


สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2559 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2559  มีจํานวน 10,377,038 คน  มีอัตราการขยายตัว 

อยูที่รอยละ 2.55 (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา (พฤษภาคม 2559 อยูที่รอยละ 2.80) 
- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2559 มีจํานวน 152,240  คน 

มีอัตราขยายตัวอยูที่รอยละ 13.13 (YoY)  ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา (พฤษภาคม 2559 อยูที่รอยละ 18.97) 
- การเลิกจาง จากตัวเลขผูถูกเลิกจางที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานของกรมการจัดหางานเดือนพฤษภาคม  

2559  มีจํานวน 8,248 คน มีอัตราขยายตัวอยูที่รอยละ 42.67 (YoY) ซึ่งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา (เมษายน 2559 อยูที่รอยละ 18.64) 
 ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพื้นที่ทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน โดยใหมีการ
รายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 มีจังหวัดที่เฝาระวัง 4 จังหวัด คือ จังหวัด
ปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปนจังหวัดที่ไดมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนมกราคม 2559) จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการ 

แนวโนมการจางงาน วางงาน และการเลิกจาง  

  การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน 
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว (ถาไมเกิน 5 ตัวจะแสดงภาวะปกติ ซึ่งไมมีดัชนีที่สงสัญญาณในเดือนนี้) 

ปจจัยที่สนับสนุน  
- โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุนใหแกกองทุนหมูบาน 

และชุมชนเมืองจํานวน 79,556 กองทุน กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายในวงเงิน 35,000 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุนดานโครงสราง
พื้นฐานในชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน  

- มาตรการการคลังโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดสรรเงิน
ใหหมูบานละไมเกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 15,000 ลานบาท สําหรับใชดําเนินโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน หรือการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบานเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกภูมิภาคของประเทศผานคณะกรรมการหมูบาน 

-    มาตรการการเงินการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) ในระยะเรงดวน โดยมีโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (soft Loan SMEs ดอกเบี้ยรอยละ 4 ระยะเวลา 7 ป วงเงินสินเชื่อ 150,000 ลานบาท)   
และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม) คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30 ตอพอรต วงเงินคํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

-  นโยบายการเงินที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําที่  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

- การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนพฤษภาคม 2559  มจีํานวน 318 โรงงาน
การจางงาน 7,858 คน อนญุาตใหขยายกิจการจํานวน 38 โรง จาํนวนคนงาน 3,161 คน  

-  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  
ขอจํากัด 

- มูลคาการสงออกยังคงหดตัวอยางตอเนื่อง 
- คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ 

แนวโนมการวางงาน 
 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซึ่งอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทาํภาคเอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
แสดงสถานะปกต ิ

แนวโนมการเลิกจาง 
 แนวโนมการเลิกจาง จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซึง่อาศัยขอมูลการแจงและตรวจพบจากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน แสดงสถานะปกติ 
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สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 2.60 และขยายตัวรอยละ 12.69 เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2559 โดยท่ีอุตสาหกรรมท่ี 
สงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก รถยนต สวนประกอบยานยนต เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑยาง
บุหรี่ 

 
ตาราง: ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2559 (MOM) และ (YOY)  ดังนี้ 

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนพฤษภาคม 2559 
(MOM) 

เดือนพฤษภาคม 2559  
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 111.51 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 12.69 

111.51 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2.60 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 67.45 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

รถยนต 
สวนประกอบยานยนต 

ผลิตภณัฑพลาสติก ผลิตภัณฑเหลก็ 
เครื่องประดับเพชรพลอย 

รถยนต 
เครื่องปรับอากาศ 

สวนประกอบยานยนต  
ผลิตภณัฑยาง บุหรี ่

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

ปโตรเลียม นํ้าตาล 
เบียร  

นํ้ามันพืชเพ่ือการบริโภค 
ผักและผลไมกระปอง 

เสื้อผาสําเร็จรูป 
นํ้ามันพืชเพ่ือการบริโภค 

เน้ือไกแปรรูป เฟอรนิเจอร 
การเตรียมและปนเสนใยสิ่งทอ 

ท่ีมา: การประชุมคณะกรรมการดชันีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย ศูนยขอมลูเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

 

 

  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2559 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

318 แหง  7,858 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 93 แหง 
(29.25%) 

2,685 คน 
(34.17%) 

    -สวนภูมิภาค 225 แหง 
(70.75%) 

       5,173 คน 
(65.83%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S    292 แหง 3,491 คน 
ขนาด M     24 แหง 2,408 คน 
ขนาด  L      2 แหง 1,959 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 69 แหง 1,452 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.60% 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (30 มิถุนายน 2559) 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2559 
 

http://warning.mol.go.th/
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ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มิถุนายน 2559)  จํานวน 12,562,470 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบกับ มิถุนายน 2558)      -1.93 % 
2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤษภาคม 2559) จํานวน 10,274,600 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบกับ พฤษภาคม 2558)       -10.11 % 
3) ผู มี ง า น ทํ า น อ ก ภ า ค เ ก ษ ต ร  ( มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จํานวน 10,377,038 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบกับ มิถุนายน 2558)      2.55 % 
4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤษภาคม 2559)  10,347,954 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบกับ พฤษภาคม 2558)      2.80 %    

  
 

           จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559  มีผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,562,470 คน มีอัตราการชะลอตัว 
อยูท่ี -1.93% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2558 จํานวน 12,810,000 คน มีอัตราการชะลอตัว 
อยู ท่ี  -5.76%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2559 เปรียบเทียบกับ (YoY) 
ของเดือนพฤษภาคม 2559 ในเดือนมิถุนายน 2559 มี อัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -1.93% ชะลอตัวลดลงจาก 
เดือนพฤษภาคม 2559 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -10.11% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,377,038 คน 
มีอัตราการขยายตัว 2.55% ซ่ึงลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มิถุนายน 2558 ซ่ึงมีจํานวน 
10,118,561 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.66%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 
2559 เทียบกับ (YoY) เดือนพฤษภาคม 2559 ในเดือนมิถุนายน 2559 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.55% ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2559 ซ่ึงอยูท่ี 2.80 % 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ) 
  อัตราการวางงาน เดือนมิถุนายน 2559 อยูท่ีรอยละ 1.0 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือน
เดียว กันของป ท่ีแลว  ( มิ ถุนายน  2558) ซ่ึ ง มี อัตราการวางงานรอยละ 0.8 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา  
(พฤษภาคม 2559) อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.2 มาอยูท่ีรอยละ 1.0 

