


สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2559 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 
- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนกรกฎาคม 2559  มีจํานวน 10,389,934 คน มีอัตรา 

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.10 (YoY) ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (มิถุนายน 2559 อยูท่ีรอยละ 2.55) 
- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกรกฎาคม 2559 

มีจํานวน 153,661 คน มีอัตราขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 13.37 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 
(มิถุนายน 2559 อยูท่ีรอยละ 13.13) 

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนกรกฎาคม 2559 ผูประกันตนท่ี
สํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 27,777 คน คิดเปน 
รอยละ 0.27 ทรงตัวจากเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีรอยละ 0.27  

                   ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดาน
แรงงาน โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยในเดือนมิถุนายน 2559 มีจังหวัดท่ีเฝาระวัง 
4 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปนจังหวัดท่ีไดมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน
มกราคม 2559) จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชุมพร 

แนวโนมการจางงาน วางงาน และการเลิกจาง  

  การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน 
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว โดยมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือนการจางงาน 1 ตัว คือ การใชกระแสไฟฟา ชะลอตัว 
อยูท่ี -0.27% (ถาไมเกิน 5 ตัวจะแสดงภาวะปกติ) 

ปจจัยท่ีสนับสนุน  

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1.  เสถียรภาพทางการเมืองและผลการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ  
2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค การลงทุน

ภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 
-   โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุนใหแก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวน 79,556 กองทุน กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายในวงเงิน 35,000 ลาน
บาท เพ่ือใชในการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยู
ของชุมชนใหดีข้ึน  

- มาตรการการคลังโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยจัดสรรเงินใหหมูบานละไมเกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 15,000 ลานบาท สําหรับใชดําเนินโครงการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน หรือการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบานเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งแกภูมิภาคของประเทศผานคณะกรรมการหมูบาน 

-    มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) ในระยะ
เรงดวน โดยมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (soft Loan SMEs ดอกเบี้ย
รอยละ 4 ระยะเวลา 7 ป วงเงินสินเชื่อ 150,000 ลานบาท)  และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม)  
คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30 ตอพอรต วงเงินคํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

-  นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และ 
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

-  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  



3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนเดือนมิถุนายน 2559   
มีจํานวน 362 โรงงานการจางงาน 9,406 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 72 โรง จํานวนคนงาน 14,945 คน  

4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนมีสวนใน
การชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

5. สถานการณภัยแลงท่ีคลี่คลายลง 
6. การปรับเพ่ิมอันดับการคามนุษยของประเทศไทยจาก Tier 3 ข้ึนมาเปน Tier 2 Watch list  

ขอจํากัด 
-   ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาท่ีชะลอตัว การสงออกยังมีแนวโนมหดตัวทําใหสถานประกอบการปรับ

แผนการผลิตโดยการลดกําลังการผลิต ลดชั่วโมงการทํางาน ลดจํานวนพนักงาน  
 -    คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับดอลลารสหรัฐ 

แนวโนมการวางงาน 
 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ แสดงสถานะปกติ 

แนวโนมการเลิกจาง 
 แนวโนมการเลิกจาง จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการแจงและตรวจพบจากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน แสดงสถานะเฝาระวัง 
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สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 0.82 และชะลอตัวรอยละ 2.46 เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 อุตสาหกรรมท่ี 
สงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก รถยนต เครื่องปรับอากาศ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สบู ผงซักฟอก
และเคมีภัณฑท่ีใชในการทําความสะอาด และรถจักรยานยนต 

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมิถุนายน 2559 
(MOM) 

เดือนมิถุนายน 2559  
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 108.88 
ลดลง 

รอยละ 2.46 

108.88 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.82 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 66.29 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

รถยนต 
เสื้อผาสําเร็จรูป 
รถจักรยานยนต 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
เครื่องประดับเพชรพลอย 

รถยนต เครื่องปรับอากาศ 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

สบู ผงซักฟอกและเคมีภัณฑท่ีใชในการ
ทําความสะอาด 
รถจักรยานยนต 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

ผลิตภัณฑยาง 
เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

สวนประกอบยานยนต 
ผลิตภัณฑเหล็ก 

เยื่อกระดาษและกระดาษ 

ผลิตภัณฑยาง  
เสื้อผาสําเร็จรูป 

อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 
เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

สวนประกอบยานยนต 
ท่ีมา: การประชุมคณะกรรมการดชันีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 

