รายงานการเตือนภัยด้านแรงงาน
เดือนกรกฎาคม 2561

กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สรุปรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2561
ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน
- การจ้างงาน ลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมเดือนกรกฎำคม 2561 มีจำนวน 11,475,042 คน มีอัตรำกำร
ขยำยตัวเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (YoY) ร้อยละ 7.71 และขยำยตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ร้อ ยละ 0.18 (เดือนมิ ถุน ำยน 2561 จ ำนวน 11,454,211 คน) โดยกำรจ้ ำงงำนในระบบประกัน สั งคมจ ำแนกตำม
ภำคอุตสำหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสำหกรรมขำยส่ง ขำยปลีก อุตสำหกรรมอำหำรและ
อำหำรสัตว์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง อุตสำกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
- การว่างงาน จำกตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนในระบบประกันสังคม เดือนกรกฎำคม 2561 มีจำนวน
169,418 คน มีอัตรำกำรขยำยตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ ำนมำ (YoY) ร้อยละ 8.05 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
(MoM) 165,310 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49
- การเลิกจ้าง อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมมำตรำ 33 เดือนกรกฎำคม 2561 ผู้ประกันตน
ที่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมจ่ ำ ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่ ำ งงำนจ ำกสำเหตุ เลิ ก จ้ ำ ง มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 23,858 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 0.21 เมื่อพิจำรณำกำรจ่ ำยประโยชน์ทดแทนกรณี ว่ำงงำนของส ำนักงำนประกันสังคม พบว่ำสำเหตุ
ลำออกจำกงำนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.3 รองลงมำคือจำกกำรเลิกจ้ำง คิดเป็นร้อยละ 14.0 และสิ้นสุดสัญญำจ้ำง
มีเพียงร้อยละ 3.7
- แนวโน้ ม การจ้ า งงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยู่ ในภาวะปกติ กำรเฝ้ ำระวังสถำนกำรณ์
จำกระบบเตือนภัยด้ำนแรงงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน โดยใช้ดัชนีชี้นำทำงเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม
13 ตั ว มี ดั ช นี ที่ ส่ งสัญ ญาณ 1 ตั ว คือ ดั ช นี ชี้น าภาวะเศรษฐกิจ ของไทย มีอั ตรำกำรเปลี่ ยนแปลง (YoY) เดือ น
กรกฎำคม 2561 ชะลอตัวอยู่ที่ ร้อยละ -6.03 ทั้งนี้ดัชนีชี้นำภำวะเศรษฐกิจไทยยังคงขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อน
ในหลำยองค์ประกอบของดัชนีมีเพียงดัชนีปริมำณกำรส่งออกสินค้ำ (ไม่รวมทองคำ) ที่ชะลอตัวลงตำมคำสั่งซื้อที่ลดลง
ซึ่งเป็นผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องเกิดจำกปัจจัยบวกดังนี้
1. เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวจากแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์ภายในประเทศ กำรบริโภค
ภำคเอกชนขยำยตัวได้ดี ตำมกำรขยำยตัวในทุกหมวดกำรใช้จ่ำย โดยเฉพำะปริมำณจำหน่ำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ
รถยนต์เชิงพำณิชย์ สำหรับอุปสงค์ต่างประเทศ กำรส่งออกสินค้ำยังคงขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ในตลำดสำคัญ
เช่น ญี่ปุ่ น สหภำพยุโรป อินเดีย CLMV เป็ นต้น โดยสินค้ำส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุป กรณ์ และส่วนประกอบ (รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรคลัง เดือนกรกฎำคม 2561, สำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง)

2. แรงสนั บสนุ นด้ านอุ ปทานของเศรษฐกิ จเดื อนกรกฎาคม 2561 จำกภำคเกษตรและภำคบริ กำรเป็ นส ำคั ญ
โดยดัชนีผลผลิตกำรเกษตรขยำยตัวเป็นบวกต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกันจำกสภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้รำยได้เกษตรกร
ขยำยตั วต่ อเนื่ อง โดยเฉพำะผลผลิ ตข้ำว ยำงพำรำ และปำล์ มน้ ำมั น ในภำคบริกำรแม้ ธุรกิ จโรงแรมและภั ตตำคำรปรับลดลง
จำกจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง แต่กำรบริกำรธุรกิจกำรให้คำปรึกษำและกำรให้เช่ำ กำรบริกำรอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจสื่อสำร
ยังคงเติบโตสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
3. สถานการณ์การจ้างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (พ.ค. – ก.ค.2561) ส่งผลดีต่อตลาดแรงงาน สะท้อนจำก
อั ตรำกำรเติ บโต (%YoY) ของผู้ ประกั นตนในระบบประกั นสั งคม ม.33 ของส ำนั กงำนประกั นสั งคมเพิ่ มสู งขึ้ นอยู่ ที่ ร้ อยละ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
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7.71 – 8.04 และอัตรำกำรบรรจุงำนต่อตำแหน่งงำนว่ำง (%YoY) ของกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ
63.11 - 80.36
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ
1. สงครามการค้าและการตอบโต้ จากจีน หากขยายวงต่อเนื่องจะส่ งผลลบต่อปริมาณการค้าโลกและการส่งออก
ของไทย โดยเฉพำะห่วงโซ่กำรผลิตในอุตสำหกรรมกำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์และยำนยนต์ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในฐำนกำรผลิตสำคัญใน
ภูมิภำคเอเชีย ดังนั้นไทยควรเตรียมควำมพร้อมรับมือโดยภำครัฐควรเร่งหำพันธมิตรทำงกำรค้ำเพิ่ม ส่งเสริมและหำตลำด
ส่งออกใหม่ที่มีศักยภำพเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงต่อไป
2. ค่าจ้างปรับตัวดีขึ้นแต่ยังเป็นเพียงการฟื้นตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก จำกข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ พบว่ำ
กำรจ้ำงงำนในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 จำนวนผู้มีงำนทำที่เป็นลูกจ้ำงลดลงในหลำยสำขำ ทั้งภำคเกษตร (-1.6%YoY)
กำรผลิ ต (-0.5%YoY) กำรก่ อสร้ ำง (-15.5%YoY) โรงแรมและร้ ำนอำหำร (-5.8%YoY) และกำรค้ ำส่ งค้ ำปลี ก (-3.2%YoY)
ซึ่งสะท้อนถึงกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงที่ยังไม่ฟื้นตัว แม้กิจกรรมกำรผลิตในทุกสำขำจะมีกำรขยำยตัวจำกกำรเติบโตที่ดีของ
ภำคกำรส่งออก (ภำพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2018, Economic Intelligence Center ธนำคำรไทยพำณิชย์)
แนวโน้มการว่างงาน
แนวโน้ ม การว่ า งงานจำกระบบเตื อ นภั ย ด้ำนแรงงำน กระทรวงแรงงำน ซึ่ งอำศั ย ข้ อมู ล กำรว่ำงงำนของ
ผู้มีงำนทำภำคเอกชนสำนักงำนสถิติแห่งชำติ แสดงสถานะปกติ (โอกำสกำรเกิดวิกฤตกำรว่ำงงำนอยู่ที่ร้อยละ 0.26)

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
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สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานประจ้าเดือน กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย
1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย
ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 4.64 และลดลงอยู่ที่ร้อยละ -3.10 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรม
ที่ส่งผลด้านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก่ การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ การผลิตน้าตาล การผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่น ๆ
ตาราง : ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2561 (MoM) และ (YoY) ดังนี้
ดัชนีอุตสาหกรรม
หัวข้อ
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนกรกฎาคม 2561
(MoM)
(YoY)
112.60
112.60
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ -3.10
ร้อยละ 4.64
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ร้อยละ 67.23
การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า คั ญ การผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการกลั่นปิโตรเลียม
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่น ๆ
การผลิตน้าตาล
ที่ส่งผลด้านบวก ต่อดัชนี
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร
การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตารช์
การผลิตเครื่องปรับอากาศ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า คั ญ
ที่ส่ งผลด้านลบ ต่อดัช นี การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์

การผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการกลั่นปิโตรเลียม
การผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่น ๆ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย
การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การผลิตน้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์
การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว์

ทีม่ า: ประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (8/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้าหนักมูลค่าเพิ่ม)