 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1.0% 

http://warning.mol.go.th/
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 
จากขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 51,509 คน  

มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -1.12% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2558) สวนโอกาส 

ในการทํางาน มีตําแหนงงานวางจํานวน 38,806 ตําแหนง มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 6.05% เม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2558) โอกาสในการทํางานมีการบรรจุงาน จํานวน 33,589 คน มีอัตราการ

ชะลอตัวอยูท่ี -4.99% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (พฤษภาคม 2558) สวนอัตราการบรรจุงาน

ตอตําแหนงงานวาง 86.56% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -10.41% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 

(พฤษภาคม 2558) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง 132.73% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -6.76%  

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2558) และอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน 65.21%  

มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -3.91% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2558) 

1) ผูสมัครงานใหม (พฤษภาคม 2559)  จํานวน 51,509 คน 
 - YoY  (พฤษภาคม 2559 เทียบ พฤษภาคม 2558)  -1.12 % 
2) ตําแหนงงานวาง (พฤษภาคม 2559)         จํานวน 38,806 ตําแหนง 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบ พฤษภาคม 2558  6.05 % 
3)   การบรรจุงาน (พฤษภาคม 2559) จํานวน 33,589 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบ พฤษภาคม 2558)  -4.99 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (พฤษภาคม 2559)  86.56 % 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบ พฤษภาคม 2558  -10.41 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (พฤษภาคม 2559)  132.73 % 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบ พฤษภาคม 2558   -6.76 % 
6) อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน (พฤษภาคม 2559)  65.21 % 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบ พฤษภาคม 2558  -3.91 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม 

ภาวะปจจุบัน (พ.ค.59) แนวโนม  ท่ีมา 

            เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนตาม 
แรงขับเคลื่อนจากภาคทองเท่ียว รวมท้ังอุปสงคในประเทศท่ีกระเตื้องข้ึน โดยการบริโภค
ภาคเอกชนปรับดีข้ึนตามการใชจายในหมวดสินคาคงทนเปนหลัก สวนหนึ่งเพราะ 
กําลังซ้ือของครัวเรือนเกษตรเริ่มปรับข้ึนจากราคาสินคาเกษตรท่ีสูงข้ึนและปญหาภัยแลง
ท่ีคลี่คลายประกอบกับการใชจายลงทุนของภาครัฐกลับมาขยายตัวดี อยางไรก็ตาม  
การสงออกสินคาท่ียังคงหดตัวสงผลใหการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยู
ในระดับต่ํา ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเปนบวกตอเนื่องจากเดือนกอน
ตามการเพ่ิมข้ึนของราคาอาหารสดและราคาน้ํามัน อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
แตยังอยูในระดับต่ํา ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากรายไดภาคทองเท่ียวท่ีดี 
และมูลคาการนําเขาท่ีอยูในระดับต่ํา 

     คาดวาเศรษฐกิจจะมีแรงสงมากข้ึน แมจะยังไมมีมาตรการกระตุนใหม
จากภาครัฐเพ่ิมเติม เนื่องจากรัฐบาลหันไปเนนการดําเนินนโยบายระยะ
กลางถึงยาวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ อาทิ การเรงเบิกจายเงินกองทุนหมูบาน 
200,000 บาท/หมูบาน เพ่ือใหเม็ดเงินเขาไปหลอเลี้ยงเศรษฐกิจในชวง
หนาแลงใหไดมากท่ีสุด ขณะท่ีภัยแลงคาดวาจะเริ่มคลี่คลายหลังเขาสูฤดู
ฝน คาเงินบาทอาจมีแนวโนมแข็งคาข้ึน อีกท้ังความกังวลตอผลการลง
ประชามติของอังกฤษท่ีจะออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปและการ
สงออกสินคามีแนวโนมชะลอตัวลงตอเนื่องจากความเสี่ยงของการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดีการทองเท่ียวยังมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง
จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉพาะนักทองเท่ียวจีน 
เปนหลัก 

รายการเศรษฐกิจ
และการเงินเดือน
พฤษภาคม 2559, 
ธ น า ค า ร แ ห ง
ประเทศไทย 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมิถุนายน 2559 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

 ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2559 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมี
ผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,377,038 คน มีอัตราการขยายตัว 2.55% (YoY) เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 
2558 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,118,561 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึนถึง 258,477คน 
สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2559 มี
จํานวน 152,240 คน คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.47 ของผูประกันตนมาตรา 33 มีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
13.13% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 8.08% (MoM) เม่ือเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2559 ท่ีมีจํานวน 140,854 คน การเลิกจางจากตัวเลขผูถูกเลิกจางท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทน
กรณีวางงานเดือนพฤษภาคม 2559 อยูท่ี 8,248 คน มีอัตราขยายตัว (YoY) อยูท่ี 42.67% ซ่ึงมีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 และมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 8.71% (MoM) เม่ือเทียบกับเดือน
เมษายน 2559 ซ่ึงมีจํานวน 7,587 คน 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

0.10 0.28 2.80 2.55 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

1.86 8.08 18.97 13.13 

จํานวนผูถูกเลิกจาง  
(ผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน จากสาเหตุเลิกจาง กรมการจัดหางาน) 

8.80 - 42.67 - 

 มีนาคม 2559 เมษายน พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559 
อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.
และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.29 1.34 1.36 1.47 

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ : ขอมูลผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จากสาเหตุเลิกจางและลาออก กรมการจัดหางาน อยูระหวางประมวลผล 
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1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559  มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,377,038 คน 
มีอัตราการขยายตัว 2.55% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนมิถุนายน 2558) ซ่ึงมีจํานวน 10,118,561 คน 
แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2559 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยในเดือนมิถุนายน 2559 
มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยูท่ี 2.55% ชะลอตัวจากเดือนพฤษภาคม 2559 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.80% สถานการณการจางงาน
ขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33
อัตราการเปล่ียนแปลง

พ.ย.58/พ.ย.57=3.78% 
ธ.ค.58/ธ.ค.57=3.61% 
ม.ค.59/ม.ค.58=3.10% 
ก.พ.59/ก.พ.58=2.90% 
มี.ค.59/มี.ค.58=2.89% 
เม.ย.59/เม.ย.58=2.78% 
พ.ค.59/พ.ค.58=2.80% 
มิ.ย.59/มิ.ย.58 = 2.55% 