  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2559 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

362 แหง  9,406 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 110 แหง 
(30.39%) 

4,689 คน 
(49.85%) 

    -สวนภูมิภาค 252 แหง 
(69.61%) 

       4,717 คน 
(50.15%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   333 แหง 4,213 คน 
ขนาด M     24 แหง 2,313 คน 
ขนาด  L      5 แหง 2,880 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 120 แหง 2,177 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

0.82% 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (28 กรกฎาคม 2559) 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2559 
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ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กรกฎาคม 2559)  จํานวน 12,432,980 คน 
 - YoY (กรกฎาคม 2559 เทียบกับ กรกฎาคม 2558)      2.48 % 
2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มิถุนายน 2559) จํานวน 12,562,470 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบกับ มิถุนายน 2558)       -1.93 % 
3) ผู มี ง า น ทํ าน อกภ า ค เ กษ ตร  ( กรกฎ าคม  2559 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จํานวน 10,389,934 คน 

 - YoY (กรกฎาคม 2559 เทียบกับ กรกฎาคม 2558)      2.10 % 
4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มิถุนายน 2559)  10,377,038 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบกับ มิถุนายน 2558)        2.55 %    

  

           จากขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559  มีผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,432,980 คน มีอัตราการขยายตัว 
อยูท่ี 2.48% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กรกฎาคม 2558 จํานวน 12,131,730 คน มีอัตราการชะลอตัว 
อยู ท่ี -8.17%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกรกฎาคม 2559 เปรียบเทียบกับ (YoY) 
ของเดือนมิ ถุนายน 2559 ในเดือนกรกฎาคม 2559 มี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  2.48% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก 
เดือนมิถุนายน 2559 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -1.93% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,389,934 คน 
มีอัตราการขยายตัว 2.10% ซ่ึงลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กรกฎาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวน 
10,176,391 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.89%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกรกฎาคม 
2559 เทียบกับ (YoY) เดือนมิถุนายน 2559 ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.10% ลดลงจากเดือน
มิถุนายน 2559 ซ่ึงอยูท่ี 2.55%  
 
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ) 
  อัตราการวางงาน เดือนกรกฎาคม 2559 อยูท่ีรอยละ 1.0 อัตราการวางงานทรงตัวเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของป ท่ีแลว  (กรกฎาคม  2558) ซ่ึง มี อัตราการวางงานรอยละ 1.0 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา  
(มิถุนายน 2559) อัตราการวางงานทรงตัวอยูท่ีรอยละ 1.0 เชนเดียวกัน 

 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1.0% 
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 15,491 คน มีอัตรา 
การชะลอตัวอยูท่ี -70.68% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2558) ตําแหนงงานวาง จํานวน 36,788 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -28.31% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2558) มีการบรรจุงาน จํานวน 
33,546 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -26.01%เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มิถุนายน 2558) สวนอัตรา
การบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 91.19% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.21% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 
(มิถุนายน 2558) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางอยูท่ี 42.11% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -59.11% เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2558) และอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานอยูท่ี 216.55% มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 
152.38% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2558)  

1) ผูสมัครงานใหม (มิถุนายน 2559)  จํานวน 15,491 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบ มิถุนายน 2558)  -70.68 % 
2) ตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2559)        จํานวน 36,788 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบ มิถุนายน 2558)  -28.31 % 
3)   การบรรจุงาน (มิถุนายน 2559) จํานวน 33,546 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบ มิถุนายน 2558)  -26.01 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2559)  91.19 % 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบ มิถุนายน 2558)  3.21 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2559)      42.11 % 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบ มิถุนายน 2558)  -59.11 % 
6) อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน (มิถุนายน 2559)  216.55 % 
 - YoY (มิถุนายน 2559 เทียบ มิถุนายน 2558)  152.38 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม 

