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สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 
 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนกุมภาพันธ 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปท่ีผานมารอยละ 1.62 แตขยายตัวรอยละ 1.39 เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2559 โดยท่ีอุตสาหกรรมท่ีสงผล 
ดานลบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก รถยนต ผลิตภัณฑเหล็ก เสื้อผาสําเร็จรูป บุหรี่ และอาหารทะเลกระปอง
และแชแข็ง 

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนกุมภาพันธ 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(MOM) 

เดือนกุมภาพันธ 2559  
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 108.79 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1.39 

108.79 
ลดลง 

รอยละ 1.62 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 65.70 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

รถยนต  
สวนประกอบยานยนต 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

เครื่องปรับอากาศ  
ผลิตภัณฑยาง 

เครื่องประดับเพชรพลอย 
ผลิตภัณฑยาง 

ชุดสายไฟรถยนตและจักรยานยนต 
ผลิตภัณฑพลาสติก 
เครื่องปรับอากาศ 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

ปโตรเลียม 
เสื้อผาสําเร็จรูป  

บุหรี่ 
อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

เนื้อไกแปรรูป 

รถยนต  
ผลิตภัณฑเหล็ก 
เสื้อผาสําเร็จรูป 

บุหรี่ 
อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

ท่ีมา: การประชุมคณะกรรมการดชันีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย ศูนยขอมลูเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

 

 

  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

256 แหง 9,686 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 63 แหง 
(24.61%) 

1,771 คน 
(18.29%) 

    -สวนภูมิภาค 193 แหง 
(75.39%) 

       7,915 คน 
(81.71%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S    228 แหง 2,840 คน 
ขนาด M     25 แหง 2,435 คน 
ขนาด  L      3 แหง        4,411 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 212 แหง 5,022 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-1.62% 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (29 มีนาคม 2559) 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ มีนาคม 2559 
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ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

1 ผูมีงานทําภาคเกษตร (มีนาคม 2559)  จํานวน 11,252,600 คน 
 - YoY (มีนาคม 2559 เทียบกับ มีนาคม 2558)      -3.25 % 
 ผูมีงานทําภาคเกษตร (กุมภาพันธ 2559) จํานวน 11,188,500 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ กุมภาพันธ 2558)       -1.54 % 
 ผู มี ง า น ทํ านอ กภ าค เ กษต ร  ( มี น าคม  25 59 ) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จํานวน     10,365,424 คน 

 - YoY (มีนาคม 2559 เทียบกับ มีนาคม 2558)      2.89 % 
 ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (กุมภาพันธ 2559)  10,348,753 คน 

 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ กุมภาพันธ 2558)      2.90 %    
  

  จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2559  มีผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 11,252,600 คน มีอัตราการชะลอตัว 

อยูท่ี -3.25% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2558 จํานวน 11,630,500 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี 

-3.99%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดื อนมีนาคม 2559 เปรี ยบเทียบกับ (YoY) 

ของเดือนกุมภาพันธ 2559 ในเดือนมีนาคม 2559 มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -3.25% ชะลอตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ 

2559 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -1.54% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,365,424 คน มีอัตราการขยายตัว 

2.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (มีนาคม 2558 มีจํานวน 10,074,677 คน มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 

2.89%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับ (YoY) เดือนกุมภาพันธ 2559 

ในเดือนมีนาคม 2559 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.89% ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2559 ซ่ึงอยูท่ี 2.90 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ) 
  อัตราการวางงาน มีนาคม 2559 อยูท่ีรอยละ 1.0 อัตราการวางงานไมเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2558) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 1.0 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (กุมภาพันธ 
2559) อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 0.9 เปนรอยละ 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1.0% 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน มี.ค. 2559 http://warning.mol.go.th หนา 5 
  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 44,726 คน มีอัตราการ
ชะลอตัวอยูท่ี -4.11% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2558) ตําแหนงงานวาง จํานวน 43,019 คน 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.15% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2558) มีการบรรจุงาน จํานวน 
30,436 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -13.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กุมภาพันธ 2558) สวน 
อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 70.75% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -14.87% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 
(กุมภาพันธ 2558) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง 103.97% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -5.20% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2558) และอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน 68.05% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี 
-10.20% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2558) 

1) ผูสมัครงานใหม (กุมภาพันธ 2559)  จํานวน 44,726 คน 
 - YoY  (กุมภาพันธ 2559 เทียบ กุมภาพันธ 2558)  -4.11 % 
2) ตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2559)         จํานวน 43,019 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบ กุมภาพันธ 2558)  1.15 % 
3)   การบรรจุงาน (กุมภาพันธ 2559) จํานวน 30,436 คน 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบ กุมภาพันธ 2558)  -13.89 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2559)  70.75 % 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบ กุมภาพันธ 2558)  -14.87 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (กุมภาพันธ 2559)     103.97 % 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบ กุมภาพันธ 2558)  -5.20 % 
6) อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน (กุมภาพันธ 2559)  68.05 % 
 - YoY (กุมภาพันธ 2559 เทียบ กุมภาพันธ 2558)  -10.20 % 
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2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม 