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 
ส.ค.45 = -2.93% 

 

เดือน 

ก . พ . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,348,753 คน 
มี . ค . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,365,424 คน 
เ ม . ย . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,338,067 คน 
พ . ค . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,347,954 คน 
มิ.ย.59 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10377,038 คน 
 

มิ.ย. 59 ผูวางงาน 
152,240 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 13.13 % (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 มีผูวางงานจํานวน 152,240 คน มีอัตราการขยายตัว (%YoY)  
อยูท่ี 13.13% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เดือนมิถุนายน 2558) มีจํานวน 134,573 คน ซ่ึงตัวเลขลดลง
จากเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 18.97% และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 
(พฤษภาคม 2559) พบวา อัตราการวางงานขยายตัวอยูท่ี 8.08% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลข 
ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนมิถุนายน 2559 อยูท่ี 1.47% และอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติ
แหงชาติอยูท่ี 1.0 (มิถุนายน 2559) (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จํานวนผูวางงาน (มิถุนายน 2559) จํานวน 152,240 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบกับ มิถุนายน 2558) 

- MoM (มิถุนายน 2559 เทียบกับ พฤษภาคม 2559)                                               
  13.13 % 

% 
2) จํานวนผูวางงาน (พฤษภาคม 2559) จํานวน 140,854 คน 
 
 

- YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบกับ พฤษภาคม 2558) 
- MoM (พฤษภาคม 2559 เทียบกับ เมษายน 2559)                                                                                 

            18.97 
            1.86 

% 
% 
 

เดือน 

8.08 

มิ.ย.59 = 152,240 คน 
%YoY = 13.13 % 
%MoM = 8.08 % 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ม.ค. 117,210   28.26 82,514    -29.60 103,680   25.65 88,844    -14.31 91,317    2.78 95,909       5.03 114,150  19.02

ก.พ. 104,793   -6.46 82,228    -21.53 113,991   38.63 87,367    -23.36 88,364    1.14 98,015       10.92 123,087  25.58

มี.ค. 121,794   -26.74 93,097    -23.56 128,235   37.74 97,859    -23.69 99,276    1.45 111,144     11.95 133,247  19.89

เม.ย. 119,755   -33.93 96,872    -19.11 130,717   34.94 104,639   -19.95 109,165   4.33 122,750     12.44 138,276  12.65

พ.ค. 111,780   -40.72 101,017   -9.63 129,834   28.53 109,433   -15.71 117,149   7.05 118,397     1.07 140,854  18.97

มิ.ย. 128,071   -32.23 107,481   -16.08 120,265   11.89 104,259   -13.31 123,109   18.08 134,573     9.31 152,240  13.13

ก.ค. 123,083   -30.61 108,259   -12.04 116,966   8.04 116,975   0.01 128,510   9.86 135,543     5.47

ส.ค. 119,340   -20.55 114,657   -3.92 109,363   -4.62 110,954   1.45 119,786   7.96 138,189     15.36     

ก.ย. 108,313   -23.72 104,182   -3.81 93,139    -10.60 107,526   15.45 118,580   10.28 130,744     10.26     

ต.ค. 96,181    -26.52 88,019    -8.49 95,377    8.36 106,597   11.76 112,943   5.95 126,891     12.35     

พ.ย. 94,452    -22.85 91,282    -3.36 93,443    2.37 96,225    2.98 101,557   5.54 123,238     21.35     

ธ.ค. 89,965    -35.35 98,142    9.09 88,063    -10.27 95,090    7.98 106,798   12.31 123,536     15.67     

เดือน/ป
2553 2554 2555

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2553 - 2559 : YoY

2559255825572556

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 
ม.ิย.52= 2.20 

ม.ิย.59 = 1.47 
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3.สถานการณการเลิกจาง 
 (ผูถูกเลิกจาง หมายถึง ผูถูกเลิกจางที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากกรมการจัดหางาน) 

1) ผูถูกเลิกจาง (พฤษภาคม 2559) จํานวน 8,248 คน 
 - YoY (พฤษภาคม 2559 เทียบกับ พฤษภาคม 2558) 

- MoM (พฤษภาคม 2559 เทียบกับ เมษายน 2559) 
 42.67 

8.71 
% 
% 

2) ผูถูกเลิกจาง (เมษายน 2559) จํานวน 7,587 คน 
 - YoY (เมษายน 2559 เทียบกับ เมษายน 2558) 

- MoM (เมษายน 2559 เทียบกับ มีนาคม 2559) 
 18.64 

-5.02 
% 
% 

  

 จากขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559 มีผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคมจํานวน 8,248 คน มีอัตรา
ขยายตัวอยูท่ี 42.67% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤษภาคม 2558) มีจํานวน 5,781 คน ผูถูกเลิกจาง 
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อัตราการขยายตัว (MoM) อยูท่ี 8.71% (ดูแผนภาพท่ี 5 6 และ 7 
และตารางท่ี 2) อยางไรก็ตามถือวาการเลิกจางอยูท่ี 42.67% ซ่ึงสูงกวาเกณฑเฉลี่ย 3 ป ในชวงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  
ซ่ึงอยู ท่ี 41.01% (ใชฐานขอมูลป 2548–2551) และหากเทียบกับชวงวิกฤตท่ีเคยเกิดข้ึนการเลิกจางยังมีอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงท่ีต่ํากวาชวงดังกลาวอยูมากซ่ึงสถานการณเลิกจางยังตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง ท้ังนี้กระทรวงแรงงาน
ไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน โดยใหมีการรายงานเฝาระวัง
สถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโนมและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและ 
ความเคลื่อนไหวของการจางงานของธุรกิจทุกขนาดในพ้ืนท่ีจังหวัดอยางใกลชิด พรอมจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันปญหาและสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขไดทันทวงที ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2559 มีจังหวัดท่ีตอง 
เฝาระวัง 4 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  
 
แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก
ของกรมการจัดหางาน 
 

 

 

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ผลของวิกฤติแฮมเบอรเกอร 
ก.พ.52 = 734.13% 

ผลของอุทกภัยปลายป 2554 
ธ.ค.54 = 240.27% 

เลิกจาง พ.ค.59 = 8,248 คน 
%YoY = 42.67 % 
ลาออก พ.ค.59 = 62,788 คน 

%YoY = 14.75 % 
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แผนภาพท่ี 6 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง กรมการจัดหางาน 
เทียบป ตั้งแตป 2554-2559 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
แผนภาพท่ี 7: อัตราการเปล่ียนแปลงผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (%MoM) 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 