ภาวะปจจุบัน (มิ.ย.59) แนวโนม  ท่ีมา 

      เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2559 ชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอน โดยการใช
จายภาครัฐยังทําไดดีตอเนื่องและภาคการทองเ ท่ียวยังขยายตัวดีแมในเดือนนี้ 
จํานวนนักทองเ ท่ียวตางชาติหลังปรับฤดูกาลแลวจะลดลงบาง แต เปนผลจาก 
ปจจัยชั่วคราวดานการบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงเล็กนอยตามยอดขายยานยนตท่ีเรง
ไปมากในเดือนกอนท่ีมีการสงเสริมการขายและการเปดตัวรถยนตรุนใหม สะทอนกําลัง
ซ้ือของครัวเรือนท้ังในและนอกภาคเกษตรท่ียังไมเขมแข็งนัก ขณะท่ีการสงออกสินคาท่ี
ไมรวมทองคํายังซบเซาตอเนื่องตามเศรษฐกิจคูคาท่ีฟนตัวชาและปญหาเชิงโครงสรางท่ี
ยังคงมีอยูสงผลใหการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวอยู ในระดับต่ํ า  
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอลงเล็กนอยตามราคาอาหารสดท่ี 
ปรับลดลงเนื่องจากปญหาภัยแลงท่ีคลี่คลาย อัตราการวางงานทรงตัวจากเดือนกอน  
ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากมูลคาการนําเขาท่ีอยูในระดับต่ํา 

     คาดวาเศรษฐกิจจะยังคงอาศัยแรงขับเคลื่อนหลักจากภาครัฐ  
ท้ังโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํ าแก  SME วงเ งิน 30,000 ลานบาท  
เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขยายกิจการ 
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมท่ีประสบภัยแลงในป 2559 
วงเงิน 35,000 ลานบาท กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของ ASEAN ใน  
3 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ท่ีคาดวาจะใชงบประมาณ
ราว 3 แสนลานบาท ท้ังยังมีปจจัยบวกเพ่ิมเติมจากสหรัฐฯ ยกระดับ
ประเทศไทยจาก Tier 3 ข้ึนมาอยูท่ีระดับ Tier 2 Watch list ในรายงาน
การคามนุษยป 2559 ซ่ึงจะสงผลดีตอสินคาไทย โดยเฉพาะสินคา 
ในอุตสาหกรรมการคาประมง กลุมอาหารทะเลแชแข็ง อยางไรก็ดีการ
ทองเท่ียวจะยังขยายตัวตอเนื่อง โดยผูประกอบการธุรกิจโรงแรม 
มีการลงทุนในโรงแรมแบรนดระดับลางมากข้ึนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจีน
ท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน 

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

 ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,176,391 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 213,543 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
มีจํานวน 153,661 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ี 13.37% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตรา 
กา ร ข ย า ย ตั ว อ ยู ท่ี  0 . 9 3 % ( MoM)  เ ม่ื อ เ ที ยบ กั บ เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2559 ท่ี มี จํ า น ว น  152,240 ค น 
อัตราการวางงาน อยูท่ีรอยละ 1.48 ของผูประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวน
ท้ังสิ้น 27,777 คน คิดเปนรอยละ 0.27 ทรงตัวจากเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีรอยละ 0.27 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

0.28 0.12 2.55 2.10 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

8.08 0.93 13.13 13.37 

 เมษายน พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 
อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ
ผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.34 1.36 1.47 1.48 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ
เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.26 0.26 0.27 0.27 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559  มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 
10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนกรกฎาคม 2558)  
ซ่ึงมีจํานวน 10,176,391 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกรกฎาคม  2559 เทียบกับเดือน
มิถุนายน 2559 พบวาในเดือนกรกฎาคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู ท่ี 2.10% ชะลอตัวจาก 
เดือนมิถุนายน 2559 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.55% สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณ
การจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33
อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 
ส.ค.45 = -2.93% 

 

เดือน 

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% 
ก.ค.59/ก.ค.58=2.10% 

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 10,377,038 คน 
ก.ค.59 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,389,934 คน 

ก.ค. 59 ผูวางงาน 
153,661 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 13.37 % (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559 มีผูวางงานจํานวน 153,661 คน มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยูท่ี 
13.37% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เดือนกรกฎาคม 2558) มีจํานวน 135,543 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือน
มิถุนายน 2559 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 13.13% และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (มิถุนายน 
2559) พบวา อัตราการวางงานขยายตัวอยู ท่ี  0.93% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลข 
ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนกรกฎาคม 2559 อยู ท่ี 1.48% โดยอัตราการวางงานของสํานักงาน 
สถิติแหงชาติ ซ่ึงอยูท่ี 1.0 (กรกฎาคม 2559) (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จํานวนผูวางงาน (กรกฎาคม 2559) จํานวน 153,661 คน 
 - YoY (กรกฎาคม 2559 เทียบกับ กรกฎาคม 2558) 