ภาวะปจจุบัน (ก.พ.59) แนวโนม  ท่ีมา 

         เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2559 ทรงตัวจากเดือนกอน โดยภาคการทองเท่ียว
เติบโตตอเนื่อง และการใชจายภาครัฐยังคงขยายตัวดีแมรายจายลงทุนแผวลงบางเม่ือเทียบกับ
ชวงกอนท่ีมีการเรงเบิกจายสูง ในขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมทรงตัว โดยการ 
ใชจายเพ่ือสินคาคงทนกลับมาอยูในระดับต่ําหลังหมดชวงเรงซ้ือกอนการปรับข้ึนภาษี
สรรพสามิตรถยนต แตการจับจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการอ่ืนยังขยายตัวไดสอดคลองกับ
รายไดของครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีเติบโตบาง ดานมูลคาการสงออกสินคาท่ีหักหมวด
ทองคําหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจคูคาหลักท้ังจีนและอาเซียนท่ีชะลอตัวตอเนื่องประกอบกับ
ราคาสินคาสงออกยังหดตัวตามราคาน้ํามัน สงผลใหการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู
ในระดับต่ํา ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปยังติดลบจากผลของราคาน้ํามัน  
แตอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานปรับสูงข้ึนเล็กนอยจากการปรับเพ่ิมภาษีสรรพสามิตยาสูบ สําหรับ
อัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ํา โดยการจางงานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลดลงบาง
ท้ังจากปญหาภัยแลงท่ีขยายพ้ืนท่ีในวงกวางและการท่ีสถานประกอบการลดกําลังการผลิตลง
แตแรงงานสามารถยายไปทํางานในภาคบริการท่ีขยายตัวด ี

          คาดวาอุปสงคในประเทศจะยังคงขยายตัวไดในขอบเขต
จํากัด จากปจจัยกระทบตางๆท่ีตอเนื่องมาจากเดือนกอน โดยเฉพาะ
ปญหาภัยแลงท่ีคาดวาจะรุนแรงท่ีสุดในรอบ 22 ป จะสงผลกระทบ
ท้ังตอภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคการทองเท่ียวชัดเจนข้ึน 
ทําใหเศรษฐกิจไทยยังจําเปนตองพ่ึงพามาตรการภาครัฐเพ่ือหนุนการ
เติบโต เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจรากหญาใหมีความ
เขมแข็ง อาทิ โครงการลงทุนในยุงฉางและโรงสีขนาดเล็ก ขณะท่ีการ
ลงทุนของภาคเอกชนในโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมจะมีตอเนื่อง สําหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
จะยังมีแนวโนมทรงตัวตอไป เนื่องจากนโยบายการคลังยังมีบทบาท
สําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจ 

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

 ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2559 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33)  จํานวน 10,365,424 คน มีอัตราการขยายตัว 2.89% (YoY) เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 
2558 ซ่ึงมีผูประกันตนจํานวน 10,074,677 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน 290,747 คน 
สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนมีนาคม 2559 มี
จํานวน 133,247 คน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.29 ของผูประกันตนตามมาตรา 33 มีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
19.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 8.25% (MoM) เม่ือเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ 2559 ท่ีมีจํานวน 123,087 คน การเลิกจางจากตัวเลขผูถูกเลิกจางท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน เดือนมีนาคม 2559 อยูท่ี 7,988 คน มีอัตราขยายตัว (YoY) อยูท่ี 56.35% ซ่ึงมีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และมีอัตราการขยายตัวท่ี 0.92% (MoM) เม่ือเทียบกับเดือน
ท่ีผานมา ซ่ึงมีจํานวน 7,915 คน 

 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
กุมภาพันธ 2559 มีนาคม 2559 กุมภาพันธ 2559 มีนาคม 2559 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

0.33 0.16 2.90 2.89 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

7.83 8.25 25.58 19.89 

จํานวนผูถูกเลิกจาง  
(ผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน จากสาเหตุเลิกจาง กรมการจัดหางาน) 

-14.14 0.92 26.06 56.35 

 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 กุมภาพันธ 2559 มีนาคม 2559 
อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.
และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.19 1.11 1.19 1.29 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2559  มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,365,424 คน 
มีอัตราการขยายตัว 2.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนมีนาคม 2558) ซ่ึงมีจํานวน 10,074,677 คน
แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2559 โดยในเดือน
มีนาคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยูท่ี 2.89% ชะลอตัวจากเดือนกุมภาพันธ 2559 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 2.90% 
สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2)  
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

 
ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33
อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 
ส.ค.45 = -2.93% 

 

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 
มี . ค . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,365,424 คน 

มี.ค. 59 ผูวางงาน 
133,247 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 19.89 % (YoY) 

เดือน 

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% 
มี.ค.59/มี.ค.58=2.89% 
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2. สถานการณการวางงาน 

(ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 มีผูวางงานจํานวน 133,247 คน มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยูท่ี 
19.89% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เดือนมีนาคม 2558) มีจํานวน  111,144 คน ซ่ึงตัวเลขลดลงจาก
เดือนกุมภาพันธ 2559 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2558 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 25.58% แตวาหากเทียบระหวางเดือนมีนาคม 
2559 กับเดือนกุมภาพันธ 2559 (%MoM) ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแลวซ่ึงอยูท่ี 7.83% มาอยูท่ี 8.25% และหากคิด
เปนอัตราการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน เดือนมีนาคม 2559 อยูท่ี 1.29% ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
เปนไปทางทิศทางเดียวกับอัตราการวางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติซ่ึงอยูท่ี 1.04% (มีนาคม 2559)  (ดูแผนภาพท่ี 3 
แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 

