


สรุปรายงานสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2559 

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน 
- การจางงานลูกจางในระบบประกันสังคมเดือนกันยายน 2559  มีจํานวน 10,435,407 คน มีอัตรา 

การขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.96 (YoY) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (สิงหาคม 2559 อยูท่ีรอยละ 1.93)  
โดยสาขาท่ีมีการจางงานลดลงไดแก สาขาการกอสราง การผลิต (ผลิตซอมวิทยุ-โทรทัศนชิ้นสวน และการผลิตทอโลหะ
ท่ีใชในการสราง)  สําหรับสาขาท่ีมีการจางงานสูง ไดแก สาขาการขายสงขายปลีก  สาขากิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย สาขาท่ีพักและบริการดานอาหาร 

- การวางงาน จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม เดือนกันยายน 2559  
มีจํานวน 151,489 คน มีอัตราขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 15.87 (YoY) ซ่ึงลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 
(สิงหาคม 2559 อยูท่ีรอยละ 16.52)  

- การเลิกจาง อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนกันยายน 2559 ผูประกันตนท่ี
สํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 31,357 คน คิดเปน 
รอยละ 0.30 เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 2559 ท่ีรอยละ 0.28 อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกจาง คือ สาขาการผลิตทอโลหะท่ี
ใชในการสราง การกอสราง และการคาเครื่องไฟฟาและยานพาหนะ 

 ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน โดย
ใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยในเดือนกันยายน 2559 มีจังหวัดท่ีเฝาระวัง  
4 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปนจังหวัดท่ีไดมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน
มกราคม 2559) จังหวัดสมุทรปราการ ไดมีการเฝาระวังติดตอกันเปนเดือนท่ี 5 และจังหวัดชลบุรี เฝาระวังติดตอกันเปน
เดือนที่ 3 

แนวโนมการจางงาน วางงาน และการเลิกจาง  

  การจางงานในภาพรวมในตลาดแรงงาน ยังอยูในภาวะปกติ จากการเฝาระวังสถานการณจากระบบเตือนภัย 
ดานแรงงาน โดยใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว สงสัญญาณชี้นําตลาดแรงงานดานการจางงาน 
ในสภาพปกติอยูในเกณฑสีเขียว ไมมีดัชนีท่ีสงสัญญาณเตือน 

ปจจัยท่ีสนับสนุน  
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1. เสถียรภาพทางการเมืองและการลงมติรับรางรัฐธรรมนูญสงผลตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการ 

ในภาคอุตสาหกรรม 
2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค การลงทุน

ภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 
-    มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs) ในระยะ

เรงดวน โดยมีโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม) คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30 ตอพอรต วงเงิน 
คํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

-   มาตรการการเงินการคลังเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย มาตรการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแก 
ผูมีรายไดนอยและปานกลางของธนาคารอาคารสงเคราะห  วงเงิน 25,000 ลานบาท 

-   มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ลานบาท  
-  นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558 และ 

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  
-  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  

3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนสิงหาคม 2559   
มีจํานวน 383 โรงงาน การจางงาน 8,820 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 101 โรง จํานวนคนงาน 4,775 คน  

 



 
 
4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC) มีสวน 
ในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

5. การปรับเพ่ิมอันดับการคามนุษยของประเทศไทยจาก Tier 3 ข้ึนมาเปน Tier 2 Watch list  
ขอจํากัด 

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาชะลอตัว  
2. คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับดอลลารสหรัฐ 

แนวโนมการวางงาน 
 แนวโนมการวางงานจากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการวางงานผูมีงานทําภาคเอกชนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ แสดงสถานะปกติ 

แนวโนมการเลิกจาง 
 แนวโนมการเลิกจาง จากระบบเตือนภัยดานแรงงาน ซ่ึงอาศัยขอมูลการแจงและตรวจพบจากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน แสดงสถานะปกติ 
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สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป ท่ีผานมารอยละ 3.13 และขยายตัวรอยละ 3.32 เ ม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 อุตสาหกรรมท่ี 
สงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก เครื่องปรับอากาศ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑยาง 
ผลิตภัณฑเหล็ก และเครื่องไฟฟาภายในบาน 

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนสิงหาคม 2559 
(MOM) 

เดือนสิงหาคม 2559  
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 106.91 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.32 

106.91 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.13 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 64.44 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

ผลิตภัณฑยาง บุหรี่ 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ผลิตภัณฑเหล็ก 
เครื่องดื่มไมมีแอลกฮอล 

เครื่องปรับอากาศ 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑเหล็ก 
เครื่องใชไฟฟาในบาน 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

สวนประกอบยานยนต 
ผลิตภัณฑคอนกรีต 

ผักและผลไมกระปอง 
เครื่องปรับอากาศ น้ําตาล 

สวนประกอบยานยนต 
รถยนต 

เสื้อผาสําเร็จรูป 
เฟอรนิเจอร  ผักและผลไมกระปอง 

 
ท่ีมา: การประชุมคณะกรรมการดชันีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 

  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2559 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

383 แหง  8,820 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 93 แหง 
(24.28%) 

2,591 คน 
(29.38%) 

    -สวนภูมิภาค 290 แหง 
(75.72%) 

       6,229 คน 
(70.62%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   348 แหง 4,281 คน 
ขนาด M     31 แหง 3,069 คน 
ขนาด  L      4 แหง 1,470 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 155 แหง 3,772 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.13% 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (30 กันยายน 2559) 
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ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (กันยายน 2559)  จํานวน 12,523,250 คน 
 - YoY (กันยายน 2559 เทียบกับ กันยายน 2558)      -4.65 % 
2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (สิงหาคม 2559) จํานวน 12,916,630 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบกับ สิงหาคม 2558)       -4.43 % 
3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (กันยายน 2559) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จํานวน   10,435,407 คน 