- MoM (กรกฎาคม 2559 เทียบกับ มิถุนายน 2559)                                               
  13.37 % 

% 
2) จํานวนผูวางงาน (มิถุนายน 2559) จํานวน 152,240 คน 
 
 

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

            13.13 
           8.08 

% 
% 
 

เดือน 

0.93 

ก.ค.59 = 153,661 คน 
%YoY = 13.37 % 
%MoM = 0.93 % 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน 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     5.47 153,661  13.37

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 
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3.สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ผูประกันตน 
ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 27,777 คน คิดเปน 
รอยละ 0.27 ทรงตัวจากเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีรอยละ 0.27 ขยายตัวจากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.21 ท้ังนี้กระทรวงแรงงาน
ไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน โดยใหมีการรายงานเฝาระวัง
สถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโนมและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและความ
เคลื่อนไหวของการจางงานของธุรกิจทุกขนาดในพ้ืนท่ีจังหวัดอยางใกลชิด พรอมจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงเพ่ือปองกัน
ปญหาและสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขไดทันทวงที ซ่ึงในเดือนมิถุนายน 2559 มีจังหวัดท่ีตองเฝาระวัง 4 
จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชุมพร และจังหวัดสมุทรปราการ 
 
แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก
ของกรมการจัดหางาน 
 

 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.59 = 0.27 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน  2559 (แนวโนมเดือนมิถุนายน 2559–เดือนพฤษภาคม 2560) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.55% ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนหนา มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา แนวโนม
การจางงานในอีก 12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวน
แนวโนมการเลิกจาง อยูในสถานะเฝาระวัง จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน (Labor Early Warning 
System) ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับ
พ้ืนท่ี และสงเสริมความเขาใจในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และการติดตามแนวโนม
การเลิกโรงงานการเปดโรงงานใหม การจดหรือเลิกทะเบียน การคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                              

   แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 
เดือนขางหนาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560 
อยูในภาวะปกติ โดยดัชนีผสมสงสัญญาณเตือน 1 ตัว คือ การใช
กระแสไฟฟา ชะลอตัวอยูท่ี -0.27% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
ท่ีผานมา โดยเปนการปรับลดในสวนของท่ีอยูอาศัย กิจการขนาด
กลาง และกิจการเฉพาะอยาง (ท่ีมา: การไฟฟานครหลวง)  

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 
ปจจัยสนับสนุน 

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1.  เสถียรภาพทางการเมืองและผลการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ  
2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค การลงทุน

ภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 
-   โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุน

ใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวน 79,556 กองทุน กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายในวงเงิน 
35,000 ลานบาท เพ่ือใชในการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน  

- มาตรการการคลังโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยจัดสรรเงินใหหมูบานละไมเกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 15,000 ลานบาท สําหรับใชดําเนิน
โครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน หรือการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบานเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งแกภูมิภาคของประเทศผานคณะกรรมการหมูบาน 

-    มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) ใน
ระยะเรงดวน โดยมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (soft Loan SMEs 
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ระยะเวลา 7 ป วงเงินสินเชื่อ 150,000 ลานบาท)  และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 
(ปรับปรุงใหม) คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30 ตอพอรต วงเงินคํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

-  นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และ 
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ  

-  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  
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3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนมิถุนายน 2559   
มีจํานวน 362 โรงงานการจางงาน 9,406 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 72 โรง จํานวนคนงาน 14,945 คน  

4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนมีสวน
ในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

5. สถานการณภัยแลงท่ีคลี่คลายลง 
6. การปรับเพ่ิมอันดับการคามนุษยของประเทศไทยจาก Tier 3 ข้ึนมาเปน Tier 2 Watch list  

ขอจํากัด 
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาท่ีชะลอตัว การสงออกยังมีแนวโนมหดตัวทําใหสถานประกอบการปรับแผนการ

ผลิตโดยการลดกําลังการผลิต ลดชั่วโมงการทํางาน ลดจํานวนพนักงาน  
2. คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับดอลลารสหรัฐ 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 
13 ดัชน ี

มิถุนายน 
2558 

กรกฎาคม 
2558 

สิงหาคม 
2558 

กันยายน-
พฤศจิกายน 

2558 

ธันวาคม 
2558 

มกราคม 
2559 

กุมภาพันธ-
พฤษภาคม 

2559 

มิถุนายน 
2559 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 
เตือนภัยการจางงาน 
(ดัชนี) 