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

ขนาด S
ขนาด M
ขนาด L
การแจ้งเลิกกิจการของโรงงาน

จ้านวนลูกจ้าง

309 แห่ง

7,416 คน

102 แห่ง
(33.01%)
207 แห่ง
(66.99%)
288 แห่ง
19 แห่ง
2 แห่ง
129 แห่ง

2,951 คน
(39.79%)
4,465 คน
(60.21%)
4,534 คน
2,150 คน
732 คน
1,538 คน

1.46%

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประชุมครังที่ 8/2561 วันที่ 28 ส.ค. 2561)

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

http://warning.mol.go.th หน้า 3

ผู้มีงานท้า (ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ และส้านักงานประกันสังคม)
1.1 ผู้มีงานท้า
1) ผู้มีงานทาภาคเกษตร (กรกฎาคม 2561)
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
2) ผู้มีงานทาภาคเกษตร (มิถุนายน 2561)
- YoY (มิถุนายน 2561 เทียบ มิถุนายน 2560)
3) ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร (กรกฎาคม 2561)
(ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33)
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
4) ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร (มิถุนายน 2561)
- YoY (มิถุนายน 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2560)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12,587,020
0.07
13,360,540
0.18
11,475,042

คน
%
คน
%
คน

7.71 %
11,454,211 คน
8.04 %

จากข้ อ มู ล ณ เดื อ นกรกฎาคม 2561 มี ผู้ มี ง านท าภาคเกษตร จ านวน 12,587,020 คน มี อั ต รา
การขยายตั ว อยู่ ที่ 0.07% เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว (กรกฎาคม 2560 จ านวน 12,504,080 คน
มี อั ต ราการขยายตั ว อยู่ ที่ 0.57%) แต่ ห ากพิ จ ารณาอั ต ราการเปลี่ ย นแปลง (YoY) ของเดื อ นกรกฎาคม 2561
เปรี ย บเที ย บกั บ (YoY) ของเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 มี อั ต ราการขยายตั ว อยู่ ที่ 0.07%
ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งมีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 0.18% ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร จานวน 11,475,042 คน มี
อั ต ราการขยายตั ว 7.71% ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา (กรกฎาคม 2560
ซึ่งมีจ านวน 10,653,972 คน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 2.54%) แต่ห ากพิ จารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY)
ของเดือ นกรกฎาคม 2561 เที ย บกั บ (YoY) เดื อนมิ ถุน ายน 2561 ในเดือ นกรกฎาคม 2561 มี อัต ราการขยายตั ว
อยู่ที่ 7.71% ขยายตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งอยู่ที่ 8.04%
ภาวะการว่างงาน (ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
อัตราการว่างงาน เดื อนกรกฏาคม 2561 อยู่ที่ ร้อ ยละ 1.00 อัต ราการว่างงานลดลงเมื่อเที ยบกับ เดือ น
เดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว (กรกฎาคม 2560) ซึ่ งมี อั ต ราการว่ างงานอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.24 หากเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ านมา
(มิถุนายน 2561) อัตราการว่างงานลดลงเช่นกันจากร้อยละ 1.10 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.00
แผนภาพ : แสดงอัตราการว่างงานรายเดือนของส้านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

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

จานวน

8,340 คน
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- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
-47.06 %
2) ตาแหน่งงานว่าง (กรกฎาคม 2561)
จานวน
23,402 คน
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
-38.39 %
3) การบรรจุงาน (กรกฎาคม 2561)
จานวน
18,805 คน
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
-51.83 %
4) อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง (กรกฎาคม 2561)
80.36 %
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
35.64 %
5) อัตราของผู้สมัครงานต่อตาแหน่งงานว่าง (กรกฎาคม 2561)
35.64 %
- YoY (กรกฎาคม 2561 เทียบ กรกฎาคม 2560)
-14.07 %
จากข้อมู ล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 โอกาสในการทางานมี ผู้ ส มั ครงานใหม่ จานวน 8,340 คน
มี อั ต ราการชะลอตั วอยู่ ที่ -47.06% เมื่ อเที ยบกั บ เดื อนเดี ยวกั นของปี ที่ แล้ ว (กรกฎาคม 2560) ต าแหน่ งงานว่ าง
จานวน 23,402 คน มีอัตราการชะลอตัว อยู่ ที่ -38.39% เมื่อเที ยบกับ เดือนเดียวกัน ของปีที่ แล้ ว (กรกฎาคม 2560)
การบรรจุ งานจ านวน 18,805 คน มี อัตราการชะลอตัว อยู่ ที่ -51.83% เมื่อเทีย บกับ เดือ นเดียวกัน ของปี ที่ผ่ านมา
(กรกฎาคม 2560) ส่วนอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง 80.36% มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -10.25% เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กรกฎาคม 2560) อัตราของผู้สมัครงานต่อตาแหน่งงานว่าง อยู่ที่ 35.64% มีอัตราการชะลอ
ตัวอยู่ที่ -14.07% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
ภาวะปัจจุบัน (กรกฏาคม 2561)
เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่ องจากเดือนก่อน โดยการส่งออก
สินค้าขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศแม้ชะลอลงบ้าง ด้านการ
บริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั ว ดี ใ นทุ ก หมวดการใช้ จ่ า ย ส่ ง ผ ลให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้
จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับ
ฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้า
เป็นสาคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุท

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แนวโน้ม (สิงหาคม 2561)
คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ขยายตัวต่อเนื่อง อุปสงค์ในประเทศขยาย
ตัวเร่งขึ้น ทั้งในด้านการใช้จ่ายและการลงทุ นภาคเอกชน และการลงทุ น
ภาครัฐ ในขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ด้ า นปริ ม าณและราคาสอดคล้ อ งกั บ การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของเศรษฐกิ จ
ประเทศคู่ค้า ขณะที่ภาคเกษตรขยายตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณ
น้าที่เพียงพอและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม การลงทุนภาคเอกชนปรับตัว
ดีขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของภาคการผลิ ตซึ่งส่งผลให้
การใช้กาลังการผลิตและความต้องการลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวและกระจายตัวมากขึ้นของฐาน
รายได้ ในระบบเศรษฐกิ จ ผู้ มี งานท าภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรม
ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตร
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ที่มา
รายการเศรษฐกิ จ และ
การเงิ น เดื อ นกรกฎาคม
2561, รายงานแนวโน้ ม
ธุรกิจ (รายไตรมาส),
ธนาคารแห่งประเทศไทย,

ส่วนที่ 2 ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน)
ภาวะการจ้ า งงานในตลาดแรงงาน เดื อ นกรกฎาคม 2561 การจ้ า งแรงงานในระบบประกั น สั ง คม
มี ผู้ ป ระกั น ตน (มาตรา 33) จ านวน 11,475,042 คน มี อั ต ราการขยายตั ว ร้ อ ยละ 7.71 เมื่ อ เที ย บกั บ
เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผู้ประกันตน จานวน 10,653,972 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทางานเพิ่มขึ้น
ถึ ง 821,070 คน ส าหรั บ การว่า งงานจากตั ว เลขผู้ ข อรับ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่ างงานในระบ บประกั น สั งคม
เดือนกรกฎาคม 2561 มีจานวน 169,418 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ที่มีจานวน 165,310 คน อัตรา
การว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ที่ร้อยละ 1.48 ทั้งนี้อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33
ผู้ประกันตนที่สานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561
มีจานวนทั้งสิ้น 23,858 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 มีอัตราการเลิกจ้างเท่ากับเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งอยู่ทรี่ ้อยละ 0.21
ภาวการณ์จ้างงานในตลาดแรงงาน
ผู้ประกันตนมาตรา 33
(แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33)

จานวนผู้ว่างงาน ณ ปัจจุบัน
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.)

