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สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน เดือนมิถุนายน 2561 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 

 -  การจางงาน ลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวน 11,454,211 คน มีอัตราการ

ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 8.04 และขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 

รอยละ 0.78 (เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 11,365,815 คน) โดยการจางงานในระบบประกันสังคมจําแนกตาม

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก อุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารสัตว อุตสาหกรรมกอสราง อุตสากรรมทองเท่ียวและโรงแรม และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมิถุนายน 

2561 มีจํานวน 165,310 คน มีอัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (YoY) รอยละ 5.57 และ

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนกอน (MoM) 160,168 คน คิดเปนรอยละ 3.20 

    - การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนมิถุนายน 2561 ผูประกันตน

ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 23,707 คน  

คิดเปนรอยละ 0.21 เม่ือพิจารณาการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานของสํานักงานประกันสังคม พบวาสาเหตุ

ลาออกจากงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.5 รองลงมาคือจากการเลิกจาง คิดเปนรอยละ 14.3 และสิ้นสุดสัญญาจาง 

มีเพียงรอยละ 3.2  

- แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยูในภาวะปกติ  การเฝาระวังสถานการณ 

จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม  

13 ตัว มีดัชนีท่ีสงสัญญาณ 2 ตัว ไดแก ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทยและราคาน้ํามันดิบ Brent ดังนี้ 

1) ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของไทย มีอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) เดือนมิถุนายน 2561  

ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -6.50 เนื่องจากองคประกอบของดัชนีปรับตัวลดลง เชน ดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจในอีก 3 เดือน

ขางหนาและดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย เนื่องจากภาวะสงครามการคาระหวางประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเปนสําคัญ    

2) ราคาน้ํามันดิบ Brent อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ปรับตัวเพ่ิมอยูท่ีรอยละ 60.44 แตราคา

น้ํามันดิบปรับลดลงจากเดือนกอน เนื่องจากผูผลิตท้ังในและนอกโอเปกปรับเพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือรองรับอุปทาน 

น้ํามันท่ีหายไปจากการท่ีสหรัฐอเมริกาคว่ําบาตรอิหราน 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. อุปสงคท้ังในประเทศและตางประเทศขยายตัวดี จากการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตัวในหมวดเครื่องมือ

และเครื่องจักร ตามยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับอุปสงคตางประเทศขยายตัวดีตอเนื่องจาก 

การสงออก 1) เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑปโตรเลียม 2) สินคาอิเล็กทรอนิกส ไดแก ฮารดดิสกไดรฟ 

แผงวงจรรวม แผงควบคุมไฟฟาและชุดสายไฟท่ีใชในรถยนต 3) สินคาเกษตรแปรรูป ไดแก น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑยาง 

และน้ํามันปาลม 4) ยานยนตและชิ้นสวน  
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2. ดานอุปทานไดรับแรงสนับสนุนจากจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ เดือนมิถุนายน 2561 เม่ือปรับฤดูกาล

ขยายตัวจากเดือนกอน (MoM) อยูท่ีรอยละ 7.7 นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกกลุมหลัก โดยเฉพาะชาวจีน ฮองกง 

และชาวมาเลเซียท่ีกลับมาขยายตัว จากผลของการเหลื่อมเดือนของเทศกาลฮารีรายอ  

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน (YoY)  

อยูท่ีรอยละ 3.32 ตามการใชจายในเกือบทุกหมวด สะทอนถึงกําลังซ้ือของครัวเรือนท่ีปรับตัวดีข้ึน การบริโภค

ภาคเอกชนและการสงออกสินคาท่ีขยายตัวสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิต

ในหมวดยานยนต หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเคมีภัณฑ (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมิถุนายน 

2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ราคาน้ํามันดิบ Brent ชะลอลงเริ่มกระทบการจางงาน จากขอมูลระบบเตือนภัยดานแรงงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนมิถุนายน 2561 แจงเตือนเฝาระวังการจางงานลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดังนี้  

1) อุตสาหกรรมแมพิมพ 2) อุตสาหกรรมเครื่องไมเครื่องเรือน 3) อุตสาหกรรมขนสง และ 4) อุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

สังคมสงเคราะหฯ เนื่องจากราคาน้ํามันดิบ Brent เปนดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงานมีการชะลอตัวในเกณฑท่ี

อาจกระทบตอการจางงาน   

2.  เศรษฐกิจไทยเริ่มสงสัญญาณฟนตัว แตยังไมสงผานถึงตลาดแรงงาน สะทอนจากตัวเลขความตองการ

แรงงานท่ียังคงชะลอตัว จากขอมูลความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐของกรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน เดือนมิถุนายน 2561 มีตําแหนงงานวางจํานวน 27,496 อัตรา ลดลงจากเดือนท่ีผานมา (MoM) รอยละ -17.7 

สงผลใหตําแหนงงานท่ีบรรจุไดมีแนวโนมลดลงเชนกัน   

แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.26) 
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    ทีม่า: ประชุมคณะกรรมการดัชนอีุตสาหกรรม (7/2561 วันที ่31 กรกฎาคม 2561) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

  

สวนท่ี 1  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       

 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ      

เดือนเดียวกันของปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ 4.74 และลดลงอยูท่ีรอยละ -1.36 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อุตสาหกรรม 

ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก การผลิตยานยนตและเครื่องยนต การผลิตน้ําตาล การผลิต

เครื่องปรับอากาศ การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร 

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

หัวขอ 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมิถุนายน 2561 

(MoM) 

เดือนมิถุนายน 2561 

(YoY) 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพ่ิม) 115.90 

ลดลง 

รอยละ -1.36 

115.90 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4.75 

อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 69.04 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานบวก ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

การผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอ่ืน ๆ 

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน  

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร 

การผลิตผลิตภัณฑทีไ่ดจากการกลั่นปโตรเลียม 

การผลิตยานยนตและเคร่ืองยนต 

การผลิตน้าํตาล  

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหข้ันตน 

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ 

ท่ีสงผลดานลบ ตอดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

การผลิตน้าํตาล 

การผลิตน้าํมันและไขมนัจากพชืและสัตว 

การผลิตเภสัชภัณฑเคมีภัณฑทางยา 

การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว 

การผลิตมอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

การทอผา  

การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย 

การผลิตสตารชและผลติภัณฑจากสตารช 

การผลิตน้าํมันและไขมนัจากพชืและสัตว 
  

  แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561 

 จํานวนโรงงาน จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ 

381 แหง 12,549 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 120 แหง 

(31.49%) 

2,686 คน 

(21.41%) 

    -สวนภูมิภาค 261 แหง 

(68.51%) 

9,863 คน 

(78.59%) 

มีการจางงานใน

โรงงาน 

ขนาด S 362 แหง 7,264 คน 

ขนาด M 17 แหง 1,603 คน 

ขนาด  L 2 แหง 3,682 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 158 แหง 3,478 คน 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงานประจําเดือน มิถุนายน 2561 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมคร้ังท่ี 7/2561 วันท่ี 31 ก.ค. 2561) 

 

1.46% 
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แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

           1.1 ผูมีงานทํา 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (มิถุนายน 2561)  จํานวน 13,360,540 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  0.18 % 

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

 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบ พฤษภาคม 2560)  0.44 % 

3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (มิถุนายน 2561) 
(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  

จํานวน 11,454,211 คน 

 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  8.04 % 

4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤษภาคม 2561) จํานวน 11,365,815 คน 

 - YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2560)  7.80 %    

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีผู มี งานทําภาคเกษตร จํานวน  13,360,540 คน มีอัตรา 
การขยายตัวอยูท่ี 0.18% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มิถุนายน 2560 จํานวน 13,124,410 คน 
มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 4.47%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2561 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนพฤษภาคม 2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 0.18% 
ลดลงจากเดือนเพฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 0.44% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 11,454,211 คน มี
อัตราการขยายตัว 8.04% ขยายตัว เ พ่ิม ข้ึนเ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผ านมา ( มิ ถุนายน 2560 
ซ่ึงมีจํานวน  10,601,371 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.16%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ของเดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับ (YoY) เดือนพฤษภาคม 2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 มีอัตราการขยายตัว 
อยูท่ี 8.04% ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนมิถุนายน 2561 ซ่ึงอยูท่ี 7.80% 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ)  

  อัตราการวางงาน เดือนมิถุนายน 2561 อยูท่ีรอยละ 1.10 อัตราการวางงานทรงตัวเม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของป ท่ีแลว (มิถุนายน 2561) ซ่ึงมีอัตราการวางงานอยู ท่ีรอยละ 1.10 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา          

(พฤษภาคม 2561) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.0 มาอยูท่ีรอยละ 1.10 
 
 

 
 

 

 ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 11,147 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -27.88% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มิถุนายน 2560) ตําแหนงงานวาง 
จํานวน 27,496 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -37.50% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มิถุนายน 2560) 
การบรรจุงานจํานวน 21,972 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -43.71% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(มิถุนายน 2560) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 79.91% มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -9.95% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มิถุนายน 2560) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยูท่ี 40.54% 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 15.38% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มิถุนายน 2560) 
   

1) ผูสมัครงานใหม (มิถุนายน 2561)  จํานวน 11,147 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  -27.88 % 
2) ตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2561) จํานวน 27,496 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  -37.50 % 
3)   การบรรจุงาน (มิถุนายน 2561) จํานวน 21,972 คน 
 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  -43.71 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2561)  79.91 % 
 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  -9.95 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (มิถุนายน 2561)      40.54 % 
 - YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)  15.38 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม  

ภาวะปจจุบัน (มิถุนายน 2561) แนวโนม (กรกฎาคม 2561) ท่ีมา 

       คาดวาในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับดี ข้ึนตอเนื่องแตยังเปนลักษณะท่ี
กระจุกตัว ในกลุ มการผลิต เ พ่ือส งออกเปนสํ า คัญ  อาทิ  กลุ ม เคมีภัณฑ  

กลุมยานยนตและชิ้นสวน และกลุมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ขณะท่ีบางกลุม

อุตสาหกรรมมีแนวโนมขาลง อาทิ เหล็ก สิ่งทอ ซ่ึงสะทอนภาพการใชกําลังการ

ผลิตท่ีลดลง สําหรับการผลิตเพ่ือตอบสนองอุปสงคในประเทศปรับดีข้ึนบาง 

ในกลุมสินคาท่ีรองรับผูมีรายไดสูงเปนสําคัญ สวนดานธุรกิจทองเท่ียวเติบโต
ตอเนื่องตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปดเสนทางการบินตรง
จากหลายประเทศ ภาคการกอสรางปรับดีข้ึนจากความคืบหนาของโครงการ
ภาครัฐ การจางงานโดยรวมทรงตัวแมหลายอุตสาหกรรมจะปรับตัวดี ข้ึน
โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการสงออก อยางไรก็ดีผูประกอบการสวนใหญยังประสบปญหา
ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานโดยเฉพาะสําหรับงานท่ีมีความ
ซับซอนมากข้ึน 

     คาดวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดยธุรกิจผลิตเพ่ือการ
สงออกขยายตัวดีในเกือบทุกอุตสาหกรรมและกระจายไปในทุกภูมิภาค 
ขณะท่ีธุรกิจผลิตเพ่ือตอบสนองอุปสงคในประเทศปรับดีข้ึนแตยังจํากัดอยูใน
สินคาท่ีรองรับตลาดกลาง-บน สอดคลองกับภาคการคาท่ีขยายตัวได
ตอเนื่อง แตพบวากําลังซ้ือของครัวเรือนกลุมรายไดกลาง-ลางยังไมเขมแข็ง
นัก สะทอนจากการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวดีในหมวดสินคาคงทนและ
หมวดบริการซ่ึงกําลังซ้ือสวนใหญมาจากกลุมผูมีรายไดสูง ขณะท่ียอดขาย
สินคาอุปโภคบริโภคโดยรวมคอนขางทรงตัว สําหรับภาคการทองเท่ียว
ขยายตัวดีและกระจายตัวไปยังจังหวัดตางๆ มากข้ึนจากนโยบายสงเสริม
การทองเท่ียวในจังหวัดเมืองรองของภาครัฐ การจางงานโดยรวมเริ่มมี
สัญญาณดีข้ึน ธุรกิจภาคการผลิตมีการจางงานลวงเวลาเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีความ
ตองการแรงงาน ในภาคการคาและภาคบริการมีมากข้ึนตามการขยายสาขา
ของธุรกิจ 

รายการเศรษฐกิจและ

การเ งินเดือนมิถุนายน 

2561, รายงานแนวโนม

ธุรกิจ (รายไตรมาส), 

ธนาคารแหงประเทศไทย, 
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนมิถุนายน 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 

              ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํ านวน  11 ,454,211 คน  มี อัตราการขยายตัวรอยละ 8.04 เ ม่ือเ ทียบกับ 
เดือนมิถุนายน 2560 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,601,371 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 852,840 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือน
มิถุนายน 2561 มีจํานวน 165,310 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.57 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา  
และมีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.20 เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561ท่ีมีจํานวน 160,180 คน อัตราการวางงาน
ของผูประกันตนมาตรา 33 อยูท่ีรอยละ 1.44 ท้ังนี้อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผูประกันตน 
ท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 
23,707 คน คิดเปนรอยละ 0.21 มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ท่ีมีอัตราการเลิกจางลูกจาง  
ท่ีรอยละ 0.22 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM %YoY 

พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 

ผูประกันตนมาตรา 33 

(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 
3.87 0.78 7.80 8.04 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 
2.97 3.20 2.86 5.57 

 %YoY 

มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 

อัตราการวางงาน  

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ

ผูประกันตนมาตรา 33 ) 
1.33 1.42 1.41 1.44 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 

มาตรา 33 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ

เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.22 0.22 0.22 0.21 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1. สถานการณการจางงาน (เดือนมิถุนายน 2561) 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 11,454,211 คน 
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 8.04 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนมิถุนายน 2560) ซ่ึงมีจํานวน
10,601,371 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 
พบวาในเดือนมิถุนายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.04 ขยายตัวจากเดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึงอยูท่ี 
รอยละ 7.80 สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวารอยละ 1 จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ     
(ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2) 

 แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)  
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร
ส.ค. 2552 = -2.93%

ผลของวิกฤตนํ้าทวมในไทย

มี.ค. 2555 = 0.21%

 
ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

                        
ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ธ.ค.60/ธ.ค.59=3.13% 
ม.ค.61/ม.ค.60=3.16% 
ก.พ.61/ก.พ.60=3.32% 
มี.ค.61/มี.ค.60=3.52% 
เม.ย.61/เม.ย.60=3.97% 
พ.ค.61/พ.ค.60=7.80% 
มิ.ย.61/มิ.ย.60=8.04% 

ก . พ . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,858,657 คน 
มี . ค . 6 1  ลู ก จ า ง ที มี
นายจาง 10,913,304 คน 
เ ม . ย . 6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,941,422 คน 
พ . ค .  6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 11,365,815 คน 
มิ . ย .  6 1  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 11,454,211 คน 