 - YoY (กันยายน 2559 เทียบกับ กันยายน 2558)      1.96 % 
4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (สิงหาคม 2559)  10,385,238 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบกับ สิงหาคม 2558)        1.93 %    

  
 

           จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559  มีผูมีงานทําภาคเกษตร จํานวน 12,523,250 คน มีอัตราการชะลอตัว 
อยู ท่ี  -4.65% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแล ว (กันยายน 2558 จํานวน 13,134,250 คน มีอัตราการ 
ชะลอตัวอยูท่ี -2.72%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ (YoY)  
ขอ ง เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  2 5 59  ใ น เ ดื อ น กั น ย าย น  2 5 5 9  มี อั ต ร า ก า ร ช ะ ล อตั ว อ ยู ท่ี  -4 . 6 5 % เ พ่ิ ม ข้ึ น 
จากเดือนสิงหาคม 2559 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -4.43% ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 10,435,407 คน 
มีอัตราการขยายตัว 1.96 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (กันยายน 2558 ซ่ึงมีจํานวน 10,234,349 คน 
ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 2.90%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2559 เทียบกับ (YoY) 
เดือนสิงหาคม 2559 ในเดือนกันยายน 2559 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.96% เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 2559 ซ่ึงอยูท่ี 
1.93%  
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ) 
  อัตราการวางงาน เดือนกันยายน 2559 อยูท่ีรอยละ 0.9 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว (กันยายน 2558) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 0.8 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (สิงหาคม 2559)  
อัตราการวางงานทรงตัวเทากับเดือนท่ีแลว 

 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

0.9% 

http://warning.mol.go.th/
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โอกาสในการทํางาน (กรมการจัดหางาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 10,618 คน มีอัตราการ
ชะลอตัวอยูท่ี -74.03% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558) ตําแหนงงานวาง จํานวน 32,976 คน 
มี อั ต ร า ก า ร ช ะ ล อ ตั ว อ ยู ท่ี  -9 . 9 7 % เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ท่ี แ ล ว  ( สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8 ) 
การบรรจุงาน จํานวน 26,767 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -26.96% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558) 
สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 81.17% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -18.88% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว (สิงหาคม 2558) และอัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง อยู ท่ี 32.20% มีอัตราการชะลอตัว 
อยูท่ี -71.16% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558)  

1) ผูสมัครงานใหม (สิงหาคม 2559)  จํานวน 10,618 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบ สิงหาคม 2558)  -74.03 % 
2) ตําแหนงงานวาง (สิงหาคม 2559)        จํานวน 32,976 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบ สิงหาคม 2558)  -9.97 % 
3)   การบรรจุงาน (สิงหาคม 2559) จํานวน 26,767 คน 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบ สิงหาคม 2558)  -26.96 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (สิงหาคม 2559)  81.17 % 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบ สิงหาคม 2558)  -18.88 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (สิงหาคม 2559)      32.20 % 
 - YoY (สิงหาคม 2559 เทียบ สิงหาคม 2558)  -71.16 % 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2559 http://warning.mol.go.th หนา 4 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม 

ภาวะปจจุบัน (ส.ค.59) แนวโนม  ท่ีมา 

            เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
เดือนกอน โดยการใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัวดีท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุน 
และการสงออกสินคาขยายตัวในหมวดเครื่องใชไฟฟา รถยนต และอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงสงผลใหการผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องปรับดีข้ึน การลงทุนภาคเอกชน 
ปรับดีข้ึนบางแตยังอยูในระดับต่ําและกระจุกตัวอยูในภาคบริการเปนหลัก ขณะท่ีภาค
การทองเท่ียวท่ีเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในชวงกอนหนาขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงบาง 
เนื่องจากไดรับผลกระทบชั่วคราวจากเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต โดยมีผล 
ท้ังในสวนของนักทองเท่ียวจากตางประเทศและการใชจายหมวดบริการของคนไทย  
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปปรับสูงข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอน ตามราคา
อาหารสดโดยเฉพาะผลไมท่ีผลผลิตถูกกระทบจากภาวะภัยแลงในชวงท่ีผานมา อัตราการ
วางงานทรงตัวอยูในระดับต่ําตอเนื่อง ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับ  
ภาคการทองเท่ียวท่ียังดีและมูลคาการนําเขาท่ีอยูในระดับต่ํา 

            คาดวาเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางท่ีดีข้ึน ภาคสงออกจะยังไดรับ
ปจจัยบวกระยะสั้นจากยอดขาย Smartphone รุนใหมๆ ชวยหนุน 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไดบางสวน และภาคเกษตรจะไดปจจัยบวก
จากราคาสินคาคอยๆฟนตัวตามราคาในตลาดโลก สวนปจจัยบวกอีกตัว
มาจากรายไดเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนแตยังจํากัดอยูเพียงเกษตรกรบางกลุม 
ขณะท่ีรายไดของลูกจ างนอกภาคเกษตรยั งทรงตัว  อย างไร ก็ดี  
ภาคการทองเท่ียวจะไดรับผลกระทบจากการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญ
อีกระยะหนึ่ง สงผลตอเนื่องใหการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงอีก
โดยเฉพาะการใชจายในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร หลังจากเรงไปมาก
ในเดือนกอนท่ีมีวันหยุดยาวและมีมาตรการภาษีสนับสนุน ในขณะท่ี 
การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว เนื่องจากการลงทุนในการผลิตยังไมมีสัญญาณ 
ฟนตัวชัดเจน เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญยังมีกําลังการผลิตเพียงพอ 

