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สวนท่ี 1 ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย 

 

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานไทย       
 ภาวะอุตสาหกรรมไทยเดือนพฤศจิกายน 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเม่ือเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 3.81 และขยายตัวรอยละ 2.07 เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 อุตสาหกรรม 
ท่ีสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ไดแก ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 
ปโตรเลียม ผลิตภัณฑเหล็ก และรถยนต 

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

หัวขอ 
ดัชนีอุตสาหกรรม 

เดือนพฤศจิกายน 2559 
(MOM) 

เดือนพฤศจิกายน 2559  
(YOY) 

ดัชนีผลผลิต(มูลคาเพ่ิม) 109.61 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2.07 

109.61 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.81 
อัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 66.71 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ดานบวก  ตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม 

รถยนต 
ผลิตภัณฑเหล็ก 

ผักและผลไมกระปอง 
สวนประกอบยานยนต 

ผลิตภัณฑยาง 

ผลิตภัณฑเหล็ก 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
รถยนต ปโตรเลียม 

อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง 

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผล
ด านลบ  ต อดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมรวม 

แปงมันสําปะหลัง 
เม็ดพลาสติก 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
ปโตรเลียม เนื้อไกแปรรูป 

เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 
เม็ดพลาสติก 

เยื่อกระดาษและกระดาษ 
ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑแกว 

ท่ีมา: การประชุมคณะกรรมการดชันีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

  

แผนภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม) 
 

ภาวะโรงงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 
 
 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวนลูกจาง 

มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 

338 แหง  9,166 คน 

    -กทม.และปริมณฑล 108 แหง 
(31.95%) 

3,722 คน 
(40.61%) 

    -สวนภูมิภาค 230 แหง 
(68.05%) 

       5,444 คน 
(59.39%) 

มีการจางงานใน
โรงงาน 

ขนาด S   300 แหง 4,578 คน 
ขนาด M     32 แหง 2,930 คน 
ขนาด  L      6 แหง 1,658 คน 

การแจงเลิกกิจการของโรงงาน 95 แหง 3,803 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.81% 

ที่มา: สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (29 ธ.ค. 2559) 

สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน 

http://warning.mol.go.th/
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ผูมีงานทํา (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม) 

1) ผูมีงานทําภาคเกษตร (ธันวาคม 2559)  จํานวน 12,566,710 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2559 เทียบกับ ธันวาคม 2558)      -7.80 % 
2) ผูมีงานทําภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2559) จํานวน 12,410,170 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบกับ พฤศจิกายน 2558)       -3.45 % 
3) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (ธันวาคม 2559) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33)  
จํานวน 10,511,821 คน 

 - YoY (ธันวาคม 2559 เทียบกับ ธันวาคม 2558)      1.16 % 
4) ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร (พฤศจิกายน 2559) 

(ลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33) 
 10,477,172 คน 

 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบกับ พฤศจิกายน 2558)      1.10 %    
  
 

           จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 มีผู มี งานทําภาคเกษตร จํ านวน 12,566,710 คน มี อัตราการ 
ชะลอตัวเพ่ิมข้ึนอยู ท่ี  -7.80% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (ธันวาคม 2558 จํานวน 13,630,150 คน 
มี อัตราการขยายตัวอยู ท่ี  1.21%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ ยนแปลง (YoY) ของเดือนธันวาคม 2559 
เปรียบเทียบกับ (YoY) ของเดือนพฤศจิกายน 2559 ในเดือนธันวาคม 2559 มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -7.80% 
ชะลอตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี  -3.45% ผู มีงานทํานอกภาคเกษตร 
จํ านวน 10 , 511 ,821 คน มี อัตราการขยายตั ว 1.16 ซ่ึ งลดลงเ ม่ือเทียบกับเดือนเดี ยวกันของป ท่ีผ านมา 
(ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวน 10,391,761 คน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 3.61%) แตหากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY)  ของ เดื อนธั นวาคม  2559 เ ที ยบกั บ  ( YoY)  เ ดื อนพฤศจิ กายน  2559  ใน เดื อนธั นวาคม  2559 
มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.16% ขยายตัวจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ซ่ึงอยูท่ี 1.10%  
 

ภาวะการวางงาน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ) 
  อัตราการวางงาน เดือนธันวาคม  2559 อยูท่ีรอยละ 0.8 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว (ธันวาคม 2558) ซ่ึงมีอัตราการวางงานรอยละ 0.7 หากเทียบกับเดือนท่ีผานมา (พฤศจิกายน 2559)  
อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.0 มาอยูท่ีรอยละ 0.8 
 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

แผนภาพ : แสดงอัตราการวางงานรายเดือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

