


สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ กุมภาพันธ 2559 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 
- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ 2559  มีจํานวน 10,348,753 คน  มีอัตราการขยายตัว 

อยูที่รอยละ 2.90 (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา (มกราคม 2559 อยูที่รอยละ 3.10) 
- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ  2559 มีจํานวน 123,087  

คน มีอัตราขยายตัวอยูที่รอยละ 25.58 (YoY)  ซึ่งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา (มกราคม 2559 อยูที่รอยละ 19.02 ) 
- การเลิกจาง จากตัวเลขผูถูกเลิกจางที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานของกรมการจัดหางานเดือนกุมภาพันธ  

2559 มีจํานวน 7,915 คน มีอัตราขยายตัวอยูที่รอยละ 26.06 (YoY) ซึ่งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา (มกราคม 2559 อยูที่รอยละ 18.03) 

แนวโนมการจางงาน วางงาน และการเลิกจาง  

  การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน 
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว (ถาไมเกิน 5 ตัวจะแสดงภาวะปกติ  ซึ่งมีเพียงดัชนี 1 ตัว คือ มูลคาการสงออก ที่ชะลอตัว) 

ปจจัยที่สนับสนุน  
-  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย โดยใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยและปานกลาง 

ผานธนาคารอาคารสงเคราะห ลดการเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยเหลือ 
รอยละ 0.01 และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารอยละ 20 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย สําหรับรายไดที่จายไปเพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพยเพื่อเปนที่อยูอาศัยของตนเอง ที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดมูลคาไมเกิน 3 ลานบาท  

-  นโยบายการเงินที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําที่  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

-  ภาครัฐกําหนดมาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอยโดยสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบาน
ผานการใหสินเชื่อกองทุนหมูบานวงเงินรวม 100,000 ลานบาท และสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลวงเงินรวมไมเกิน 
36,275 ลานบาท รวมทั้งรัฐบาลกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท และพักหนี้เกษตรกร 
รายยอยที่มีหนี้คงคางต่ํากวา 500,000 บาท 

-  มาตรการการเงินและการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในระยะ
เรงดวน โดยลดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําไรสุทธิตั้งแต 300,001 บาทข้ึนไป เปนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิเปนเวลา 2 รอบบัญชี 
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก
เชน เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง และกลุมอุตสาหกรรมวิจัยพัฒนา 

      -   การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนมกราคม 2559 มีจํานวน 269 โรงงาน  
การจางงาน 6,879 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 59 โรง จํานวนคนงาน 7,549 คน  
           -   การอนุมัติโครงการกอสรางพื้นฐานของภาครัฐจะสงผลดีตอการลงทุนภาคเอกชนในภาพรวมใหปรับตัวดีข้ึนชวงปลายป 
2558 ครม. มีมติวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติวงเงินลงทนุกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 3 สาย วงเงิน 160,420 
ลานบาท ซึ่งจะสงผลตอเนื่องมายังการลงทนุภาคเอกชนและตอเนื่องมายังตลาดแรงงาน 

-   การที่คาเงินบาทออนจะสงผลดีตอราคาสินคาสงออกถูกลงในสายตาผูซ้ือชาวตางชาติซ่ึงจะตองพิจารณา 
ถึงความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกนั้น ๆ และตองบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนกับคูคาอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอจํากัด 

 -  การบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ครัวเรือนระมัดระวังการใชจาย ซึ่งสอดคลองกับรายไดภาคเกษตรที่หดตัว
ตอเนื่อง การสงออกหดตัวตอเนื่องจากผลของเศรษฐกิจจีนและเอเชียชะลอลง 

-  ปริมาณและราคาสินคาเกษตรในตลาดมีแนวโนมลดลง (ยางพารา และมันสําปะหลัง) สงผลตอรายไดเกษตรกรที่ออนแอ 
และสินคาเกษตรสงออกหดตัว 
แนวโนมการวางงาน 
 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซึ่งอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทาํภาคเอกชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
แสดงสถานะปกต ิ

แนวโนมการเลิกจาง 
 แนวโนมการเลิกจาง จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซึง่อาศัยขอมูลการแจงและตรวจพบจากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน แสดงสถานะปกติ 
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,   
 

สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และภาวะเศรษฐกิจไทย 
 

1. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนมกราคม 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปท่ีผานมารอยละ 3.30 แตขยายตัวรอยละ 2.25 เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 โดยท่ีอุตสาหกรรมท่ีสงผล 
ดานลบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก รถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบยานยนต ผลิตภัณฑเหล็ก 
และเสื้อผาสําเร็จรูป 

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนมกราคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(MOM) 

เดือนมกราคม 2559  
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 107.51 
เพิ่มข้ึน 

รอยละ 2.25 

107.51 
ลดลง 

รอยละ 3.30 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 63.93 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ี
สงผลดานบวก ตอดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

เคร่ืองปรับอากาศ 
น้ําตาล สวนประกอบยานยนต 

ผลิตภัณฑยาง 
ผลิตภัณฑเหล็ก 

น้ํามันพืชเพื่อการบริโภค 
เคร่ืองปรับอากาศ  

เคร่ืองประดับเพชรพลอย 
ผลิตภัณฑพลาสติก 

ผักและผลไมกระปอง 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ี
สงผลดานลบ ตอดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม 

รถยนต  
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

เบียร ยา  
เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล 

 

รถยนต  
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
สวนประกอบยานยนต 

ผลิตภัณฑเหล็ก 
เสื้อผาสําเร็จรูป 

 
ท่ีมา: การประชุมคณะกรรมการดชันีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ประมวลผลโดย ศูนยขอมลูเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร(Executive Summary) 
สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ กุมภาพันธ 2559 

 

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนมกราคม 2559 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