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

 ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนกันยายน 2559 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,435,407 คน มีอัตราการขยายตัว 1.96% (YoY) เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนกันยายน 2558 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,234,349 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางาน
เพ่ิมข้ึนถึง 201,058 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
มีจํานวน 151,489 คน มีอัตราขยายตัวอยู ท่ี 15.87% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และ 
มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -5.91% (MoM) เ ม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ท่ี มีจํ านวน 161,012 คน 
อัตราการวางงาน อยูท่ีรอยละ 1.45 ของผูประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวน
ท้ังสิ้น 31,357 คน คิดเปนรอยละ 0.30 เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 2559 ท่ีรอยละ 0.28 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

-0.05 0.48 1.93 1.96 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

4.78 -5.91 16.52 15.87 

 มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 
อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ
ผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.47 1.48 1.55 1.45 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ
เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.27 0.27 0.28 0.30 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559  มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม .33) จํานวน 
10,435,407 คน มีอัตราการขยายตัว 1.96% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา (เดือนกันยายน 2558) 
ซ่ึงมีจํานวน 10,234,349 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกันยายน 2559 เทียบกับ 
เดือนสิงหาคม 2559 พบวาในเดือนกันยายน 2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยูท่ี 1.96% ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
จากเดือนสิงหาคม 2559 (%YoY) ซ่ึงอยู ท่ี 1.93% สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวา
สถานการณการจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2)  
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
แผนภาพที่ 2 : จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน 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% 

 

เดือน 

มี.ค.59/มี.ค.58=2.89% 
เม.ย.59/เม.ย.58=2.78% 
พ.ค.59/พ.ค.58=2.80% 
มิ.ย.59/มิ.ย.58=2.55% 
ก.ค.59/ก.ค.58=2.10% 
ส.ค.59/ส.ค.58=1.93% 
ก.ย.59/ก.ย.58=1.96% 

พ . ค . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,347,954 คน 
มิ.ย.59 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,377,038 คน 
ก.ค.59 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,389,934 คน 
ส.ค.59 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,385,238 คน 
ก.ย.59 ลูกจางท่ีมี 
นายจาง 10,435,407 คน 
 

ก.ย. 59 ผูวางงาน 
151,489 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 15.87 % (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559 มีผูวางงานจํานวน 151,489 คน มีอัตราการขยายตัว (%YoY) 
อยูท่ี 15.87% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เดือนกันยายน 2558) มีจํานวน 130,744 คน ซ่ึงตัวเลข
ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 (%YoY) ซ่ึงอยูท่ี 16.52% และเม่ือเทียบกับเดือน 
ท่ีผานมา (สิงหาคม 2559) พบวา อัตราการวางงานชะลอตัวอยูท่ี -5.91% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงาน
จากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนกันยายน 2559 อยูท่ี 1.45% โดยอัตราการวางงานของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงอยูท่ี 0.9 (กันยายน 2559) (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1)  
 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) จํานวนผูวางงาน (กันยายน 2559) จํานวน 151,489 คน 
 - YoY (กันยายน 2559 เทียบกับ กันยายน 2558) 

- MoM (กันยายน 2559 เทียบกับ สิงหาคม 2559)                                               
  15.87 % 

% 
2) จํานวนผูวางงาน (สิงหาคม 2559) จํานวน 161,012 คน 
 
 

- YoY (สิงหาคม 2559 เทียบกับ สิงหาคม 2558) 
- MoM (สิงหาคม 2559 เทียบกับ กรกฎาคม 2559)                                                                                 

            16.52 
           4.78 

% 
% 
 

เดือน 

-5.91 

ก.ย.59 = 151,489 คน 
%YoY = 15.87 % 
%MoM = -5.91 % 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน 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     12.44 138,276  12.65

พ.ค. 111,780   -40.72 101,017   -9.63 129,834   28.53 109,433   -15.71 117,149   7.05 118,397     1.07 140,854  18.97

มิ.ย. 128,071   -32.23 107,481   -16.08 120,265   11.89 104,259   -13.31 123,109   18.08 134,573     9.31 152,240  13.13

ก.ค. 123,083   -30.61 108,259   -12.04 116,966   8.04 116,975   0.01 128,510   9.86 135,543     5.47 153,661  13.37

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     161,012  16.52     

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     151,489  15.87     

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

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 
ม.ิย.52= 2.20 

ก.ย.59 = 1.45 
 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2559 http://warning.mol.go.th หนา 9 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

3.สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 เดือนกันยายน 
2559 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง มีจํานวนท้ังสิ้น 
31,357 คน คิดเปนรอยละ 0.30 เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 2559 ท่ีรอยละ 0.28 และขยายตัวจากปท่ีแลว 
ท่ีรอยละ 0.23 (มีการเลิกจางในสาขาสาขาผลิตทอ โลหะที่ใชในการสราง การกอสราง และการคาเคร่ืองไฟฟาและ

ยานพาหนะ) ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 
โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโนมและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การ
เลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวของการจางงานของธุรกิจทุกขนาดในพ้ืนท่ีจังหวัดอยางใกลชิด พรอมจัดทําทะเบียนกลุม
เสี่ยงเพ่ือปองกันปญหาและสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขไดทันทวงที ซ่ึงในเดือนกันยายน 2559 มีจังหวัดท่ี
ตองเฝาระวัง 4 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 
แผนภาพท่ี 5 : อัตราการเติบโตของจํานวนผูข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง และลาออก
ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิก

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ผูประกันตน

มาตรา 33

เลิกจาง 

(สปส.)