0.8% 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 โอกาสในการทํางานมีผูสมัครงานใหม จํานวน 11,193 คน 
มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -73.99% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤศจิกายน 2558) ตําแหนงงานวาง จํานวน 
32,728 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -24.58% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว (พฤศจิกายน 2558)  
การบรรจุงานจํานวน 20,149 คน มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -43.39% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
(พฤศจิกายน 2558) สวนอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง 61.57% มีอัตราการชะลอตัวอยู ท่ี -24.94% 
เ ม่ือเ ทียบกับเดือนเดียว กันของป ท่ีแลว  (พฤศจิกายน 2558) อัตราของผูส มัครงานตอตําแหน งงานวาง 
อยูท่ี 34.20% มีอัตราการชะลอตัวอยูท่ี -65.51% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (พฤศจิกายน 2558) 
 

1) ผูสมัครงานใหม (พฤศจิกายน 2559)  จํานวน 11,193 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบ พฤศจิกายน 2558)  -73.99 % 
2) ตําแหนงงานวาง (พฤศจิกายน 2559)     จํานวน 32,728 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบ พฤศจิกายน 2558)  -24.58 % 
3)   การบรรจุงาน (พฤศจิกายน 2559) จํานวน 20,149 คน 
 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบ พฤศจิกายน 2558)  -43.39 % 
4)    อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง (พฤศจิกายน 2559)  61.57 % 
 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบ พฤศจิกายน 2558)   -24.94 % 
5) อัตราของผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง (พฤศจิกายน 2559)      34.20 % 
 - YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบ พฤศจิกายน 2558)  -65.51 % 

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

ภาวะปจจุบัน (พ.ย.59) แนวโนม  ท่ีมา 

          เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัวดีเม่ือเทียบกับเดือนกอน 
ตามมูลคาการสงออกสินคาท่ีขยายตัวสูง สอดคลองกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือ 
การสงออกและการนําเขาวัตถุดิบและสินคาข้ันกลางโดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
นอกจากนี้ การใชจายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีตอเนื่องและยังคงเปน 
แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ อยางไรก็ดีภาคการทองเท่ียวไดรับผลกระทบจากการ
หดตัวของจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศและการชะลอตัวของจํานวนนักทองเท่ียวไทย 
ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเปนเดือนท่ีสองและการลงทุนภาคเอกชนยังคง 
หดตัว ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนตามราคา
อาหารสดและราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ สําหรับอัตราการวางงานท่ีปรับฤดูกาล
ลดลงจากเดือนกอนตามการจางงานภาคเกษตรท่ีปรับดีข้ึน ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลตอเนื่อง 

           คาดวาเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจในชวงสิ้นปของรัฐบาล เพ่ือชดเชยการบริโภคท่ีซึมเซาในชวง 
ท่ีผานมา อาทิ มาตรการลดหยอนภาษีเพ่ือกระตุนภาคการทองเท่ียว 
รวมถึงมาตรการชอปชวยชาติ ท่ีจะชวยหนุนการใชจายใหปรับตัวดีข้ึน 
สําหรับภาคอสังหาริมทรัพย ผูประกอบการหลายรายมีแผนเปดโครงการ
ท่ีอยูอาศัยระดับกลางถึงบนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูบริโภคยังมีกําลังซ้ือและ
ความตองการท่ีอยูอาศัย ขณะท่ีอุปสงคในประเทศท่ีฟนตัวอยางคอยเปน
คอยไป ตามการจางงานภาคเกษตรกรรมท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ขณะภาคการ
สงออกท่ีผูประกอบการประเมินวาจะชะลอตัวหลังหมดปจจัยชั่วคราว 
เพราะเศรษฐกิจของประเทศคูคายังคงเปราะบาง ท้ังนี้ การฟนตัวของ
รายไดเกษตรกรและแรงงานท่ัวไปจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการ 
ฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะขางหนา 

รายงาน
เศรษฐกิจและ
การเงินเดือน
พฤศจิกายน 

2559, ธนาคาร
แหงประเทศไทย,
ภาวะเศรษฐกิจ

ไทย KTB 

 
 
                                                 

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

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2559 การจางแรงงานในระบบประกันสังคม 
มีผูประกันตน (มาตรา 33) จํานวน  10,511,821 คน  มี อัตราการขยายตัว 1.16% (YoY)  เ ม่ือเทียบกับ 
เดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงมีผูประกันตน จํานวน 10,391,761 คน แสดงใหเห็นวามีผูใชแรงงานเขาสูการทํางานเพ่ิมข้ึน
ถึง 120,060 คน สําหรับการวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม  
มีจํานวน 141,267 คน มีอัตราขยายตัวอยูท่ี 14.35 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) และมีอัตราการ
ข ย า ย ตั ว อ ยู ท่ี  0 . 3 3 % ( MoM)  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2559 ท่ี มี จํ า น ว น  1 4 6 ,168 ค น 
อัตราการวางงาน อยูท่ีรอยละ 1.34 ของผูประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง 
มีจํานวนท้ังสิ้น 29,748 คน คิดเปนรอยละ 0.28 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีรอยละ 0.29 

 
 

ภาวการณจางงานในตลาดแรงงาน %MoM % YoY 
พฤศจิกายน ธันวาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ผูประกันตนมาตรา 33 
(แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

0.36 0.33 1.10 1.16 

จํานวนผูวางงาน ณ ปจจุบัน 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.) 

