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน

-จานวนนักท่องเที่ยวและอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยขยายตัว
ต่อเนื่อง

-2.20

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน

-อัตราการเข้าพักแรมชะลอตัว

3.04
14. ภัตตาคาร

5.48

6.34

-17.54

-0.39

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชะลอตัว

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางการวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยจากดัชนีชีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจการแรงงาน
(Composite Signal indicator)
ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock
1. การใช้กระแสไฟฟ้า
(ล้านกิโลวัตต์/ชม.)
2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
4. มูลค่าการจาหน่ายรถยนต์ (คัน)
5. มูลค่าการจาหน่ายรถจักรยานยนต์ (คัน)
6. มูลค่าการส่งออก
7. พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล
(พันตารางเมตร)
8. ดัชนีชี้นาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
10. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
11. อัตราการใช้กาลังการผลิต
12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
(ปรับฤดูกาล)
ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock
13. ราคาน้ามันดิบ Brent ในตลาดโลก
(ดอลล่าห์สหรัฐ/บาร์เรล)
*

ค่าอ้างอิง

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(YoY)
ณ สิงหาคม 2561

สถานะ

0.00

-2.08

แจ้งเตือน

-12.51
-0.86
-26.95
-33.41
-8.83
-45.61

10.36
4.16
28.16
-1.92
8.45
-12.89

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

-1.42
-45.27
-8.80
-10.46
-4.72

-6.24
6.52
1.38
8.79
1.61

แจ้งเตือน
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

57.62

40.29

ปกติ

หมายเหตุ
ดัชนีที่มีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน
ดัชนีที่มีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าอ้างอิง จะส่งสัญญาณ
การจ้างงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในช่วง 12 เดือน

Template ด้านเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561
ตัวชีวัดทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
1. ผู้มีงานทา
1.1 ภาคเกษตร (สารวจ LFS)

เดือนล่าสุด
(ส.ค.61)

เดือนก่อนหน้า
(ก.ค.61)

เดือนล่าสุดของ
ปีก่อนหน้า
(ส.ค.60)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 61
(ส.ค.61)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 60
(ส.ค.60)

12,392,020

12,587,020

12,285,110

12,392,020

12,285,110

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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(%YoY)
0.09
1.2 นอกภาคเกษตร
11,537,041
(แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33)
(%YoY)
7.90
2. จ าน วนผู้ ว่ า งงานจาก ทะเบี ย น
168,676
ประกันสังคม (SSO)
(%YoY)
6.84
3.จานวนผู้ว่างงานจากการสารวจ (NSO)
(%YoY)
4.อัตราการว่างงาน : สสช
ตัวชีวัดทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
5. โอกาสในการทางาน
5.1 ผู้สมัครงานใหม่
(%YoY)
5.2 ตาแหน่งงานว่าง
(%YoY)
5.3 การบรรจุงาน
(%YoY)

0.07

-4.89

0.09

-4.89

11,475,042

10,692,454

11,537,041

10,692,454

7.71

2.96

7.90

2.96

169,418

157,883

8.05

-1.94

6.84

-1.94

402,600

382,500

425,220

402,600

425,220

-5.32
1.0

-19.70
1.0

18.13
1.1

-5.32
1.0

18.13
1.1

เดือนล่าสุด
(ส.ค.61)

เดือนก่อนหน้า
(ก.ค.61)

เดือนล่าสุดของ
ปีก่อนหน้า
(ส.ค.60)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 61
(ก.ค.61 - ส.ค.61)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 60
(ก.ค.60 - ส.ค.60)

9,280
1.08
26,027
-16.79
20,710
-28.87

8,340
-47.06
23,402
-38.39
18,805
-51.83

9,187
-13.48
31,277
-5.15
29,117
8.78

17,626
-29.33
49,429
-28.63
39,515
-37.40

24,941
23.70
69,262
4.82
63,128
17.14

168,676

157,883

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , สานักงานประกันสังคม) , สานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน
หมายเหตุ : 1. ผู้มงี านทา ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1.1 ผู้มีงานทาภาคการเกษตร คือ ข้อมูลผู้มีงานทาจากการสารวจภาวะการทางานของประชากร (NSO)
1.2 ผู้มีงานทานอกภาคการเกษตร คือข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจ้าง) : มาตรา 33 (SSO : MOL)
2. ผู้ว่างงานจากทะเบียน คือ ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ของสานักงานประกันสังคม (SSO : MOL)
3. ผู้ว่างงานจากการสารวจภาวะการทางานของประชากร ของสานักงานสถิติแห่งชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์แห่งการสารวจมี ลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใด
ดังต่อไปนี้
3.1 ไม่ได้ทางานและไม่มีงานประจา แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
3.2 ไม่ได้ทางานและไม่มีงานประจา และไม่ได้หางานทาในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ
4. อัตราการว่างงาน ใช้ข้อมูลจากกการสารวจภาวะการทางานของประชากรรายเดือน สานักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)
5. โอกาสในการทางาน เป็นข้อมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL)
6. %YOY = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน
= จานวน ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน – จานวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
จานวน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
X 100