มิ.ย .61 ผูวางงาน 
165,310 คน 
อัตราการชะลอตัว  
= 5.57% (%YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 1)   จํานวนผูวางงาน (มิถุนายน 2561) จํานวน 165,310   คน 

   -  YoY (มิถุนายน 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2560)                           5.57  % 

  - MoM (มิถุนายน 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2561)      3.20  % 

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

- YoY (พฤษภาคม 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2560)                   2.86   % 

- MoM (พฤษภาคม 2561 เทียบกับ เมษายน 2561)             2.97   % 

 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีผู วางงานจํานวน 165,310 คน มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 
รอยละ 5.57 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผานมา (เดือนมิถุนายน 2560) ซ่ึงมีจํานวน 156,587 คน 
และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (เดือนพฤษภาคม 2561) ซ่ึงมีจํานวน 160,180 คน โดยมีอัตราการขยายตัว 
เพ่ิมข้ึนอยู ท่ีรอยละ 3.20 และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
เดือนมิถุนายน 2561 อยูท่ีรอยละ 1.44 มีอัตราขยายตัวเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานของเดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึง
อยู ท่ี รอยละ 1.41 ท้ั งนี้ จากขอมูลอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ  เดือนมิถุนายน 2561 
อยูท่ีรอยละ 1.1 มีอัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 1.0 (ดูแผนภาพท่ี 3 
แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 

 หมายเหตุ : อัตราวางงาน คํานวณจาก ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน x 100  

    ผูประกันตนมาตรา 33 ท้ังหมด 

แผนภาพท่ี 3 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 มาตรา 33 และอัตราการวางงานจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
         ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

  

เดือน 

มิ.ย.61 = 165,310 คน 
(%YoY)   = 5.57% 
(%MoM)  = 3.20% 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตน 
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม เปรียบเทียบกับอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ตารางท่ี 1: อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

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

ม.ค. 91,317    2.78 95,909     5.03 114,150    19.02 133,421   16.88 132,294   -0.84

ก.พ. 88,364    1.14 98,015     10.92 123,087    25.58 129,558   5.26 130,419   0.66

มี.ค. 99,276    1.45 111,144    11.95 133,247    19.89 145,151   8.93 144,790   -0.25

เม.ย. 109,165   4.33 122,750    12.44 138,276    12.65 147,838   6.92 155,559   5.22

พ.ค. 117,149   7.05 118,397    1.07 140,854    18.97 155,719   10.55 160,180   2.86

มิ.ย. 123,109   18.08 134,573    9.31 152,240    13.13 156,587   2.86 165,310   5.57

ก.ค. 128,510   9.86 135,543    5.47 153,661    13.37 156,791   2.04

ส.ค. 119,786   7.96 138,189    15.36 161,012    16.52 157,883   -1.94

ก.ย. 118,580   10.28 130,744    10.26 151,489    15.87 146,471   -3.31

ต.ค. 112,943   5.95 126,891    12.35 147,542    16.27 144,590   -2.00

พ.ย. 101,557   5.54 123,238    21.35 146,089    18.54 145,172   -0.63

ธ.ค. 106,798   12.31 123,536    15.67 141,267    14.35 140,273   -0.70

2561

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2557 - 2561 : %YoY

2560
เดือน/ป

255925582557

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3. สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนมิถุนายน 2561 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 23,707 คน คิดเปนรอยละ 0.21 มีอัตราชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 
ท่ีมีอัตราการเลิกจางลูกจางท่ีรอยละ 0.22 แตมีอัตราขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายนปท่ีแลว ท่ีมีอัตรา 
การเลิกจางลูกจาง ท่ีรอยละ 0.20  

แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน 

(ม.33)

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ม.ค. 10,314,551 26,375 0.26 10,460,594 29,076 0.28 10,791,655   23,935 0.22

ก.พ. 10,348,753 28,635 0.28 10,509,866 26,875 0.26 10,858,657   23,114 0.21

มี.ค. 10,365,424 28,904 0.28 10,542,660 25,901 0.25 10,913,304   24,238 0.22

เม.ย. 10,338,067 27,344 0.26 10,523,934 22,833 0.22 10,941,422   23,953 0.22

พ.ค. 10,347,954 27,238 0.26 10,543,612 23,795 0.23 11,365,815   24,608 0.22

มิ.ย. 10,377,038 27,930 0.27 10,601,371 21,701 0.20 11,454,211   23,707 0.21

ก.ค. 10,389,934 27,777 0.27 10,653,972 21,100 0.20

ส.ค. 10,385,238 29,068 0.28 10,692,454 21,025 0.20

ก.ย. 10,435,407 31,357 0.30 10,733,498 21,480 0.20

ต.ค. 10,439,864 31,570 0.30 10,695,748 21,873 0.20

พ.ย. 10,477,172 30,570 0.29 10,791,241 22,212 0.21

ธ.ค. 10,511,821 29,748 0.28 10,840,579 23,023 0.21

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

25612560

เดือน / ป

2559

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน 2561 (แนวโนม เดือนกรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

   จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561 การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 8.04% เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แนวโนมการจางงานของตลาดแรงงานในภาพรวม 

อยูในภาวะปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงาน 

ไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมความเขาใจ

ในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และติดตามแนวโนมการเลิกกิจการ                      

การเปดโรงงานใหม การจดหรือยกเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                           

“แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน 

ใน 12 เดือนขางหนา (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) 

อยูในภาวะปกติ”โดยมีดัชนีสงสัญญาณเตือน 2 ตัว จากดัชนี

ผสมท้ัง 13 ตัว ไดแก ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย และราคา

น้ํามันดิบในตลาดโลกเนื่องจาก 

1. ดัชนี ช้ีนํ า เศรษฐกิจของไทย  พบว า อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) รอยละ -6.50 ลดลงมากกวาคาอางอิง  

(คาอางอิง=-1.42) ในเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ

ของไทยมีคาอยูท่ี 150.37 ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนในหลาย

องคประกอบของดัชนี ไดแก ปริมาณการสงออกสินคา (ไมรวม

ทองคํา) ดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนา และ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย เนื่องจากภาวะสงครามการคาระหวางจีนและ

สหรัฐท่ีสงผลตอภาคการสงออก ท้ังนี้มีองคประกอบของดัชนี 

ท่ีปรับตัวดีข้ึน ไดแก เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม และ

พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศ ยกเวนอาคารสูงท่ีลดลง 

2. ราคาน้ํ า มันดิบในตลาดโลก  พบว า อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (YoY) รอยละ 60.44 เพ่ิมข้ึนมากกวาคาอางอิง 

(คาอางอิง = 57.62) ในเดือนมิถุนายน 2561 ราคาน้ํามันดิบใน

ตลาดโลกอยูท่ี 74.40 ดอลลาร/บารเรล เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน แตปรับลดจากเดือนกอนเนื่องจาก

ผูผลิตท้ังในและนอกโอเปกประกาศเพ่ิมกําลังการผลิตข้ึน  

1 ลานบารเรลตอวัน เพ่ือรองรับอุปทานน้ํามันดิบท่ีหายไปจาก

เวเนซุเอลาและอิหราน ท่ีผลิตและสงออกลดลงหลัง ถูก

สหรัฐอเมริกาคว่ําบาตร ราคาน้ํามันดิบสงผลกระทบตอการ 

จางงานในภาคการสงออกเปนสําคัญ โดยเฉพาะกลุมสินคาท่ี

คอนขางออนไหวตอราคน้ํามัน ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ 
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เคมีภัณฑและพลาสติก น้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมถึงสินคา

เกษตรท่ีราคาอิงกับน้ํามัน ซ่ึงกลุมสินคาดังกลาวคิดเปนสัดสวน

รวมกวารอยละ 20 ของการสงออกท้ังหมดของไทย 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  

  การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่องเกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. อุปสงคท้ังในประเทศและตางประเทศขยายตัวดี จากการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตัวในหมวดเครื่องมือ

และเครื่องจักร ตามยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับอุปสงคตางประเทศขยายตัวดีตอเนื่องจาก 

การสงออก 1) เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑปโตรเลียม 2) สินคาอิเล็กทรอนิกส ไดแก ฮารดดิสกไดรฟ 

แผงวงจรรวม แผงควบคุมไฟฟาและชุดสายไฟท่ีใชในรถยนต 3) สินคาเกษตรแปรรูป ไดแก น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑ

ยาง และน้ํามันปาลม 4) ยานยนตและชิ้นสวน  

2. ดานอุปทานไดรับแรงสนับสนุนจากจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ เดือนมิถุนายน 2561 เม่ือปรับฤดูกาล

ขยายตัวจากเดือนกอน (MoM) อยูท่ีรอยละ 7.7 นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกกลุมหลัก โดยเฉพาะชาวจีน ฮองกง 

และชาวมาเลเซียท่ีกลับมาขยายตัว จากผลของการเหลื่อมเดือนของเทศกาลฮารีรายอ  

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน (YoY)  

อยูท่ีรอยละ 3.32 ตามการใชจายในเกือบทุกหมวด สะทอนถึงกําลังซ้ือของครัวเรือนท่ีปรับตัวดีข้ึน การบริโภค

ภาคเอกชนและการสงออกสินคาท่ีขยายตัวสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน โดยเฉพาะการ

ผลิตในหมวดยานยนต หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเคมีภัณฑ (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมิถุนายน 

2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงลบ  

1. ราคาน้ํามันดิบ Brent ชะลอลงเริ่มกระทบการจางงาน จากขอมูลระบบเตือนภัยดานแรงงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนมิถุนายน 2561 แจงเตือนเฝาระวังการจางงานลูกจางภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดังนี้  

1) อุตสาหกรรมแมพิมพ 2) อุตสาหกรรมเครื่องไมเครื่องเรือน 3) อุตสาหกรรมขนสง และ 4) อุตสาหกรรมดาน

สุขภาพ สังคมสงเคราะหฯ เนื่องจากราคาน้ํามันดิบ Brent เปนดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงานมีการชะลอตัว

ในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน   

2.  เศรษฐกิจไทยเริ่มสงสัญญาณฟนตัว แตยังไมสงผานถึงตลาดแรงงาน สะทอนจากตัวเลขความตองการ

แรงงานท่ียังคงชะลอตัว จากขอมูลความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐของกรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน เดือนมิถุนายน 2561 มีตําแหนงงานวางจํานวน 27,496 อัตรา ลดลงจากเดือนท่ีผานมา (MoM) รอยละ -

17.7 สงผลใหตําแหนงงานท่ีบรรจุไดมีแนวโนมลดลงเชนกัน   

แนวโนมการวางงาน 

 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานของ 

ผูมีงานทําภาคเอกชนสํานักงานสถิติแหงชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.26) 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 

 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 

13 ดัชน ี

ธันวาคม 

2560 

มกราคม 

2561 

กุมภาพันธ 

2561 

มีนาคม 

2561 

เมษายน 

2561 

พฤษภาคม 

2561 

มิถุนายน 

2561 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 

เตือนภัยการจางงาน 

(ดัชนี) 

1 

การใช

กระแสไฟฟา  

(-1.97%) 

 

0 

 

1 

ดัชนีอุปโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 

(-9.86%) 

 

2 

การใชกระแสไฟฟา 

(-0.38%) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

(-6.71%) 

 

2 

การใชกระแสไฟฟา 

(-2.12%) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

(-3.65%) 

 

2 

การใช

กระแสไฟฟา 

(-1.09%) 

ดัชนีช้ีนํา

เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

(-4.51%) 

 

2 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

(-6.50%) 

ราคานํ้ามันดบ 

ในตลาดโลก 

(60.44) 

 

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

การติดตามตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 

เดือนมิถุนายน 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.04 เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีอัตราการ

ขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 7.80 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แนวโนมการจางงานในภาพรวมของ

ตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ (8.04% >1%)  

 

โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะแจงเตือน ดังนี้ 

1. แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 เดือนมิถุนายน 2561  

ระบบเตือนภัยฯ แจงเตือนในชวงระยะเวลา 12 เดือนขางหนา การจางงานมีโอกาสลดลงมากกวา รอยละ 1  

ความนาจะเปนของการเกิดวิกฤต = 0.99) เนื่องจากตัวแปรท่ีมีผลตอความนาจะเปนของการเกิดวิกฤตดาน 

การจางงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สงสัญญาณผิดปกติ 2 ตัว ไดแก  

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ีระดับ 150.52 ชะลอตัวลงเนื่องจาก 

ความกังวลเก่ียวกับราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีตกต่ําและราคาน้ํามันปรับตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  

-  การใชกระแสไฟฟาเดือนมีนาคม 2561 อยูท่ี 16,476.15 ลานกิโลวัตต ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับ 

ฐานท่ีสูงของปกอนเทานั้น ท้ังนี้ปริมาณการใชกระแสไฟฟายังคงเพ่ิมข้ึน 

2. แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 2/2561  

ระบบเตือนภัยฯ แจงเตือนในไตรมาส 3/2561 การจางงานมีโอกาสลดลงมากกวารอยละ 1 (ความนาจะเปนของ

การเกิดวิกฤต = 0.96) เนื่องจากตัวแปรท่ีมีผลตอความนาจะเปนของการเกิดวิกฤตดานการจางงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สงสัญญาณผิดปกติ 1 ตัว ไดแก  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไตรมาส 1/2561 มีคาอยูท่ี 151.11 ปรับตัวลดลงจาก

องคประกอบของดัชนี เชน ดัชนีปริมาณการสงออกสินคา (ไมรวมทองคํา) ดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจในอีก  

3 เดือนขางหนา และดัชนีตลาดหลักทรัพย ซ่ึงลดลงจากความกังวลของครัวเรือนในคาใชจายท่ีจะเพ่ิมข้ึนในชวง

เทศกาลสงกรานต 

3. สําหรับแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (3)  

 

 

รายการ 
เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนมิถุนายน 2561 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.99 แจงเตือน 0.99 แจงเตือน 
   

 โตรมาส 1/2561 โตรมาส 2/2561 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.10 ปกติ 0.96 แจงเตือน 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.00 ปกติ 0.26 ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (มิถุนายน 2561) :  ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  
      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทยดังตอไปนี้  