%MoM
มิถุนายน 2561
กรกฏาคม 2561

0.78

0.18

8.04

7.71

3.20

2.49

5.57

8.05

เมษายน 2561
อัตราการว่างงาน
(ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.และ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 )

อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม
มาตรา 33

%YoY
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561

%YoY
พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

1.42

1.41

1.44

1.48

0.22

0.22

0.21

0.21

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

1. สถานการณ์การจ้างงาน (เดือนกรกฎาคม 2561)
จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จานวน 11,475,042
คนมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ านมา (เดือนกรกฎาคม 2560) ซึ่งมีจานวน
10,653,972 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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พบว่าในเดือ นกรกฎาคม 2561 มีอัต ราการขยายตั ว อยู่ที่ ร้อยละ 7.71 ขยายตัว ลดลงจากเดือนมิถุน ายน 2561
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.04 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า ร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ใ นภาวะ
ปกติ (ดูแผนภาพที่ 1 และ 2)
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

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.ค.61/ก.ค.60=7.71%

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33

21.00
18.00

15.00
12.00

9.00
6.00
3.00

0.00
-3.00

ผลของวิกฤตน้าท่วมในไทย
มี.ค. 2555 = 0.21%

-6.00
-9.00

ผลของวิกฤตต้มย้ากุ้ง
ม.ค. 2542 = -11.04%

ผลของวิกฤตแ มเบอร์เกอร์
ส.ค. 2552 = -2.93%

-12.00

-15.00

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานแรงงาน
แผนภาพที่ 2 : จ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
มี .ค .6 1 ลู ก จ้ า ง ที มี
นายจ้าง 10,913,304 คน
เม .ย .6 1 ลู ก จ้ า ง ที่ มี
นายจ้าง 10,941,422 คน
พ .ค . 6 1 ลู ก จ้ า ง ที่ มี
นายจ้าง 11,365,815 คน
มิ .ย . 6 1 ลู ก จ้ า ง ที่ มี
นายจ้าง 11,454,211 คน
ก .ค 6 1 ลู ก จ้ า ง ที่ มี
นายจ้าง 11,475,042 คน

ก.ค.61 ผู้ ว่ า งงาน
169,418 คน
อัตราการขยายตัว
= 8.05% (%YoY)

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

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

169,418
8.05

คน
%
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- MoM (กรกฎาคม 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2561)
2.49 %
2) จานวนผู้ว่างงาน (มิถุนายน 2561)
จานวน
165,310 คน
- YoY (มิถุนายน 2561 เทียบกับ มิถุนายน 2560)
5.57 %
- MoM (มิถุนายน 2561 เทียบกับ พฤษภาคม 2561)
3.20 %
จากข้ อ มู ล ณ เดื อ นกรกฎาคม 2561 มี ผู้ ว่ า งงานจ านวน 169,418 คน มี อั ต ราการขยายตั ว อยู่ ที่
ร้ อ ยละ 8.05 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา (เดื อ นกรกฎาคม 2560 ซึ่ ง มี จ านวน 156,791 คน)
และเมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมา (เดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 ซึ่ ง มี จ านวน 165,310 คน) โดยมี อั ต ราการขยายตั ว
เพิ่ ม ขึ้ น อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.49 และหากคิ ด เป็ น อั ต ราการว่างงานจากตั ว เลขผู้ ข อรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่างงาน
เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.48 มีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือนกรกฎาคม 2561
ซึ่ ง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.44 ทั้ ง นี้ จ ากข้ อ มู ล อั ต ราการว่ า งงานของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เดื อ นกรกฎาคม 2561
อยู่ที่ ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1 (ดูแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 1)
หมายเหตุ : อัตราว่างงาน คานวณจาก ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน x 100
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด
แผนภาพที่ 3 : อัตราการเติบโตของจ้านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 และอัตราการว่างงานจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ

ก.ค.61 = 169,418 คน
(%YoY) = 8.05%
(%MoM) = 2.49%

เดือน

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

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจ้านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม
จำนวนและอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงของผูป้ ระกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน รำยเดือน ปี 2557 - 2561 : %YoY
เดือน/ปี

2557
จำนวน

2558
%YoY

จำนวน

2559

2560

2561

%YoY

จำนวน

%YoY

จำนวน

%YoY

จำนวน

%YoY

ม.ค.

91,317

2.78

95,909

5.03

114,150

19.02

133,421

16.88

132,294

-0.84

ก.พ.

88,364

1.14

98,015

10.92

123,087

25.58

129,558

5.26

130,419

0.66

มี.ค.

99,276

1.45

111,144

11.95

133,247

19.89

145,151

8.93

144,790

-0.25

เม.ย.

109,165

4.33

122,750

12.44

138,276

12.65

147,838

6.92

155,559

5.22

พ.ค.

117,149

7.05

118,397

1.07

140,854

18.97

155,719

10.55

160,180

2.86

มิ.ย.

123,109

18.08

134,573

9.31

152,240

13.13

156,587

2.86

165,310

5.57

ก.ค.

128,510

9.86

135,543

5.47

153,661

13.37

156,791

2.04

169,418

8.05

ส.ค.

119,786

7.96

138,189

15.36

161,012

16.52

157,883

-1.94

ก.ย.

118,580

10.28

130,744

10.26

151,489

15.87

146,471

-3.31

ต.ค.

112,943

5.95

126,891

12.35

147,542

16.27

144,590

-2.00

พ.ย.

101,557

5.54

123,238

21.35

146,089

18.54

145,172

-0.63

ธ.ค.

106,798

12.31

123,536

15.67

141,267

14.35

140,273

-0.70

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3. สถานการณ์การเลิกจ้าง

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

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33
อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมมำตรำ 33
เดือน / ปี

ผู้ประกันตน

2559
เลิกจ้ำง

ม.ค.
ก.พ.

(ม.33)
10,314,551
10,348,753

(สปส.)
26,375
28,635

(ม.33)
0.26

มี.ค.

10,365,424

เม.ย.

อัตรำกำรเลิกจ้ำง ผู้ประกันตน

2560
เลิกจ้ำง

อัตรำกำรเลิกจ้ำง ผู้ประกันตน

(สปส.)
29,076
26,875

(ม.33)
0.28

0.28

(ม.33)
10,460,594
10,509,866

28,904

0.28

10,542,660

10,338,067

27,344

0.26

พ.ค.

10,347,954

27,238

มิ.ย.

10,377,038

ก.ค.

2561
เลิกจ้ำง

อัตรำกำรเลิกจ้ำง

(สปส.)
23,935
23,114

(ม.33)
0.22

0.26

(ม.33)
10,791,655
10,858,657

25,901

0.25

10,913,304

24,238

0.22

10,523,934

22,833

0.22

10,941,422

23,953

0.22

0.26

10,543,612

23,795

0.23

11,365,815

24,608

0.22

27,930

0.27

10,601,371

21,701

0.20

11,454,211

23,707

0.21

10,389,934

27,777

0.27

10,653,972

21,100

0.20

11,475,042

23,858

0.21

ส.ค.

10,385,238

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

0.21

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนที่ 3 การคาดการณ์ด้านแรงงาน 2561 (แนวโน้ม เดือนสิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)
จากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 7.71% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า เล็กน้อย แนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานใน
ภาพรวมอยู่ในภาวะปกติ สาหรับแนวโน้มการว่างงาน ยังคงอยู่ในภาวะปกติเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามกระทรวง
แรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ส่งเสริม
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ความเข้าใจในสถานประกอบการภายใต้ภารกิจการคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเนื่อง และติดตามแนวโน้มการเลิกกิจการ
การเปิดโรงงานใหม่ การจดหรือยกเลิกทะเบียนการค้าในระดับจังหวัดไปพร้อมกัน
3.1 แนวโน้มภาพรวมการจ้างงาน
“แนวโน้ ม การจ้ า งงานในภาพรวมของตลาดแรงงาน
ใน 12 เดือนข้ างหน้า (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)
อยู่ในภาวะปกติ ”โดยมีดัช นีส่ งสั ญญาณเตือน 1 ตัว จากดัช นี
ผสมทั้ ง 13 ตั ว คื อ ดั ช นี ชี น้ า เศรษฐกิ จ ของไทย เนื่ อ งจาก
พบว่าอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) อยู่ที่ ร้อยละ -6.03 ลดลง
มากกว่าค่าอ้างอิง (ค่าอ้างอิง=-1.42) ในเดือนกรกฎาคม 2561
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจของไทยมีค่าอยู่ที่ 150.51 มีการขยายตัวใน
3 องค์ประกอบของดัชนี ได้แก่ เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ง
ใหม่ พื้ น ที่ รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้ า งทั่ ว ประเทศ และดั ช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ มีเพียงดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคา)
ที่ มี ก ารปรับ ตั ว ลดลงไม่ ม ากตามค าสั่ งซื้ อ ที่ ล ดลง ซึ่ งอาจเป็ น
ผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่มีต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก
แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดแรงงาน คาดว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆดังนี
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยบวกดังนี้
1. เศรษฐกิ จ ไทยเดื อ นกรกฎาคม 2561 ขยายตั ว จากแรงขั บ เคลื่ อ นของอุ ป สงค์ ภ ายในประเทศ
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดี ตามการขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ สาหรับอุปสงค์ต่างประเทศ การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17
ในตลาดสาคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อินเดีย CLMV เป็นต้น โดยสินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนกรกฎาคม 2561,
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)