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

เลิกจาง ป 2554 -20.80 -44.32 -24.47 -49.92 -12.31 -31.79 -12.34 -0.39 -9.16 18.90 128.64 240.27

เลิกจาง ป 2555 123.23 205.84 54.67 78.91 1.68 1.29 4.18 -2.90 1.46 10.21 -56.20 -69.48

เลิกจาง ป 2556 -32.06 -68.73 -32.22 -19.58 -10.81 -2.01 5.80 -5.20 10.67 -9.95 6.55 -13.39

เลิกจาง ป 2557 -35.17 16.80 -16.87 -3.00 1.30 -0.28 -12.37 -6.73 -2.46 4.74 -12.66 -10.97

เลิกจาง ป 2558 19.57 8.05 -0.87 -1.68 13.80 9.86 46.98 32.18 47.51 33.81 53.96 56.17

เลิกจาง ป 2559 18.03 26.06 56.35 18.64 42.67
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อัตราการเติบโตของผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน เลิกจาง(YoY)

ป 2559

ผลของอุทกภัยปลายป 2554

ธ.ค. 2554 = 240.27% 

ป 2554

ป 2558

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ธ.ค.51 = 114.88 พ.ย.54 = 118.57 
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ตารางที่ 2: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก                         
ของกรมการจัดหางาน 

 

 

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน/ป
เลิกจาง 

(คน)
%YoY %MoM

ลาออก 

(คน)
%YoY %MoM

เลิกจาง 

(คน)
%YoY %MoM

ลาออก 

(คน)
%YoY %MoM

เลิกจาง 

(คน)
%YoY %MoM

ลาออก 

(คน)
%YoY %MoM

เลิกจาง 

(คน)
%YoY %MoM

ลาออก

 (คน)
%YoY %MoM

ม.ค. 10,075 -32.06 72.49 34,575 -7.03 19.05 6,532 -35.17 29.12 33,878 -2.02 16.75 7,810 19.57 73.40 37,895 11.86 19.24 9,218 18.03 31.05 44,572 17.62 19.17

ก.พ. 4,975 -68.73 -59.49 34,667 -20.05 -9.98 5,811 16.80 -11.04 42,460 22.48 25.33 6,279 8.05 -19.60 47,802 12.58 26.14 7,915 26.06 -14.14 51,143 6.99 14.74

มี.ค. 6,200 -32.22 51.92 38,210 -1.98 22.76 5,154 -16.87 -11.31 42,059 10.07 -0.94 5,109 -0.87 -18.63 45,072 7.16 -5.71 7,988 56.35 0.92 51,941 15.24 1.56

เม.ย. 6,705 -19.58 8.15 40,136 0.88 5.04 6,504 -3.00 26.19 45,007 12.14 7.01 6,395 -1.68 25.17 46,253 2.77 2.62 7,587 18.64 -5.02 50,838 9.91 -2.12

พ.ค. 5,015 -10.81 -25.21 41,892 -0.03 4.38 5,080 1.30 -21.89 47,031 12.27 4.50 5,781 13.80 -9.60 54,718 16.34 18.30 8,248 42.67 8.71 62,788 14.75 23.51

มิ.ย. 5,787 -2.01 15.39 45,303 20.12 8.14 5,771 -0.28 13.60 56,216 24.09 19.54 6,340 9.86 9.67 55,320 -1.59 1.10

ก.ค. 6,507 5.80 12.44 39,069 4.16 -13.76 5,702 -12.37 -1.20 45,391 16.18 -19.26 8,381 46.98 32.19 49,948 10.04 -9.71

ส.ค. 5,234 -5.20 -19.56 39,075 17.77 0.02 4,882 -6.73 -14.38 40,824 4.48 -10.06 6,453 32.18 -23.00 45,704 11.95 -8.50

ก.ย. 5,520 10.67 5.46 39,331 13.02 0.66 5,384 -2.46 10.28 42,756 8.71 4.73 7,942 47.51 23.07 46,306 8.30 1.32

ต.ค. 6,018 -9.95 9.02 36,369 -3.28 -7.53 6,303 4.74 17.07 40,577 11.57 -5.10 8,434 33.81 6.19 42,006 3.52 -9.29

พ.ย. 6,185 6.55 2.78 34,837 6.41 -4.21 5,402 -12.66 -14.29 40,007 14.84 -1.40 8,317 53.96 -1.39 46,483 16.19 10.66

ธ.ค. 5,059 -13.39 -18.21 29,018 -0.09 -16.70 4,504 -10.97 -16.62 31,781 9.52 -20.56 7,034 56.17 -15.43 37,403 17.69 -19.53

255925582556 2557

จํานวนผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน : เลิกจางและลาออก 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2559 (แนวโนมเดือนพฤษภาคม 2559–เดือนเมษายน 2560) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกต ิการจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
มีอัตราการขยายตัวอยูที่ 2.80% ขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอนหนา มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา แนวโนมการจางงานใน
อีก 12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวนแนวโนมการเลิกจาง  
อยูในสถานะปกติ จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน (Labor Early Warning System) ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได 
สั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพื้นที่ และสงเสริมความเขาใจ 
ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่ อง และการติดตามแนวโนมการเลิกโรงงาน  
การเปดโรงงานใหม การจดหรือเลิกทะเบียน การคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

 

   แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 เดือน
ขางหนาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนเมษายน 2560 อยูในภาวะ
ปกติ โดยดัชนีผสม 13 ตัวสงสัญญาณปกต ิ

แนวโนมเศรษฐกิจที่มีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางเชื่องชา จากปจจัยตางๆดังน้ี 
ปจจัยสนับสนุน 

1. โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุนใหแกกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมืองจํานวน 79,556 กองทุน กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายในวงเงิน 35,000 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานในชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน  

2. มาตรการการคลังโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดสรรเงิน
ใหหมูบานละไมเกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 15,000 ลานบาท สําหรับใชดําเนินโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน หรือการ
ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบานเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกภูมิภาคของประเทศผานคณะกรรมการ
หมูบาน 

3. มาตรการการเงินการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) ในระยะเรงดวน โดยมีโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (soft Loan SMEs ดอกเบี้ยรอยละ 4 ระยะเวลา 7 ป วงเงินสินเชื่อ 150,000 ลานบาท)  
และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม) คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30 ตอพอรต วงเงินคํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

4.  นโยบายการเงินที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําที่   1.50 ตอป ตั้ งแต 29 เมษายน 2558 และ 
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