269 แหง 6,879 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 67 แหง 
(24.91%) 

2,077 คน 
(30.19%) 

    -สวนภูมิภาค 202 แหง 
(75.09%) 

       4,802 คน 
(69.81%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S    248 แหง 3,159 คน 
ขนาด M     16 แหง 1,615 คน 
ขนาด  L      5 แหง        2,105 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 135 แหง 3,829 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-3.30% 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (29 กุมภาพันธ 2559) 

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


  บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) http://warning.mol.go.th หนา 2 
  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม 

ภาวะปจจุบัน (ธ.ค.58) แนวโนม  ท่ีมา 

         ในเดือนมกราคม 2558 แรงสงของเศรษฐกิจไทยมีทิศทาง
แ ผ ว ล ง ส า เ ห ตุ ห ลั ก ม า จ า ก ป จ จั ย ชั่ ว ค ร า ว ท่ี เ ริ่ ม ห ม ด ไ ป  
ท้ังการเรงซ้ือรถยนตและมาตรการเรงการใชจายของครัวเรือน
ในช ว งปลายป  ทํา ใหการบริ โภคภาคเอกชนชะลอตั วบ า ง  
ประกอบกับการใชจายภาครัฐชะลอลง หลังเรงเบิกจายในเดือนกอน 
ดานมูลคาการสงออกสินคาหดตัวสูงตามเศรษฐกิจจีนและอาเซียน 
ท่ีชะลอตัว และราคาสินคาสงออกท่ีลดลงตามราคาน้ํามัน สงผลให
การผลิตและการลงทุนภาคเอกชนยังอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ดี  
การทองเท่ียวยังเปนแรงขับเคลื่อนหลักท่ีสนับสนุนใหภาคบริการ
ขยายตัวด ี

          คาดวาเศรษฐกิจจะยังอยูในทิศทางฟนตัวอยางชาๆ ตอเนื่องจากเดือนกอน  
โดยยังมีแรงผลักดันจากการใชจายและมาตรการกระตุนการลงทุนภาครัฐ โดยปรับเพ่ิม
มูลคาโครงการ PPP จาก 1,000 ลานบาท เปน 5,000 ลานบาท ขณะท่ี ครม.มีมติเห็นชอบ
แนวทางการ เ พ่ิ มงบประมาณป  2559  อี ก  56 ,000 ล านบาท เ พ่ื อสนับสนุ น 
การปฎิรูปประเทศ รวมถึงมาตรการชวยเหลือชาวสวนยางวงเงิน 4.5 พันลานบาท เพ่ือรับ
ซ้ือยาง 100,000 ตัน ในราคาสูงกวาราคาตลาด อยางไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจยังคง 
ถูกกดดันจากปญหาหนี้ครัวเรือน ภัยแลงท่ีมีความรุนแรงในรอบ 22 ป ราคาสินคาโภคภัณฑ
ตกต่ํา และการสงออกท่ียังซบเซาคาดวาจะหดตัวตอเนื่องตามเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ
ท่ียังอยูในชวงชะลอตัว ขณะท่ีเงินเฟอพ้ืนฐานมีแนวโนมชะลอลงอีก จากการปรับลด 
คาโดยสาร รวมถึงราคาสินคาอุตสาหกรรมท่ีปรับลดลงตามตนทุนท่ีลดลง 

รายการเศรษฐกิจ
และการเงินเดือน
มกราคม 2559, 
ธ น า ค า ร แ ห ง
ประเทศไทย 

 
ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ) 
  ณ เดือนมกราคม 2559  : ผูวางงานจํานวน 346,540คน  
                                    : อัตราการวางงาน 0.9 
                                                 

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

0.9% 

http://warning.mol.go.th/
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สวนท่ี 2  ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน ณ  เดือนกุมภาพันธ 2559 (ตัวเลขกระทรวงแรงงาน) 
 

 ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ 2559 อยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบประกันสังคม
มีผูประกันตน จํานวน 10,348,753 คน มีอัตราการขยายตัว 2.90% (YoY) ซึ่งชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา ซึ่งอยูที่ 
3.10% (YoY) สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ 
2559 มีจํานวน 123,087 คน มีอัตราขยายตัวอยูที่ 25.58% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และขยายตัวอยูที่ 
7.83 % (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ที่มีจํานวน 114,150 คน อยางไรก็ตาม การเลิกจางจากตัวเลขผูถูกเลิกจางที่
ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน เดือนกุมภาพันธ 2559 อยูที่ 7,915 คน มีอัตราขยายตัว (YoY) อยูที่ 
26.06% ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แตมีอัตราการชะลอตัวที่ -14.14% (MoM) 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา ซึ่งมีจํานวน 9,218 คน 

 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
มกราคม 2559 กุมภาพันธ 2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ 2559 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

-0.74 0.33 3.10 2.90 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

-7.60 7.83 19.02 25.58 

จํานวนผูถูกเลิกจาง  
(ผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน จากสาเหตุเลิกจาง กรมการจัดหางาน) 

31.05 -14.14 18.03 26.06 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

2.1 สถานการณจางงาน                                                                                                                                                                  
 จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มีลูกจางที่มีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,348,753 คน 
มีอัตราการขยายตัว 2.90% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา (เดือนกุมภาพันธ 2558) ซึ่งมีจํานวน 10,057,328 คน                   
แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ 2559 เทียบกับเดือนมกราคม 2559 โดยในเดือนกุมภาพันธ 
2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู 2.90% ชะลอตัวจากเดือนมกราคม 2559 (%YoY) ซึ่งอยูที่ 3.10% สถานการณ 
การจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพที่ 1 และ 2)  