2. แรงสนั บสนุ นด้ านอุ ปทานของเศรษฐกิ จเดื อนกรกฎาคม 2561 จากภาคเกษตรและภาคบริ การเป็ นส าคั ญ
โดยดัชนีผลผลิตการเกษตรขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกันจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย ส่งผลให้รายได้เกษตรกร
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลผลิตข้าว ยางพารา และปาล์มน้ามัน ในภาคบริการแม้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารปรับลดลงบ้าง
จากจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง แต่การบริการธุรกิจการให้คาปรึกษาและการให้ เช่า การบริการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
สื่อสารยังคงเติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
3. สถานการณ์ การจ้ างงานมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ นต่ อเนื่ อง (พ.ค. – ก.ค.2561) ส่ งผลดี ต่ อตลาดแรงงาน สะท้ อน
จากอัตราการเติบโต (%YoY) ของผู้ ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 ของสานักงานประกันสังคมเพิ่มสู งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ
7.71 – 8.04 และอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง (%YoY) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ
63.11 -80.36
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
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1. สงครามการค้าและการตอบโต้จากจีน หากขยายวงต่อเนื่องจะส่งผลลบต่อปริมาณการค้าโลกและการส่งออก
ของไทย โดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสาคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้ นไทยควรเตรียมความพร้อมรับมือโดยภาครัฐควรเร่งหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่ม ส่งเสริมและ
หาตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อกระจายความเสี่ยงต่อไป
2. ค่าจ้างปรับตัวดีขึนแต่ยังเป็นเพียงการฟื้ นตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
การจ้างงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 จานวนผู้มีงานทาที่เป็นลูกจ้างลดลงในหลายสาขา ทั้งภาคเกษตร (-1.6%YoY)
การผลิ ต (-0.5%YoY) การก่ อสร้ าง (-15.5%YoY) โรงแรมและร้านอาหาร (-5.8%YoY) และการค้ าส่ งค้ าปลี ก (-3.2%YoY)
ซึ่งสะท้อนถึงการจ้างงานลูกจ้างที่ยังไม่ฟื้นตัว แม้กิจกรรมการผลิตในทุกสาขาจะมีการขยายตัวจากการเติบโตที่ดีของ
ภาคการส่งออก (ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2018, Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์)
แนวโน้มการว่างงาน
แนวโน้ ม การว่า งงานจากระบบเตือ นภั ยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัยข้ อมูล การว่างงานของ
ผู้มีงานทาภาคเอกชนสานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงสถานะปกติ (โอกาสการเกิดวิกฤตการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.26)
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ตารางจ้านวนดัชนีชีน้าเศรษฐกิจการแรงงานที่ส่งสัญญาณเตือนภัยจ้าแนกรายเดือน
ดัชนีผสมจ้านวนทังสิน
13 ดัชนี

มกราคม
2561

กุมภาพันธ์
2561

มีนาคม
2561

เมษายน
2561

พฤษภาคม
2561

มิถุนายน
2561

กรกฎาคม
2561

จานวนดัชนีที่ส่งสัญญาณ
เตือนภัยการจ้างงาน
(ดัชนี)

0

1
ดัชนีอุปโภค
บริโภค
ภาคเอกชน
(-9.86%)

2
การใช้กระแสไฟฟ้า
(-0.38%)
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(-6.71%)

2
การใช้กระแสไฟฟ้า
(-2.12%)
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(-3.65%)

2
การใช้กระแสไฟฟ้า
(-1.09%)
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(-4.51%)

2
ดัชนีชี้นา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
(-6.50%)
ราคาน้ามันด้บ
ในตลาดโลก
(60.44)

1
ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(-6.03%)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

สถานะสัญญาณ
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3.2. แนวโน้มการจ้างงาน การว่างงาน
การติ ด ตามตั ว เลขอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของการจ้ า งงานในระบบประกั น สั ง คมตามมาตรา 33
เดือนกรกฎาคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.71 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งมี
อัตราการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 8.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมของ
ตลาดแรงงานอยู่ในระดับปกติ (7.71% >1%)
รายการ

เดือนมิถุนายน 2561
ค่าความน่าจะเป็น

เดือนกรกฎาคม 2561

สถานะ

ค่าความน่าจะเป็น

สถานะ

1.00

แจ้งเตือน

(1) แนวโน้มการจ้างงานในตลาดแรงงาน จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 แนวโน้มระยะยาว (12 เดือน)
0.99

แจ้งเตือน

โตรมาส 1/2561

โตรมาส 2/2561

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

ปกติ

0.96

แจ้งเตือน

0.26

ปกติ

โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโน้มการจ้างงานในภาวะแจ้งเตือน ดังนี้
1. แนวโน้ มการจ้ างงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากข้ อมู ลผู้ ประกั นตนมาตรา 33 เดื อนกรกฎาคม 2561
ระบบเตือ นภั ย ฯ แจ้ งเตื อ นในช่ว งระยะเวลา 12 เดื อ นข้างหน้ า การจ้างงานมี โอกาสลดลงมากกว่า ร้อยละ 1
ความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดวิ กฤต = 1.00) เนื่ องจากตั วแปรที่ มี ผลต่ อความน่ าจะเป็ น ของการเกิ ด วิ ก ฤตด้ า น
การจ้างงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่งสัญญาณผิดปกติ 2 ตัว ได้แก่
- ดัช นี ชี้น าภาวะเศรษฐกิจ ไทยเดื อนมิถุน ายน 2561 อยู่ ที่ระดับ 150.33 องค์ ประกอบของดัช นี
ปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นสาคัญ
2. การใช้กระแสไฟฟ้าเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 15,000.62 ล้านกิโลวัตต์ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
ในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง สาเหตุจากวันทาการน้อยกว่าปกติ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3. แนวโน้ มการจ้ างงานในตลาดแรงงานระยะยาว จากข้ อมู ลของส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ไตรมาส 2/2561
ระบบเตือนภัยฯ แจ้งเตือนในไตรมาส 3/2561 การจ้างงานมีโอกาสลดลงมากกว่าร้อยละ 1 (ความน่าจะเป็นของ
การเกิ ดวิกฤต = 0.96) เนื่ องจากตัว แปรที่ มีผ ลต่อ ความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดวิกฤตด้านการจ้างงานอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่งสัญญาณผิดปกติ 1 ตัว ได้แก่
- ดัชนี ชี้น าภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยไตรมาส 1/2561 มีค่าอยู่ที่ 151.11 ปรับตัวลดลงจาก
องค์ป ระกอบของดัช นี เช่น ดัชนี ป ริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคา) ดัช นีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก
3 เดือนข้างหน้า และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลดลงจากความกังวลของครัวเรือนในค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
4. ส้าหรับแนวโน้มการว่างงานอยู่ในภาวะปกติ ตามข้อมูลข้อ (3)
3.3. ทิศทางการจ้างงานรายอุตสาหกรรม (มิถุนายน 2561) : ข้อมูลการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได้วิเคราะห์ การจ้างงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ที่มีความส าคัญ ต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยดังต่อไปนี้
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1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ณ เดื อนกรกฎาคม 2561 มี จ านวน 465,149 คน
เมื่ อเที ยบกั บเดื อนมิ ถุ นายน 2561 (จานวน 586,287 คน)
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ มีอัตราชะลอตัว
(MoM) อยู่ที่ร้อยละ -20.66 ส่วนหนึ่งจากการลดการ
ผลิ ต สิ น ค้ า ตามความต้ อ งการในประเทศที่ ล ดลงใน
หลายสิ น ค้ า ได้ แ ก่ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า สายไฟฟ้ า เตา
ไมโครเวฟ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า ฯ คาดว่ า
มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ได้ เนื่ อ งจากการส่ ง ออก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพิ่มขึ้น (กรกฏาคม 2561
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9.2) ตามความต้ อ งการของตลาด
อิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ตลาดส่งออกหลักสาคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
(ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561,
กระทรวงอุตสาหกรรม)
2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชินส่วนยานยนต์
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ณ เดื อ น
กรกฎาคม 2561 มีจานวน 409,692 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 (จานวน 421,266 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (MoM) มีอัตรา
การชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.75 ทั้งนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับยอดขายในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 จากรถกระบะ เครื่องยนต์ดีเซล
และรถยนต์ นั่ ง ขนาดไม่ เกิ น 1800 ซี ซี และตลาด
ส่ งออกที่ ข ยายตั ว ในปแถบเอเชี ย ตะวั น ออกกลาง
แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้
การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วน
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ในประเทศ และเศรษฐกิ จโลก (ภาวะ
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม เดื อ นกรกฎาคม 2561,
กระทรวงอุตสาหกรรม)
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ที่มา: กศร.สป.รง.