2 
(ดัชนีผลผลิตภาค 

อุตสาห 
กรรม 

(-9.41%), 
มูลคาการสงออก 

(-9.46%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิตภาค 

อุตสาห 
กรรม 

(-5.89%), 
ดัชนีอุปโภค

บริโภค
ภาคเอกชน 
(-1.65%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิตภาค 

อุตสาห 
กรรม 

(-7.64%), 
ดัชนีอุปโภค

บริโภค
ภาคเอกชน 
(-1.35%)) 

0 1 
(มูลคาการสงออก 

 (-9.30%)) 

1 
(มูลคาการสงออก 

 (-9.34%)) 

0 1 
(การใช

กระแสไฟฟา 
(-0.27%)) 

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

เดือนกรกฎาคม 2559  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.10% ลดลงจากมิถุนายน 2559 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
2.55% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 
(2.10% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2) ซ่ึงสะทอนวา
สัญญาณปกติ ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน ตามขอมูลขอ (3) และแนวโนมการเลิกจาง
อยูในสถานเฝาระวัง ตามขอมูลขอ (4) 
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนมิถุนายน 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 27.28% ปกติ 0% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 13.47% ปกติ 26.00% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.04% ปกติ 0% ปกติ 

(4) แนวโนมการเลิกจางในตลาดแรงงาน จากขอมูลกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 41.89% เฝาระวัง 57.56% เฝาระวัง 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 2/2559) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

มีจํานวน 497,000  คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -16.15 
เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร ะ ย ะ เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ท่ี ผ า น ม า 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวลดลง เนื่องจาก
การสงออก HDD และ IC ลดลงจากความตองการใช
คอมพิวเตอร/โนตบุค ลดลง แตอุตสาหกรรมไฟฟา 
การจําหนายในประเทศเริ่มฟนตัวข้ึน โดยเฉพาะ
เครื่องใชไฟฟาทางความเย็น เชน เครื่องปรับอากาศ 
และตูเย็น รวมถึงการสงออกไปตลาดอาเซียนมีการ
ขยายตัวไดดี  

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
           การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต มีจํานวน 492,000 คน ขยายตัวรอยละ 13.36 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา โดยการจางงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตยังคง
ขยายตัว จากการผลิตยานยนต ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน
สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชน และการใชจายใน
หมวดสินคาคงทนประเภทรถยนตและรถจักรยานยนตเริ่ม
ปรับดีข้ึน สัมพันธกับสินเชื่อเชาซ้ือรถยนตท่ีขยายตัว  
ซ่ึงสวนหนึ่งไดรับแรงสนับสนุนจากการจัดกิจกรรม 
สงเสริมการขายเพ่ือกระตุนยอดขายและเปนผลจากการ
เปดตัวรถยนตรุนใหม รวมท้ังการสงออกรถยนตมี
แนวโนมขยายตัว จากการสงออกรถกระบะดัดแปลง 
(Pickup-based Passenger Vehicle-PPV) โดยตลาดคูคาท่ี
สําคัญไดแก ตลาดตะวันออกกลางซ่ึงไดรับผลจากฐานต่ําใน
ระยะเดียวกันของปกอนท่ีมีการชะลอคําสั่งซ้ือเพ่ือรอรถยนต
รุนใหม และตลาดออสเตรเลียท่ีกลับมาสงออกไดดีตาม
ยอดขายรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการสงออกไปตลาดจีนท่ี
ขยายตัวตามการขยายกําลังการผลิตของผูประกอบการบาง
รายเพ่ือรองรับความตองการของตลาดจีน สําหรับการสงออก
ชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามการสงออกเครื่องยนตในเกือบ
ทุกตลาด โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนรวมถึงการสงออกไป
ยังตลาดญี่ปุนเริ่มปรับดีข้ึนหลังจากโรงงานผลิตรถยนตท่ี
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวเริ่มกลับมาผลิตได 