2.2 สถานการณวางงาน 
(ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มีผูวางงานจํานวน 123,087 คน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว     
(เดือนกุมภาพันธ 2558) มีจํานวน  98,015 คน แสดงวาผูวางงานมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา มีอัตราการขยายตัว 
(%YoY) อยูที่ 25.58% ซึ่งตัวเลขเพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม 2559 เทียบกับเดือนมกราคม 2558 (%YoY) ซึ่งอยูที่ 19.02%  
แตวาหากเทียบระหวางเดือนกุมภาพันธ 2559 กับเดือนมกราคม 2559 (%MoM) ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่แลว 
ซึ่งอยูที่ -7.60% มาอยูที่ 7.83% (ดูแผนภาพที่ 3 และตารางที่ 1) 
 

 
 
 

1) จํานวนผูวางงาน (กุมภาพันธ 2559) จํานวน 123,087 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ กุมภาพันธ 2558) 
- MoM (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ มกราคม 2559)                                               

  25.58 % 
% 

2) จํานวนผูวางงาน (มกราคม 2559) จํานวน 114,150 คน 

 
 

- YoY (มกราคม 2559 เทียบกับ มกราคม 2558) 
- MoM (มกราคม 2559 เทียบกับ ธันวาคม 2558)                                                                                 

              19.02 
             -7.60 

% 
% 
 

7.83 
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2.3 สถานการณเลิกจาง 
(ผูถูกเลิกจาง หมายถึง ผูถูกเลิกจางที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากกรมการจัดหางาน) 

1) ผูถูกเลิกจาง (กุมภาพันธ 2559) จํานวน 7,915 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ กุมภาพันธ 2558) 

- MoM (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ มกราคม 2559) 
 26.06 

-14.14 
% 
% 

2) ผูถูกเลิกจาง (มกราคม 2559) จํานวน 9,218 คน 
 - YoY (มกราคม 2559 เทียบกับ มกราคม 2558) 

- MoM (มกราคม 2559 เทียบกับ ธันวาคม 2558) 
 18.03 

31.05 
% 
% 

  

 จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มีผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคมจํานวน 7,915 คน (มีอัตราขยายตัว 
อยูที่ 26.06%) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว (กุมภาพันธ 2558) มีจํานวน 6,279 คน ดังนั้น ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 
สถานการณเลิกจางยังตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง เนื่องจากตัวเลขการเลิกจางเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาชะลอตัว (MoM) อยูที่ 
-14.14 (ดูแผนภาพที่ 4 และตารางที่ 2) อยางไรก็ตามถือวาการเลิกจางอยูที่ 26.06% ซึ่งต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย 3 ป ในชวงเศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพ ซึ่งอยูที่ 41.01% (ใชฐานขอมูลป 2548–2551) ทั้งนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพื้นที่ทุกจังหวัด
ติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโนมและ
สัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวของการจางงานของธุรกิจทุกขนาดในพื้นที่จังหวัดอยางใกลชิด 
พรอมจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันปญหาและสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขไดทันทวงที 
 
แผนภาพท่ี 1 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
 

 
 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 

 

 

ต.ค.58 ลูกจางท่ีมี  
นายจาง 10,266,653 คน 
พ . ย . 5 8  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,363,495 คน 
ธ.ค.58 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,391,761 คน 
ม . ค . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,314,511 คน 
ก . พ .  5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,348,753 คน 
 
 

ก.พ. 59 ผูวางงาน 
123,087 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 25.58 % (YoY) 
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แผนภาพท่ี 2: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกนัตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33:YoY) 

 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

 
 

แผนภาพท่ี 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 
 
 

 
 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33
อัตราการเปล่ียนแปลง

เดือน 

 

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤต
แฮมเบอรเกอร 

ส.ค.52 = -2.93% 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
มิ.ย.52= 195.25% 

มิ.ย.58/มิ.ย.57 = 2.66% 
ก.ค.58/ก.ค.57 = 2.89% 
ส.ค.58/ส.ค.57 = 3.15% 
ก.ย.58/ก.ย.57=2.90% 
ต.ค.58/ต.ค.57=2.79% 
พ.ย.58/พ.ย.57=3.78% 
ธ.ค.58/ธ.ค.57=3.61% 
ม.ค.59/ม.ค.58=3.10% 
ก.พ.59/ก.พ.58 = 2.90% 

ก.พ.59 = 123,087 คน 
%YoY = 25.58 % 
%MoM = 7.83 % 
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ตารางท่ี 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 : อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออกของ 
กรมการจัดหางาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เดือน/ป
2553 2554 2555

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2553 - 2559 : YoY

2559255825572556

ผลของวิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 

ก.พ.52 = 734.13% ผลของอุทกภัยปลายป 2554 
ธ.ค.54 = 240.27% 

เลิกจาง ก.พ.59 = 7,915 คน 
%YoY = 26.06 % 
ลาออก ก.พ.59 = 51,143 คน 

%YoY = 6.99 % 
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ตารางท่ี 2: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก 
ของกรมการจัดหางาน 

 

 

 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน/ป
เลิกจาง 

(คน)
%YoY

ลาออก 

(คน)
%YoY

เลิกจาง 

(คน)
%YoY

ลาออก 

(คน)
%YoY

เลิกจาง 

(คน)
%YoY

ลาออก 

(คน)
%YoY

เลิกจาง 

(คน)
%YoY

ลาออก 

(คน)
%YoY

ม.ค. 10,075 -32.06 34,575 -7.03 6,532 -35.17 33,878 -2.02 7,810 19.57 37,895 11.86 9,218 18.03 44,572 17.62

ก.พ. 4,975 -68.73 34,667 -20.05 5,811 16.80 42,460 22.48 6,279 8.05 47,802 12.58 7,915 26.06 51,143 6.99

มี.ค. 6,200 -32.22 38,210 -1.98 5,154 -16.87 42,059 10.07 5,109 -0.87 45,072 7.16