ที่มา: กศร.สป.รง.
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3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์
การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ณ เดือนกรกฎาคม 2561 มีจานวน 1,046,688 คน
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 (จานวน 1,055,645 คน)
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารฯ (MoM) ชะลอ
ตัว อยู่ที่ ร้อยละ -0.85 แต่ปรับ ตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนที่
ผ่านมา ตามการส่งออกอาหารไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.5 ในหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ น้าตาลทราย
อาหารพร้ อ มรั บ ประทาน ทู น่ า กระป๋ อ ง เป็ น ต้ น
(สถาบันอาหาร 2561, กรกฎาคม) สรุปสถานการณ์
ส่งออกสินค้าอาหารไทย. การประชุมคณะกรรมการ
ดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2561, สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม)
การจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สั ต ว์ ค าดว่า มี แ นวโน้ ม ปรับ ตั ว เพิ่ มขึ้ น เนื่ อ งจากไทย
มีแนวโน้มขยายการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นทดแทนสินค้า
จากสหรัฐฯ ทั้งนี้ป ระเทศคู่ค้ามีค วามต้องการสิ นค้ า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ
ประกอบกั บ ปั จ จั ย บวกจากนโยบายสนั บ สนุ น ภาค
เกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ณ เดื อ น
กรกฎาคม 2561 มีจานวน 99,314 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุน ายน 2561 (มีจานวน 222,346 คน) พบว่า
การจ้างงานในอุตสาหกรรม (MoM) ลดลงอยู่ที่ร้อยละ
-55.33 ทั้งนี้การชะลอตัว เกิดจากการสุ่มตัว อย่างใน
การส ารวจเท่ า นั้ น สิ น ค้ า สิ่ ง ทอยั ง คงขยายตั ว ได้ ดี
โดยเฉพาะกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยคุณสมบัติ
พิเศษ อาทิ เส้นใยคอลาเจน เส้นใยอาระมิด ประกอบ
กั บ ในช่ว งกลางปี มี การขายสิ นค้ าเพื่ อ ล้ างสต๊อ กเพื่ อ
เตรียมผลิตสินค้าใหม่ ทาให้ การจาหน่ายในประเทศ
สูงขึ้น
การจ้างงานอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่ามีแนวโน้ม
ขยายตั ว ได้ จ ากการส่ ง ออก เนื่ อ งจากค าสั่ ง จาก
ต่างประเทศยั งมี ต่อ เนื่ อ งจากประเทศคู่ค้ าหลั ก และ
ตลาดศั ก ยภาพสู งซึ่ ง เป็ น ผลมาจากเศรษฐกิ จ โลกที่
ขยายตัว
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5. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
การจ้างงานอุ ตสาหกรรมเครื่อ งนุ่ งห่ ม ณ เดื อ น
กรกฎาคม 2561 มีจานวน 294,715 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 (มีจานวน 297,620 คน) พบว่า
มีการจ้างงานชะลอตัว เล็ กน้อย (MoM) อยู่ที่ ร้อยละ
-0.98 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกที่นาเข้ามาจากประเทศจีนและ
เวียดนาม
การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
คาดว่าอาจจะทรงตัว เนื่องจากการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
มีแนวโน้มทรงตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อเสื้อผ้าจาก
ต่างประเทศที่นาเข้ามาในไทย ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น
ราคาย่ อ มเยาจากจี น และกลุ่ ม สิ น ค้ าหรู แ บรนด์ ดั ง
ทั้ งนี้ อุ ต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ งห่ ม ได้ รับ ผลกระทบจาก
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ ฯกั บ จี น คื อ ไทยจะมี
โอกาสส่งออกไปสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ทดแทนสินค้าจากจีน
แต่ ห ากจี น ส่ งออกไปสหรั ฐ ฯลดลง คาดว่ าจะส่ งมา
จาหน่ายในไทยเพิ่มขึ้น
6. อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมขายส่ งขายปลี ก
เดือนกรกฎาคม 2561 มีจานวน 2,661,351 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 มีจานวน 2,410,350 คน (MoM)
พบว่า ขยายตั วร้อยละ 10.41 สอดคล้ อ งกับ เครื่องชี้
การบริ โ ภคเอกชน ขยายตั ว ดี ต่ อ เนื่ อ งจากระยะ
เดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย
ปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้นตามรายได้
ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตร (รายงานเศรษฐกิจ
และการเงิ น เดื อ นกรกฎาคม 2561, ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย)
การจ้างงานในอุ ตสาหกรรมขายส่ ง ขายปลี ก
อาจมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากยังคงมีความต้องการ
จ้ า งงานเพื่ อ รองรั บ การขยายสาขาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งนี้ ปัจจุบั น ผู้ ประกอบการได้เริ่มน าเทคโนโลยีและ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาช่ ว ยในงานขายและการ
บริ ห ารจั ด การร้ า นมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการ
จ้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะสู ง เพิ่ ม ขึ้ น ดั งนั้ น ผู้ ท างานใน
อุตสาหกรรมนี้ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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7. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมแม่ พิ มพ์ ณ เดื อน
กรกฎาคม 2561 มีจานวน 186,564 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 (มีจานวน 224,603 คน) (MoM)
พบว่าการจ้างงานชะลอตัวร้อยละ -16.94
อุตสาหกรรมแม่ พิ มพ์ ในประเทศไทยป็ นอุ ตสาหกรรม
ที่ เชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรมอื่ นหรื อเรี ยกว่ า Mould and Die
Mother of Industry ส่ ว นใหญ่ เป็ น สถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผลิตแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์
พลาสติ ก และเป็ นผู้ รั บจ้ างผลิ ตแม่ พิ มพ์ ซึ่ งชิ้ นงานมี
หลากหลาย ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็ กทรอนิกส์ สกรู เพลา เครื่องมื อช่าง เป็ นต้ น
ดั งนั้ นการจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมแม่ พิ มพ์ คาดว่ า
มี แนวโน้ ม ขยายตั วได้ สอดคล้ องกั บ ความต้ องการที่
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศของสิ น ค้ า ประเภท
ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทอร์นิกส์
8. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ เดือน
กรกฎาคม 2561 มีจานวน 1,283,254 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 (จานวน 1,366,386คน) พบว่ามี
อั ต ราการช ะลอตั ว (MoM) อยู่ ที่ ร้ อ ยละ -6.08
สอดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้ า งที่ ยั ง หดตั ว
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามการลงทุ น ด้ า นการก่ อ สร้ า ง
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ของปีก่อน ตามยอดจาหน่ายวัส ดุก่อสร้างที่ขยายตัว
โดยเฉพาะซี เมนต์ ผ สม เสาเข็ ม คอนกรี ต (รายงาน
เศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2561, ธนาคาร
แห่งประเทศไทย)
การจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างคาดว่ามีแนวโน้ม
ทรงตัว เนื่องจากยังคงมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ต่ อเนื่ องจากการก่ อสร้ างภาคเอกชนที่ ยั งขยายตั วได้
ประกอบกั บภาคก่ อสร้างของประเทศเพื่ อนบ้ านมี แนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นตามแผนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การขยายลงทุนภาคอสังหาริมทรั พย์ ซึ่งจะเป็นโอกาส
ให้ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งไทยขยายตลาดไปยั งประเทศ
ใกล้เคียงได้เพิ่มขึ้น (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561)
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9. อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมไม้ และเครื่ องเรื อน
ณ เดือนกรกฎาคม มีจานวน 204,879 คน เมื่อเทียบกับ
เดื อนมิ ถุ นายน 2561 (มี จ านวน 239,814 คน) พบว่ า
มี อั ตราการชะลอตั วอยู่ ที่ (MoM) ร้ อ ยละ -14.58
สอดคล้ องกั บดั ชนี ผลผลิ ตอุ ตสาหกรรม (ถ่ วงน้ าหนั ก
มูลค่าเพิ่ม) เดือนกรกฎาคม 2561 สาขาการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน อยู่ที่ร้อยละ -29.21
การจ้างงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
คาดว่าอาจมีแนวโน้ม ทรงตัว เนื่ องจากการลงทุ นใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่จะส่ งเสริมให้เกิด
การลงทุ น ในตลาดอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่
ภาคตะวั น ออก นอกจากนี้ แนวโน้ ม ความต้ อ งการ
สิ น ค้ า เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละชิ้ น ส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในตลาด
อาเซียนจากการลงทุ น ด้ านอสั งหาริมทรัพ ย์ ทั้ งที่พั ก
อาศัย โรงแรม และรีสอร์ท ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย เนื่องจากสินค้ าเฟอร์นิเจอร์
ไทยมีรูปแบบดีไซน์ที่สวยงาม และมีคุณภาพ
10. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน
การจ้ างงานในอุ ตสาหกรรมการเป็ นสื่ อกลางทาง
การเงิน ณ เดือน กรกฎาคม 2561 มีจานวน 451,583 คน
เมื่ อเที ยบกั บมิ ถุ นายน2561 (มี จ านวน 338,255 คน)
พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทาง
การเงิ น มี อั ตราการขยายตั ว (MoM) อยู่ ที่ ร้ อยละ 33.50
สะท้อนจากรายได้สุทธิของธนาคารพาณิชย์ และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/2561
(ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ไตรมาส 2/2561,
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ)
การจ้างงานในอุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทาง
การเงิ น คาดว่ า มี แ นวโน้ ม การจ้ า งงานขยายตั ว ได้
แม้ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทาให้ มีความ
ต้อ งการแรงงานในทั กษะที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม
และการทยอยปิ ด สาขาของธนาคาร อย่ างไรก็ ตาม
ธุรกิจธนาคาร การประกันภัยและการประกันชีวิต ยังคงมี
ความต้ องการจ้ างพนั กงานขายอย่ างต่ อเนื่ อง แม้ จะมี
รูปแบบการขายที่หลากหลายมากขึ้นก็ตาม
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ที่มา: กศร.สป.รง.