-0.93 -3.35 18.61 14.35 

 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน ธันวาคม 
อัตราการวางงาน  
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สปส.และ
ผูประกันตนมาตรา 33 ) 

1.45 1.41 1.40 1.34 

อัตราการเลิกจางลกูจางในระบบประกันสังคม 
มาตรา 33 
(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ
เลิกจาง สปส.และผูประกันตนมาตรา 33 ) 

0.30 0.30                                                                                                                                                                                                                0.29 0.28 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  สรุปสถานการณและแนวโนมดานแรงงาน ณ ธันวาคม 2559 http://warning.mol.go.th หนา 8 
  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

1.สถานการณการจางงาน 
 จากขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 มีลูกจางท่ีมีนายจางในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,511,821 
คน  มี อัตราการขยายตัว  1.16% เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีผ านมา  ( เดือนธันวาคม 2558) 
ซ่ึงมีจํานวน 10,391,761 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2559 พบวาในเดือนธันวาคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู ท่ี 1.16% ขยายตัวจาก 
เดือนพฤศจิกายน 2559 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 1.10% สถานการณการจางงานขยายตัวมากกวา 1% จึงถือวาสถานการณ
การจางงานอยูในภาวะปกติ (ดูแผนภาพท่ี 1 และ 2)  
 
แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : YoY) 

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

 

ท่ีมา : กลุมงานวิชากองเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

-15.00

-12.00

-9.00

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33อัตราการเปล่ียนแปลง

ผลของวิกฤตตมยํากุง 
ม.ค.42 = -11.04% 

 

ผลของวิกฤตน้ําทวมในไทย 
มี.ค.55 = 0.21% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอรเกอร 
ส.ค.45 = -2.93% 

 

เดือน 

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% 
ต.ค.59/ต.ค.58 =1.69% 
พ.ย.59/พ.ย.58 = 1.10% 
ธ.ค.59/ธ.ค.59 = 1.16% 

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 
ต.ค.59 ลูกจางท่ีมีนายจาง 
10,439,864 คน 
พ . ย . 5 9  ลู ก จ า ง ท่ี มี
นายจาง 10,477,172 คน 
ธ.ค.59 ลูกจางท่ีมีนายจาง 
10,511,821 คน 
 

ธ.ค. 59 ผูวางงาน 
141,267 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 18.61 % (YoY) 
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2. สถานการณการวางงาน 

 (ผูวางงาน หมายถึง ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากขอมูล ณ เดื อนธันวาคม 2559 มีผู ว างงานจํ านวน 141 ,267 คน มี อัตราการขยายตัว (YoY) 
อยูท่ี 14.35% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เดือนธันวาคม 2558) มีจํานวน 123,536 คน ซ่ึงตัวเลขเพ่ิมข้ึนจาก
เดือนพฤศจิกายน 2559 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 (YoY) ซ่ึงอยูท่ี 18.61 % และเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 
(พฤศจิกายน 2559) พบวา มีอัตราการขยายตัวอยู ท่ี 0.33% (MoM) และหากคิดเปนอัตราการวางงานจากตัวเลข 
ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนธันวาคม 2559 อยู ท่ี  1.34% โดยอัตราการวางงานของสํานักงาน 
สถิติแหงชาติ ซ่ึงอยูท่ี 0.8 (ธันวาคม 2559) (ดูแผนภาพท่ี 3 แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) 
 
แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จํานวนผูวางงาน (ธันวาคม2559) จํานวน 141,267 คน 
 - YoY (ธันวาคม 2559 เทียบกับ ธันวาคม 2558) 

- MoM (ธันวาคม 2559 เทียบกับ พฤศจิกายน 2559)                                               
  14.35 % 

% 
2) จํานวนผูวางงาน (พฤศจิกายน 2559) จํานวน 146,168 คน 
 
 

- YoY (พฤศจิกายน 2559 เทียบกับ พฤศจิกายน 2558) 
- MoM (พฤศจิกายน 2559 เทียบกับ ตุลาคม 2559)                                                                                 