5.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนพฤษภาคม 2559  มีจํานวน 318 โรงงาน 
การจางงาน 7,858 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 38 โรง จํานวนคนงาน 3,161 คน  

6.  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  
ขอจํากัด 

1. มูลคาการสงออกยังคงหดตัวอยางตอเนื่อง 
2. คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดั ช นี ผส มจํ า น วน
ท้ังสิ้น 13 ดัชน ี

มิถุนายน 
2558 

กรกฎาคม 
2558 

สิงหาคม 
2558 

กันยายน-
พฤศจิกายน 

2558 

ธันวาคม 
2558 

มกราคม 
2559 

กุมภาพันธ 
2559 

มีนาคม 
2559 

เมษายน 
2559 

พฤษภาคม 
2559 

จํ า น ว น ดั ช นี ท่ี ส ง
สัญญาณเตือนภัยการ
จางงาน (ดัชนี) 

2 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-9.41%), 
มูลคาการ
สงออก 

(-9.46%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-5.89%), 

ดัชนีอุปโภค
บริโภค

ภาคเอกชน 
(-1.65%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-7.64%), 

ดัชนีอุปโภค
บริโภค

ภาคเอกชน 
(-1.35%)) 

0 1 
(มูลคาการ

สงออก 
 (-9.30%) 

1 
(มูลคาการ

สงออก 
 (-9.34%) 

0 0 0 0 

สถานะสัญญาณ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 
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3.2. แนวโนมการจางงาน การวางงาน การเลิกจาง 
การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนมิถุนายน 2559  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.55% ลดลงจากพฤษภาคม 2559 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
2.80% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 
(2.55% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ (ความนาจะเปนท่ีการจางงานมีปญหา 
42.27%) ตามขอมูลขอ (1) และ (2) ซ่ึงสะทอนวาสัญญาณปกติ ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ
เชนเดียวกัน ตามขอมูลขอ (3) และแนวโนมการเลิกจางอยูในสถานะปกติ ตามขอมูลขอ (4) 
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนพฤษภาคม 2559 เดือนมิถุนายน 2559 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 50.39% เฝาระวัง 28.98% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 13.47% ปกติ 13.47% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.04% ปกติ 0.04% ปกติ 

(4) แนวโนมการเลิกจางในตลาดแรงงาน จากขอมูลกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 41.20% เฝาระวัง 42.27% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 1/2559) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม  
14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร.สป.รง. 

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  
มีจํานวน 537,000  คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.45 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา ภาพรวม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการชะลอตัว 
เนื่องจากการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส สวนใหญ
ปรับตัวลดลง ไดแก Semiconductor HDD จากความ
ตองการคอมพิวเตอรและโนตบุคในตลาดโลกลดลง  
และมีปจจัยเสี่ยงทางดานการฟนตัวของกําลังซ้ือใน
ประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบางคอนขางสูง 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ญี่ปุน และจีน 

 
 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน มีจํานวน 451,000 คน ทรงตัวรอยละ 0  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา โดยการจาง
งานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยังคงทรง
ตัวอยางตอเนื่อง จากการผลิตยานยนตท่ีลดลงจากท่ี
เรงผลิตตามการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับดีข้ึนกอน
การปรับโครงสร างภาษีสรรพสามิตรถยนต ใหม 
ท่ี มี จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ต า ม ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในเดือน มกราคม 2559  
ซ่ึงมีผลตอราคาของรถยนตบางประเภท จึงเปนสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีทําใหผูบริโภคบางสวนตัดสินใจซ้ือรถยนตในชวง
ปลายปท่ีแลว สําหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวซ่ึง
เปนผลจากยอดจําหนายรถยนตเพ่ือใชประกอบธุรกิจ
ท่ีลดลง รวมท้ังการสงออกรถยนต และสวนประกอบ
ชะลอตัวในกลุมรถยนตกระบะ รถยนตเชิงพาณิชย 
อยางไรก็ดีการสงออกของกลุมรถยนตเอนกประสงค
ขยายตัว ประเทศคูคาท่ีสําคัญคือ เอเชีย และกลุม
ประเทศโอเชียเนีย (ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
นิวซีแลนด 

-4.45% 

0% 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2559 http://warning.mol.go.th หนา 16 
  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
มี จํ า น ว นผู มี ง า น ทํ า ท่ี เ ป น ลู ก จ า งภ าค เ อกช น 
1,075,000 คน ชะลอตัวรอยละ -0.09 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา โดยมูลคาการสงออก
ยังคงหดตัวอยางตอเนื่องจากประเทศผูนําเขาชะลอ 
คําสั่ ง ซ้ือลดลง จากเศรษฐกิจโลกท่ียั งชะลอตัว  
และราคาสินคาในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคา
น้ํ า มัน  นอกจากนี้ ยั งขาดแคลนวัต ถุดิบสํ าหรับ
อุตสาหกรรมประมง ประกอบกับการประมงไทยเขา
ขายการทําประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และ
การยกเลิกสัมปทานนานน้ําของประเทศอินโดนีเซีย 
และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม ทําให
เรือประมงบางสวนตองหยุดทําประมง  
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจํานวน 
178,000 คน ชะลอตัวลงรอยละ -16.04 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากการสงออก
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ียังคง
ชะลอตัว สวนการนําเขาผลิตภัณฑกลุมสิ่งทอ คาดวา 
จะนําเขาลดลงท้ังเสนใยสิ่งทอและผาผืน ยกเวนใน
กลุ ม เสื้ อผ าสํ า เร็จรูป  คาดว า  จะนําเข า เ พ่ิม ข้ึน
โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่นตาง ๆ ตามความตองการ
สินคาแฟชั่นของผูบริโภคในประเทศ 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  
มีจํานวน 324,000 คน ชะลอตัวรอยละ -9.75 เม่ือเทียบ
กับระยะเดียว กันของป ท่ีผ านมา อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมยังคงชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
เ นื่ อ ง จ ากคว ามต อ ง ก าร ของ เ วี ย ดน ามลดล ง  
จากความสามารถในการพัฒนาสิ่งทอตนน้ําเพ่ิมข้ึน 
จากการเขาไปลงทุนของไตหวันและจีน จึงลดการนําเขา
จากไทย รวมท้ังการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่อง
ยกทรง รัดทรงและสวนประกอบถุงเทาและถุงนอง ไป
ยังตลาดอาเซียน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ท่ีชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา 