การจ้างงานในอุตสาหกรรมขนส่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2561
มี จ านวน 720,778 คน เที ย บกับ เดื อนมิ ถุ น ายน 2561
(จานวน 608,764 คน) พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรม
ขนส่ ง มี อั ต ราการขยายตั ว (MoM) อยู่ ที่ ร้อ ยละ 18.40
สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า
ที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม
ไปด้วย แม้ว่าราคาน้ามัน ปรับตัวสูงขึ้นแต่สินค้าในหลาย
หมวดยังขยายตัวตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
หมวดยานยนต์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโต
เลียม และหมวดเคมีภัณฑ์ (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
เดือนกรกฎาคม 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

การจ้างงานในอุตสาหกรรมการขนส่งคาดว่า จะ
ชะลอตัว ตามภาคการท่องเที่ยวที่จานวนนักท่องเที่ยว
ลดลง ขณะที่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ การบิ น ประสบ
ปัญหากับราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันจากสาย
การบินต้นทุนต่าหลายสายการบิน ที่เข้าให้บริการใน
ประเทศไทย ทั้ งนี้ แ ผนการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ
พิ เ ศษภาคใต้ (SEC) ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวันออก (EEC) เช่นโครงการสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟ
และท่าเรือเพื่อรองรับการส่งออกสินค้าจาก EEC ไปยัง
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเมืองรองในระยะต่อไป

ที่มา: กศร.สป.รง.

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

12. อุ ตสาหกรรมงานด้ านสุ ขภาพ สั งคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมด้ านสุ ข ภาพสั งคม
สงเคราะห์ ฯ ณ เดื อ นกรกฎาคม 2561 มี จ านวน
158,117 คน เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2561
(จ านวน 122,172 คน) พบว่ าการจ้างงานในอุ ตสาหกรรม
สุ ขภาพสั งคมสงเคราะห์ ฯ (MoM) ขยายตั วอยู่ ที่ ร้ อยละ
29.42 สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมการผลิ ตเภสั ช ภั ณ ฑ์
เดือ นกรกฎาคม 2561 ที่ ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้น และส่ งผล
ด้านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมด้ า นสุ ข ภาพสั ง คม
สงเคราะห์ ฯ คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของ
ธุรกิจด้านสุขภาพฯ จากการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมา
สนใจดูแลสุ ขภาพ ความงามและการเริ่มเข้าสู่ สั งคม
ผู้สูงอายุ ประกอบกับ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ
ให้ เป็ น ศูน ย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
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คือการสร้างบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ พื่ อ สร้ า งแรงดึ ง ดู ด ให้ กั บ
ผู้ รั บ บริ ก ารต่ า งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ ม Medical
Tourism

ที่มา: กศร.สป.รง.

ที่มา: กศร.สป.รง.

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

13. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
การจ้างงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
เดือนกรกฎาคม 2561 จานวน 405,011 คน เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 (จานวน 405,702 คน) พบว่าการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมมีอัตรา
การขยายตัว (MoM) ร้อยละ 1.08 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนที่ผ่ านมา ตามการเพิ่ มขึ้นของนักท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซีย อย่างไร
ก็ตามยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เรือล่มที่
จังหวัดภู เก็ ต ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยวจี น ที่ มี สั ด ส่ ว นราว
ร้ อ ยละ 30 ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งหมดลดลง
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2561,
ธนาคารแห่งประเทศไทย)
การจ้ างงานในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรมคาดว่ามีแนวโน้มลดลง ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการ
ลดลงของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ ยั ง ลดลง
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร
การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร ณ เดือน
กรกฎาคม 2561 มี จานวน 630,003 คน เที ยบกั บ
เดือนมิถุนายน 2561 (จานวน 507,639 คน) พบว่า
การจ้ างงานมี อั ตราการขยายตั ว (MoM) อยู่ ที่ ร้ อยละ
24.10 โดยในเดื อนกรกฎาคมมี จ านวนสถานประกอบการ
จั ดตั้ งใหม่ ประเภทธุ รกิ จภั ตตาคาร/ร้ านอาหาร 204 ราย
คิดเป็นสั ดส่ วนร้อยละ 3 ของประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่
ถือเป็น ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง จัดตั้งและเลิกกิจการ
ได้เร็ว จากการสารวจของสมาคมภัตตาคารไทย พบว่า
การบริโภคอาหารของคนไทยส่ วนใหญ่ รับ ประทาน
อาหารนอกบ้ า นเฉลี่ ย 2 มื้ อ ต่ อ วั น ประกอบกั บ
เทคโนโลยีทาให้ ธุรกิจอาหารมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การบริโภคผ่านการสั่งซื้อออนไลน์
การจ้างงานในอุตสาหกรรมภัตตาคาร คาดว่า
อาจมี แนวโน้มปรับ ตัว ดีขึ้น ได้ ตามการขยายตัว ของ
เศรษฐกิ จ ไทยและดั ช นี ภ าคบริ ก ารที่ มี แ นวโน้ ม
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ขยายตัว รวมถึงแผนการขยายสาขาร้านอาหารของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่จานวนมาก ที่มุ่งเปิดให้บริการ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3.4. แนวโน้มการจ้างงานรายอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง
การวิ เคราะห์ สั ญ ญาณการจ้ า งงานรายอุ ต สาหกรรมจากดั ช นี ชี้ น าที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ตลาดแรงงาน
ในรายอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารชะลอตั ว ในเกณฑ์ ที่ อ าจกระทบต่ อ การจ้ างงาน โดยมี อุ ตสาหกรรมต้ องเฝ้ าระวั ง
8 อุตสาหกรรม (ใช้ข้อมูล NSO ) คือ
ไตรมาส 2 ปี 2561
ความน่าจะเป็น
แนวโน้ม
การเฝ้าระวังการจ้างงานรายอุตสาหกรรม จ้านวน 8 อุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
0.99
แจ้งเตือน
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0.99
แจ้งเตือน
3. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
0.80
แจ้งเตือน
4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
0.99
แจ้งเตือน
5. อุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน
0.99
แจ้งเตือน
6. อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน
0.72
แจ้งเตือน
7. อุตสาหกรรมขนส่ง
0.92
แจ้งเตือน
8. อุตสาหกรรมงานด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์
0.99
แจ้งเตือน
กิจกรรมด้านบริหารชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ
รายการ