1) จํานวนผูวางงาน (มีนาคม 2559) จํานวน 133,247 คน 
 - YoY (มีนาคม 2559 เทียบกับ มีนาคม 2558) 

- MoM (มีนาคม 2559 เทียบกับ กุมภาพันธ 2559)                                               
  19.89 % 

% 
2) จํานวนผูวางงาน (กุมภาพันธ 2559) จํานวน 123,087 คน 
 
 

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

            25.58 
            7.83 

% 
% 
 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
มิ.ย.52= 195.25% 

มี.ค.59 = 133,247 คน 
%YoY = 19.89 % 
%MoM = 8.25 % 

เดือน 

8.25 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : 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     11.95 133,247  19.89

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

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

มี.ค.59 = 1.29 
 

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 
ม.ิย.52= 2.20 
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3.สถานการณการเลิกจาง 
 (ผูถูกเลิกจาง หมายถึง ผูถูกเลิกจางท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากกรมการจัดหางาน) 

1) ผูถูกเลิกจาง (มีนาคม 2559) จํานวน 7,988 คน 
 - YoY (มีนาคม 2559 เทียบกับ มีนาคม 2558) 

- MoM (มีนาคม 2559 เทียบกับ กุมภาพันธ 2559) 
 56.35 

0.92 
% 
% 

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

- MoM (กุมภาพันธ 2559 เทียบกับ มกราคม 2559) 
 26.06 

-14.14 
% 
% 

 จากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 มีผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคมจํานวน 7,988 คน มีอัตราขยายตัว
อยูท่ี 56.35% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (มีนาคม 2558) มีจํานวน 5,109 คน ผูถูกเลิกจางขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา อัตราการขยายตัว (MoM) อยูท่ี 0.92%  (ดูแผนภาพท่ี 5 6 และ 7  และตารางท่ี 2) 
อยางไรก็ตามการเลิกจางอยู ท่ี 56.35% สูงกวาเกณฑเฉลี่ย 3 ป ในชวงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซ่ึงอยู ท่ี 41.01%  
(ใชฐานขอมูลป 2548–2551) และหากเทียบกับชวงวิกฤตท่ีเคยเกิดข้ึนการเลิกจางยังมีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีต่ํากวาชวง
ดังกลาวอยูมากซ่ึงสถานการณเลิกจางยังตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง และควรออกมาตรการ/แนวทางในการชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการให
สวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดาน
แรงงานทุกเดือน โดยติดตามแนวโนมและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวของการจางงาน
ของธุรกิจทุกขนาดในพ้ืนท่ีจังหวัดอยางใกลชิด พรอมจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงเพ่ือปองกันปญหาและสามารถให
คําแนะนําชวยเหลือแกไขไดทันทวงที 

 

 
แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก
ของกรมการจัดหางาน 
 

 
 

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ผลของวิกฤติแฮมเบอรเกอร 
ก.พ.52 = 734.13% 

ผลของอุทกภัยปลายป 2554 
ธ.ค.54 = 240.27% 

เลิกจาง มี.ค.59 = 7,988 คน 
%YoY = 56.35 % 
ลาออก มี.ค.59 = 51,941 คน 

%YoY = 15.24 % 
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แผนภาพท่ี 6 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง กรมการ
จัดหางาน เทียบป ตั้งแตป 2554-2559 

 
ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
แผนภาพท่ี 7: อัตราการเปล่ียนแปลงผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (%MoM) 

 

เลิกจาง มี.ค.59 = 7,988 คน 
%MoM = 0.92 % 
ลาออก มี.ค.59 = 51,941 คน 

%MoM = 1.56 % 

http://warning.mol.go.th/
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ตารางที่ 2: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก                         
ของกรมการจัดหางาน 

 
 

ที่มา : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ กุมภาพันธ 2559 (แนวโนมกุมภาพันธ 2559– มกราคม 2560) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกต ิการจางแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
มีอัตราการขยายตัวอยูที่ 2.90% หดตัวเล็กนอยจากเดือนกอนหนา มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา แนวโนมการจางงานในอีก 
12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวนแนวโนมการเลิกจาง อยูใน
สถานะปกติ จากที่มีการสงสัญญาณเตือนการเลิกจางตอเนื่องมา 9 เดือน จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน (Labor 
Early Warning System) อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงาน
สัมพันธในระดับพื้นที่ และสงเสริมความเขาใจในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และการติดตาม
แนวโนมการเลิกโรงงาน การเปดโรงงานใหม การจดหรือเลิกทะเบียนการคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

 

   แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 เดือน
ขางหนาตั้งแตกุมภาพันธ 2559 – มกราคม 2560 อยูในภาวะปกติ โดย
ดัชนีผสม 13 ตัวสงสัญญาณปกต ิ