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
     การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ณ เดื อนมิ ถุนายน 2561 มี จํ านวน 586,287 คน  
เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 (จํานวน 465,238 คน) 
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ มีอัตรา
ขยายตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ 26.02 สอดคลองกับ
การผลิตสินคาเครื่องปรับอากาศ แผงวงจรรวม 
อุปกรณควบคุมกระแสไฟฟา และชุดสายไฟฟาท่ีใชใน
รถยนตตามอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน   
     การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ  คาดว า 
มีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับอุปสงคท้ังในและ
ตางประเทศท่ีขยายตัวตอเนื่อง ประกอบกับการลงทุน
ใน อุตสาหกรรมไฟฟ าฯ  เ พ่ิม ข้ึนจากช ว ง เดื อน 
ท่ี ผ า นม า  ซ่ึ ง เ ป น สัญญาน ท่ี ดี ต อ ก า ร จ า ง ง าน 
ในอุตสาหกรรมไฟฟาฯ ระยะตอไป 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
     การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนต ณ เดือน
มิถุนายน 2561 มีจํานวน 421,266 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (จํานวน 467,216 คน) พบวา 
การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตฯ (MoM) มีอัตรา
การชะลอตัวอยู ท่ีรอยละ -9.83 ตามยอดการผลิต
รถยนตในเดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวน 188,970 
คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 2.15 
(MoM) อยางไรก็ตามเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน 
ของปกอน รอยละ 7.71 (YoY)  
     การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการผลิตเครื่องยนต 
รถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และรถยนตเพ่ือการ
พาณิชย สอดคลองกับคําสั่งซ้ือในประเทศท่ีมีทิศทาง
ปรับตัวดี ข้ึนจากการแนะนํารถยนตรุนใหมท่ีออก 
สูตลาด โดยเฉพาะรถยนตนั่งขยายตัวเปนหลัก และ
การสงออกไปยังตางประเทศท่ีขยายตัวตอเนื่อง ตาม
การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก 
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวน 1,055,645 คน  
เ ม่ือ เ ทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 (จํ านวน 
1,187,992 คน) พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม
อาหารฯ (MoM) ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -11.14 ตาม
การสงออกสินคาบางรายการท่ีลดลง ไดแก  กุ ง 
ผลิตภัณฑสับปะรดและน้ําผลไม ประกอบกับราคา
วัตถุดิบปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากกรณีจีนปรับเพ่ิมอัตราภาษี
นําเขาเมล็ดถ่ัวเหลืองจากสหรัฐฯ (สถาบันอาหาร
(2561, มิถุนายน) สรุปสถานการณสงออกสินคา
อาหาร ไทย .  การประชุ มคณะกรรมการดั ช นี
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 7/2561, สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) 
         การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตวคาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนได ตามการฟนตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน จีนและสหภาพยุโรป ประกอบกับปจจัยนโยบาย
สนับสนุนภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของ
รัฐบาล (รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือน
มิถุนายน 2561, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
        การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ เดือน
มิถุนายน 2561 มีจํานวน 222,346 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (มีจํานวน 249,700 คน) พบวา 
การจางงานในอุตสาหกรรม (MoM) ลดลงอยูท่ีรอยละ 
-10.95 ชะลอตัวตามการผลิตผาผืนท่ีผลิตจากฝาย 
ประกอบกับมีการนําเขาผาผืนราคาถูกจากตางประเทศ 
      การจางงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดวามีแนวโนม
ชะลอตัว เนื่องจากเปนใกลหมดชวงเทศกาลกระแส
ฟุตบอลโลก แตอยางไรก็ตาม เสนทอในกลุมเสนใยสิ่งทอ 
กลุมเสนใยสังเคราะห และเสนใยสมบัติพิเศษตาง ๆ 
ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนสินคา
นวัตกรรมไปตอยอดกับการผลิตเครื่องนุงหม ซ่ึงเปนท่ี
ตองการในตลาด EU และสหรัฐอเมริกา 
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
     การจางงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ณ เดือน
มิถุนายน 2561 มีจํานวน 297,620 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (มีจํานวน 280,496 คน) 
พบวามีการจางงานเพ่ิมข้ึน (MoM) อยูท่ีรอยละ 6.10 
สวนหนึ่งมาจากความตองการในสินคาเครื่องแตงกาย
กีฬา ท้ังสํ าหรับฝกซอมและแต งตัวตามกระแส 
ฟุตบอลโลก 2018  
        การจ างงานในอุตสาหกรรมเครื่ องนุ งหม 
คาดวาอาจจะทรงตัว เนื่องจากอยูในชวงเทศกาลบอลโลก
ซ่ึงจะสิ้นสุดการแขงขันในชวงกลางเดือนกรกฎาคม 
2561 นอกจากนี้ กลุมทุนผลิตเสื้อผากีฬารายใหญของไทย 
ไดเพ่ิมกําลังการผลิตในประเทศกัมพูชา อยางไรก็ตาม
การแขงขันในตลาดโลกอาจไมเปนปจจัยท่ีนากังวล 
เพราะผูประกอบการใหความสําคัญกับการผลิตสินคา
มูลคาสูงและใชนวัตกรรมการผลิต ทําใหสามารถทํา
ตลาดใน EU สหรัฐอเมริกา และเอเชียได 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 
     การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีก  
เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวน 2,410,350 คน เทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวน 2,838,810 คน 
(MoM) พบวาชะลอตัวรอยละ -15.09 เนื่องจาก
ผูประกอบการยั งคงกังวลเ ก่ียวกับตนทุนสินค า 
โดย เฉพาะการปรับ เ พ่ิมค าแรง ข้ันต่ํ า  ส งผลให
ผูประกอบการรายยอยไมมีนโยบายจางแรงงานเพ่ิม  
        การจางงานในอุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก  
อาจมีแนวโนมทรงตัว แมการใชจายภาคครัวเรือน 
และจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศขยายตัว
ต อ เ นื่ อ ง  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ พ่ิ ม ห รื อ ล ด แ ร ง ง า น 
ผูประกอบการตองพิจารณาหลายสวนประกอบกัน 
เนื่องจากปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใชทําใหธุรกิจคาปลีกสามารถเขาถึงลูกคา
ไดมากข้ึน บริหารจัดการรานคาปลีกและคาสงไดเร็ว
ข้ึน ซ่ึงเปนการลดตนทุนการดําเนินงานไดอีกทางหนึ่ง 
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
       การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ ณ เดือน
มิถุนายน 2561 มีจํานวน 224,603 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (มีจํานวน 257,936 คน) 
(MoM) พบวาการจางงานชะลอตัวรอยละ -12.92 ตาม
ยอดขายท้ังในและตางประเทศของสินคาบางรายการ 
ไดแก ตูเย็น คอมเพรสเซอร และเครื่องปรับอากาศ 
เปนตน ประกอบกับตนทุนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
พลาสติกมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนตามราคาน้ํามันดิบ   
      อุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา 
ท่ีรองรับอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท ดังนั้นการ
จางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ คาดวาจะมีแนวโนม
ชะลอตัวสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะในหมวดเครื่องใชไฟฟา 
ในกลุมเครื่องปรับอากาศ จากสภาพอากาศแปรปรวน
เปนสําคัญ สงผลใหยอดขายท้ังในและตางประเทศปรับ
ลดลง 
   8. อุตสาหกรรมกอสราง 
        การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง ณ เดือน
มิถุนายน 2561 มีจํานวน 1,366,386 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (จํานวน 1,421,194 คน ) 
พบวามีอัตราการชะลอตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ -3.86 
การจางงานทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน ไมมีการจางงาน
ในอุตสาหกรรมกอสรางเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการ
ลงทุนดานกอสรางท่ีลดลงตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาต
กอสราง โดยเฉพาะอาคารสูง สวนหนึ่งผูประกอบการ
ยังคงเนนระบายท่ีอยูอาศัยเหลือขายในตลาดแทนการ
เพ่ิมอุปทานใหม (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน
มิถุนายน 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย)    
       การจางงานในอุตสาหกรรมกอสรางคาดวา 
มีแนวโนมทรงตัว  เนื่องจากยังคงมีการจางงาน 
ในอุตสาหกรรมกอสรางตอเนื่องจากการกอสราง
ภาคเอกชนท่ียังขยายตัวได และการกลับมาขยายตัวของ
การกอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะในงานกอสรางของ
รัฐวิสาหกิจ สะทอนจาก GDP ไตรมาส 2/2561 สาขา
กอสรางขยายตัวรอยละ 2.0  
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
ณ เดือนมิถุนายน มีจํานวน 239,814 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (มีจํานวน 264,044 คน) พบวา  
มี อั ตราการขยายตั วอยู ท่ี  (MoM) ร อยละ 9.17  
ตามภาพรวมการสงออกไมและผลิตภัณฑไมมีการปรับ
ลดลงบางในตลาดจีน ญี่ปุนและเวียดนาม แตอยางไรก็ตาม
การสงออกเครื่องเรือนโลหะและท่ีนอนยังคงขยายตัวได 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
คาดว าอาจ มีแนว โน มขยายตั ว ได ต าม อุปสงค
ภายในประเทศ ไดแก โครงการคอนโดมิเนียมและ
อสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึน ตามแนวรถไฟฟสายตางๆ 
และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ท่ีจะสงเสริมใหเกิดการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน รวมถึงโครงการขนาด
ใหญของภาครัฐ เชน โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยของ
การเคหะแหงชาติ ซ่ึงสงผลใหเกิดการจางงานใน
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนเพ่ิมข้ึน 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
         การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทาง
การเงิน ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวน 338,255 คน  
เม่ือเทียบกับพฤษภาคม 2561 (มีจํานวน  317,493 คน) 
พบวาการจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทาง
การเงิน มีอัตราการขยายตัว (MoM) อยูท่ีรอยละ 
6.54 สอดคลองกับรายไดสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี
เพ่ิมข้ึนจากสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือนท่ีขยายตัว
ไดดี (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไตรมาส 2/2561, 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ) 
       การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทาง
การเงินคาดวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ
แขงขันเพ่ิมยอดลูกคา ท้ังในธุรกิจธนาคาร และการ
ประกันชีวิต ประกันภัย มีการออกผลิตภัณฑทางการ
เงินรูปแบบใหม ซ่ึงยังจําเปนตองใชแรงงานคนในการ
หาลูกคา และมีการจัดมหกรรมการเงินอยางตอเนื่อง 
ในภู มิ ภาคต าง ๆ แต อย างไรก็ ตามผู ท่ี ทํ างานใน
อุตสาหกรรมสื่อกลางทางการเงินควรหาทางปรับตัวให
ทํางานรวมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากมี
ความตองการทักษะในการทํางานท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม 
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
         การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง ณ เดือน
มิถุนายน มีจํานวน 608,764 คน เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 (จํานวน 493,850 คน) พบวาการ
จางงานในอุตสาหกรรมขนสงมีอัตราการขยายตัว 
(MoM) อยูท่ีรอยละ 23.27 สอดคลองกับการบริโภค
ภาคเอกชนและการสงออกสินคาท่ีขยายตัว และ
เครื่องชี้ภาคบริการท่ีขยายตัวโดยเฉพาะธุรกิจการ
ขนสง ไดแก การขนสงสินคาอุตสาหกรรม และธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว (รายงานเศรษฐกิจและ
การเงิน เดือนมิถุนายน 2561, ธนาคารแหงประเทศไทย) 
        การจางงานในอุตสาหกรรมการขนสงคาดวาจะ
ขยายตัว ตามการพัฒนาแรงงานไทยพ้ืนท่ีโครงการ
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและภาคบริการในพ้ืนท่ี ท้ังการ
ขนสงทางอากาศ ขนสงทางเรือ และอุตสาหกรรม
อากาศยาน สอดคลอง กับโครงการหลัก ท่ี เปน
โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ ท้ังรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
3 สนามบิน รถไฟรางคูเชื่อม 3 ทาเรือทางหลวง และ
มอเตอร เวย  ท่ีคาดวาจะสงผลตอการจางงานใน
อุตสาหกรรมขนสงในระยะยาวตอไป 