-0.09% 

-16.04% 

-9.75% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
          การจ างงานในอุตสาหกรรมการขายส ง 
ขายปลีก มีจํานวน 2,415,000 คน ขยายตัวรอยละ 
0.21 เ ม่ือเ ทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีกมีแนวโนม
ขยายตัว จากดัชนีคาปลีกท่ีขยายตัว เนื่องจากมี
ยอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา สําหรับดัชนีคาสง
มีการชะลอตัว แตเม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว 
พบวามีการขยายตัวในหมวดสินคาไมคงทนและสินคา
ข้ันกลาง   
 
 
 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
           การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีจํานวน 
201,000 คน ขยายตัวรอยละ 2.55 เม่ือเทียบกับระยะ
เดี ยว กันของป ท่ีผ านมา อุตสาหกรรมแม พิมพ 
เปนอุตสาหกรรมตนน้ําของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
หรืออุตสาหกรรมปลายน้ํา อาทิเชน อุตสาหกรรม 
ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ
ขยายตัว โดยพิจารณาจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
ท่ีขยายตัวจากการผลิตเครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะ
เครื่องใชไฟฟาประเภทท่ีใชความเย็น เนื่องจากผูผลิต
คาดกา รณ ว า คว ามต อ ง ก า ร สิ น ค า ป ร ะ เ ภ ทนี ้
จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชีย
และยุ โ รป ท่ีค าดว า จะร อนกว าป ก อน  รวม ท้ั ง 
การขยายตัวของโครงการคอนโนมิเนียมตามแนว
รถ ไฟฟ า  แล ะแนว โ น มก า ร เ ติ บ โ ตขอ งตล าด
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชยในตางประเทศ รวมท้ัง
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งขยายตัวของการผลิต
ตามการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับดีข้ึนจากปจจัย
ชั่ ว ค ร า ว ท่ี ผู บ ริ โ ภ คบ า งส ว นตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อก อน 
ปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตท่ีจะมีผลบัง คับใชตั้ งแต 
วันท่ี 1 มกราคม 2559 และการสงออกของกลุม
รถยนตเอนกประสงคขยายตัวในตลาดเอเชียและกลุม
ประเทศโอเชียเนีย 

 
 
 

0.21% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 
1,835,000 คน ขยายตัวรอยละ 5.82 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ  
ทําใหภาคเอกชนมีความม่ันใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมากข้ึน  

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
มี จํ า น ว น  245,000 คน  ขย า ยตั ว ร อ ย ล ะ  6.52  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
มีแนวโนมขยายตัว โดยการผลิตและจํานายเครื่อง
เรือนทําดวยไมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากมาตรการกระตุน
อสังหาริมทรัพย สวนการสงออก มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จากการเติบโตอยางตอเนื่องของตลาดอาเซียน รวมท้ัง
ตลาดในกลุมประเทศตะวันออกกลางท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
เชนเดียวกับการนําเขาไมและเครื่องเรือน มีแนวโนม
เติบโตจากการนําวัตถุดิบไมมาใชในการผลิตเปน 
เครื่องเรือนท้ังในและตางประเทศ  
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
  การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน มีจํานวน 418,000 คน ชะลอตัวรอยละ  
-2 . 5 6  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร ะ ย ะ เ ดี ย ว กั น ข อ ง 
ป ท่ีผานมา  โดยการจางงานมีแนวโนมชะลอตัว 
เนื่องจากหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน
ขยายตัว จากระยะเดียวกันของปกอน สงผลใหสถาบัน
การเงินตองเพ่ิมความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อซ่ึง
กระทบตอตัวแปรท้ังดัชนีการลงทุนภาคเอกชนตอเนื่อง
ไปยังเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม และการ
ระมัดระวังการจับจายใชสอยของครัวเรือนเนื่องจาก 
มีหนี้สินเพ่ิมข้ึน 

5.82% 

6.52% 

-2.56% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
            การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 
606,000 คน ขยายตัวรอยละ 13.7 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานในภาคอุตสาหกรรม
การขนสงขยายตัว ตามการขนสงในภาคการทองเท่ียว
ท่ีปรับตัวดีข้ึน จากกระแสความนิยมภาพยนตรจีน 
ท่ีถายทําในไทย ซ่ึงคาดวาเปนแรงจูงใจใหนักทองเท่ียว
จีนมาเท่ียวไทยเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง รวมท้ังการขยาย
เท่ียวบินของสายการบินตนทุนต่ํา และปจจัยบวก 
จาก EASA ประกาศไมแบนสายการบินของไทย  
ชวยผอนคลายแรงกดดันท่ีมีตอภาคทองเท่ียวของไทย
ลงไดระดับหนึ่ง 
 

 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและ 
การบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ มีจํานวน 162,000 คน 
ขยายตัวรอยละ 10.96 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา มีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึน โดยในประเทศยังคง
ประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยท่ียัง
เขาไมถึงประชาชนในถ่ินท่ีอยูหางไกลและยังไมเพียงพอตอ
ความตองการอีกท้ังอุตสาหกรรมยาในประเทศขยายตัว
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมฟนตัว
จ า ก ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ภ า ค รั ฐ  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการสง เสริม
การแพทยครบวงจร เ พ่ือให ไทย เปน ศูนยกลาง 
ทางการแพทยของอาเซียน ในขณะท่ีโครงสรางทาง
สังคมเริ่มเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุทําใหหันมาสนใจ
สุขภาพตนเองมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและ
เด็ก ซ่ึงทําใหธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพมีแนวโนม
เติบโตข้ึน 

13.7% 

10.96% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรม มีจํานวน 389,000 คน ชะลอตัวเล็กนอย 
ท่ีรอยละ-0.26 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผาน
มา อยางไรก็ตามการจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 
ไตรมาสถัดไป เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนม
เพ่ิมมากข้ึน โดยนักทองเท่ียวจีนยังคงขยายตัวตอเนื่อง  
อีกท้ังนักทองเท่ียวกลุมยุโรป ท่ีขยายตัวจากผลดีของ
การขยายเสนทางใหบริการ 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า งงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
มีจํ านวน 607 ,000 คน ขยายตัวร อยละ 10.36  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
มีแนวโนม เ พ่ิม ข้ึน  เนื่ องจากภาคการทองเ ท่ียว 
ปรับตัวดีข้ึน และอัตราการเขาพักโรงแรมเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 67.79 มาอยู ท่ี รอยละ 73.58 ในเดือน
กุมภาพันธ 2559 และอัตราการจองหองพักลวงหนา
ยังเพ่ิมข้ึน สะทอนการฟนตัวอยางตอเนื่องของภาค
การทองเท่ียว  
 
