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Early Warning SystemEarly Warning System

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ
©ºÑºà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á (¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2564)

¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ Á. 33 ÁÕ¨Ó¹Ç¹ 11.05 ÅŒÒ¹¤¹
Å´Å§ 468,705 ¤¹ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ -4.07 
¨Ò¡à´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹»‚¡‹Í¹

  114,212 ¤¹
(-24.52%)
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 134,296 ¤¹
(-4.11%)

 40,312 ¤¹
(-2.37%)

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃ¤ŒÒ
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·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÁÕ¨Ó¹Ç¹
3.19 áÊ¹¤¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 102,877 ¤¹
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 47.71(78.42%)

 13,460 ¤¹

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 15,668 ¤¹
(29.81%)

12,883 ¤¹
(37.82%)

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม 
= 2.80%
สูงกวาเดือนกอน
แตต่ำกวาเดือนเดียวกัน
ปกอน

¡ÒÃ¤ŒÒ
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2

3

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¼ÙŒ¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á
¨Ó¹Ç¹ 1.03 áÊ¹¤¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 55,596 ¤¹
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 117.70

·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

 12,317 ¤¹
(252.24%)

 7,418 คน 
(63.27%)

¡ÒÃ¤ŒÒ
 3,281 คน
(59.61%)

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.90%
ต่ำกวาเดือนกอน แตสูงกวาเดือนเดียวกันปกอน 
(ผูถูกเลิกจางคิดเปน 32.28% ของผูวางงาน
ในระบบฯ ทั้งหมด)

à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2564

สรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงาน

1 จางงาน 12 เดือนขางหนา
สงสัญญาณทางบวก สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน

 0.03 ปกติ (สีเขียว)
ตัวชี้นำดานเศรษฐกิจ เตือน 1 ตัว 

จากทั้งหมด 26 ตัว

2

**หมายเหตุ : % คือ รอยละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

3

¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÐÂÐÊÑé¹

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564 ¡Ã¡®Ò¤Á 2564

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
 91,777 ¤¹
(23.19%)

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
 82,237 ¤¹
(20.08%)

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
14,961 ¤¹
(-10.27%)

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
 36,410 ¤¹
(-20.48%)

4
¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÐÂÐÂÒÇ

ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤ÁÍÕ¡ 12 à´×Í¹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
ÁÕâÍ¡ÒÊÃŒÍÂÅÐ 9.18% ·Õè¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹ 4 ËÁ×è¹¤¹

áÅÐ¼ÙŒ¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹ 2 ËÁ×è¹¤¹
àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºà´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹
à»š¹àÇÅÒµÔ´¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 11 à´×Í¹

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹



  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÃÒÂÊÒ¢Ò  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÃÒÂÊÒ¢Ò

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ àÁ.Â. 63)

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ àÁ.Â. 63)

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

หนวย : คน

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ àÁ.Â. 63)

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ
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·Õè¾Ñ¡áÃÁ

¸ØÃ¡Ô¨·‹Í§à·ÕèÂÇ/
¡ÒÃ¨Ñ´¹Óà·ÕèÂÇ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÈÔÅ»ÐáÅÐ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ /
ËŒÍ§ÊÁØ´ ËÍ¨´ËÁÒÂàËµØ / 
¡ÒÃ¡ÕÌÒ ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§
 

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
Ê‹Ç¹ºØ¤¤ÅÍ×è¹ æ

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ»Ò / ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÅ´¹éÓË¹Ñ¡ / 
¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÇÒÁ§ÒÁ / ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¿Í¡áÅÐÂŒÍÁÊÕ

 
¢¹Ê‹§·Ò§¹éÓ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§·ÐàÅáÅÐµÒÁá¹ÇªÒÂ½˜›§·ÐàÅ /

¢¹Ê‹§¼ÙŒâ´ÂÊÒÃáÅÐÊÔ¹¤ŒÒÀÒÂã¹»ÃÐà·È

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวสูงกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มี.ค. 64)

 เม.ย. 64 
หดตัว -4.07 % จากปกอน 

และหดตัว -0.35 % จากเดือนกอน”

“ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§¢ÂÒÂµÑÇÊÙ§¡Ç‹Ò
·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ¨Ò¡à´×Í¹·ÕèáÅŒÇ (ÁÕ.¤. 64)

àÁ.Â. 64 
¢ÂÒÂµÑÇ 117.70 % ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

áÅÐË´µÑÇ -21.18 % จากเดือนกอน”

“ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹¢ÂÒÂµÑÇµèÓ¡Ç‹Ò
·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ¨Ò¡à´×Í¹·ÕèáÅŒÇ (ÁÕ.¤. 64)

àÁ.Â. 64 
¢ÂÒÂµÑÇ 47.71 % ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

áÅÐË´µÑÇ -7.92 % จากเดือนกอน”

อัตราการวางงาน     อัตราการเลิกจาง     การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
      ในป 2564

14.28%   10.48%       405.76%โรงแรม รีสอรท และหองชุด / 
ลานตั้งคายพักแรม /การบริการที่พักแรม 

µÑÇá·¹¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ / 
¸ØÃ¡Ô¨¨Ñ´¹Óà·ÕèÂÇ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�
 

13.96%   11.79%       304.88%

3 8.89%     6.41%           282.70%

7.14%     3.41%             142.64%

6.74%     4.72%             158.64%

ÈÔÅ»Ð ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ 
áÅÐ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ

-3,353
(-2.58%)

-134,296
(-4.11%)

-36,578
(-6.01%)

-40,312
(-2.37%)

+18,195
(4.16%)

-114,212
(-24.52%)

  ÍØÊÊÒË¡ÃÃÁà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹  ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹

+514
(29.22%)

+15,668
(29.81%)

+6,676
(70.16%)

+12,883
(37.82%)

+6,615
(71.59%)

+13,460
(78.42%)

-197
(-43.68%)

+7,418
(63.27%)

+2,433
(147.90%)

+3,281
(59.61%) +2,628

(145.03%)

+12,317
(252.24%)
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