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 
 
 
 
 
 
 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
      การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะหฯ ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวน 
122,172 คน เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 
(จํานวน 101,267 คน) พบวาการจางงานใน
อุตสาหกรรมสุขภาพสังคมสงเคราะหฯ (MoM) 
ขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 20.64 สอดคลองกับความ
ตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของผูบริโภคในหมวดอาหารเสริม
เพ่ือสุขภาพ ท้ังในกลุมความงามและวิตามิน รวมท้ัง
โครงสรางทางสังคมเริ่มเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุและ
กระแสความนิยมรักสุขภาพมากข้ึน 
      การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพสังคม
สงเคราะหฯ คาดวามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
การขยายกําลังการผลิตเพ่ือการสงออกไปยังตลาด
ฮองกงเปนสําคัญ และปจจุบันผูประกอบการสวนใหญ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูรับจางผลิตยา สงผลใหมีการ
จางงานเพ่ิมข้ึน  
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ท่ีมา: กศร.สป.รง. 
 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
      การจางงานอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
เดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 400,702 คน เม่ือเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2561 (จํานวน 446,148 คน)พบวา
การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรมมี
อัตราการชะลอตัว (MoM) รอยละ -10.19 ลดลง 
เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา ตามจํานวนนักทองเท่ียว
ชาวยุโรปและรัสเซียท่ีหดตัวลง สวนหนึ่งจากการชะลอ
การทองเท่ียวในชวงเทศกาลฟุตบอลโลกซ่ึงจัดท่ี
ประเทศรัสเซีย (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน
มิถุนายน 2561) 
     การจางงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
โรงแรมคาดวายังคงมีแนวโนมขยายตัวได  แมมีเหตุ
สถานการณเรือลมท่ีจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงอาจสงผลตอ
ภาพลักษณดานการทองเท่ียวของไทย อยางไรก็ตาม
จํานวนนักทองเท่ียวชาวจีน ฮองกงและอินเดียยังคง
ข ย า ย ตั ว ต อ เ นื่ อ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว 
ชาวมาเลเซียท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลของการเหลื่อมเดือนของ
เทศกาลฮารีรายอท่ีเริ่มเร็วกวาปกอน  

ท่ีมา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
       การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ เดือน
มิถุนายน 2561 จํานวน 507,639 คน เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 (จํานวน 611,508 คน) พบวาการ
จางงานมีอัตราการชะลอตัว (MoM) อยู ท่ีรอยละ  
-16.99 ชะลอตัวตามอุตสาหกรรมภัตตาคารจาก
ขอมูลการจดทะเบียนยกเลิกประกอบกิจการของธุรกิจ
ภัตตาคาร/รานอาหารจํานวน  41 รายในเดือน
พฤษภาคม 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีผลตอการจางงานท่ีชะลอตัว 
        การจางงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร คาดวา
อาจมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนได ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยและดัชนีภาคบริการ ท่ี มีแนวโนม
ขยายตัว รวมถึงแผนการขยายสาขารานอาหารของ
ผูประกอบการรายใหญจํานวนมาก ท่ีมุงเปดใหบริการ
เพ่ือตอบโจทยความตองการของลูกคายุคใหมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 

ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  

8 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ป 2561 

ความนาจะเปน แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 8 อุตสาหกรรม 

1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 0.99 แจงเตือน 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0.99 แจงเตือน 