อัตราการเลิกจาง

 (ม.33)

ม.ค.     9,401,005      19,815 0.21     9,753,663      18,969 0.19   10,004,515     17,819 0.18 10,314,551  26,375   0.26

ก.พ.     9,465,388      22,077 0.23     9,783,559      19,180 0.20   10,057,328     20,151 0.20 10,348,753  28,635   0.28

มี.ค.     9,497,576      22,321 0.24     9,791,644      19,893 0.20   10,074,677     21,218 0.21 10,365,424  28,904   0.28

เม.ย.     9,516,104      21,513 0.23     9,794,974      19,173 0.20   10,058,715     20,857 0.21 10,338,067  27,344   0.26

พ.ค.     9,529,202      22,141 0.23     9,791,769      20,602 0.21   10,066,532     19,650 0.20 10,347,954  27,238   0.26

มิ.ย.     9,600,371      19,498 0.20     9,856,171      19,591 0.20   10,118,561     20,511 0.20 10,377,038  27,930   0.27

ก.ค.     9,653,813      20,327 0.21     9,890,353      19,829 0.20   10,176,391     20,935 0.21 10,389,934  27,777   0.27

ส.ค.     9,675,824      17,395 0.18     9,878,006      18,021 0.18   10,188,797     22,092 0.22 10,385,238  29,068   0.28

ก.ย.     9,730,849      17,662 0.18     9,946,202      18,798 0.19   10,234,349     23,362 0.23 10,435,407  31,357   0.30

ต.ค.     9,764,063      18,626 0.19     9,988,134      19,162 0.19   10,266,653     24,372 0.24

พ.ย.     9,752,823      17,246 0.18     9,986,298      17,696 0.18   10,363,495     25,843 0.25

ธ.ค.     9,781,101      18,712 0.19    10,029,777      19,275 0.19   10,391,761     26,972 0.26

2559

เดือน / ป

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2556 2557 2558

 ก.ย.59 = 0.30 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2559 (แนวโนมเดือนสิงหาคม 2559–เดือนกรกฎาคม 2560) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.93% ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนหนา มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา แนวโนม
การจางงานในอีก 12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวน
แนวโนมการเลิกจาง อยูในสถานะปกต ิจากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน (Labor Early Warning System) 
ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ี  
และสงเสริมความเขาใจในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และการติดตามแนวโนมการ
เลิกโรงงานการเปดโรงงานใหม การจดหรือเลิกทะเบียน การคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                              

   แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 
เดือนขางหนาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560 
อยูในภาวะปกติ โดยดัชนีผสมท้ัง 13 ตัวสงสัญญาณปกต ิ

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 
ปจจัยสนับสนุน 

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  
1. เสถียรภาพทางการเมืองและการลงมติรับรางรัฐธรรมนูญสงผลตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการ 

ในภาคอุตสาหกรรม 
2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค การลงทุน

ภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 
-    มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม (SMEs)  

ในระยะเรงดวน โดยมีโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม) คํ้าประกันรอยละไมเกินรอยละ 30  
ตอพอรต วงเงินคํ้าประกัน 100,000 ลานบาท 

-   มาตรการการเงินการคลังเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย มาตรการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย
แกผูมีรายไดนอยและปานกลางของธนาคารอาคารสงเคราะห  วงเงิน 25,000 ลานบาท 

-   มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ลานบาท  
-   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 2558  

และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ  

-  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  
3. การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนสิงหาคม 2559   

มีจํานวน 383 โรงงาน การจางงาน 8,820 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 101 โรง จํานวนคนงาน 4,775 คน  
4. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (ECC) 
มีสวนในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

5. การปรับเพ่ิมอันดับการคามนุษยของประเทศไทยจาก Tier 3 ข้ึนมาเปน Tier 2 Watch list  
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ขอจํากัด 
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาชะลอตัว  
2. คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับดอลลารสหรัฐ 
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 
13 ดัชน ี

สิงหาคม 
2558 

กันยายน-
พฤศจิกายน 

2558 

ธันวาคม 
2558 

มกราคม 
2559 

กุมภาพันธ-
พฤษภาคม 

2559 

มิถุนายน 
2559 

กรกฎาคม  
2559 

สิงหาคม 
2559 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 
เตือนภัยการจางงาน 
(ดัชนี) 

2 
(ดัชนีผลผลิตภาค 

อุตสาห 
กรรม 

(-7.64%), 
ดัชนีอุปโภค

บริโภค
ภาคเอกชน 
(-1.35%)) 

0 1 
(มูลคาการสงออก 

 (-9.30%)) 

1 
(มูลคาการสงออก 

 (-9.34%)) 

0 1 
(การใช

กระแสไฟฟา 
(-0.27%)) 

2 
(การใช

กระแสไฟฟา 
(-0.05%) , 
ดัชนีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรม 
(-4.85%)) 

0 

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

เดือนกันยายน 2559  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.96% เพ่ิมข้ึนจากสิงหาคม 2559 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
1.93% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 
(1.96% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2) ซ่ึงสะทอนวา
สัญญาณปกติ ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน ตามขอมูลขอ (3) และแนวโนมการเลิกจาง
อยูในสถานปกติ ตามขอมูลขอ (4) 
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนสิงหาคม 2559 เดือนกันยายน 2559 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0.14% ปกติ 0.44% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 26.00% ปกติ 26.00% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0% ปกติ 0% ปกติ 

(4) แนวโนมการเลิกจางในตลาดแรงงาน จากขอมูลกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 48.89% ปกติ 45.04% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 3/2559) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