เม.ย. 6,705 -19.58 40,136 0.88 6,504 -3.00 45,007 12.14 6,395 -1.68 46,253 2.77

พ.ค. 5,015 -10.81 41,892 -0.03 5,080 1.30 47,031 12.27 5,781 13.80 54,718 16.34

มิ.ย. 5,787 -2.01 45,303 20.12 5,771 -0.28 56,216 24.09 6,340 9.86 55,320 -1.59

ก.ค. 6,507 5.80 39,069 4.16 5,702 -12.37 45,391 16.18 8,381 46.98 49,948 10.04

ส.ค. 5,234 -5.20 39,075 17.77 4,882 -6.73 40,824 4.48 6,453 32.18 45,704 11.95

ก.ย. 5,520 10.67 39,331 13.02 5,384 -2.46 42,756 8.71 7,942 47.51 46,306 8.30

ต.ค. 6,018 -9.95 36,369 -3.28 6,303 4.74 40,577 11.57 8,434 33.81 42,006 3.52

พ.ย. 6,185 6.55 34,837 6.41 5,402 -12.66 40,007 14.84 8,317 53.96 46,483 16.19

ธ.ค. 5,059 -13.39 29,018 -0.09 4,504 -10.97 31,781 9.52 7,034 56.17 37,403 17.69

255925582556 2557

จํานวนผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน : เลิกจางและลาออก 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ มกราคม 2559 (แนวโนมมกราคม  – ธันวาคม 2559) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 
33 มีอัตราการขยายตัวอยูที่ 3.10% เปนการขยายตัวที่ลดลงจากเดือนกอนหนาเล็กนอย มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา 
แนวโนมการจางงานในอีก 12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวน
แนวโนมการเลิกจาง อยูในสถานะปกติ จากที่มีการสงสัญญาณเตือนการเลิกจางตอเนื่องมา 9 เดือน จากสัญญาณเตือนของระบบ
เตือนภัยดานแรงงาน (Labor Early Warning System) ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตาม
สถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพื้นที่ และสงเสริมความเขาใจในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยาง
ตอเนื่อง และการติดตามแนวโนมการเลิกโรงงาน การเปดโรงงานใหม การจดหรือเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

 

   แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 เดือนขางหนา
ตั้งแตมกราคม – ธันวาคม 2559 อยูในภาวะปกติ โดยดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณ
เตือน 1 ตัว คือ  มูลคาการสงออก ชะลอตัวลงต่ํากวาคาอางอิง (%YoY :  -9.34%)  
โดยเปนผลจากปริมาณการสงออกที่ไดรับผลกระทบจากอุปสงคของจีนและอาเซียน 
ที่ชะลอตัว นอกจากนี้ราคาสินคาโภคภัณฑยังหดตัวตอเนื่องโดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ ยางพารา และผลิตภัณฑยางพารา ซึ่งเปนกลุมสินคาที่
ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบประกอบกับมีสัดสวนการสงออกไปจีนและอาเซียนสูง  

แนวโนมเศรษฐกิจที่มีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางเชื่องชา จากปจจัยตางๆดังน้ี 
ปจจัยสนับสนุน 
     1. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย โดยใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยและปานกลางผานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ลดการเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยเหลือรอยละ 0.01 
และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารอยละ 20 ของมูลคาอสังหาริมทรัพย สําหรับรายไดที่จายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยของตนเอง ที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุดมูลคาไมเกิน 3 ลานบาท  

2. นโยบายการเงินที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําที่  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

3. ภาครัฐกําหนดมาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอยโดยสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบานผานการใหสินเชื่อ
กองทุนหมูบานวงเงินรวม 100,000 ลานบาท และสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลวงเงินรวมไมเกิน 36,275 ลานบาท รวมทั้งรัฐบาล
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท และพักหนี้เกษตรกรรายยอยที่มีหนี้คงคางต่ํากวา 500,000 บาท 

4. มาตรการการเงินและการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในระยะเรงดวน 
โดยลดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีกําไรสุทธิตั้งแต 300,001 บาทข้ึนไป เปนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิเปนเวลา 2 รอบบัญชี และ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก 
เชน เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง และกลุมอุตสาหกรรมวิจัยพัฒนา 

5. การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนมกราคม 2559  มีจํานวน 269 โรงงาน   
การจางงาน 6,879 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 59 โรง จํานวนคนงาน 7,549 คน  

6. การอนุมัติโครงการกอสรางพื้นฐานของภาครัฐจะสงผลดีตอการลงทุนภาคเอกชนในภาพรวมใหปรับตัวดีข้ึน 
ชวงปลายป 2558 ครม. มีมติวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติวงเงินลงทุนกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 3 สาย 
วงเงิน 160,420 ลานบาท ซึ่งจะสงผลตอเนื่องมายังการลงทุนภาคเอกชนและตอเนื่องมายังตลาดแรงงาน 

7. การที่คาเงินบาทออนจะสงผลดีตอราคาสินคาสงออกถูกลงในสายตาผูซื้อชาวตางชาติซึ่งจะตองพิจารณาถึง
ความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกนั้น ๆ และตองบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนกับคูคาอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอจํากัด 
1. การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ครัวเรือนระมัดระวังการใชจายซึ่งสอดคลองกับรายไดภาคเกษตรที่หดตัวตอเนื่อง  

การสงออกหดตัวตอเนื่องจากผลของเศรษฐกิจจีนและเอเชียชะลอลง 
2. ปริมาณและราคาสินคาเกษตรในตลาดมีแนวโนมลดลง (ยางพารา และมันสําปะหลัง) สงผลตอรายไดเกษตรกรที่ออนแอ 

และสินคาเกษตรสงออกหดตัว 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดั ช นี ผส มจํ า น วน
ท้ังสิ้น 13 ดัชน ี