-16.15% 

13.36% 
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ที่มา: กศร.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 
1,065,000 คน ชะลอตัวรอยละ -1.57 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การผลิตและการสงออก
ในภาพรวมปรับตัวข้ึนเล็กนอยแตยังมีปจจัยลบจาก
การประกาศปรับระดับการคาจากปญหาในเรื่องการใช
แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU Fishing) 
ของสหภาพยุโรป จึงเปนปจจัยสําคัญตอการสงออก
สินคาประมงของไทย รวมท้ังอุปสงคท่ีชะลอตัวลง
อยางตอเนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลก  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจํานวน 
178,000 คน ชะลอตัวลงรอยละ -16.80 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโลก ปญหาภัยแลง การระมัดระวัง
ในการใชจายของผูบริโภคภายในประเทศ ตนทุน
ประกอบการปรับตัวสูงข้ึน รวมถึงความสามารถในการ
แขงขันดานการสงออกของประเทศลดลงจากเงินบาท
ท่ีแข็งคาข้ึน เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาค ซ่ึงคาดวา
จะมีผลตอยอดคําสั่งซ้ือสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ท้ังภาคการผลิตและการจําหนาย อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังเปนผูผลิตเสนใย และไดเปรียบคูแขงใน
อาเซียนในอุตสาหกรรมตนน้ํา 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  
มีจํานวน 361,000 คน ขยายตัวรอยละ 5.25 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา สําหรับการจางงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีแนวโนมขยายตัวจากระยะ
เดียวกันของปกอนตามอุปสงคภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะความตองการในตลาดสินคาแฟชั่นใน
ประเทศ รวมท้ังการสงออกของนักลงทุนไทยท่ีขยาย
ฐานการผลิตไปในประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะกลุม 
CLMV และอินโดนีเซีย ตลอดจนการสงออกเสื้อผา
สําเร็จรูปที่ผลิตจากขนสัตวและวัตถุทออ่ืนยังขยายตัวได
ในตลาดคูคาที่สําคัญ 

-1.57% 

-16.80% 

5.25% 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
          การจ างงานในอุตสาหกรรมการขายส ง 
ขายปลีก มีจํานวน 2,387,000 คน ชะลอตัวรอยละ 
-0.79 เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา 
การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีกมีแนวโนม
ชะลอตัว จากดัชนีคาปลีกท่ีชะลอตัว เนื่องจากมี
ยอดขายชะลอตัวในทุกหมวดสินคา เชนเดียวกับ 
ดัชนีคาสงท่ีพบวามีการชะลอตัวในทุกหมวดสินคา  
 
 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
          การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีจํานวน 
203,000 คน ขยายตัวรอยละ 3.05 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานในอุตสาหกรรม
แมพิมพมีแนวโนมขยายตัวจากเครื่องใชไฟฟาท่ีขยายตัว 
จากการผลิตเครื่องปรับอากาศเพ่ือรองรับอุปสงคท่ี
เ พ่ิมข้ึนในสภาพอากาศท่ีรอนกวาปกติ ตลอดจน 
ภาคอสังหาริมทรัพย ท่ีขยายตัวดีในบางประเทศ
โดยเฉพาะเวียดนาม รวมท้ังการสงออกรถยนตใน
ตลาดคูคาท่ีสําคัญมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออก
รถกระบะดัดแปลง (Pickup-based Passenger 
Vehicle-PPV)  

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 
1,712,000 คน ขยายตัวรอยละ 1.06 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
เนื่องมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในสวน
ของนโยบายเรงรัดการดําเน ินโครงการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานขนาดใหญ       

-0.79% 

3.05% 

1.06% 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
มีจํ านวน  259,000 คน  ชะลอตั ว ร อยละ  -1.15  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
มีแนวโนมชะลอตัว โดยการผลิตและจํานายเครื่องเรือน
ทําดวยไมมีแนวโนมลดลง จากปญหาคาครองชีพและ
หนี้สินครัวเรือนท่ียังคงอยูในระดับสูง  

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
  การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน มีจํานวน 415,000 คน ทรงตัวเม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา แนวโนมหนี้ท่ีไมกอใหเกิด
รายไดขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงจากไตรมาสกอน 
อยางไรก็ตามสถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการ
ปลอยสินเชื่อซ่ึงกระทบตอดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ตอเนื่องไปยังเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม  
แตอยางไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน โดย
เริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของเกษตรจากผลของราคา
สินคาเกษตร โดยภาครัฐมีบทบาทในการกระตุน
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
            การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 
569,000 คน ขยายตัวรอยละ 6.75 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานในภาคอุตสาหกรรม
การขนสงขยายตัวตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวโดยเปนการฟนตัวของนักทองเท่ียวใน
เกือบทุกสัญชาติโดยเฉพาะนักทองเท่ียวรัสเซียและ
เยอรมัน ขณะท่ีนักทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ ขยายตัวดีในเกือบ
ทุกภูมิภาค การขยายเสนทางการบินระหวางประเทศของ
สายการบินตนทุนต่ําของท้ังสายการบินภายในประเทศ
และตางประเทศ ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยสนับสนุนภาค
การทองเท่ียวของไทยอยางตอเนื่อง  
 