แนวโนมเศรษฐกิจที่มีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางเชื่องชา จากปจจัยตางๆดังน้ี 
ปจจัยสนับสนุน 

1. โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองจํานวน 79,556 กองทุน กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายในวงเงิน 35,000 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานในชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน  

2. มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย และมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
โดยมีมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับหมูบาน (ผานการใหสินเชื่อกองทุนหมูบานดอกเบี้ยรอยละ 0 เปนระยะเวลา 2 ป วงเงิน
สินเชื่อ 60,000 ลานบาท) และสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลวงเงินรวมไมเกิน 36,275 ลานบาท รวมทั้งรัฐบาลกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท และพักหนี้เกษตรกรรายยอยที่มีหนี้คงคางต่ํากวา 500,000 บาท 

3. มาตรการการเงินการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) ในระยะเรงดวน  โดยมีโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (soft Loan SMEs ดอกเบี้ยรอยละ 4 ระยะเวลา 7 ป วงเงินสินเชื่อ 150,000 ลาน
บาท)   และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม) คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30 ตอพอรต วงเงินคํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

4.   มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย โดยมีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอย
และปานกลาง และโครงการบานประชารัฐ  เพื่อใหประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  

5.  นโยบายการเงินที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําที่  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

6.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนกุมภาพันธ 2559  มีจํานวน 256 โรงงาน
การจางงาน 9,686 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 62 โรง จํานวนคนงาน 4,955 คน  

7.  การที่คาเงินบาทออนจะสงผลดีตอราคาสินคาสงออกถูกลงในสายตาผูซ้ือชาวตางชาติซ่ึงจะตองพิจารณาถึง
ความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกนั้น ๆ และตองบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนกับคูคาอยางมีประสิทธิภาพ 

8. มาตรการชวยเหลือผูประสบภัยแลง และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  
ขอจํากัด 
     1. การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ครัวเรือนระมัดระวังการใชจายซึ่งสอดคลองกับรายไดภาคเกษตรที่หดตัวตอเนื่อง 
     2. ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาที่ชะลอตัวทําใหสถานประกอบการลดกําลังการผลิต 

3. ปริมาณและราคาสินคาเกษตรในตลาดมีแนวโนมลดลง (ยางพารา และมันสําปะหลัง) สงผลตอรายไดเกษตรกร 
ที่ออนแอ และสินคาเกษตรสงออกหดตัว 

4.ปญหาภัยแลงที่ขยายตัวในวงกวาง 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน มี.ค. 2559 http://warning.mol.go.th หนา 15 
  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดั ช นี ผส มจํ า น วน
ท้ังสิ้น 13 ดัชน ี

มีนาคม 
2558 

เมษายน 
2558 

พฤษภาคม 
2558 

มิถุนายน 
2558 

กรกฎาคม 
2558 

สิงหาคม 
2558 

กันยายน-
พฤศจิกายน 

2558 

ธันวาคม 
2558 

มกราคม 
2559 

กุมภาพันธ 
2559 

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

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%) 

0 

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

เดือนมีนาคม 2559  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.89% ลดลงจากกุมภาพันธ 2559 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 2.90% 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ (2.89% 
> 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ (ความนาจะเปนท่ีการจางงานมีปญหา 0.13%) 
ตามขอมูลขอ (1) และ (2) ซ่ึงสะทอนวาสัญญาณปกติ ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน ตาม
ขอมูลขอ (3) และแนวโนมการเลิกจางอยูในสถานะปกติ ตามขอมูลขอ (4) 
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนกุมภาพันธ 2559 เดือนมีนาคม 2559 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 4.82% ปกติ 0.13% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 42.10% ปกติ 42.10% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0% ปกติ 0% ปกติ 

(4) แนวโนมการเลิกจางในตลาดแรงงาน จากขอมูลกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 34.39% ปกติ 42.83% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 1/2559) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม  
14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร.สป.รง. 

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  
มีจํานวน 537,000  คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -4.45 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา ภาพรวม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการชะลอตัว 
เนื่องจากการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส สวนใหญ
ปรับตัวลดลง ไดแก Semiconductor HDD จากความ
ตองการคอมพิวเตอรและโนตบุคในตลาดโลกลดลง และ
มีปจจัยเสี่ยงทางดานการฟนตัวของกําลังซ้ือในประเทศ 
และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี เปราะบางคอนข างสู ง 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ญี่ปุน และจีน 

 
 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
 การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน มีจํานวน 451,000 คน ทรงตัวรอยละ 0 เม่ือ
เทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา โดยการจางงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยังคงทรงตัวอยาง
ตอเนื่อง จากการผลิตยานยนตท่ีลดลงจากท่ีเรงผลิต
ตามการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับดีข้ึนกอนการ
ปรั บ โ ค ร งส ร า ง ภ า ษี ส ร รพส า มิ ต รถยนต ใ หม 
ท่ี มี จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ต า ม ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในเดือน มกราคม 2559 ซ่ึง 
มีผลตอราคาของรถยนตบางประเภท จึงเปนสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีทําใหผูบริโภคบางสวนตัดสินใจซ้ือรถยนตในชวง
ปลายปท่ีแลว สําหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวซ่ึง
เปนผลจากยอดจําหนายรถยนตเพ่ือใชประกอบธุรกิจ
ท่ีลดลงจากเดือนกอน รวมท้ังการสงออกรถยนตและ
สวนประกอบชะลอตัวในกลุมรถยนตกระบะ รถยนต
เชิงพาณิชย อยางไรก็ดีการสงออกของกลุมรถยนต
เอนกประสงคขยายตัว ประเทศคูคาท่ีสําคัญคือ เอเชีย 
และกลุมประเทศโอเชียเนีย (ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศนิวซีแลนด 