มีจํานวน 509,000  คน ชะลอตัวอยูท่ีรอยละ -6.26 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
ในอุตสาหกรรมไฟฟามีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากการ
ผลิตเครื่องใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการสงออก
เครื่องปรับอากาศ และตูเย็นสามารถขยายตัวไดท้ัง
ตลาดในประเทศและตลาดสงออกหลักเกือบท้ังหมด 
โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป และอาเซียน สําหรับการ
จางงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีแนวโนม
ขยายตัว จากการผลิต IC ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
เปนชิ้นสวนสํา คัญในการพัฒนาสินคา ท่ี มีการใช
เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
           การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต มีจํานวน 447,000 คน ชะลอตัวรอยละ -3.46 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา โดยการจางงาน
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนชะลอตัว   
จากระยะเดียวกันกับปกอนตามปจจัยตางๆท่ีสงผล
กระทบ เชนการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
ใหมท่ีมีการจัดเก็บภาษีตามปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในเดือนมกราคม 2559 ซ่ึง
มีผลตอราคาของรถยนต จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
ผูบริโภคบางสวนตัดสินใจซ้ือในชวงปลายปท่ีผานมา 
สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนหดตัวในเดือน
สิงหาคมหลังจากปจจัยชั่วคราวท่ีสนับสนุนการใชจาย
ในชวงกอนหนาลดลง อาทิ การเปดตัวรถยนตรุนใหม 
และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย รวมท้ังสินเชื่อเชา
ซ้ือรถยนต ท่ีชะลอตัว อยางไรก็ตามการสงออก 
ยานยนตยังคงขยายตัวตามการสงออกรถยนตไปยัง
หลายตลาด โดยเฉพาะตลาดยุโรปเนื่องจากผูประกอบการ
บางรายเริ่มสงออกรถยนตเชิงพาณิชยท่ีรับจางผลิต 
(Original Equipment Maufacturing หรือ OEM) 
ใหกับคายรถยนตสัญชาติยุโรป 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
 การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
มี จํ า น ว นผู มี ง า น ทํ า ท่ี เ ป น ลู ก จ า งภ าค เ อกช น 
1,003,000 คน ชะลอตัวรอยละ -5.20 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา แนวโนมการจางงานใน
อุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมคาดวาการผลิตจะ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1-3% จากชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากการผลิตเพ่ิมข้ึนในสินคาสําคัญ เชน ขาวและ
ธัญพืช ผักและผลไมและปศุสัตว จึงเปนโอกาสดีของ
ไทย โดยเฉพาะ กุง และสัปปะรดกระปอง เนื่องจาก
ปริมาณวัตถุดิบในโรงงานมีแนวโนมเ พ่ิมข้ึนจาก
แรงจูงใจดานราคา และการยกระดับประเทศไทยจาก 
Tier 3 เปน Tier 2 Watch list ในรายงานการคามนุษย 
ป 2559 สงผลดีตอสินคาไทยโดยเฉพาะในการสงออก
สินคาประมงของไทย ประกอบกับการคาชายแดนของ
ไทยมีการส งออกอาหารอย า งดี ให กับประเทศ 
เพ่ือนบานท่ีมาซ้ือสินคาฝงไทยกลับไปขาย 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจํานวน 
179,000 คน ชะลอตัวลงรอยละ -13.11 เม่ือเทียบกับ
ระยะ เดี ย ว กันของป ท่ี ผ านมา  การจ า ง งาน ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากการ
สงออกยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
คูคาท่ียังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง สําหรับการผลิต 
คาดวาจะขยายตัวในกลุมเสนใยสังเคราะหตามความ
ตองการใชในประเทศ โดยเฉพาะเสนใยสําหรับใชใน
การผลิตสิ่งทอเทคนิคสําหรับใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ในสวนการผลิตผาผืนคาดวาชะลอตัว เนื่องจากผูผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูปบางสวนไดขยายฐานการผลิตไป
ประเทศในอาเซียน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  
มีจํานวน 342,000 คน ทรงตัวเ ม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานในอุตสาหกรรม
เครื่ องนุ งหม มีแนวโนมชะลอตั ว  ตามการผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องนุงหมในกลุมเสื้อผาถัก และเสื้อทอ
ตามคําสั่งซ้ือภายในประเทศและตางประเทศท่ีลดลง 
ประกอบกับการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ิมมากข้ึนจาก
จีน กัมพูชา บังคลาเทศ และตุรกีรวมท้ังผูผลิตบางสวน
ไดขยายฐานการผลิตไปในประเทศอาเซียน ในสวนการ
สงออกเสื้อผาสําเร็จรูปลดลงจากคําสั่งซ้ือในตลาดหลัก 
ไดแก อาเซียน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
          การจ างงานในอุตสาหกรรมการขายส ง 
ขายปลีก มีจํานวน 2,508,000 คน ขยายตัวรอยละ 
6.54 เ ม่ือเ ทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีกมีแนวโนม
ขยายตัว จากดัชนีคาปลีกท่ีขยายตัว เนื่องจากมี
ยอดขายขยายตัวในทุกหมวดสินคา สําหรับดัชนีคาสง
มีการขยายตัว ในทุกหมวดสินคา  ท้ั งนี้  การเปด
ประช าคมอา เ ซี ยนส ง ผลดี ต อ กา รจ า ง ง าน ใน
อุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด
ศูนยการคาไปสูภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

7. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
 การ จ า ง ง าน ใน อุ ตสาหกรรมแม พิ มพ  