 
 
 

-1.15% 

0% 

6.75% 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและ 
การบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ มีจํานวน 182,000 คน 
ขยายตัวรอยละ 33.82 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา แนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึน ปริมาณการผลิต
และจําหนายยารักษาหรือปองกันโรคในประเทศ 
มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจ
ในประเทศมีแนวโนมฟนตัวจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนใน
กิจการท่ีเก่ียวของเพ่ือสงเสริมใหไทยเปนศูนยรวม
การแพทยครบวงจรของอาเซียน อยางไรก็ตามโรงพยาบาล
ในประเทศยังประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทยท่ีใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล 
การผลิตบุคลากรทางการแพทยตองพ่ึงพาภาครัฐ 
เปนหลักและไมเพียงพอตอความตองการ รวมท้ัง
โครงสรางทางสังคมเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุและกระแส
ความนิยมการรักสุขภาพมากข้ึน  
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรม มีจํานวน 400,000 คน ขยายตัวท่ีรอยละ
12.36 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา  
การจางงานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีแนวโนม
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องสงผลใหธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับภาคทองเท่ียวเติบโตท้ังการใชจายในหมวดบริการ 
หมวดโรงแรม การใชจายประเภทแพ็คเกจทัวร และภาค
การคาท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีขยายตัว 

33.82% 

12.36% 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า งงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
มีจํ านวน 565 ,000 คน ขยายตั วร อยละ 5 .14  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
อุตสาหกรรมภัตตาคารมีแนวโนมขยายตัวตามการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

 
3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 
ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  
5 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ป 2559 ไตรมาส 3 ป 2559 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 5 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

2. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 99.99% แจงเตือน 

4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 96.08% แจงเตือน 88.21% แจงเตือน 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 62.11% แจงเตือน 50.85% แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 9 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  
4. อุตสาหกรรมกอสราง 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห กิจกรรม
ดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 7. อุตสาหกรรมขนสง 8. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทาง
การเงิน และ 9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.14% 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ 
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 
 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
มิถุนายน 
2559 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2559 

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

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) 

0 3.94 -4.45 -16.19 ชะลอตัว  
 

3.93 
 
 

8.78 

 
 

5.71 
 
 

4.57 

 
 

4.74 
 
 

-6.62 

 
 

-1.32 
 
 

7.83 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100% 

-  มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจประเทศ
ญ่ีปุนชะลอตัว 
 

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

7.18 3.66 0 13.36 ขยายตัว 34.92 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

10.43 14.06 23.91 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ราคาน้ํามันชะลอตัว 
-ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตพาณิชยในประเทศ
ขยายตัว 

3.อาหารและอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

0.86 3.91 1.03 -1.57 ชะลอตัว 10.59 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

-2.53 0.35 -8.36 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
- ดัชนีราคาผู ผลิตผลผลิต
การเกษตรและปศุสัตวขยายตัว 
 

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

-7.21 -14.8 -16.04 -16.82 ชะลอตัว  
1.87 

 
-29.21 

 
-7.52 

 
-7.78 

 
-6.66 

 
-7.06 

 
5.40 

 
5.13 

- - - - - 0.99 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 99% 
 

-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว 
 
 
 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

11.04 2.22 -9.75 5.25 ขยายตัว 1.67 -16.85 -11.80 -0.28 - - - - - 0.51 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 51% 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอ  ขยายตัว   
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่2/2559) มูลคาการสงออกสินคา
ของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมิถุนายน 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
มิถุนายน
2559 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2559 

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

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 

2.57 4.55 0.21 -0.79 ชะลอตัว - - - - 16.78 
(พ.ค.59) 
  

- - -  0 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  
 

- ดัชนีน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
 
 
  
 

8.25 
(พ.ค.59) 

 

7.อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

3.72 -10.34 2.55 3.05 ขยายตัว -7.24 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.21 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 21% 
 

 - ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
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) 

-0.9 -5.22 5.82 1.06 ขยายตัว  
 

9.14 
 
 
 