-4.45% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตว มีจํานวนผู มีงานทําท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน 
1,075,000 คน ชะลอตัวรอยละ -0.09 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา โดยมูลคาการสงออก
ยังคงหดตัวอยางตอเนื่องจากประเทศผูนําเขาชะลอ 
คําสั่งซ้ือลดลง จากเศรษฐกิจโลกท่ียังชะลอตัว และ
ราคาสินคาในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามัน 
นอกจากนี้ยังขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ประมง ประกอบกับการประมงไทยเขาขายการทํา
ประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และการยกเลิก
สัมปทานนานน้ําของประเทศอินโดนีเซีย และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม ทําใหเรือประมง
บางสวนตองหยุดทําประมง  
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจํานวน 
178,000 คน ชะลอตัวลงรอยละ -16.04 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากการสงออก
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ียังคง
ชะลอตัว สวนการนําเขาผลิตภัณฑกลุมสิ่งทอ คาดวา 
จะนําเขาลดลงท้ังเสนใยสิ่งทอและผาผืน ยกเวนใน
กลุ ม เสื้ อผ าสํ า เร็จรูป  คาดว า  จะนําเข า เ พ่ิม ข้ึน
โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่นตาง ๆ ตามความตองการ
สินคาแฟชั่นของผูบริโภคในประเทศ 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  
มีจํานวน 324,000 คน ชะลอตัวรอยละ -9.75 เม่ือเทียบ
กับระยะเดียว กันของป ท่ีผ านมา อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมยังคงชะลอตัวเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
เ นื่ อ ง จ ากคว ามต อ ง ก าร ของ เ วี ย ดน ามลดล ง  
จากความสามารถในการพัฒนาสิ่งทอตนน้ําเพ่ิมข้ึนจาก
การเขาไปลงทุนของไตหวันและจีน จึงลดการนําเขาจาก
ไทย รวมท้ังการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องยกทรง 
รัดทรงและสวนประกอบถุงเทาและถุงนอง ไปยังตลาด
อาเซียน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ท่ีชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา 

-0.09% 

-16.04% 

-9.75% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
          การจ างงานในอุตสาหกรรมการขายส ง 
ขายปลีก มีจํานวน 2,415,000 คน ขยายตัวรอยละ 
0.21 เ ม่ือเ ทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีกมีแนวโนม
ขยายตัว จากดัชนีคาปลีกท่ีขยายตัว เนื่องจากมี
ยอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา สําหรับดัชนีคาสง
มีการชะลอตัว แตเม่ือพิจารณายอดขายรายหมวดแลว 
พบวามีการขยายตัวในหมวดสินคาไมคงทนและสินคา
ข้ันกลาง   
 
 
 
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
           การจางงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ มีจํานวน 
201,000 คน ขยายตัวรอยละ 2.55 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา อุตสาหกรรมแมพิมพเปน
อุตสาหกรรมตนน้ําของอุตสาหกรรมตอเนื่องหรือ
อุตสาหกรรมปลายน้ํ า  อาทิ เชน  อุตสาหกรรม 
ย า น ย น ต  อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน  สําหรับการจ างงานใน
อุตสาหกรรมแมพิมพขยายตัว โดยพิจารณาจากดัชนี
การลง ทุนภาค เอกชน ท่ีขยายตั วจากการผลิ ต
เครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาประเภทท่ีใช 
ความเย็น เนื่องจากผูผลิตคาดการณวาความตองการ
สินคาประเภทนี้จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามสภาพอากาศ
ในภูมิภาคเอเชียและยุโรปท่ีคาดวาจะรอนกวาปกอน 
รวมท้ังการขยายตัวของโครงการคอนโนมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟา และแนวโนมการเติบโตของตลาด
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชยในตางประเทศ รวมท้ัง
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถยนตเพ่ือการ
พาณิชยในประเทศปรับดีข้ึนจากการขยายตัวของการ
ผลิตตามการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับดีข้ึนจาก
ปจจัยชั่วคราวท่ีผูบริโภคบางสวนตัดสินใจซ้ือกอน 
ปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตท่ีจะมีผลบัง คับใชตั้ งแต 
วันท่ี 1 มกราคม 2559 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 
1,835,000 คน ขยายตัวรอยละ 5.82 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ  
ทําใหภาคเอกชนมีความม่ันใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมากข้ึน  