            18.61 
           -0.93 

% 
% 
 

เดือน 

วิกฤติแฮมเบอรเกอร 
 มิ.ย. 2552 = 195.25% 

ธ.ค.59 = 141,267 คน 
%YoY = 14.35 % 
%MoM = -0.93 % 

0.33 
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แผนภาพที่ 4 : อัตราการวางงานประกันสังคม จากขอมูลจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 และจํานวนผูประกันตนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ของสํานักงานประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน 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     147,542  16.27     

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     146,168  18.61     

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     141,267  14.35     

เดือน/ป
2553 2554 2555

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน รายเดือน ป 2553 - 2559 : YoY

2559255825572556

วิกฤติ
แฮมเบอรเกอร 
มิ ย 52= 2 20 

ธ.ค.59 = 1.34 
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3.สถานการณการเลิกจาง 

 อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผูประกันตนท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ เลิกจาง ตอจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 
เดือนธันวาคม 2559 ผูประกันตนท่ีสํานักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุ 
เลิกจางมีจํานวนท้ังสิ้น 29,748 คน คิดเปนรอยละ 0.28 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีรอยละ 0.29 และ
ขยายตัวจากปท่ีแลวท่ีรอยละ 0.26 (ประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจางสูง คือ การผลิต (ผลิตทอโลหะท่ีใชในการสราง ผลิต
ซอมหมอน้ํา )  สาเหตุเลิกจางเนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ขาดสภาพคลองทางการเงิน ขาดทุน หรือยอดการสั่งซ้ือ
ของลูกคาลดลง) ท้ังนี้กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดติดตามเฝาระวังสถานการณดานแรงงาน 
โดยใหมีการรายงานเฝาระวังสถานการณดานแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโนมและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิก
โรงงานและความเคลื่อนไหวของการจางงานของธุรกิจทุกขนาดในพ้ืนท่ีจังหวัดอยางใกลชิด พรอมจัดทําทะเบียน 
กลุมเสี่ยงเพ่ือปองกันปญหาและสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขไดทันทวงที ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจังหวัดท่ี
ตองเฝาระวัง 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี  
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 10,439,864  31,570     0.30

พ.ย.     9,752,823      17,246 0.18     9,986,298      17,696 0.18   10,363,495     25,843 0.25 10,477,172  30,594     0.29

ธ.ค.     9,781,101      18,712 0.19    10,029,777      19,275 0.19   10,391,761     26,972 0.26 10,511,821  29,748     0.28

2559

เดือน / ป

อัตราการเลิกจางลูกจางในระบบประกันสังคมมาตรา 33

2556 2557 2558

 ธ.ค.59 = 0.28 
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สวนท่ี 3  การคาดการณดานแรงงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 (แนวโนมเดือนพฤศจิกายน 2559–เดือนตุลาคม 2560) 
   สรุปสถานการณการจางงานในตลาดแรงงานในภาพรวมอยูในภาวะปกติ การจางแรงงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.10% ลดลงจากเดือนกอนหนา มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวา แนวโนมการจาง
งานในอีก 12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติ สําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวนแนวโนม
การเลิกจาง อยูในสถานะปกติ จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน (Labor Early Warning System) ท้ังนี้
กระทรวงแรงงานไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดเฝาระวังและติดตามสถานการณดานแรงงานสัมพันธในระดับพ้ืนท่ีและ
สงเสริมความเขาใจในสถานประกอบการภายใตภารกิจการคุมครองแรงงานอยางตอเนื่อง และการติดตามแนวโนม 
การเลิกโรงงาน การเปดโรงงานใหม การจดหรือเลิกทะเบียน การคาในระดับจังหวัดไปพรอมกัน 

3.1 แนวโนมภาพรวมการจางงาน 

                                                                        

   แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในอีก 12 
เดือนขางหนาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนตุลาคม 2560  
อยูในภาวะปกติ โดยดัชนีผสมท้ัง 13 ตัวสงสัญญาณปกต ิ

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดแรงงาน คาดวาเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆดังนี้ 

ปจจัยสนับสนุน 

การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เปนไปอยางตอเนื่อง เกิดจากปจจัยบวกดังนี้  

1. เสถียรภาพทางการเมืองและการลงมติรับรางรัฐธรรมนูญสงผลตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรม 

2.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวในระดับสูงมีผลตอการบริโภค การลงทุน
ภาคเอกชน ทําใหเกิดการจางงาน และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ดังนี้ 

 -   มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนากลางและขนาดยอม (SMEs) ผานโครงการคํ้า
ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Porfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บยส.) วงเงินคํ้าประกันรวมไมเกิน 100,000 ลานบาท 

 -   มาตรการดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติ โดยการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ 
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขา
เมือง (Visa on Arrival) ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ 2560  

 -   มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ลาน
บาท  

 -   นโยบายการเงินท่ีลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาไวในระดับต่ําท่ี  1.50 ตอป ตั้งแต 29 เมษายน 
2558 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการผอนปรนอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ  