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

3.5 การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีชีน้าภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ
การวิเคราะห์สัญญาณการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม
ประเทศ อยู่ ในภาวะปกติ และคาดว่าไม่ ส่ งผลกระทบต่อ การจ้างงานของตลาดแรงงานไทยในอี ก 12 เดื อ น
ข้างหน้า กล่าวคือ ดัชนีชี้นาภาวะเศรษฐกิจเดือน กรกฎาคม 2561 ของประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศ OECD และ
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ชะลอตัว ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย ขยายตัว มีเพียงประเทศอินเดียที่ภาวะ
เศรษฐกิจทรงตัว

ประเทศ

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

ดัชนีชีน้า
ภาวะ
เศรษฐกิจ
เดือน
พฤษภาคม
2561

ค่า
อ้างอิง

100.00
99.60
99.90
100.20
98.80
101.40

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

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะชีน้าตลาดแรงงานไทย
เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

ค่า% ∆
(YOY)

แปลผล

สถานะ

ค่า% ∆
(YOY)

แปลผล

สถานะ

-0.39
-0.20
-0.20
0.30
-2.47
1.90

ขยายตัว
ชะลอตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ชะลอตัว
ขยายตัว

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

-0.49
-0.10
-0.39
0.10
-2.18
1.90

ชะลอตัว
ขยายตัว
ชะลอตัว
ชะลอตัว
ขยายตัว
ทรงตัว

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ติดตามข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การจ้างงานภาคเอกชนจากการสารวจภาวะการมีง านทาของประชากรรายไตรมาส (ล่าสุดไตรมาสที่ 2/2561) มูลค่าการส่งออก
สินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้กาลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสานัก งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนกรกฎาคม 2561
นามาวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของอุตสาหกรรมประกอบแนวโน้มโอกาสการจ้างงานในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้
ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งาน
ลูกจ้าง
เอกชน

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

-11.2

-11.98

-4.07

-2.02

ชะลอตัว

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

-2.01

-14.41

10.64

-4.37

ชะลอตัว

3. อาหาร
และอาหารสัตว์
(ISIC 10)

5.08

2.44

-2.48

3.7

ขยายตัว

4. สิ่งทอ
-สิ่งทอ (ISIC 13)
-ด้ายฝ้าย
(ISIC 1311)

8.62

4.74

-12.12

12.44

ขยายตัว

ประเภท
อุตสาหกรรม

ประเภท
อุตสาหกรรม

มูลค่าการ
ส่งออก
ณ
กรกฎาคม
2561

ดัชนี
ผลผลิต

อัตราการ
ใช้ก้าลัง
การผลิต

ดัชนี
การส่ง
สินค้า

ณ เดือนกรกฎาคม 2561
ดัชนี อัตราการใช้
ดัชนีความ
ค้าส่ง น้ามันดีเซล
เชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
ดัชนี อัตราการใช้
จ้านวน
ค้า
แก็ส NGV
นักท่องเที่ยว
ปลีก
-

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อัตราหนี
NPL

-

-

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน
แรงงานราย
อุตสาหกรรม

1.00

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ
การจ้างงาน
รายอุตสาหกรรม

ปัจจัยชีน้า

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน
100 %

- เศรษฐกิ จ ของคู่ ค้ า ยั ง ฟื้ น
ตั ว ไม่ ชั ด เจน และรู ป แบบ
ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก FTA

0.84

-10.28

-9.32

-13.22

3.47

9.06

3.21

19.07

6.86
(รถยนต์
อุปกรณ์และ
ส่วน
ประกอบ)
4.02
(อาหารทะเล
กระป๋องและ
แปรรูป)

13.17

11.92

6.31

-

-

-

-

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน

-การจ าหน่ ายรถยน ต์ ใ น
ประเทศขยายตั ว ตามการ
เติ บ โ ต ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
ภายในประเทศ

1.48

-2.85

-3.69

-

-

-

-

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจ้างงาน

- การส่งออกขยายตัว

-

-

-

-

-

1

9.05
17.93

-12.12
-19.72

3.67
5.64

-9.54
-7.56

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน
100%

- ได้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ต า ม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน

คาดการณ์
แนวโน้มภาวะ
การจ้างงาน

ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม

มูลค่าการ

ณ เดือนกรกฎาคม 2561
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ปัจจัยชีน้า

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สถานะ
ปัจจุบัน
การจ้าง
งาน
ลูกจ้าง
เอกชน

ส่งออก
ณ เดือน
กรกฎาคม
2561

ดัชนี
ผลผลิต

อัตรา
การใช้
ก้าลัง
การ
ผลิต

ดัชนี
การส่ง
สินค้า

ดัชนี
ค้าส่ง

อัตรา
การใช้
น้ามัน
ดีเซล

ดัชนี
ค้า
ปลีก

อัตรา
การใช้
แก็ส
NGV
-

5 .เค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม
(ISIC14)

-14.65

-3.69

-14.94

-7.77

ชะลอตัว

5.20

10.81

5.15

5.04

-

6. ขายส่ง ขายปลีกฯ
-ขายส่ง
-ขายปลีก

-1.04

2.19

-5.52

-0.12

ชะลอตัว

-

-

-

-

7. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แม่พิมพ์

-3.17

9.95

-0.48

7.51

ขยายตัว

-5.06
(แม่พิมพ์
หุ่น แบบ
หล่อโลหะ)

-

-

-

3.18
(มิ.ย.
61)
7.91
(มิ.ย.
61)
-

ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม
ประเภท
อุตสาหกรรม

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถานะ
ปัจจุบันการ
จ้างงาน
ลูกจ้าง
เอกชน

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

ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้
ประกอบ
การธุรกิจ
ท่องเที่ยว
จ้านวนนัก
ท่องเที่ยว

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม

อัตราหนี
NPL

แรงงานราย
อุตสาหกรรม

รายอุตสาหกรรม

-

-

-

0.81

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 81%

-

-

-

0.87

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 87%

-

-

-

0.98

มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน 98%

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

อัตรา
การเข้า
พัก
โรงแรม
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-

อัตราหนี
NPL

ค่าพยากรณ์
ระบบ
เตือนภัยด้าน
แรงงานราย
อุตสาหกรรม

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวการณ์จ้างงาน
รายอุตสาหกรรม

- อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ ม
(เสื้อผ้าสาเร็จรูป เสื้อผ้ากีฬา
และชุ ด ชั้ น ใน มี ค าสั่ ง ซื้ อ
เพิ่ ม ขึ้ น จากสหรัฐ อาเซี ย น
และยุโรป)
- กาลังซื้อในประเทศลดลง
- ข ย าย ฐาน ก ารผ ลิ ต ไป
ต่างประเทศ
-ดั ช นี อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชนขยายตัวจากอุป
สงค์ภายในประเทศ

-ขยายตัวตาม
อุตสาหกรรยานยนต์

ปัจจัยชีน้า

ดัชนี
ค้า
ปลีก
8. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ก่อสร้าง
-การผลิ ตปู นซี เมนต์
ปู น ข าว แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร์
(ISIC 2394)
-เหล็กและเหล็กกล้า
(ISIC 2410)
9. ไม้และเครื่องเรือน
-ก า ร ผ ลิ ต ไม้ แ ล ะ
ผลิ ต ภั ณฑ์ จากไม้ ฯ
(ISIC 20)
-การผลิ ตเฟอร์ นิ เจอร์
( ISIC 31)
10. การเป็ นสื่ อกลาง
ทางการเงิน

-9.51

0.71

-3.03

0.26

-5.38

11. ขนส่ง

9.59

6.27

-7.87

-7.55

5.37

-6.20

6.86

-24.44

-1.54

-6.08

-5.65

ชะลอตัว

จ้านวน
นักท่องเที่ยว

-

อัตรา
การใช้
ก๊าซ
NGV
-

-

-

-

1

มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 100%

-

-

-

-

-

1.00

มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 100%

6.47
(มิ.ย.61)

0

ไม่มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน

-ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
หดตัว

0.86

มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 86%

- ต้ น ทุ น สู งขึ้ น เนื่ อ งจาก
ราคาน้ามันและค่าแรงขั้นต่า
- มีการปรับเปลี่ยนใช้ระบบ
อัตโนมัติแทนคนเพื่อตอบรับ
การเติบโต้อย่างก้าวกระโดด
ของ e-commerce