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
มีจํานวน 245,000 คน ขยายตัวรอยละ 6.52 เม่ือ
เทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานมี
แนวโนมขยายตัว โดยการผลิตและจํานายเครื่องเรือน
ทําดวยไมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากมาตรการกระตุน
อสังหาริมทรัพย สวนการสงออก มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จากการเติบโตอยางตอเนื่องของตลาดอาเซียน รวมท้ัง
ตลาดในกลุมประเทศตะวันออกกลางท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
เชนเดียวกับการนําเขาไมและเครื่องเรือน มีแนวโนม
เติบโตจากการนําวัตถุดิบไมมาใชในการผลิตเปน 
เครื่องเรือนท้ังในและตางประเทศ  
 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
  การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน มีจํานวน 418,000 คน ชะลอตัวรอยละ  
-2 . 5 6  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร ะ ย ะ เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป 
ท่ีผานมา โดยการจางงานมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจาก
หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินขยายตัว 
จากระยะเดียวกันของปกอน สงผลใหสถาบันการเงิน
ตองเพ่ิมความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อซ่ึงกระทบ
ตอตัวแปรท้ังดัชนีการลงทุนภาคเอกชนตอเนื่องไปยัง
เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ งใหม  และการ
ระมัดระวังการจับจายใชสอยของครัวเรือนเนื่องจากมี
หนี้สินเพ่ิมข้ึน 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
            การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 
606,000 คน ขยายตัวรอยละ 13.7 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานในภาคอุตสาหกรรม
การขนสงขยายตัว ตามการขนสงในภาคการทองเท่ียว
ท่ีปรับตัวดีข้ึน จากกระแสความนิยมภาพยนตรจีนท่ี
ถายทําในไทย ซ่ึงคาดวาเปนแรงจูงใจใหนักทองเท่ียว
จีนมาเท่ียวไทยเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง รวมท้ังการขยาย
เท่ียวบินของสายการบินตนทุนต่ํา และปจจัยบวกจาก 
EASA ประกาศไมแบนสายการบินของไทย ชวยผอน
คลายแรงกดดันท่ีมีตอภาคทองเท่ียวของไทยลงได
ระดับหนึ่ง 
 

 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการ
บริการสวนบุคคลอ่ืนๆ มีจํานวน 162,000 คน ขยายตัว
รอยละ 10.96 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา 
มีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึน โดยในประเทศยังคงประสบ
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยท่ียังเขาไมถึง
ประชาชนในถ่ินท่ีอยูหางไกลและยังไมเพียงพอตอความ
ตองการอีกท้ังอุตสาหกรรมยาในประเทศขยายตัว
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมฟนตัว
จ า ก ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ภ า ค รั ฐ  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการสง เสริม
การแพทยครบวงจรเพ่ือใหไทยเปนศูนยกลางทาง
การแพทยของอาเซียน ในขณะท่ีโครงสรางทางสังคม
เริ่มเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุทําใหหันมาสนใจสุขภาพ
ตนเองมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและเด็ก  
ซ่ึงทําใหธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพมีแนวโนมเติบโตข้ึน 

13.7% 

10.96% 
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ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
โรงแรม มีจํานวน 389,000 คน ชะลอตัวเล็กนอยท่ี
รอยละ-0.26 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา 
อยางไร ก็ตามการจ างงานมีแนวโนม เ พ่ิม ข้ึนใน 
ไตรมาสถัดไป เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนม
เพ่ิมมากข้ึน โดยนักทองเท่ียวจีนยังคงขยายตัวตอเนื่อง  
อีกท้ังนักทองเท่ียวกลุมยุโรป ท่ีขยายตัวจากผลดีของ
การขยายเสนทางใหบริการ 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สศร. สป.รง 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า งงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
มีจํ านวน 607 ,000 คน ขยายตัวร อยละ 10.36  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
มีแนวโนม เ พ่ิม ข้ึน  เนื่ องจากภาคการทองเ ท่ียว 
ปรับตัวดีข้ึน และอัตราการเขาพักโรงแรมเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 67.79 มาอยู ท่ี รอยละ 73.58 ในเดือน
กุมภาพันธ 2559 และอัตราการจองหองพักลวงหนา
ยังเพ่ิมข้ึน สะทอนการฟนตัวอยางตอเนื่องของภาค
การทองเท่ียว  
 
 

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 
 

10.36% 

-0.26% 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุม

ประเทศ อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา 
กลาวคือ ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ 2559 ของอินเดีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว กลุมประเทศ 
OECD ทรงตัว ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

ประเทศ 
ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนมกราคม 2559 เดือนกุมภาพันธ 2559 
คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 98.4 -0.10 ชะลอตัว ปกติ  -0.81 ชะลอตัว ปกติ 
2.  ญี่ปุน 99.5 -0.30 ชะลอตัว ปกติ   -0.40 ชะลอตัว ปกติ 
3. กลุมประเทศ OECD 99.6 -0.60 ชะลอตัว ปกติ   -0.60 ทรงตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 98.9 -1.10 ชะลอตัว ปกติ  -0.90 ชะลอตัวลดลง ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 99.0 -0.20 ชะลอตัว ปกติ 1.02 ขยายตัว ปกติ 
6.  อินเดีย 100.1 0.81 ขยายตัว ปกติ  0.91 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