 -  มาตรการการคลังเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูมีรายไดนอย ,โครงการลงทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐ  

 - มาตรการการคลังโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ประจําปงบประมาณ 2560 วงเงิน 1.87 หม่ืนลานบาทเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนหรือกิจการ
สาธารณะประโยชนของหมูบาน   
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3.  การเรงรัดออกใบอนุญาตใหประกอบการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเดือนพฤศจิกายน 
2559  มีจํานวน 338 โรงงาน การจางงาน 9,166 คน อนุญาตใหขยายกิจการจํานวน 67 โรง จํานวนคนงาน 6,807 
คน  

 4.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและ
โครงการลงทุนขนาดใหญในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor 
Development (EEC) เพ่ือสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายใหขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากชวยเพ่ิม 
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศแลวจะเปนการถายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงใหกับแรงงานไทยและสามารถ
กาวพนกับดักรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคตมีสวนในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 5. การปรับเพ่ิมอันดับการคามนุษยของประเทศไทยจาก Tier 3 ข้ึนมาเปน Tier 2 Watch list  
 

ขอจํากัด 
- ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาชะลอตัว  
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ตารางจํานวนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงานท่ีสงสัญญาณเตือนภัยจําแนกรายเดือน 
 

ดัชนีผสมจํานวนท้ังสิ้น 
13 ดัชน ี

มกราคม 
2559 

กุมภาพันธ-
พฤษภาคม 

2559 

มิถุนายน 
2559 

กรกฎาคม  
2559 

สิงหาคม 
2559 

กันยายน  
2559 

ตุลาคม 
2559 

พฤศจิกายน 
2559 

จํานวนดัชนีท่ีสงสัญญาณ 
เตือนภัยการจางงาน 
(ดัชนี) 

1 
(มูลคาการสงออก 

 (-9.34%)) 

0 1 
(การใชกระแสไฟฟา 

(-0.27%)) 

2 
(การใช

กระแสไฟฟา 
(-0.05%) , 
ดัชนีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรม 
(-4.85%)) 

0 0 0 0 

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

เดือนธันวาคม 2559  มีอัตราการขยายตัวอยูท่ี 1.16% เพ่ิมข้ึนจากพฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีอัตราขยายตัวอยูท่ี 
1.10% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว แนวโนมการจางงานในภาพรวมของตลาดแรงงานอยูในระดับปกติ 
(1.16% > 1%) โดยระบบเตือนภัยแสดงแนวโนมการจางงานในภาวะปกติ ตามขอมูลขอ (1) และ (2) ซ่ึงสะทอนวา
สัญญาณปกติ ขณะท่ีแนวโนมการวางงานอยูในภาวะปกติเชนเดียวกัน ตามขอมูลขอ (3) และแนวโนมการเลิกจาง
อยูในสถานปกติ ตามขอมูลขอ (4) 
 
ตารางประกอบ ภาพรวมแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
เดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนธันวาคม 2559 

คาความนาจะเปน สถานะ คาความนาจะเปน สถานะ 

(1) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลผูประกันตนมาตรา 33  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 35.90% ปกติ 25.04% ปกติ 

(2) แนวโนมการจางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 31.96% ปกติ 31.96% ปกติ 

(3) แนวโนมการวางงานในตลาดแรงงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 0% ปกติ 0% ปกติ 

(4) แนวโนมการเลิกจางในตลาดแรงงาน จากขอมูลกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แนวโนมระยะยาว (12 เดือน) 

 36.11% ปกติ 43.33% ปกติ 
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3.3. ทิศทางการจางงานรายอุตสาหกรรม (ณ ไตรมาส 4/2559) : ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรท่ัวราชอาณาจักร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

      กองเศรษฐกิจการแรงงาน ไดวิเคราะหการจางงานรายอุตสาหกรรม 14 สาขา ท่ีมีความสําคัญตอ 
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง.  

1.อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสมีจํานวน 551,000  คน ชะลอตัว
อยูท่ีรอยละ -5.00 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป 
ท่ีผานมา การจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมชะลอตัวในอัตราท่ีลดลงตาม
อุปสงคตงประเทศท่ีปรับดีข้ึนในหมวดแผงวงจนรวม 
(Integrated Circuit: IC)  ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
เปนชิ้นสวนสํา คัญในการพัฒนาสินคา ท่ี มีการใช
เทคโนโลยี ท่ีสูง ข้ึน รวมถึงนําไปใชเปนชิ้นสวนใน 
Smart phone และ Tablet ซ่ึงมีความตองการ
เพ่ิมข้ึนมาก รวมท้ังเครื่องใชไฟฟาขยายตัวตามการ
สงออกแผงกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไป
สหรัฐอเมริกา หลังผูประกอบการจากจีนยายฐานการ
ผลิตมาไทย 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

2. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 
            การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต มีจํานวน 458,000 คน ชะลอตัวรอยละ -4.78 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา การจางงาน
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนชะลอตัว   
จากระยะเดียวกันกับปกอนตามการบริโภคภาคเอกชน
หดตัวเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากฐานสูง และผูบริโภค
บางสวนตัดสินใจ ซ้ือกอนการป รับโครงสร างภาษี
สรรพสามิตรถยนตใหมที่มีจัดเก็บภาษีตามปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในเดือน มกราคม 
2559 ซ่ึงมีผลตอราคาของรถยนตบางประเภท จึงเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคเรงการซื้อรถยนต ตลอดจน
การสงออกไปยังประเทศคูคาที่สําคัญในกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง กลุมประเทศแอฟริกา และในกลุม
ประเทศอเมริกาใต ที่การสงออกลดลงในหมวดรถ Pick up  
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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 
1,066,000 คน ขยายตัวรอยละ 0.19 เม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา แนวโนมการจางงานใน
อุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมคาดวามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมมีการผลิต
เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน เชน กลุมปศุสัตว 
จากสินคาไกแปรรูป และกลุมประมง (สินคากุงสด  
แชเย็น แชแข็ง) ท่ีไดรับผลดีจากการแกปญหาโรค 
ตายดวน ประกอบกับประเทศคูแขงประสบปญหา
ผลผลิตลดลง สงผลใหการสงออกในภาพรวมท่ีไดผลดี
จากสหรัฐฯ ท่ีปรับการจัดอันดับการคามนุษยของไทย
ดีข้ึนจาก Tier 3 เปน Tier 2 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากสินคา
สงออกสําคัญ เชน กลุมขาวและธัญพืชกลุมประมง  
(ทูนากระปอง ปลาซารดีนกระปอง กุงสด แชเย็น แชแข็ง)  
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจํานวน 
198,000 คน ชะลอตัวลงรอยละ -3.98 เม่ือเทียบกับ
ร ะ ย ะ เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ท่ี ผ า น ม า  ก า ร จ า ง ง า น 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอชะลอตัว เนื่องจากการสงออก 
สิ่ งทอไปตลาดหลักลดลง ไม ว าจะเปนอาเซียน 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน อยางไรก็ตามการจางงาน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมขยายตัวไดเนื่องจาก
การสงออกผาผืนและเสนดายไปตลาดเวียดนามได 
มากข้ึน 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 การจางงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหม  
มีจํานวน 325,000 คน ขยายตัวรอยละ 0.62 เม่ือเทียบ
กับระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา การจางงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีแนวโนมขยายตัวเล็กนอย 
ตามการบริโภคภายในประเทศท่ีมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามการสงออกของไทยไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุ โรปมีทิศทางลดลง 
สะทอนภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัว 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

6. อุตสาหกรรมขายสงขายปลีก 
          การจ างงานใน อุตสาหกรรมการขายส ง 
ขายปลีก มีจํานวน 2,464,000 คน ขยายตัวรอยละ 
4.19 เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผานมา 
การจางงานในอุตสาหกรรมขายสงขายปลีกขยายตัว
ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว เนื่องจากตุลาคม 2559 ดัชนี
คาปลีกชะลอตัวรอยละ 1.18 (YOY) เม่ือพิจารณา
ยอดขายรายหมวดแลว พบวามียอดขายชะลอตัวใน
หมวดสินคาคงทน และยอดขายรถยนต ซอมแซม
รถยนต และน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับดัชนีคาสงมีการ
ชะลอตัวรอยละ 3.44 เม่ือพิจารณายอดขายรายหมวด
แลว พบวามีการชะลอตัวในทุกหมวดสินคา แตอยางไร
ก็ตามการเปดประชาคมอาเซียนสงผลดีตอการจางงาน
ในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากมีการขยายการลงทุนเปด
ศูนยการคาไปสูภู มิภาคเพ่ิมมากข้ึนจึงคาดการณ
แนวโนมป 2560 การจางงานเพ่ิมข้ึน 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