3. อุตสาหกรรมแมพิมพ 0.80 แจงเตือน 

4. อุตสาหกรรมกอสราง 0.99 แจงเตือน 

5. อุตสาหกรรมเครือ่งไมเครื่องเรือน 0.99 แจงเตือน 

6. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทางการเงิน 0.72 แจงเตือน 

7. อุตสาหกรรมขนสง 0.92 แจงเตือน 

8. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวน

บุคคลอ่ืน ๆ 

0.99 แจงเตือน 

 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 6 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 2. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  3.  อุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  

4. อุตสาหกรรมขายสง ขายปลีก 5. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 6. อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือน 

ขางหนา กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือน มิถุนายน 2561 ของประเทศญี่ปุน จีน กลุมประเทศ OECD 

และประเทศอินโดนีเซีย ชะลอตัว ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย ขยายตัว  

ประเทศ 

ดัชนีชี้นํา

ภาวะ

เศรษฐกิจ  

เดือน 

พฤษภาคม

2561 

คา

อางอิง  

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนมิถุนายน 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  ญี่ปุน 100.00 -2.24 -0.09 ขยายตัว ปกติ -0.39 ชะลอตัว ปกติ 

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

3. กลุมประเทศ OECD 99.90 -1.97 -0.10 ขยายตัว ปกติ -0.20 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 100.20 -2.24 0.60 ขยายตัว ปกติ 0.30 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 98.80 -6.53 -2.08 ชะลอตัว ปกติ -2.47 ชะลอตัว ปกติ 

6.  อินเดีย 101.40 -2.01 1.80 ขยายตัว ปกติ 1.90 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ 

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ มิถุนายน 

2561 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตราการ

ใชกําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตราการใช

น้ํามันดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่น

ผูประกอบการ

ธุรกิจทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตราการใช

แก็ส NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

1 . ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส 

-อุปกรณไฟฟา (ISIC 27) 

-อิเล็กทรอนิกส (ISIC 26) 

-11.2 -11.98 -4.07 -2.02 ชะลอตัว  

 

-2.42 

2.98 

 

 

-7.49 

6.02 

 

 

-6.79 

6.82 

 

 

-5.15 

5.07 

- - - - -  

 

1.00 

มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100 % 

- มู ล ค า ก า ร ส ง อ อ ก

เค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟฟ า แ ล ะ สิ น ค า

อิเล็กทรอนิกสขยายตัวตอเนื่อง

ในตลาดหลัก 

2. ยานยนตและชิ้นสวน 

 (ISIC 2910) 

 

 

-2.01 -14.41 10.64 -4.37 ชะลอตัว 0.23 

(รถยนต 

อุปกรณและ

สวน 

ประกอบ) 

11.59 11.13 11.41 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน 

-ก า ร จํ า ห น า ย ร ถ ย น ต ใ น

ประเทศขยายตัวตัวแตการผลิต

เพ่ือการสงออกชะลอตัว 

 

3. อาหาร 

และอาหารสัตว 

 (ISIC 10) 

5.08 2.44 -2.48 3.7 ขยายตัว -7.53 

(อาหารทะเล

กระปองและ

แปรรูป) 

6.98 4.85 1.64 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

- การสงออกขยายตัว 

- การบริโภคในประเทศปรับตัว

เพ่ิมข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ 

4. สิ่งทอ 

-สิ่งทอ (ISIC 13) 

-ดายฝาย  

(ISIC 1311) 

8.62 4.74 -12.12 12.44 ขยายตัว  

0.35 

11.88 

 

-14.18 

-14.17 

 

 

-2.35 

3.06 

 

-16.47 

-12.22 

- - - - - 1 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

100% 

 

- การส งออกเส น ใย  สิ่ งทอ 

ขยายตัวจากการพัฒนาและผลิต

เสนใยสมบัติพิเศษ  

5.เครื่องนุงหม (ISIC14) -14.65 -3.69 -14.94 -7.77 ชะลอตัว 

 

-3.81 -1.97 -6.39 -1.48 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด

วิกฤตการจางงาน  

 

- อุตสาหกรรมเครื่ องนุ งหม

(เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผากีฬา

และชุดชั้นใน มีคําสั่งซื้อเพ่ิมข้ึน

จากสหรัฐ อาเซียน และยุโรป) 

- ไ ด รั บ ผ ล ดี จ า ก กิ จ ก ร ร ม

สงเสริมการขายในชวงฟุตบอล

โลก2018 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 2/2561) มูลคาการสงออก

สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2561 

นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือน

ภัยดาน

แรงงานราย      

อุตสาหกรรม 

คาดการณ

แนวโนมภาวะ        

การจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน 

พฤษภาคม 

2561 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งาน

ลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การ

ผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คาปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวนนัก 

ทองเท่ียว 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 

-ขายสง 

-ขายปลีก 

-1.04 2.19 -5.52 -0.12 ชะลอตัว 

 

- - - - 5.94 

(พ.ค.

61) 

- - -  0.01 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 1% 

 

-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ข ย า ย ตั ว จ า ก อุ ป ส ง ค

ภายในประเทศ 

7.10 

(พ.ค. 

61) 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 

 

-3.17 9.95 -0.48 7.51 ขยายตัว -7.81 

 (แมพิมพ 

หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.8 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 80% 

 

-ขยายตัวตาม 

อุตสาหกรรยานยนต 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

-การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว 

และปูนปลาสเตอร 

 (ISIC 2394) 

-เหล็กและเหล็กกลา  

(ISIC 2410) 

-9.51 -6.20 -24.44 -6.08 ชะลอตัว  

 

-8.76 

 

 

 

16.58 

 

 

9.42 

 

 

 

9.61 

 

 

7.90 

 

 

 

9.63 

 

 

2.09 

 

 

 

8.46 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 1 มีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน 

100% 

 

- มีการปรับคาแรงข้ันค่ํา 

- ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช เ ห ล็ ก ใ น

ประเทศลดลงเนื่องจากเปนชวง

ฤดูฝนไมสามารถดําเนินการ

กอสรางไดเต็มที่ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบ 

เตือนภัยดาน

แรงงานราย     

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวการณจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มีนาคม

2561 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู

ประกอบ 

การธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตรา

การเขา

พัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้  

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

กาซ

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

9. ไมและเครื่องเรือน 

-ก า ร ผ ลิ ต ไ ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑจากไมฯ 

(ISIC 20) 

-การผลิ ตเฟอร นิ เจอร       

( ISIC 31) 

5.37 6.86 -1.54 -5.65 ชะลอตัว  

7.37 

 

 

-11.82 

 

 

 

 

6.76 

 

 

-4.12 

 

8.73 

 

 

-1.03 

 

7.65 

 

 

-1.69 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  100% 

-ก า ร ผ ลิ ต แล ะ จํ าหน า ย ใ น

ประเทศลดลง 

 

10. การเปนสื่อกลางทาง

การเงิน 

0.71 -3.03 0.26 -5.38 ชะลอตัว - 

 

 

- - - - - - - 6.47 

(มิ.ย.61) 

0.72 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 72% 

 

-ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหด

ตัว 

11. ขนสง 9.59 6.27 -7.87 -7.55 ชะลอตัว -  - - - - 1.8 - -  0.93 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน 93% 

- การขยายตัวของนักทองเที่ยว 

การสงออกและการผลิตสาขา

อุตสากรรมชยายตัว -7.2 

12. งานดานสุขภาพงาน

สังคมสงเคราะห 

-เค รื่ อ ง มื อแพทย และ

อุปกรณ   

(ISIC 3250) 
-ผ ลิ ต ภัณฑ ท า ง เ ภสั ช

กรรม  

(ISIC 21) 