กุมภาพันธ 
2559 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบัน
การจาง

งาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่น

ผูประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 

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

14.7 0 3.94 -4.45 ชะลอตัว  
 

5.23 
 
 

-5.02 

 
 

-2.41 
 
 

    -1.62 

 
 

-0.32 
 
 

-8.95 

 
 

   9.85 
 
 

-4.32 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคเอกชน ชะลอ
ตัว 
- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว 
 

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

1.17 7.18 3.66 0 ชะลอตัว 14.82 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

-7.80 -8.42 -3.70 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ราคาน้ํามันชะลอตัว 

3.อาหารและอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

11.78 0.86 3.91 1.03 ชะลอตัว 7.39 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

2.69 2.86 7.41 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
 
 
 
 

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

-8.55 -7.21 -14.8 -16.04 ชะลอตัว  
2.74 

 
31.60 

 
-6.09 

 
-6.01 

 
-3.20 

 
-3.01 

 
-1.38 

 
-1.20 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100% 

 

-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว 
 
 
 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

-8.78 11.04 2.22 -9.75 ชะลอตัว -2.63 -27.26 -15.21 -1.45 - - - - - 0.84 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 63% 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอ  ชะลอตัว   
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่1/2559) มูลคาการสงออกสินคา
ของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพันธ 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

กุมภาพันธ
2559 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู 
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตราการ
เขาพัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชนี 
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวนนัก 
ทองเที่ยว 

6.ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

5.62 2.57 4.55 0.21 ชะลอตัว - - - - -2.86 
(ม.ค.59) 

- - -  0 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  
 

-ดัชนีน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
 
  
 

0.02 
(ม.ค.59) 

 

7.อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

-1.99 3.72 -10.34 2.55 ขยายตัว 8.86 
 (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) 

5.15 -0.9 -5.22 5.82 ขยายตัว  
 

5.03 
 
 
 

-3.56 

 
 

5.26 
 
 
 

-15.19 

 
 

7.49 
 
 
 

-5.93 

 
 

2.21 
 
 
 

-4.64 

- - - - - 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) 

5.22 -7.94 -23.5 6.52 ขยายตัว  
31.13 

 
 

5.56 

 
-18.54 

 
 

-5.15 

 
-7.71 

 
 

-4.71 
 

 
-25.79 

 
 

-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 เดือนม
กุมภาพันธ

2559 
 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 

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

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชน ี
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เช่ือมั่นผู
ประกอบ 
การธุรกิจ
ทองเท่ียว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี้  
NPL 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชกาซ
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว 
(%YoY) 

10.การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

0.73 4.17 -1.67 -2.56 ชะลอตัว - 
 

 

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

0.44 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน  
49% 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหม ชะลอตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
-ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว 
 
 
 
 

11.ขนสง 1.52 2.64 -2.69 13.70 ขยายตัว - - - - - 5.40 - -  0.12 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ

จางงาน 1% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ชะลอตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ราคาน้ํามันดิบ Brent  ใน
ตลาดโลก ชะลอตัว 
 
 
 

-7.30 

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

-12.26 -14.12 0.58 10.96 ขยายตัว  
 

9.37 
 

8.43 

 
 

-10.69 
 

-12.55 

 
 

-6.33 
 

-19.05 

 
 

-0.92 
 

-1.83 

- - - - - 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

กุมภาพันธ
2559 

 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 

 
 

Q2/58 

 

Q3/58 Q4/58 Q1/59 

สถานะ 
ปจจุบันการ

จางงาน
ลูกจาง
เอกชน 

ดัชนี
ผลผลิต 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

ดัชนี       
การสง
สินคา 

ดัชนี 
คาสง 

 

อัตราการ
ใชน้ํามัน
ดีเซล 

ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู 

ประกอบการ
ธุรกิจ

ทองเที่ยว 

อัตรา
การเขา

พัก
โรงแรม 

อัตราหนี้ 
NPL 

ดัชนี 
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

(%YoY) 

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

-4.81 -1.07 1.76 -0.26 ชะลอตัว - - - - - - 18.07 
(YoY) 
Q3/58 

- - 0.99 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
99% 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ชะลอตัว 
 

14.99 
(YoY) 

14.ภัตตาคาร 5.3 1.63 11.85 10.36 ชะลอตัว - - - - - - - -0.15 
(YoY) 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
100% 

- อัตราการเขาพักในโรงแรม 
ชะลอตัว  
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนมีนาคม 2559 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(มี.ค.59) 

เดือนกอนหนา 
(ก.พ.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(มี.ค.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 
(ม.ค.-มี.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 58 
(ม.ค.-มี.ค.58) 

1. ผูมีงานทํา  
     

1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 11,252,600 11,188,500 11,630,500 11,252,600 11,630,500 

(%YoY) -3.25 -1.54 -3.99 -3.25 -3.99 
1.2 นอกภาคเกษตร 
 ( แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,365,424 10,348,753 10,074,677 10,365,424 10,074,677 

(%YoY) 2.89 2.90 2.89 2.89 2.89 

2. จํานวนผูถูกเลิกจาง (DOE) 7,988 7,915 5,109 25,121 19,198 

(%YoY) 56.35 26.06 -0.87 30.85 65.73 

3. ผูมาขึ้นทะเบียนวางงานทั้ง 
เลิกจางและลาออก (DOE) 