 

3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 
 การจางงานรายอุตสาหกรรมตองเฝาระวังมี 5 อุตสาหกรรม (ใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 1 ป 2559 ไตรมาส 2 ป 2559 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 5 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

2. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

3. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 99.63% แจงเตือน 96.08% แจงเตือน 

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   99.96% แจงเตือน 94.99% แจงเตือน 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 83.92% แจงเตือน 62.11% แจงเตือน 

เนื่องจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงานในรายอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน 
นอกจากนี้  อุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียั งอยู ในภาวะปกติ  มีจํานวน 8 อุตสาหกรรม คือ  

1. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต 4. อุตสาหกรรมกอสราง 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 7. อุตสาหกรรมขนสง 8. อุตสาหกรรมการเปน
สื่อกลางทางการเงิน และ9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
 

10.36% 

-0.26% 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุมประเทศ 

อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา กลาวคือ 
ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2559 ของจีน อินโดนีเซีย ขยายตัว กลุมประเทศ OECD สหรัฐอเมริกา ทรงตัว 
ญี่ปุน และอินเดีย ชะลอตัว 

ประเทศ 
ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมีนาคม 2559 เดือนเมษายน 2559 
คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 98.4 -0.91 ชะลอตัว ปกติ  0.92 ขยายตัว ปกติ 
2.  ญี่ปุน 99.6 -0.40 ขยายตัว ปกติ   -0.30 ชะลอตัวลดลง ปกติ 
3. กลุมประเทศ OECD 99.6 -0.50 ชะลอตัว ปกติ   -0.50 ทรงตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 98.9 -0.70 ชะลอตัว ปกติ  -0.70 ทรงตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 99.3 0.30 ขยายตัว ปกติ 0.40 ขยายตัว ปกติ 
6.  อินเดีย 99.3 1.01 ขยายตัว ปกติ  -0.10 ชะลอตัว ปกติ 

 
 
 
 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2559 http://warning.mol.go.th หนา 22 
  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ 
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 
 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน

พฤษภาคม 
2559 

 

ณ เดือนพฤษภาคม 2559 

Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 

สถานะ 
ปจจุบัน
การจาง

งาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผูประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

1.ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส 
-เครื่องใชไฟฟา 
 (ISIC 2930) 
-อิเล็กทรอนิกส 
 (ISIC 32) 

14.7 0 3.94 -4.45 ชะลอตัว  
 

1.45 
 
 

-2.42 

 
 

1.05 
 
 

-2.75 

 
 

1.73 
 
 

-4.54 

 
 

2.95 
 
 

-1.19 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100% 

-  มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว 
 

2.ย า น ย น ต แ ล ะ
ชิ้นสวน 
 (ISIC 3410) 
 
 

1.17 7.18 3.66 0 ทรงตัว 12.95 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

23.19 23.13 23.88 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ราคาน้ํามันชะลอตัว 

3.อาหารและอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

11.78 0.86 3.91 1.03 ขยายตัว 10.95 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

-3.13 -2.97 1.26 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
 
 
 
 

4.สิ่งทอ 
-สิ่งทอ (ISIC 17) 
-ดายฝาย  
(ISIC 1711) 

-8.55 -7.21 -14.8 -16.04 ชะลอตัว  
-0.47 

 
-15.32 

 
-8.63 

 
-8.70 

 
-4.26 

 
-4.05 

 
7.55 

 
8.14 

- - - - - 0.95 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 95% 
 

-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว 
 
 
 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

-8.78 11.04 2.22 -9.75 ชะลอตัว -5.24 -33.47 -25.01 -12.54 - - - - - 0.62 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 62% 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอ  ชะลอตัว   
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่1/2559) มูลคาการสงออกสินคา
ของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนเมษายน 2559 นํามา
วิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คา
พยากรณ

ระบบเตือน
ภัยดาน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน

พฤษภาคม
2559 

 

ณ เดือนพฤษภาคม 2559 

Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชนี 
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวนนัก 
ทองเที่ยว 

6.ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

5.62 2.57 4.55 0.21 ขยายตัว - - - - 4.03 
(เม.ย.59) 
  

- - -  0 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  
 

-ดัชนีน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
 
  
 

18.78 
(เม.ย.59) 

 

7.อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

-1.99 3.72 -10.34 2.55 ขยายตัว -12.28 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.14 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 14% 
 

 -ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
  -ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 

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 2694) 
-เหล็กและเหล็กกลา  
(ISIC 2710) 

5.15 -0.9 -5.22 5.82 ขยายตัว  
 

-13.47 
 
 
 

1.13 

 
 

2.40 
 
 
 

1.95 

 
 

3.79 
 
 
 

2.58 

 
 

-0.40 
 
 
 

-5.85 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP กอสราง ขยายตัว 
 
 

9.ไมและเครื่องเรือน 
-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ
ผลิตภัณฑจากไม ฯ
(ISIC 20) 
-การผลิตเฟอรนิเจอร       
( ISIC 3610) 

5.22 -7.94 -23.5 6.52 ขยายตัว  
1.85 

 
 

-1.88 

 
36.09 

 
 

-16.39 

 
11.84 

 
 

-9.78 
 

 
0.01 

 
 

-16.54 

- - - - - 0.33 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 33% 

-มูลคาการสงออกเฟอรนิเจอร
ชะลอตัว 
- ดัชนีอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 
ชะลอตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 
เตือนภัยดาน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ        

การจางงาน 
ราย

อุตสาหกรรม 
 

ปจจัยชี้นํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน

พฤษภาคม
2559 

 

ณ เดือนพฤษภาคม 2559 

Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชกาซ
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 
(%YoY) 

10.การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

0.73 4.17 -1.67 -2.56 ชะลอตัว - 
 

 

- - - - - - - 19.66 
(Q1/59) 

0.45 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน  
45% 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหม ขยายตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
 
 
 
 

11.ขนสง 1.52 2.64 -2.69 13.70 ขยายตัว - - - - - 4.80 - -  0.15 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
15% 

- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ราคาน้ํามันดิบ Brent  ใน
ตลาดโลก ชะลอตัว 
 
 
 
 
 

0.90 

12.งานดานสุขภาพ
งานสังคมสงเคราะห 
-เ ค รื่ อ ง มื อ แพท ย
และอุปกรณ  (ISIC 33) 
-ผลิตภัณฑทางเภสัช
กรรม (ISIC 2423) 