กุมภาพันธ 
2558 

มีนาคม 
2558 

เมษายน 
2558 

พฤษภาคม 
2558 

มิถุนายน 
2558 

กรกฎาคม 
2558 

สิงหาคม 
2558 

กันยายน-
พฤศจิกายน 

2558 

ธันวาคม 
2558 

มกราคม 
2559 

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

1 
(ดัชนีอุปโภค

บริโภค
ภาคเอกชน 
(-2.42%)) 

1 
(ดัชนีอุปโภค

บริโภค
ภาคเอกชน 
(-2.00%)) 

1 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-7.06%)) 

1 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-7.15%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-9.41%), 
มูลคาการ
สงออก 

(-9.46%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-5.89%), 

ดัชนีอุปโภค
บริโภค

ภาคเอกชน 
(-1.65%)) 

2 
(ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาห 

กรรม 
(-7.64%), 

ดัชนีอุปโภค
บริโภค

ภาคเอกชน 
(-1.35%)) 

0 1 
(มูลคาการ

สงออก 
 (-9.30%) 

1 
(มูลคาการ

สงออก 
 (-9.34%) 

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

เดือนกุมภาพันธ 2559  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.90% ลดลงจากมกราคม 2559/2558 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
3.10% แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ (2.90% > 1%) โดยระบบเตือนภัย
แสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ (ความนาจะเปนท่ีการจางงานมีปญหา 4.99%) ตามขอมูลขอ (1) และ (2) 
ซ่ึงสะทอนวาสัญญาณปกติ ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน ตามขอมูลขอ (3) และ
แนวโนมการเลิกจางอยูในสถานะปกติ 
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนมกราคม 2559 เดือนกุมภาพันธ 2559 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 18.31% ปกติ 4.99% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 18.34% ปกติ 18.34% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0% ปกติ 0% ปกติ 

(4) แนวโนมการเลิกจางในตลาดแรงงาน จากขอมูลกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 44.60% ปกติ 34.34% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 4/2558) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม  
14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร.สป.รง. 

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

           การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  
มีจํานวน 580,000  คน ขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 3.94 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา ภาพรวม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการชะลอตัว 
เนื่องจากการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ
ฮารดดิสกไดรฟยังคงหดตัวสูงและมีแนวโนมชะลอลงอีก 
ตามแนวโนมความตองการคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) 
ท่ีลดลงตอเนื่อง สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรม
เครื่องใช ไฟฟา มีแนวโนมขยายตัว จากการผลิต
เครื่องใช ไฟฟาเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการส งออก
เครื่องปรับอากาศท่ีปรับตัวดีข้ึน 

 
 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน มีจํานวน 481,000 คน ขยายตัวรอยละ 3.66
เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร ะ ย ะ เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ท่ี ผ า น ม า 
อุตสาหกรรมรถยนตปรับตัวดีข้ึนเล็กนอย การบริโภค
ภายในประเทศท่ีปรับดี ข้ึนจากปจจัยชั่ วคราว ท่ี
ผูบริ โภคบางสวนตัดสินใจ ซ้ือกอนปรับ ข้ึนภาษี
สรรพสามิตท่ีจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2559 และคาดวายอดขายรถยนตจะแผวลงบางในชวง
ตนป 2559 หลังจากการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิต 
สําหรับการสงออกยังคงขยายตัวตอเนื่องตามการ
ส งออกรถยนต รุ น ใหม ไปยั งตลาดออสเตร เลี ย 
ตะวันออกกลาง และอาเซียน รวมท้ังการสงออก Eco 
Car ไปยังกลุมประเทศยุโรป และรถยนตเชิงพาณิชย
รุนใหมท่ียังขยายตัว อยางไรก็ตาม การสงออกหมวด
ยานยนตและชิ้นสวน ขยายตัวไดดีตามการสงออก
รถยนตไปตลาดออสเตรเลีย การสงออกรถอีโคคาร 
ไปกลุมยุโรป และการสงออกชิ้นสวนยานยนตไปตลาด
สหรัฐฯ  

3.94% 

3.66% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตว มีจํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน 
1,064,000 คน ขยายตัวรอยละ 3.91 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา คาดวาในภาพรวม อัตรา
การใชกําล ังการผลิตยังคงชะลอตัวตามการลดกําลัง 
การผลิตสินคาในกลุมผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากการผลิต
เนื้อไกท่ีลดลงหลังจากท่ีเรงผลิตในชวงกอนหนาเพ่ือสงออก
และการผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ีประสบปญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ เปนผลจากความตองการของประเทศผูนําเขา
ปรับชะลอตัวลง การขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการ
พิจารณาการประกาศปรับระดับการคาจากปญหา 
ในเรื่องการใชแรงงานผิดกฎหมายและการทําประมง
ผิดกฎหมาย (IUU) ของสหภาพยุโรป 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจํานวน 
201,000 คน ชะลอตัวลงรอยละ -14.8 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากผูประกอบการ
ชะลอการผลิตตามความตองการท่ีถดถอย ประกอบ
กับบางสวนมีการนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
จากจีน 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  
มีจํานวน 323,000 คน ขยายตัวรอยละ 2.22 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา ตามความตองการ
ภายในประเทศท่ีมีแนวโนมขยายตัว จากความตองการ
เสื้อผาสําเร็จรูป และชุดกีฬา ท่ีเพ่ิมข้ึนตามนโยบาย
สงเสริมดานการกีฬาและการทองเท่ียวของภาครัฐ
ประกอบกับภาคเอกชนมีการเตรียมการผลิตรองรับ
ความตองการปลายป  