สรุป เกณฑ์วิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม
1. กรณีวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงาน (Signal Analysis)
การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยการจ้างงานนั้นจะใช้ข้อมูลของจานวนผู้ประกันตนของสานักงานประกันสังคมเป็น
ตัวแปรอ้างอิง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือนและมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอต่อการ
วิ เคราะห์ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ได้ โดยดู ตั ว แปรเศรษฐกิ จ 13 ตั ว ที่ ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ น การเกิ ด วิ ก ฤตการจ้ า งงาน
(1.การใช้กระแสไฟฟ้า 2.อัตราการใช้กาลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 4.มูลค่าการส่งออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ามันดิบ Brent 7.มูลค่าการจาหน่ายรถยนต์ 8.มูลค่าการจาหน่ายรถจักยานยนต์ 9.พื้นที่
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
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รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้ า งในเขตเทศบาล 10.ดั ช นี ล งทุ น ภาคเอกชน 11.ดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม 12.ดั ช นี ชี้ น า
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ)
ระดับการเตือนภัยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี้ระดับภัย คือ
1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกัน 7-13 ตัว
2. ระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกัน 6 ตัว
3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจส่งสัญญาณพร้อมกันไม่เกิน 5 ตัว
2. กรณี วิเคราะห์ อัต ราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผู้ป ระกัน ตนมาตรา 33 (YOY) เพื่อกาหนดดัช นีภ าวะแรงงาน
ว่าจะอยู่ระดับใด โดยใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชี้ระดับภัย
2.1 ระดั บ อั น ตราย (สี แ ดง) คือ เหตุ การณ์ ที่ อัต ราการเปลี่ ยนแปลงของจานวนการจ้างงานลดลงจากเดือ น
เดียวกันของปีก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2.2 ระดั บ เตื อ นภั ย (สี เหลื อ ง) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของผู้ ป ระกั น ตนต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 1
จนถึงระดับติดลบไม่เกินร้อยละ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน
2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะที่จานวนผู้ประกันตนขยายตัวตามปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งสะท้อนว่าการ
จ้างงานและจานวนผู้ประกันตนมีการขยายตัวที่ใกล้เคียงหรือไม่น้อยไปกว่าการขยายตัวของกาลั งแรงงานใน
ประเทศ
3. กรณีวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานส้าหรับแบบจ้าลอง Multinomial Logistic
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใช้เกณฑ์สีเป็นตัวบ่งชีระดับ คือ
- โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต่ 0 – 40 %
= สีเขียว
- โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต่ 41 – 50 % = สีเหลือง
- โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต่ 51 – 100 % = สีแดง
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลส้านักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑ์วิกฤต คือ
3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ
จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจานวน 12 เดือนติดต่อกัน
3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจ้างงานคือการลดลงของการ
จ้างงานมากกว่าร้อยละ 1 เป็นจานวน 3 เดือนติดต่อกัน
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO : LFS)
3.2.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจ้างงาน คือการลดลงของการจ้างงาน
มากกว่าร้อยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน
3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการว่างงาน คือ กรณีที่จานวนคนว่างงานใน
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต
3.2.3. โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานรายสาขา เหตุการณ์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานสาขา
ใดๆ ของไตรมาสหนึ่ งๆ เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาส
ติดต่อกัน
3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีเตือนภัยจากข้อมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE)
3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DOL-รายเดือน)
(1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จานวน
ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต
(2) โอกาสการเกิด วิกฤตการเลิ กจ้างระยะสั้ น (3 เดื อน) เหตุวิกฤตของการเลิ กจ้าง คื อ กรณี ที่ จานวน
ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
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3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างจากข้อมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน)
(1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจ้าง คือ กรณีที่จานวน
ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต
(2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจ้างระยะสั้ น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิ กจ้าง คือ กรณี ที่จานวน
ผู้ถูกเลิกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าจะถือเป็นวิกฤต

ตารางบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชีน้าเศรษฐกิจการแรงงาน
ชื่อบทวิเคราะห์
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แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
เศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ไต ร ม า ส
2/2561และแนวโน้มปี 2561
แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่
2/2561
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8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th

✓

-

ก.ย. 2561

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th

✓

-

ก.ย. 2561

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th

✓

-

ก.ย. 2561

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)
12. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
(Business Sentiment Index)
สิงหาคม 2561

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ
ส านั ก นโยบายเศรษฐกิ จ การเงิ น
สายนโยบายการเงิน

✓

-

ก.ย. 2561

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

✓

ก.ย. 2561

แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อิ น เดี ย
อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และยุโรป
เดือนสิงหาคม 2561
แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป
และจีน เดือนสิงหาคม 2561
แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย
เดือนสิงหาคม 2561
แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น สิงหาคม 2561
แสดงข้ อมู ลผลการส ารวจความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจจากกลุ่ มตัวอย่าง
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดใหญ่
609 ราย เป็นรายเดือน
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