3.64

8.71

6.30

6.50

10.43

2.54

2.73

3.21

-5.67

4.16

5.51

-1.41

-17.02

9.63

8.34

6.49

ชะลอตัว

-

-

-

-

-

-

-

-

ชะลอตัว

-

-

-

-

-

-0.2

-

-

ชะลอตัว

- การปรั บ ขึ้ น ค่ าแรงขั้ น ต่ า
เ ป็ น แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้
ผู้ ป ระกอบการในภาคการ
ผลิตลงทุนในระบบอัตโนมัติ
เพิ่ ม ขึ้น เนื่ องจากคุ้ มค่ ากว่ า
ใน ร ะ ย ะ ย า ว อี ก ทั้ งล ด
ปัญ หาด้านคุณภาพแรงงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับค่าแรง
-เติ บ โตตามการส่ ง ออกที่
ขยายตัวต่อเนื่องและอุปสงค์
ภายในประเทศ

ปัจจัยชีวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ลูกจ้างเอกชนในอุตสาหกรรม

ประเภท
อุตสาหกรรม

Q3/60

Q4/60

Q1/61

Q2/61

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถานะ
ปัจจุบันการ
จ้างงาน
ลูกจ้าง
เอกชน

มูลค่าการ
ส่งออก
ณ เดือน
กรกฎาคม
2561

ดัชนี
ผลผลิต

อัตรา
การใช้
ก้าลัง
การผลิต

ดัชนี
การส่ง
สินค้า

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

อัตราการ
เข้าพัก
โรงแรม
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อัตราหนี
NPL

ค่าพยากรณ์
ระบบเตือน
ภัยด้าน
แรงงานราย
อุตสาหกรรม

คาดการณ์แนวโน้ม
ภาวะการจ้างงาน
รายอุตสาหกรรม

ปัจจัยชีน้า

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

-2.31

13.ท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรม

-1.68

3.49

3.59

-28.96

-2.80

-30.15

9.11

ชะลอตัว

ขยายตัว

0.22

2.19

-3.11

4.91

6.34

33.83

21.93

26.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

มีโอกาสเกิดวิกฤตการ
จ้างงาน 100 %

- มูลค่าสินค้าทุนลดลง
ส่งสัญาณสะท้อนให้เห็นการ
ชะลอการผลิตและการ
ลงทุนในประเทศ
- อุตสาหกรรมยาขยายตัว
ตามแนวโน้มการขยายตัว
ของตลาดยาในประเทศและ
ตลาดส่งออกที่สาคัญ

-

-

1.00
(Q2/61)

-

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน

- จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและชาวไทย และ
เป็นผลจากการทาการตลาด
ก่อนฤดูท่องเที่ยวของไทย

1.24

-

0.00

ไม่มีโอกาสเกิดวิกฤต
การจ้างงาน

- มีความต้องการแรงงาน
เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโต
ของธุรกิจการท่องเที่ยว
- พนักงานร้านอาหารมี
อัตราการเปลี่ยนงาน
ค่อนข้างสูง

2.85
14. ภัตตาคาร

5.48

6.34

-17.54

-0.39

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชะลอตัว

-

-

-

-

-

-

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

ค่าอ้างอิง

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(YoY)
ณ กรกฎาคม 2561

สถานะ

0.00

1.97

ปกติ

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

2.70
2.30
22.22
-16.22
8.96
1.66

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

-1.42
-45.27
-8.80
-10.46
-4.72

-6.03
7.97
3.37
15.55
6.65

แจ้งเตือน
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

57.62

53.15

ปกติ

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

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

เดือนล่าสุด
(ก.ค.61)

เดือนก่อนหน้า
(มิ.ย.61)

เดือนล่าสุดของ
ปีก่อนหน้า
(ก.ค.60)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 61
(ก.ค.61)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 60
(ก.ค.60)

12,587,020

13,360,540

12,504,080

12,587,020

12,504,080
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(%YoY)
1.2 นอกภาคเกษตร
(แรงงานที่มีนายจ้าง ม.33)
(%YoY)
2. จ าน วนผู้ ว่ า งงานจาก ทะเบี ย น
ประกันสังคม (SSO)
(%YoY)

0.07

0.18

0.57

0.07

0.57

11,475,042

11,454,211

10,653,972

11,475,042

10,653,972

7.71

8.04

2.54

7.71

2.54

169,418

165,310

156,791

169,418

156,791

8.05

5.57

2.04

8.05

2.04

3.จานวนผู้ว่างงานจากการสารวจ (NSO)

382,500

426,370

476,330

382,500

476,330

(%YoY)
4.อัตราการว่างงาน : สสช

-19.70
1.0

2.76
1.1

21.74
1.2

-19.70
1.0

21.74
1.2

เดือนล่าสุด
(ก.ค.61)

เดือนก่อนหน้า
(มิ.ย.61)

เดือนล่าสุดของ
ปีก่อนหน้า
(ก.ค.60)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 61
(ก.ค.61)

ต้นไตรมาสปัจจุบัน
เดือนล่าสุดปี 60
(ก.ค.60)

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

11,147
-27.88
27,496
-37.50
21,972
-43.71

15,754
65.07
37,985
14.74
39,036
16.37

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

15,754
65.07
37,985
14.74
39,036
16.37

ตัวชีวัดทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
5. โอกาสในการทางาน
5.1 ผู้สมัครงานใหม่
(%YoY)
5.2 ตาแหน่งงานว่าง
(%YoY)
5.3 การบรรจุงาน
(%YoY)

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

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

ตารางบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชีน้าเศรษฐกิจการแรงงาน
ชื่อบทวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล/เว็บไซต์

1 .ภ าว ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส าห ก ร ร ม ส น ง.เศ รษ ฐกิ จ อุ ต ส าห ก รร ม
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th
2.รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไทยประจาเดือนกรกฎาคม 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th

ประเภทการเผยแพร่
วันที่เผยแพร่
รายเดือน
ราย
ไตรมาส
ส.ค. 2561
✓
✓

ส.ค. 2561

3.ราย งาน เศรษ ฐกิ จ แ ล ะ ก ารเงิ น ธนาคารแห่งประเทศไทย
เดือนกรกฎาคม 2561
www.bot.or.th

✓

ส.ค. 2561

4.สรุป ผลการส ารวจภาวะการท างาน สนง.สถิติแห่งชาติ
ของประชากรเดือนกรกฎาคม 2561
www.nso.go.th

✓

ก.ย. 2561

5. ข้อมูลจานวนผู้มีงานทาที่เป็นลูกจ้าง สนง.สถิติแห่งชาติ
ภาคเอกชนจ าแนกตามอุ ต สาหกรรม www.nso.go.th
จากข้อมูลการสารวจภาวะการทางาน
ของประชากรไตรมาส 2/2561
6. NESDB ECONOMIC REPORT
สนง.คณะกรรมการพั ฒ นาการ
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2561 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแนวโน้มปี 2561
www.nesdb.go.th
7. Social Situation and Outlook สนง.คณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 2/2561
สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

✓

ก.ย. 2561

✓

ก.ย. 2561

✓

ส.ค. 2561

หมายเหตุ
แสดงข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ดั ช นี
ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กรกฎาคม 2561
แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยป ระจ าเดื อ น ก รกฎ าคม
2561
แสดงข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ดั ช นี
ชี้ น าเศรษฐกิ จ มหภาคและการ
เงินเดือนกรกฎาคม 2561
แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากรกรกฎาคม 2561
แสดงข้ อ มู ล จ านวนผู้ มี ง านท า
จาแนกอุต สาหกรรม ไตรมาสที่
2/2561
แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
เศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ไต ร ม า ส
2/2561และแนวโน้มปี 2561
แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่
2/2561
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8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)

http://social.nesdb.go.th
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)

✓

-

ส.ค. 2561

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th

✓

-

ส.ค. 2561

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
(Macro Weekly Review)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
www.fpo.go.th

✓

-

ส.ค. 2561

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

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

✓

-

ส.ค. 2561

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ณ กรกฎาคม 2561
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

✓

ส.ค. 2561

แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อิ น เดี ย
อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และยุโรป
เดือนกรกฎาคม 2561
แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป
และจีน เดือนกรกฎาคม 2561
แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิ จของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย
เดือนกรกฎาคม 2561
แสดงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561
แสดงข้ อมู ลผลการส ารวจความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจจากกลุ่มตัวอย่าง
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดใหญ่
609 ราย เป็นรายเดือน
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