3.91% 

-14.80% 

2.22% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
        การจางงานในอุตสาหกรรมการขายส ง 
ขายปลีก มีจํานวน 2,365,000 คน ขยายตัวรอยละ 
4.55 เ ม่ือเ ทียบกับระยะเดียว กันของป ท่ีผ านมา 
การจางงานในอุตสาหกรรมนี้มีโอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
จากการเขามาลงทุนของกลุมทุนขนาดใหญ โดยเฉพาะ
ในแนวพ้ืนท่ีจังหวัดเสนทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
เขตเศรษฐกิจชายแดนในแนวจังหวัดชายแดนมีการเปด
และขยายสาขา 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีจํานวน 

182,000 คน ชะลอตัวรอยละ -10.34 เม่ือเทียบกับระยะ
เดี ยว กันของป ท่ีผ านมา อุตสาหกรรมแม พิมพ 
เปนอุตสาหกรรมตนน้ําของอุตสาหกรรมตอเนื่องหรือ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา โดยการจางงานในอุตสาหกรรม
แมพิมพ มีแนวโนมชะลอตัว ตามอุตสาหกรรมการผลิต
ปโตรเลียม ท่ีแมจะยังอยูในระดับสูง แตการผลิตลดลง
เนื่องจากมีการสะสมสินคาคงคลังไปมากแลวชวงกอน
ตามราคาน้ํามันโลกท่ีลดลงรวมท้ังสินคาอิเล็กทรอนิกส
หดตัวในเกือบทุกหมวดสินคา แมการสงออกแผงวงจรรวม 
(IC) และทัศนูปกรณ (Optical appliance and 
instruments) ไปยังตลาดจีนเพ่ือใชสําหรับการผลิต
สมารทโฟนและแท็บเล็ตรุนใหมยังขยายตัวไดแตก็มี
แนวโนมชะลอลง สอดคลองกับสัดสวน Book to Bill 
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกท่ีมี
แนว โน มลดลงต อ เนื่ อ ง  สะท อน อุปสงค สิ นค า
อิเล็กทรอนิกสโลกท่ีชะลอตัว 

 
 
 
 

 

4.55% 

-10.34% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 
1,417,000 คน ชะลอตัวรอยละ -5.22 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา แตอยางไรก็ตามแนวโนมการจาง
งานเพ่ิมข้ึนในระยะขางหนา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
อัดฉีดงบประมาณตามยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทยป 2558-2565 
ดวยวงเงินลงทุนกวา 3 ลานลานบาท ภายในเวลา 8 ป 
แบงเปนโครงการเร งดวน 20 โครงการเม็ดเ งิน  
1.79 ลานลานบาท เชน โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหรือ
มอเตอร เวย  สายพัทยา -มาบตาพุด มอเตอร เวย  
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา  โครงการ
กอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 เปนตน 
อุตสาหกรรมกอสรางจะกลับมาเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไดอีกครั้ง นอกจากนี้ ปจจัยบวกท่ีผลักดัน 
ในอุตสาหกรรมกอสรางมาจากราคาน้ํามันท่ีปรับตัวลดลง 
แตปญหาสํา คัญคือ การขาดแคลนแรงงานภาค
กอสรางแมวาผูประกอบการจะนําระบบกอสราง
สําเร็จรูปมาใชก็ตาม 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
 การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่อง
เรือน มีจํานวน 221,000 คน ชะลอตัวรอยละ -23.5
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา  การจาง
งานมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากภาพรวมการสงออก
ผลิตภัณฑไมและเครื่องเรือน ยังชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดหลักท่ีสําคัญ ในขณะท่ีการนําเขา
ไมและเครื่องเรือนมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับการ
สงออก 
 

-5.22% 

-23.5% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
             การจ า งงานใน อุตสาหกรรมการ เปน
สื่อกลางทางการเงิน มีจํานวน 412,000 คน ชะลอตัว
รอยละ-1.67 เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ี 
ผานมามีแนวโนมชะลอตัว สําหรับหนี้ท่ีไมกอใหเกิด
รายไดของสถาบันการเงิน ณ เดือนกันยายน 2558  
อยูท่ี 361,372 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ตอสินเชื่อรวม 
และขยายตัวรอยละ 22.42 จากระยะเดียวกันปกอน 
สงผลใหสถาบันการเงินตองเพ่ิมความระมัดระวังในการ
ปลอยสินเชื่อซ่ึงกระทบตอตัวแปรท้ังดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนตอเนื่องไปยังเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้งใหม  และการระมัดระวังการจับจายใชสอยของ
ครัวเรือนเนื่องจากมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 

507,000 คน ชะลอตัวรอยละ -2.69 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา สําหรับภาคอุตสาหกรรม
มีแนวโนมทรงตัว โดยการบริโภคภาคเอกชน ปรับดีข้ึน
ตอเนื่อง แมรายไดของครัวเรือนในภาคเกษตรยังตกต่ํา 
แตรายไดของครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน  
และราคาน้ํามันท่ีลดลงตอเนื่องมีสวนชวยพยุงกําลังซ้ือ
ของภาคครัวเรือน เม่ือประกอบกับความเชื่อม่ันของ
ผูบริ โภคท่ีปรับดี ข้ึนจึงสงผลใหการบริโภคสินคา 
ไมคงทนท่ีจําเปนและการใชจายในหมวดบริการ
ขยายตัวไดตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคการขนสงปรับดีข้ึน
จากการขนสงทางอากาศ เนื่องจากมีการเพ่ิมเสนทางบินใหม 
และเพ่ิมความถ่ีเท่ียวบินท้ังในสวนของเท่ียวบินในและ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1.67% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคม
สงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการ
สวนบุคคลอื่นๆ มีจํานวน 172,000 คน ขยายตัวรอยละ 
0.58 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา มีแนวโนม
การจางงานเพิ่มขึ้น ในประเทศยังคงประสบปญหาการ 
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยท่ียังเขาไมถึงประชาชนใน
ถิ่นท่ีอยูห างไกลและยังไม เพียงพอตอความตองการ  
สวนสัตวแพทยประจําโรงพยาบาลหรือคลินิกอาจมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีผูนิยมเล้ียงสัตวในบานเรือนสวนบุคคล
มากขึ้น อยางไรก็ตาม พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
เพื่อสรางโอกาสและการมีงานทําของผูพิการ  ทําใหแนวโนม
การมีงานทําหรือการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สูงขึ้นเรื่อยๆ จะชวยแกปญหาการมีงานทําของคนพิการได 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรม มีจํานวน 405,000 คน ขยายตัวรอยละ 
1.76 เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา  
การจางงานมีแนวโนมเ พ่ิมข้ึน เนื่องจากในเดือน
พฤศจิกายนนักทองเ ท่ียวมีจํานวน 2.5 ลานคน 
(ขยายตัว 5.1% ) โดยขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน 
โดยเฉพาะจากนักทองเท่ียวจีนท่ีฟนตัวตอเนื่องจาก
การขยายเท่ียวบินของสายการบินตนทุนต่ํา  