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

มีจํานวน 221,000 คน ขยายตัวรอยละ 21.43 เม่ือ
เทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา สําหรับการจาง
งานในอุตสาหกรรมแม พิมพ มีแนวโนมขยายตัว 
สอดคลองกับการขยายในหลายกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ 
ไดแก (1) กลุมชิ้นสวนและอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุม
สินคา Other IC สําหรับใชเปนชิ้นสวนในการผลิตรถยนต
อุปกรณท่ีรองรับ Internet of Things (IOT) รวมท้ังชิ้นสวน
อุปกรณ แสดงผล และชิ้ นส วนอุ ปกรณ เพาเวอร
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึน (2) กลุมเครื่องใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนใน
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือรองรับอุปสงคตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
และเรงการผลิตเพ่ือเพ่ิมสินคาคงคลังในเครื่องปรับอากาศ
รุนท่ีใชสารทําความเย็น R22 กอนจะถูกยกเลิกในป 2560 
และเปลี่ยนมาใชสารทําความเย็น R32 แทน และขยายตัว
ตามการสงออกแผงกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไป
สหรัฐ หลังผูประกอบการจากจีนยายฐานการผลิตมาไทย (3) 
เหล็กและผลิตภัณฑเหล็กขยายเพ่ิมข้ึนจากการผลิตเหล็ก
แผนสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับผลิตสินคาชั้นสุดทาย อาทิ 
เครื่องใชไฟฟา 
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ที่มา: กศร.สป.รง.  

8. อุตสาหกรรมกอสราง 

 การจางงานในอุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวน 
1,387,000 คน ชะลอตัวรอยละ -2.12 เม่ือเทียบกับระยะ
เดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากเปนฤดูฝนท่ียาวมาถึง
ชวงปลายป และการลงทุนภาคเอกชนดานการกอสรางท่ี
หดตัวตามจากระยะเดียวกันของปกอน สอดคลองกับ 
ภาวะภาคอสังหาริมทรัพย ซ่ึงสงผลตอการจางงาน 
มีแนวโนมชะลอตัว แตอยางไรก็ตามการลงทุนดาน 
การกอสรางเริ่มมีทิศทางท่ีดีข้ึน สะทอนจากพ้ืนท่ีไดรับ
อนุญาตกอสรางภาคบริการและภาคขนสง อีกท้ังมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในสวนของนโยบายเรงรัดการ
ดําเน ินโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ  
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) จะสงผลดีตอการจางงาน
ในอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

9. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
          การจางงานในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
มีจํ านวน 204 ,000 คน ชะลอตัวรอยละ –7.69  
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา จากการ
ผลิตและจํ าหนายเครื่องเรือนทําดวยไม ท่ีลดลง  
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ียังไมฟนตัวมากนัก 
การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยท่ีชะลอตัว ปญหาคา
ครองชีพและหนี้ สิ นครั ว เ รื อน ท่ีอยู ใ นระดับสู ง  
แตอยางไรก็ตาม การจางงานมีแนวโนมเ พ่ิมข้ึน 
เนื่องจากการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนม
ขยายตัวตามโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐ ซ่ึงจะ
สงผลใหความตองการสินคาตกแตงบาน มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนดวย อีกท้ังการสงออกไมและผลิตภัณฑจากไม 
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากตลาดหลักท้ังอาเซียน จีน 
สหรัฐอเมริกา และตลาดในแถบเอเชียท่ีมีกําลังซ้ือ
สูงข้ึน 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

10. อุตสาหกรรมการเปนส่ือกลางทางการเงิน 
  การจางงานในอุตสาหกรรมการเปนสื่อกลาง

ทางการเงิน มีจํานวน 429,000 คน ขยายตัวท่ีรอยละ 
4.13 เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
แนวโนมหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดขยายตัวจากไตรมาส
กอน สถาบันการเงินยังคงตองระมัดระวังในการปลอย
สินเชื่อ  แตอยางไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนใน
ภาพรวมมีแนวโนมหดตัว แตเงินทุนจดทะเบียนนิติ
บุคคลจัดตั้งใหมขยายตัว  คาใชจายภาครัฐ ขยายตัวดี
ตอเนื่องท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุน เนื่องจาก
สถาบันการเงินหลายแหงชะลอการขยายสาขาและ
ชะลอการจางงานแทนตําแหนงท่ีลาออก  และเพ่ิมการ
พัฒนา “ฟนเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี 
(Financial Technology) ซ่ึงจะเขามามีบทบาทกับ
ชีวิตคนไทยมากยิ่งข้ึน การใชบริการทางการเงินดวย
ตัวเอง โดยไมตองอาศัยคนเปนผูใหบริการธุรกรรมอีก
ตอไป ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจางงานใน
อุตสาหกรรมนี้ จึงคาดการณแนวโนมป 2560 การจาง
งานลดลง 