-12.26 -14.12 0.58 10.96 ขยายตัว  
 

24.66 
 

13.00 

 
 

-23.18 
 

-13.67 

 
 

-16.69 
 

0.68 

 
 

-8.79 
 

19.49 

- - - - - 0 ไมมีโอกาส
เกิดวิกฤต

การจางงาน   
 

- GDP ดานสุขภาพขยายตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวะการผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวะการจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ        

การจาง
งาน 
ราย

อุตสาหกรร
ม 
 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 

พฤษภาคม
2559 

 

ณ เดือนพฤษภาคม 2559 

 
 

Q2/58 

 

Q3/58 Q4/58 Q1/59 

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชนี 
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชนี 
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

(%YoY) 

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

-4.81 -1.07 1.76 -0.26 ชะลอตัว - - - - - - -3.00 
(YoY) 
Q2/59 

- - 0.96 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
96% 

-ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอ
ตัว 
 

7.59 
(YoY) 

14.ภัตตาคาร 5.3 1.63 11.85 10.36 ขยายตัว - - - - - - - -1.97 
(YoY) 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
100% 

- อัตราการเขาพักในโรงแรม 
ขยายตัวลดลง 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(มิ.ย.59) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ค.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(มิ.ย.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 
(เม.ย.59-มิ.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 58 
(เม.ย.58-มิ.ย.58) 

1. ผูมีงานทํา  
     

1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,562,470 10,274,954 12,810,000 12,562,470 12,810,000 

(%YoY) -1.93 -10.11 -5.76 -1.93 -5.76 
1.2 นอกภาคเกษตร 
 ( แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,377,038 10,347,954 10,118,561 10,377,038 10,118,561 

(%YoY) 2.55 2.80 2.66 2.55 2.66 

2. จํานวนผูถูกเลิกจาง (DOE) - 8,248 6,340 - 18,516 

(%YoY) - 42.67 9.86 - 6.69 

3. ผูมาขึ้นทะเบียนวางงานทั้ง 
เลิกจางและลาออก (DOE) 

- 71,036 61,660 - 174,807 

(%YoY) - 17.42 -0.53 - 5.55 

4. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

152,240 140,854 134,573 152,240 134,573 

(%YoY) 13.13 18.97 9.31 13.13 9.31 

5.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 392,260 453,490 321,800 392,260 321,800 

(%YoY) 21.90 27.96 -28.11 21.90 -28.11 

6.อัตราการวางงาน : สสช 1.0 1.2 0.8 1.0 0.8 

 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(พ.ค.59) 

เดือนกอนหนา 
(เม.ย.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(พ.ค.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(เม.ย.59-พ.ค.59) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 58 
(เม.ย.58-พ.ค.58) 

7. โอกาสในการทํางาน       

7.1 ผูสมัครงานใหม 51,509 46,939 52,095 98,448 97,132 

(%YoY) -1.12 4.22 13.39 1.35 2.06 

7.2 ตําแหนงงานวาง 38,806 41,117 36,593 79,923 70,741 

(%YoY) 6.05 20.41 33.51 12.98 12.74 

7.3 การบรรจุงาน 33,589 30,711 35,352 64,300 66,593 

(%YoY) -4.99 -1.70 29.70 -3.44 9.99 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , สํานักงานประกันสังคม) , สํานักสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดยสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผูมีงานทํา ใชขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้ 

1.1 ผูมีงานทําภาคการเกษตร คือ ขอมูลผูมีงานทําจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (NSO) 
1.2 ผูมีงานทํานอกภาคการเกษตร คือขอมูลผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มีนายจาง) : มาตรา 33 (SSO : MOL) 

2. จํานวนผูถูกเลิกจาง คือ ผูถูกเลิกจางที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของกรมการจัดหางาน  (DOE : MOL) 
                3 .  ผู ม า ข้ึ น ท ะ เ บี ย น ว า ง ง า น ทั้ ง เ ลิ ก จ า ง แ ล ะ ล าอ อก เ ป น ผู ว า ง ง า น ที่ ถู ก เ ลิ ก จ า ง ห รื อ ล า ออก  ข อ งก ร มก า ร จั ดห า ง าน  (DOE : MOL) 
                4 .  ผู ว า งง านจากทะ เบี ยน  คื อ  ผู ขอรับประ โยชน ทดแทนกรณีว า งงานในระบบประกันสั งคม ของสํ านั กง านประกันสั งคม  (SSO : MOL) 
                5. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใด 
ดังตอไปนี้    
                    5.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  
                    5.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  
 6. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

7. โอกาสในการทํางาน เปนขอมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
8. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน 
 = จํานวน ณ ชวงเวลาปจจุบัน – จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    
           จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

 
X 100 
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ
วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  
(1.การใชกระแสไฟฟา 2.อัตราการใชกําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย  4.มูลคาการสงออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ํามันดิบ Brent 7.มูลคาการจําหนายรถยนต 8.มูลคาการจําหนายรถจักยานยนต 9.พ้ืนท่ีรับ
อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 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) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวาจะ
อยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

1. ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  

2. ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1 จนถึง
ระดับติดลบไมเกินรอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

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 
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  
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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 กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 
   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน13ตัว 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 
ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนพฤษภาคม 

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

   30 มิ.ย.59 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
พฤษภาคม 2559 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมไตรมาส 1/2559  

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  พ.ค. 2559 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 1 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
พฤษภาคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

     มิ.ย. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ชี้ นํ า เ ศ ร ษ ฐกิ จ ม ห ภา คแ ล ะ
การเงินพฤษภาคม 2559 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนมิถุนายน 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

  ก.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรมิถุนายน 2559 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปน
ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการ ทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 1 ป 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

     เม.ย. 2559 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
1 ป 2559 

6.  Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ป 
2559 และแนวโนมป 2559 

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
www.nesdb.go.th 

  16 พ.ค. 2559 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 
1/2559  

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ป 2559  

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

  พ.ค. 2559 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
1/2559 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 30 พ.ค.-3 มิ.ย.
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศยุโรป  ญ่ีปุน จีน 
สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และ
อินเดีย 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 1 3 -1 7  มิ . ย .
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย 

10. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) พฤษภาคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

  พ.ค. 2559 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ
เ ชื่ อ ม่ั นท า ง ธุ ร กิ จ จ า ก ก ลุ ม
ตัวอยางธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ 612 ราย เปนราย
เดือน 

 

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/
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