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า งงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
มีจํ านวน 538,000 คน ขยายตัวรอยละ 11.85  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
มีแนวโนม เ พ่ิม ข้ึน  เนื่ องจากภาคการทองเ ท่ียว 
เริ่มปรับตัวดีข้ึน และอัตราการเขาพักโรงแรมเพ่ิมข้ึน
เล็กนอยจากรอยละ 58.1 มาอยู ท่ีรอยละ 58.9  
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และอัตราการจองหองพัก
ลวงหนายังเพ่ิมข้ึน สะทอนการฟนตัวอยางตอเนื่อง
ของภาคการทองเท่ียว  
 

0.58% 

11.85% 

1.76% 
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3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 
 การจางงานรายอุตสาหกรรมตองเฝาระวังมี 5 อุตสาหกรรม (ใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 4 ป 2558 ไตรมาส 1 ป 2559 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 5 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

3. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 99.93% แจงเตือน 99.90 % แจงเตือน 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 63.12% เฝาระวัง 83.92% แจงเตือน 

เนื่องจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงานในรายอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน 
นอกจากนี้  อุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียั งอยู ในภาวะปกติ  มีจํานวน 9 อุตสาหกรรม คือ  

1. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต 4. อุตสาหกรรมกอสราง 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 7. อุตสาหกรรมขนสง 8. อุตสาหกรรมการเปน
สื่อกลางทางการเงิน และ 9.อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
 
3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม
ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา 
กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559 ของอินเดีย ขยายตัว สหรัฐอเมริกา ทรงตัว ญี่ปุน จีน 
อินโดนีเซีย และกลุมประเทศ OECD ชะลอตัว 

ประเทศ 
ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนธันวาคม 2558 เดือนมกราคม 2559 
คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 97.6 -1.31             ชะลอตัว ปกติ  -0.91 ชะลอตัวลดลง ปกติ 
2.  ญี่ปุน 99.5 -0.20 ชะลอตัว ปกติ   -0.40 ชะลอตัว ปกติ 
3. กลุมประเทศ OECD 99.6 -0.60 ชะลอตัว ปกติ   -0.70 ชะลอตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 98.9 -1.20 ชะลอตัว ปกติ  -1.20 ทรงตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 98.2 -0.71 ชะลอตัว ปกติ -0.61 ชะลอตัวลดลง ปกติ 
6.  อินเดีย 100.1 0.70 ขยายตัว ปกติ  0.81 ขยายตัว ปกติ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ 
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 
 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
มกราคม 
2559 

 

ณ เดือนมกราคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบัน
การจาง

งาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผูประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

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

2.74 14.7 0 3.94 ขยายตัว  
 

-0.88 
 
 

2.67 

 
 

3.58 
 
 

    -14.45 

 
 

5.50 
 
 

-16.98 

 
 

   2.64 
 
 

-19.19 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคเอกชน ชะลอ
ตัว 
- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว 
 

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

-5.25 1.17 7.18 3.66 ชะลอตัว 14.32 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

-13.08 -12.77 -8.68 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ราคาน้ํามันชะลอตัว 

3.อาหารและอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

7.06 11.78 0.86 3.91 ขยายตัว -12.85 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

3.20 1.38 5.56 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
 
 
 
 

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

-8.23 -8.55 -7.21 -14.8 ชะลอตัว  
-3.17 

 
-32.92 

 
-11.08 

 
-11.78 

 
-9.84 

 
-10.53 

 
-1.38 

 
-1.20 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100% 

 

-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว 
 
 
 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

-1.37 -8.78 11.04 2.22 ชะลอตัว 0.76 -12.66 0.50 -3.09 - - - - - 0.63 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 63% 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอ  ชะลอตัว   
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่4/2558) มูลคาการสงออกสินคา
ของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนมกราคม 2559 นํามา
วิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คา
พยากรณ

ระบบเตือน
ภัยดาน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
มกราคม
2559 

 

ณ เดือนมกราคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชนี 
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวนนัก 
ทองเที่ยว 

6.ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

0.79 5.62 2.57 4.55 ขยายตัว - - - - -1.36 
(ธ.ค.58) 

- - -  0 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  
 

-ดัชนีน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
 
  
 

6.06 
(ธ.ค.58) 

 

7.อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

-2.97 -1.99 3.72 -10.34 ชะลอตัว 20.65 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.09 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 9% 
 

 -ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
  -ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 

8.อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กอสราง 
-การผลิตปูนซี เมนต 
ปู น ข า ว  แ ล ะ ปู น
ปลาสเตอร 
 (ISIC 2694) 
-เหล็กและเหล็กกลา  
(ISIC 2710) 