59,929 59,058 50,181 172,777 149,967 

(%YoY) 19.43 9.20 6.29 15.21 10.36 

4. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

133,247 123,087 111,144 133,247 111,144 

(%YoY) 19.89 25.58 11.95 19.89 11.95 

5.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 396,950 335,400 378,070 396,950 378,070 

(%YoY) 4.99 6.17 10.96 4.99 10.96 

6.อัตราการวางงาน : สสช 1.04 0.9 1.0 1.04 1.0 

 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ก.พ.59) 

เดือนกอนหนา 
(ม.ค.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ก.พ.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ม.ค.-ก.พ.59) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 58 
(ม.ค.-ก.พ.58) 

7. โอกาสในการทํางาน       

7.1 ผูสมัครงานใหม 44,726 42,581 46,641 87,307 85,095 

(%YoY) -4.11 10.73 2.94 2.60 5.87 

7.2 ตําแหนงงานวาง 43,019 39,984 42,530 83,003 76,612 

(%YoY) 1.15 17.32 6.15 8.34 -5.75 

7.3 การบรรจุงาน 30,436 30,956 35,345 61,392 65,023 

(%YoY) -13.89 4.31 34.46 -5.58 33.94 
 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน , สํานักงานประกันสังคม) , สํานักสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดยสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน 
หมายเหตุ :  1. ผูมีงานทํา ใชขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้ 

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

2. จํานวนผูถูกเลิกจาง คือ ผูถูกเลิกจางที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของกรมการจัดหางาน  (DOE : MOL) 
                3 .  ผูมา ข้ึนทะเบียนวา งงานทั้ ง เลิกจ า งและลาออกเปนผู ว างงานที่ ถูก เลิกจ า งหรือลาออก  ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
                4. ผูวางงานจากทะเบียน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                5. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะ
อยางหนึ่ง อยางใด ดังตอไปนี้    
                    5.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  
                    5.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  
 6. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

7. โอกาสในการทํางาน เปนขอมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
8. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน 
 = จํานวน ณ ชวงเวลาปจจุบัน – จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    
           จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    X 100 
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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงาน

ประกันสังคมเปนตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ี
ยาวนานเพียงพอตอการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการ
เกิดวิกฤตการจางงาน(1.การใชกระแสไฟฟา 2.อัตราการใชกําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย  
4. มูลคาการสงออก 5. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ํามันดิบ Brent 7. มูลคาการจําหนาย
รถยนต 8.มูลคาการจําหนายรถจักยานยนต 9.พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุน
ภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความ
เชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

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) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะ
แรงงานวาจะอยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

1. ระดับอันตราย (สีแดง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการจางงานลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปกอนหนาเกินกวารอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  

2. ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) คือ เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนต่ํากวารอยละ 1 
จนถึงระดับติดลบไมเกินรอยละ 1 ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

3. ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึง
สะทอนวาการจางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการ
ขยายตัวของกําลังแรงงานในประเทศ 

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) มีเกณฑ
วิกฤต คือ 

3.1.1. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะยาว (12 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการ
ลดลงของการจางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 12 เดือนติดตอกัน  

 3.1.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการจางงานคือการ
ลดลงของการจางงานมากกวารอยละ 1 เปนจํานวน 3 เดือนติดตอกัน 

3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลดัชนีเตือนภัยจากชุดขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO : LFS) 
3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของ

การจางงานมากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 
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3.2.2. โอกาสการเกิดวิกฤตการวางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการวางงาน คือ กรณีท่ีจํานวน
คนวางงานในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 100,000 คน จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  

3.2.3.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานรายสาขา เหตุการณท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจาง
งานสาขาใดๆ ของไตรมาสหนึ่งๆ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนาลดลงมากกวารอยละ 1 เปน
ระยะเวลา 2 ไตรมาสติดตอกัน 

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

จํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
  (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ี

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

จํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต  
   (2) โอกาสการเกิดวิกฤตการเลิกจางระยะสั้น (3 เดือน) เหตุวิกฤตของการเลิกจาง คือ กรณีท่ี

จํานวนผูถูกเลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน13ตัว 
ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 

รายเดือน ราย 
ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนกุมภาพันธ 

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

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

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

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  ก.พ. 2559 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 4 ป 2558 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
กุมภาพันธ 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

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

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนกุมภาพันธ 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

   มี.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรกุมภาพันธ 2559 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปน
ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการ ทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 1 ป 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

     เม.ย. 2559 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
1 ป 2559 

6.  Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ท้ังป 
2558 และแนวโนมป 2559 

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 .คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
http://social.nesdb.go.th 

  ก.พ. 2559 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
4/2558 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 29 ก.พ.-4 มี.ค. 
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศยุโรป อินโดนีเซีย 
สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 7 -11 มีนาคม
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน
และกลุมประเทศยุโรป 

10.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 1 4 -1 8  มี . ค .
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศญ่ีปุน อินโดนีเซียและ
อินเดีย 

11.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 2 1 -2 5  มี . ค .
2559  

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
และกลุมประเทศยุโรป 

11. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) กุมภาพันธ 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

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