5.45 

 
 

-4.82 
 
 
 

1.78 

 
 

-4.08 
 
 
 

0.50 

 
 

-7.27 
 
 
 

-10.33 

- - - - - 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) 

-7.94 -23.5 6.52 -1.15 ชะลอตัว  
-31.74 

 
 

-4.58 

 
-9.81 

 
 

-5.87 

 
5.76 

 
 

-1.47 
 

 
-6.16 

 
 

-12.02 

- - - - - 0.34 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 34% 

-มูลคาการสงออกเฟอรนิเจอร
ขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัว 
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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
มิถุนายน
2559 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2559 

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

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 

4.17 -1.67 -2.56 0 ทรงตัว - 
 

 

- - - - - - - 19.83 
(Q2/59) 

0.19 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน  
19% 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหม ขยายตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
 
 
 
 

11.ขนสง 2.64 -2.69 13.70 6.75 ขยายตัว - - - - - 4.00 - -  0.09 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน  

9% 

- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ราคาน้ํามันดิบ Brent  ใน
ตลาดโลก ชะลอตัว 
- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
 
 
 

-10.90 

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

-14.12 0.58 10.96 33.82 ขยายตัว  
 

25.63 
 

17.70 

 
 

-25.31 
 

-1.59 

 
 

-13.09 
 

5.00 

 
 

-8.61 
 

-1.83 

- - - - - 0.02 ไมมีโอกาส
เกิดวิกฤต

การจางงาน  
2%  

 

- 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 
เดือน

มิถุนายน
2559 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2559 

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

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 

-1.07 1.76 -0.26 12.36 ขยายตัว - - - - - - -3.00 
(YoY) 
Q2/59 

- - 0.88 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
88% 

-ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอ
ตัว 
 

7.21 
(YoY) 

14.ภัตตาคาร 1.63 11.85 10.36 5.41 ขยายตัว - - - - - - - -2.04 
(YoY) 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
100% 

- อัตราการเขาพักในโรงแรม 
ขยายตัวลดลง 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ก.ค.59) 

เดือนกอนหนา 
(มิ.ย.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ก.ค.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ก.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 58 

(ก.ค.58) 

1. ผูมีงานทํา  
     

1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,432,980 12,562,470 12,131,730 12,432,980 12,131,730 

(%YoY) 2.48 -1.93 -8.17 2.48 -8.17 
1.2 นอกภาคเกษตร 
 ( แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,389,934 10,377,038 10,176,391 10,389,934 10,176,391 

(%YoY) 2.10 2.55 2.89 2.10 2.89 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

153,661 152,240 135,543 153,661 135,543 

(%YoY) 13.37 13.13 5.47 13.37 5.47 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 391,270 392,260 384,800 391,270 384,800 

(%YoY) 1.68 21.90 1.59 1.68 1.59 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.01 1.0 1.0 1.01 0.8 

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) 

5. โอกาสในการทํางาน       

5.1 ผูสมัครงานใหม 15,491 51,509 52,838 133,939 149,970 

(%YoY) -70.68 -1.12 0.76 -24.03 1.60 

5.2 ตําแหนงงานวาง 36,788 38,806 51,314 116,711 122,055 

(%YoY) -28.31 6.05 25.32 -4.38 17.71 

5.3 การบรรจุงาน 33,546 33,589 45,337 97,846 111,930 

(%YoY) -26.01 -4.99 19.83 -12.58 13.77 
 

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

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

                2. ผูวางงานจากทะเบียน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                3. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใด 
ดังตอไปนี้    
                    3.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  
                     3.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  
 4. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

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

 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนมิถุนายน 

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

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

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

     ก.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ชี้ นํ า เ ศ ร ษ ฐกิ จ ม ห ภา คแ ล ะ
การเงินมิถุนายน 2559 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนกรกฎาคม 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

  ส.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรกรกฎาคม 2559 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปน
ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการ ทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 2 ป 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

     ส.ค. 2559 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
2 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 

- - 2 4  มิ . ย . -  
1 ก.ค.2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ก ลุ ม ป ร ะ เ ท ศ ยุ โ ร ป  จี น 
สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย  

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 4-8 ก.ค.2559 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา 
และจีน 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 1 1 -1 5  ก . ค .
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 2 1 -2 9  ก . ค .
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญ่ีปุน 

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) พฤษภาคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

  มิ.ย. 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 
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