3.52 5.15 -0.9 -5.22 ชะลอตัว  
 

6.40 
 
 
 

-15.49 

 
 

1.22 
 
 
 

-8.73 

 
 

4.08 
 
 
 

-3.01 

 
 

-3.90 
 
 
 

-3.46 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP กอสราง ขยายตัว 
 
 

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

-12.21 5.22 -7.94 -23.5 ชะลอตัว  
11.13 

 
 

1.58 

 
-23.40 

 
 

-9.69 

 
-20.88 

 
 

-6.47 
 

 
-37.13 

 
 

-9.35 

- - - - - 0.29 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 29% 

-มูลคาการสงออกเฟอรนิเจอร
ชะลอตัว 
- ดัชนีอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 
ชะลอตัว 
-ราคาน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 
เตือนภัยดาน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ        

การจางงาน 
ราย

อุตสาหกรรม 
 

ปจจัยชี้นํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
มกราคม
2559 

 

ณ เดือนมกราคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชกาซ
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 
(%YoY) 

10.การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

4.63 0.73 4.17 -1.67 ชะลอตัว - 
 

 

- - - - - - - 21.56 
(Q4/58) 

0.49 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน  
49% 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหม ชะลอตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว 
 
 
 
 

11.ขนสง 3.5 1.52 2.64 -2.69 ชะลอตัว - - - - - 3.60 - -  0.12 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ

จางงาน 1% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ชะลอตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ราคาน้ํามันดิบ Brent  ใน
ตลาดโลก ชะลอตัว 
 
 
 

-7.1 

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

-10.43 -12.26 -14.12 0.58 ขยายตัว  
 

13.05 
 

15.92 

 
 

-13.56 
 

-27.36 

 
 

-10.12 
 

-26.35 

 
 

-6.57 
 

-6.55 

- - - - - 0 ไมมีโอกาส
เกิดวิกฤต

การจางงาน   
 

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

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวะการผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวะการจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ        

การจาง
งาน 
ราย

อุตสาหกรร
ม 
 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
มกราคม 
2559 

 

ณ เดือนมกราคม 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชนี 
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชนี 
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

(%YoY) 

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

-7.14 -4.81 -1.07 1.76 ขยายตัว - - - - - - 18.07 
(YoY) 
Q3/58 

- - 0.99 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
99% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ชะลอตัว 
 

14.99 
(YoY) 

14.ภัตตาคาร 13.4 5.3 1.63 11.85 ชะลอตัว - - - - - - - -0.15 
(YoY) 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
100% 

- อัตราการเขาพักในโรงแรม 
ชะลอตัว  
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ
วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน (1.การใช
กระแสไฟฟา 2.อัตราการใชกําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 4.มูลคาการสงออก 5.ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน 6.ราคาน้ํามันดิบ Brent 7.มูลคาการจําหนายรถยนต 8.มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต 9.พ้ืนท่ีรับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

ระดับการเตือนภัยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย คือ  
1. ระดับอันตราย (สีแดง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 7-13 ตัว 
2. ระดับเฝาระวัง (สีเหลือง) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกัน 6 ตัว 
3. ระดับปกติ (สีเขียว) ตัวแปรเศรษฐกิจสงสัญญาณพรอมกันไมเกิน 5 ตัว 

2. กรณีวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวาจะ
อยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

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

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

3. ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึงสะทอนวาการ
จางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลังแรงงานใน
ประเทศ 

3. กรณีวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงานสําหรับแบบจําลอง Multinomial Logistic 
ระดับสัญญาณเตือนภัย ใชเกณฑสีเปนตัวบงช้ีระดับ คือ 
  - โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 0 – 40 %       = สีเขียว 
  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 41 – 50 %     = สีเหลือง 
  -  โอกาสเกิดวิกฤต ตั้งแต 51 – 100 %   = สีแดง 

3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานประกันสังคม (SSO ม.33) มีเกณฑวิกฤต คือ 
3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของการ

จางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน  
 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการลดลงของ 

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

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจางงาน
มากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวนคนวางงาน 
ในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
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3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานสาขา
ใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปนระยะเวลา 2 ไตรมาส
ติดตอกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากขอมูลกระทรวงแรงงาน (MOL : DOL และ DOE) 
3.3.1 โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางจากขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (DOL-รายเดือน) 
    (1) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ีจํานวนผูถูก

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

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

ผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวนคน

วางงานในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
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เอกสารอางอิง 
ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน13ตัว 

ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนมกราคม 2559 

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

   30 ม.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี 
มกราคม 2559 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมไตรมาส 4 ป 2558  

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  ก.พ. 2559 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 4 ป 2558 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
มกราคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

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

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนมกราคม 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

   ม.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรมกราคม 2559 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปน
ลูกจางภาคเอกชนจําแนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 4 ป 2558 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

     ม.ค. 2559 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
4 ป 2558 

6. Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ท้ังป 
2558 และแนวโนมป 2559 

สนง.คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
www.nesdb.go.th 

  15 ก.พ. 2559 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 
4/2558  

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 4 ป 2558  

สนง.คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
http://social.nesdb.go.th 

  ก.พ. 2559 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
4/2558 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 25-29 ม.ค.
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศ OECD  

9. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 15-19 ก.พ.
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศ OECD จีน ญ่ีปุน 
อินเดีย และอินโดนีเซีย 

10.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 23-26 ก.พ.
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา และญี่ปุน  

11. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) มกราคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

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

12. สถิติจํานวนโรงงานเดือน
มกราคม 2559  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
www.diw.go.th 

  ก.พ. 2559 แสดงขอมูลสถิติจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและจํานวนคนงาน 
ท่ีประกอบกิจการ ขยาย และ
เลิกกิจการ เดือนมกราคม 2559 

 
 

http://www.oie.go.th/
http://www.oie.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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