มีจํานวน 221,000 คน ขยายตัวรอยละ 13.33 เม่ือ
เทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงานใน
อุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับ
อุตสาหกรรมยานยนต ท่ีขยายตัวตามการสงออก
รถยนตไปยังหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดยุโรป 
เนื่องจากผูประกอบการบางรายเริ่มสงออกรถยนตเชิง
พ า ณิ ช ย ท่ี รั บ จ า ง ผ ลิ ต  (Original Equipment 
Manufacturing หรือ OEM) ใหกับคายรถยนตสัญชาติ
ยุโรป นอกจากนี้ เครื่องใชไฟฟายังขยายตัวตามการ
สงออกเครื่องปรับอากาศไปยังตลาดยุโรป หลังจากไดรับ
ผลดีจากสภาพอากาศท่ีรอนกวาปกติ และการสงออก
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 แผงกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไปยังตลาด
สหรัฐฯ ท่ีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเติบโตตอเนื่อง 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและทัศนูปกรณ
ขยายตัวตามการสงออกไปยังตลาดจีน ฮองกง เกาหลีใต 
และเวียดนาม เพ่ือใชผลิตสมารทโฟนรุนใหม  
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 
1,441,000 คน ขยายตัวรอยละ 0.91 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา ซ่ึงเปนการขยายตัวลดลงจาก 
ไตรมาสกอนหนาเนื่องจากเปนชวงฤดูฝนและการลงทุน
ภาคเอกชนดานอสังหาริมทรัพยท่ีชะลอตัว แตการจางงาน
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐในสวนของนโยบายเรงรัดการดําเน ินโครงการ
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ การลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (ระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา) 

 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
มีจํ านวน 205,000 คน ชะลอตัวรอยละ –11.64  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา จากการ
ผลิตและจํ าหนายเครื่องเรือนทําดวยไม ท่ีลดลง  
จากปญหาคาครองชีพและหนี้สินครัวเรือนท่ีอยูใน
ระดับสูง แตอยางไรก็ตาม การจางงานมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการสงออกไมและผลิตภัณฑจากไม 
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามความตองการของตลาดใหมใน
แถบเอเชียท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
  การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน มีจํานวน 421,000 คน ขยายตัวท่ีรอยละ 
5.25 เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
แนวโน มหนี้ ท่ี ไม ก อ ให เ กิดรายได ขยายตั วจาก 
ไตรมาสกอน สถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการ
ปลอยสินเชื่อ  แตอยางไรก็ตามควรมีการติดตามอยาง
ใกลชิดเนื่องจาก สถาบันการเงินชะลอการขยายสาขา
และชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก และเพ่ิม
การพัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 
(Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับชีวิต
คนไทยมากยิ่งข้ึนการใชบริการทางการเงินดวยตัวเอง โดย
ไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีกตอไป ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน และเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้งใหมมีแนวโนมขยายตัวสูงกวาคาดจากผลของ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ คาใชจายภาครัฐ 
มีแนวโนมกลับมาขยายตัวท้ังรายจายประจําและ
รายจายลงทุน 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
   การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 

511,000 คน ชะลอตัวรอยละ -6.07 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา อุตสาหกรรมการขนสง
เปนอุตสาหกรรมภาคการบริการ ท่ีเ ก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ  และเปนปจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรม
ขนสงชะลอตัวลงตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ีลดลง โดย
เปนการหดตัวในเกือบทุกกลุมประเทศจากผลกระทบ
ของเหตุระเบิดในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด เม่ือวันท่ี 11-12 
สิ งหาคม 2559 ซ่ึ ง ส งผลตอความเชื่ อ ม่ันของ
นักทองเท่ียวตางชาติ อยางไรก็ตาม การจางงานใน
อุตสาหกรรมการขนสงคาดการณวาจะมีแนวโนมขยายตัว
เล็กนอย ตามปริมาณการผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ี
ขยายตั ว เ พ่ิม ข้ึน ในกลุ ม เครื่ อง ใช ไฟฟ าชิ้ นส วน
อิเล็กทรอนิกส และการผลิตเหล็ก รวมท้ังจากการ
ลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของ
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลท่ีผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางความเจริญของภูมิภาคเอเชีย 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใตกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและ 
การบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ มีจํานวน 173,000 คน 
ขยายตัวรอยละ 18.49 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ี
ผานมา การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะหฯ มีแนวโนมขยายตัว เนื่องจาก 
ปจจุบันกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพไดใหความสําคัญกับ
ธุรกิจเชิงสุขภาพมากข้ึน สอดรับกับแนวโนมใหม 
ท่ีท่ัวโลกหันมาใสใจกับการดูแลสุขภาพตัวเองมากข้ึน  
ซ่ึงมีผลตอโครงสรางตลาดแรงงานและโครงสราง
ประชากรในไทยคาดการณวาอีก 10 ปขางหนาจะมี
สัดสวนผูสูงอายุถึง 22% ของประชากร ประกอบกับ
ความตองการของผูบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนในหมวดอาหาร
เสริมเพ่ือสุขภาพท้ังในกลุมความงามและวิตามิน 
อยางไรก็ดี ประเทศยังคงประสบปญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยท่ียังเขาไมถึงประชาชนในถ่ินท่ี
อยู ห า ง ไกลและ ท่ีผ านมาจํ านวนบุ คลากรทาง
การแพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการอีกดวย 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ

โรงแรม มีจํานวน 407,000 คน ขยายตัวท่ีรอยละ
10.00 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีแนวโนมการจางงาน
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากอุปสงคภายนอกประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยขยายตัวรอยละ 9.9 จากระยะ
เดียว กันปก อน  อยางไร ก็ดี  ในเดื อนนี้ภาคการ
ทองเท่ียวไดรับผลกระทบบางจากเหตุระเบิดใน 7 
จังหวัดภาคใต สงผลใหนักทองเท่ียวบางสวนเลื่อนการ
เดินทางออกไป ทําใหเม่ือปรับฤดูกาลแลวจํานวน
นักทองเท่ียวตางประเทศลดลงรอยละ 3.1 จากเดือนกอน 
ซ่ึงเปนการลดลงในเกือบทุกกลุม แตอยางไรก็ตามการ
จางงานในอุตสาหกรรมทองเ ท่ียวและโรงแรมมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเขาสูชวงไฮซีซ่ันของธุรกิจ
ทองเท่ียว และคาดวานักทองเท่ียวตลาดหลักอาทิ 
เอเชีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา จะยังเติบโตตอเนื่อง 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า งงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
มีจํ านวน 534 ,000 คน ขยายตั วร อยละ 6 .80  
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 
อุตสาหกรรมภัตตาคารมีแนวโนมการจางงานเพ่ิมข้ึน
จากระยะเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเขาสูชวง 
ไ ฮ ซี ซ่ั น ของธุ ร กิ จก ารท อ ง เ ท่ี ย ว  ท่ี ส ง ผลดี ต อ
อุตสาหกรรมภัตตาคาร และไดรับแรงเสริมจากความ
นิยมในวัฒนธรรมการกินอาหารนอกบาน 

 
 
3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 
ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  
5 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 2 ป 2559 ไตรมาส 3 ป 2559 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 5 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

2. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 99.99% แจงเตือน 

4. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 96.08% แจงเตือน 88.15% แจงเตือน 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 57.47% แจงเตือน 50.85% แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 9 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  
4. อุตสาหกรรมกอสราง 5. อุตสาหกรรมแมพิมพ 6.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห กิจกรรม
ดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 7. อุตสาหกรรมขนสง 8. อุตสาหกรรมการเปนสื่อกลางทาง
การเงิน และ 9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุมประเทศ 
อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา กลาวคือ 
ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2559 ของอินโดนีเซีย ขยายตัว อินเดีย  ทรงตัว จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา  
กลุมประเทศ OECD ชะลอตัว 

ประเทศ 
ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนสิงหาคม 2559 
คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 98.9 1.33 ขยายตัว ปกติ  0.92 ชะลอตัว ปกติ 
2.  ญี่ปุน 99.7 -0.30 ชะลอตัว ปกติ   -0.20 ชะลอตัวลดลง ปกติ 
3. กลุมประเทศ OECD 99.7 -0.3 ชะลอตัว ปกติ   -0.20 ชะลอตัวลดลง ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.0 -0.40 ชะลอตัว ปกติ  -0.30 ชะลอตัวลดลง ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 100.2 1.42 ขยายตัว ปกติ 2.04 ขยายตัว ปกติ 
6.  อินเดีย 100.8 0.80 ขยายตัว ปกติ  0.80 ทรงตัว 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
สิงหาคม 
2559 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2559 

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

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) 

3.94 -4.45 -16.19 -6.26 ชะลอตัว  
 

7.15 
 
 

5.35 

 
 

15.23 
 
 

13.94 

 
 

12.98 
 
 

5.71 

 
 

0.89 
 
 

7.16 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100 % 

- มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว 
-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 
 

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

3.66 0.00 13.36 -3.46 ชะลอตัว 42.60 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

-4.15 -4.17 -3.23 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ราคาน้ํามันชะลอตัว 
- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตพาณิชยในประเทศ
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

3.91 -0.09 -1.57 -5.20 ชะลอตัว -0.14 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

2.36 1.85 1.81 - - - - - 0.01 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน 1 %  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
- ดั ช นี ร า ค า ผู ผู ผ ลิ ต ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตรและปศุสัตวขยายตัว 
 
 
 

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

-14.8 -16.00 -16.80 -13.10 ชะลอตัว  
2.11 

 
-1.87 

 
0.45 

 
0.35 

 
0.79 

 
0.79 

 
-2.12 

 
-2.07 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100 % 

 

- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวเล็กนอย 
 
 
 
 
 

อยางไรก็ตามกระทรวงแรงงานไดติดตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก การจางงานภาคเอกชนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรรายไตรมาส (ลาสุดไตรมาสที่ 3/2559) มูลคาการสงออก
สินคาของกระทรวงพาณิชย ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ เดือนสิงหาคม 2559 
นํามาวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) เพื่อพิจารณาประเมินแนวโนมสถานการณของอุตสาหกรรมประกอบแนวโนมโอกาสการจางงานในอนาคตไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 

 
 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2559 http://warning.mol.go.th หนา 23 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
สิงหาคม
2559 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2559 

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

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 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวนนัก 
ทองเท่ียว 

5 . เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม 
(ISIC18) 

2.22 -9.75 5.25 0.00 ทรงตัว -0.56 -15.97 -24.99 14.26 - - - - - 0.51 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 51 % 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอขยายตัว 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 
 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

4.55 0.21 -0.79 6.54 ขยายตัว - - - - 16.09 
(ก.ค. 59) 
  

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  
 

- ดัชนีน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
 
  
 

1.34 
(ก.ค. 59) 

 

7. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

-10.34 2.55 3.05 13.33 ขยายตัว -16.12 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.21 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 21 % 

 

- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
 - ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
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) 

-5.22 5.82 1.06 0.91 ขยายตัว  
 

7.27 
 
 
 

23.56 

 
 

5.64 
 
 
 

8.95 

 
 

9.19 
 
 
 