-2.31 3.49 -28.96 -30.15 ชะลอตัว  

 

 

-9.38 

 

 

-9.87 

 

 

 

-2.86 

 

 

11.17 

 

 

 

6.61 

 

 

1.37 

 

 

 

1.63 

 

 

1.05 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน  100 % 

- GDP ในอุตสาหกรรมสุขภาพ

ขยายตัว 

- การสงออกยาไปตางประเทศ

ลดลงตามคําสั่งซื้อที่ลดลง 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ

ระบบเตือนภัย

ดานแรงงาน

ราย 

อุตสาหกรรม 

คาดการณแนวโนม

ภาวะการจางงาน 

รายอุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ

สงออก 

ณ เดือน

มีนาคม

2561 

 

ณ เดือนมิถุนายน 2561 

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

สถานะ 

ปจจุบัน

การจาง

งานลูกจาง

เอกชน 

ดัชนี

ผลผลิต 

อัตรา

การใช

กําลัง

การผลิต 

ดัชนี       

การสง

สินคา 

ดัชน ี

คาสง 

 

อัตรา

การใช

น้ํามัน

ดีเซล 

ดัชนีความ

เช่ือมั่นผู 

ประกอบการ

ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ

เขาพัก

โรงแรม 

 

อัตราหนี้ 

NPL 

ดัชน ี

คา

ปลีก 

อัตรา

การใช

แก็ส 

NGV 

จํานวน

นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ยวและโรงแรม -1.68 3.59 -2.80 9.11 ขยายตัว - - - - - - 1.00 

(Q2/61) 

 

- - 0.34 มีโอกาสเกิดวิกฤตการ

จางงาน   34 % 

-จํานวนนักทองเที่ยวและอัตรา

การเขาพักเฉลี่ยขยายตัว

ตอเนื่อง 

11.57 

14. ภัตตาคาร 5.48 6.34 -17.54 -0.39 ชะลอตัว - - - - - - - 4.31 

 

- 0.00 ไมมีโอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน  

-ดัชนีราคาผูบริโภคหมวด

อาหารฯ ชะลอตัว โดยเฉพาะ

ผลไม เนื่องจากเปนชวงฤดูกาล

ทําใหมีผลผลิตผลไมออกสู

ตลาดพรอมกันเปนจํานวนมาก 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 

 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 

(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

ณ มิถุนายน 2561 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  

(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 0.16 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 11.10 ปกติ 

3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 22.56 ปกติ 

4. มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 2.12 ปกติ 

5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 9.81 ปกติ 

6. มูลคาการสงออก -8.83 12.71 ปกติ 

7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 

-45.61 1.66 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 -6.50 เตือนภัย 

9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 1.32 ปกติ 

10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 4.14 ปกติ 

11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 15.69 ปกติ 

12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 

-4.72 5.37 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  

(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 60.44 เตือนภัย 

 

* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 

การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(มิ.ย.61) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ค.61) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(มิ.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 61 

(มิ.ย.61) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 60 

(มิ.ย.60) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 13,360,540 11,401,700 13,124,410 13,360,540 13,124,410 

(%YoY) 0.18 0.44 4.47 0.18 4.47 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

11,454,211 11,365,815 10,601,371 11,454,211 10,601,371 

(%YoY) 8.04 7.80 2.16 8.04 2.16 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน
ประกันสังคม (SSO) 

165,310 160,180 156,587 165,310 156,587 

(%YoY) 5.57 2.86 2.86 5.57 2.86 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 426,370 401,700 414,930 426,370 414,930 

(%YoY) 2.76 -19.88 5.78 2.76 5.78 

4.อัตราการวางงาน : สสช 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(มิ.ย.61) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ค.61) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(มิ.ย.60) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 61 

(เม.ย.61 – มิ.ย.61) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 60 

(เม.ย.60 - มิ.ย.61) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 11,147 14,552 15,457 41,147 46,805 

(%YoY) -27.88 -5.64 -0.22 -12.09 -58.92 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 27,496 45,423 43,991 103,015 115,530 

(%YoY) -37.50 21.62 19.58 -10.83 -1.01 

    5.3 การบรรจุงาน 27,972 28,665 39,036 76,609 91,484 

(%YoY) -43.71 -3.39 16.37 -16.26 -6.50 
 

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

1.1 ผูมีงานทําภาคการเกษตร คือ ขอมูลผูมีงานทําจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (NSO) 

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

                2. ผูวางงานจากทะเบียน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 

                3. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใด 

ดังตอไปนี้    

                    3.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  

                     3.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  

 4. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการทํางาน เปนขอมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 

6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน 

 = จํานวน ณ ชวงเวลาปจจุบัน – จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

           จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

 

 

 

 

X 100 
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 

การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ

วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  

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

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

รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นํา 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย คือ  

1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 7-13 ตัว 

2. ระดับเฝาระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 6 ตัว 

3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกันไมเกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงาน       

วาจะอยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

2.1 ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  

2.2 ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1         

จนถึงระดับติดลบไมเกินรอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึงสะทอนวาการ

จางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลังแรงงานใน

ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานสําหรับแบบจําลอง Multinomial Logistic 

ระดับสัญญาณเตือนภัย ใชเกณฑสีเปนตัวบงช้ีระดับ คือ 

  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 0 – 40 %       = สีเขียว 

  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 41 – 50 %     = สีเหลือง 

  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 51 – 100 %   = สีแดง 

3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑวิกฤต คือ 

3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

จางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน  

 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

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

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจางงาน

มากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวนคนวางงานใน

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานสาขา

ใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปนระยะเวลา 2 ไตรมาส

ติดตอกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากขอมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 

3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 

    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน       

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน         

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

  3.3.2 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมการจัดหางาน (DOE-รายเดือน) 

   (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน      

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวน        

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

รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

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

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

สนง . เ ศ รษฐกิ จ อุ ต ส า หกร ร ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ก.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

มิถุนายน 2561 

2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไทยประจําเดือนมิถุนายน 2561 

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.oie.go.th 

  ส.ค. 2561 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยประจําเดือนมิถุนายน 2561 

3.ราย งาน เศรษฐกิ จและการ เ งิ น 

เดือนมิถุนายน 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

  ก.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ

เงินเดือนมิถุนายน 2561 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรเดือนมิถุนายน 2561 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ส.ค. 2561 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ

สํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรมิถุนายน 2561 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปนลูกจาง

ภาคเอกชนจําแนกตามอุตสาหกรรม 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากรไตรมาส 2/2561 

สนง.สถิติแหงชาติ 

www.nso.go.th 

  ส.ค. 2561 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา

จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  

2/2561 

6. NESDB ECONOMIC REPORT

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2561 
และแนวโนมป 2561  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

www.nesdb.go.th 

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

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ไ ต ร ม า ส 

2/2561และแนวโนมป 2561 

7. Social Situation and Outlook 

ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 2/2561  

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://social.nesdb.go.th 

  ก.ค. 2561 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 

2/2561 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ค. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย 

อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุน และยุโรป 

เดือนมิถุนายน 2561 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ค. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป

และจีน เดือนมิถุนายน 2561 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ค. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

เดือนมิถุนายน 2561 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 

(Macro Weekly Review) 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th 

 - ก.ค. 2561 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศญ่ีปุน มิถุนายน 2561 

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index) 

มิถุนายน 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 

สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

สายนโยบายการเงิน 

  ก.ค. 2561 แสดงขอมูลผลการสํารวจความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจากกลุมตัวอยาง

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 

609 ราย เปนรายเดือน 
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