14.52 

 
 

1.21 
 
 
 

22.57 
 
 
 

- - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
- GDP กอสราง ขยายตัว 
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ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณระบบ 
เตือนภัยดาน
แรงงานราย     
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ        

การจางงาน 
ราย

อุตสาหกรร
ม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน
สิงหาคม
2559 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2559 

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

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 

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

-23.5 6.52 -1.15 -11.60 ชะลอตัว  
-32.97 

 
 

22.05 

 
11.43 

 
 

-12.18 

 
48.60 

 
 

-10.07 
 

 
-9.88 

 
 

-7.63 

- - - - - 0.34 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน   
34 % 

-มูลคาการสงออกเฟอรนิเจอร
ขยายตัวเล็กนอย 
- ดัชนีอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัว 
 
 
 

10. การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

-1.67 -2.56 0.00 5.25 ขยายตัว - 
 

 

- - - - - - - 19.83 
(Q2/59) 

0.17 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน   
17 % 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหมขยายตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว 
 

11. ขนสง -2.69 13.70 6.75 -6.75 ชะลอตัว - - - - - 3.1 - -  0.08 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน    
8 % 

- คาใชจายภาครัฐบาลขยายตัว 
- ราคาน้ํามันดิบ Brent  ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
 

-8.9 

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

0.58 10.96 33.82 18.49 ขยายตัว  
 

15.62 
 

8.08 

 
 

-21.14 
 

8.48 

 
 

-11.96 
 

21.94 

 
 

-7.72 
 

-2.66 

- - - - - 0.01 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน    
1 % 

- 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

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
สิงหาคม
2559 

 

ณ เดือนสิงหาคม 2559 

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

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 

ดัชน ี
คาปลีก 

อัตราการ
ใชแก็ส 
NGV 

จํานวน
นักทองเท่ียว  

13.ทองเที่ ยวและ
โรงแรม 

1.76 -0.26 12.36 10.00 ขยายตัว - - - - - - -3.00 
(Q2/59) 

 

- - 0.88 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน   
88 % 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอตัว 
 

9.94 
 

14. ภัตตาคาร 11.85 10.36 5.41 6.80 ขยายตัว - - - - - - - -1.08 
 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
100% 

- อัตราการเขาพักในโรงแรม 
ขยายตัวลดลง 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนกันยายน 2559 

 

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ก.ย.59) 

เดือนกอนหนา 
(ส.ค.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ก.ย.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 
(ก.ค.-ก.ย.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 58 
(ก.ค.-ก.ย.58) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,523,250 12,916,630 13,134,250 12,523,250 13,134,250 

(%YoY) -4.65 -4.43 -2.72 -4.65 -2.72 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,435,407 10,385,238 10,234,349 10,435,407 10,234,349 

(%YoY) 1.96 1.93 2.90 1.96 2.90 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

151,489 161,012 130,744 151,489 130,744 

(%YoY) 15.87 16.52 15.36 15.87 15.36 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 333,660 356,970 270,960 333,660 270,960 

(%YoY) 23.14 -4.59 -12.74 23.14 -12.74 

4.อัตราการวางงาน : สสช 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(ส.ค.59) 

เดือนกอนหนา 
(ก.ค.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(ส.ค.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 

(ก.ค.-ส.ค59) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 58 
(ก.ค.-ส.ค.58) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 10,618 9,544 40,893 20,162 89,033 

(%YoY) -74.03 -80.17 12.15 -77.35 13.63 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 32,976 33,104 36,626 66,080 86,419 

(%YoY) -9.97 -33.52 -10.99 -23.54 9.25 

    5.3 การบรรจุงาน 26,767 27,126 36,649 53,893 84,516 

(%YoY) -26.96 -43.33 -17.42 -36.23 5.98 
 

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

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

                2. ผูวางงานจากทะเบียน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม ของสํานักงานประกันสังคม  (SSO : MOL) 
                3. ผูวางงานจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ บุคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปและในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใด 
ดังตอไปนี้    
                    3.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ  
                     3.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ  
 4. อัตราการวางงาน ใชขอมูลจากกการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรายเดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) 

5. โอกาสในการทํางาน เปนขอมูลตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน (DOE : MOL) 
6. %YOY     = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน 
 = จํานวน ณ ชวงเวลาปจจุบัน – จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    
           จํานวน ณ ชวงเวลาเดียวกันของปกอน    

 
 
 
 
 
 

X 100 
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  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนสิงหาคม 

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

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

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมไตรมาส 2/2559  

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  ส.ค. 2559 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 2 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
สิงหาคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

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

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนกันยายน 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

  ต.ค. 2559 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรกันยายน 2559 

5. ขอมูลจํานวนผูมีงานทําท่ีเปน
ลูกจ า งภาค เอกชนจํ า แนกตาม
อุตสาหกรรม จากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการ ทํางานของประชากร 
ไตรมาสท่ี 3 ป 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

     ต.ค. 2559 แสดงขอมูลจํานวนผู มีงานทํา
จําแนกอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี  
3 ป 2559 

6. Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ป 
2559 และแนวโนมป 2559 

สนง .คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
www.nesdb.go.th 

  15 ส.ค. 2559 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 
2/2559  

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 2 ป 2559  

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

  ส.ค. 2559 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
2/2559 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 2 9  ส . ค . - 2 
ก.ย. 2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศยุ โรป จีน ญ่ีปุน  
อินโดนีเซีย และอินเดีย 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 5-9 ก.ย. 2559 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และจีน 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 1 2 -1 6  ก . ย . 
2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 
และสหรัฐอเมริกา 

11. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) สิงหาคม 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

  ส.ค. 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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