 
 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

11. อุตสาหกรรมขนสง 
   การจางงานในอุตสาหกรรมขนสง มีจํานวน 

542,000 คน ชะลอตัวรอยละ 6.90 เ ม่ือเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปท่ีผานมา อุตสาหกรรมการขนสง
เปนอุตสาหกรรมภาคการบริการ ท่ีเ ก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ และเปนปจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรม
ขนสงมีแนวโนมขยายตัว สอดคลองกับการสงออก  
ท่ี ป รั บตั ว ดี ข้ึ น ใน อุตสาหกรรม ท่ี สํ า คัญ  ได แก  
กลุมชิ้นสวนและอิเล็กทรอนิกส  กลุมเครื่องใชไฟฟา 
เปนตน รวมท้ังภาคการทองเท่ียวท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากการกระตุนการทองเ ท่ียวของภาครัฐ โดยมี
มาตรการปรับลดคาธรรมเนียม ณ ชองทางอนุญาต
ตรวจคนเขาเมือง 1,000 บาท สําหรับนักทองเท่ียว 19 
ประเทศชั่ วคราวในชวงเดือนธันวาคม 2559 – 
กุมภาพันธ 2560 และการขยายระยะเวลาพํานักของ
นักทองเท่ียวในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมท่ีพํานัก
ระยะยาว (long stay visa) 
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

12. อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและการบริการสวน
บุคคลอ่ืน ๆ 
 การจางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะห กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคมและ 
การบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ มีจํานวน 172,000 คน ทรงตัว 
เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปท่ีผานมา แนวโนมการ
จางงานในอุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ สังคม
สงเคราะหฯ มีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากในประเทศ
ยังคงประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ พ ย า บ า ล ม า ยั ง ต อ เ นื่ อ ง  
จากปจจัยตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร โดยเฉพาะการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุ  
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความเจ็บปวยท่ีมีความ
รุนแรงและซับซอนข้ึน นอกจากนี้  แรงจูงใจดาน
ผลประโยชนยังทําให แพทย พยาบาลขาดแรงจูงใจท่ี
จะไปทํางานในชนบท พ้ืนท่ีหางไกลและกันดาร เพราะ
คาตอบแทนต่ําเปนผลใหประชากรในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล
ไดรับคุณภาพบริการจากบุคลากรไมเพียงพอและเสี่ยง
ตอความผิดพลาดในการบริการ เนื่องจากแพทย
พยาบาลตองรับผิดชอบจํานวนประชากรผูมาใชบริการ
สูงเกินเกณฑท่ีกําหนด อยางไรก็ดี การผลิตและการ
จําหนายยา คาดวาจะปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากผูผลิตราย
ใหญบางรายนาจะสามารถกลับมาผลิตยาไดเต็มกําลัง 
หลังจากท่ียายสถานท่ีตั้งโรงานเม่ือปท่ีผานมา สําหรับ
การสงออกยา คาดวาจะขยายตัวได เนื่องจากผลิตภัณฑ
ยาของไทยเปนไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S ซ่ึงท่ัวโลก
ใหการยอมรับ 

 

 
ที่มา: กศร.สป.รง. 

 

13. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
การจางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ

โรงแรม มีจํานวน 406,000 คน ขยายตัวท่ีรอยละ 
0.25  เ ม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของป ท่ีผ านมา 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีแนวโนมการจางงาน 
ขยายตั วลดลง  สอดคลอง กับความเชื่ อ ม่ันของ
ผูประกอบการในภาคบริการโดยเฉพาะกลุมโรงแรม
และรานอาหารท่ีปรับลดลงจากผลกระทบทัวรศูนย
เ ห รี ยญ ในกลุ ม นั กท อ ง เ ท่ี ย วจี น  ประกอบ กับ
สถานการณน้ําทวมในภาคใตชวงปลายเดือนธันวาคม
เปนตนมา ซ่ึงจะสงผลกระทบในระยะสั้น และฤดูฝนท่ี
ยาวนานท่ัวประเทศเปนอีกปจจัยท่ีมีผลตอการชะลอ
ตัวของนักทองเท่ียวจากชวงเดียวกันของปกอน  
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ที่มา: กศร.สป.รง. 

14. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 
 การจ า งงานใน อุตสาหกรรมภัตตาคาร  
มีจํ านวน 584 ,000 คน ขยายตั วร อยละ 8 .55  
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 เนื่องจากไดรับผลดีจาก
มาตรการลดหยอนภาษี (ชอปชวยชาติ) และเทศกาล
จับจายใชสอยชวงสิ้นป เปนแรงหนุนเสริม 

 
 
3.4.  แนวโนมการจางงานรายอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานรายอุตสาหกรรมจากดัชนีชี้นําท่ีมีนัยสําคัญตอตลาดแรงงาน 
ในรายอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวในเกณฑท่ีอาจกระทบตอการจางงาน โดยมีอุตสาหกรรมตองเฝาระวัง  
7 อุตสาหกรรม (ใชขอมูล NSO ) คือ 

รายการ 
ไตรมาส 3 ป 2559 ไตรมาส 4 ป 2559 

ความนาจะเปน แนวโนม ความนาจะเปน    แนวโนม 

การเฝาระวังการจางงานรายอุตสาหกรรม จํานวน 7 อุตสาหกรรม  

 1. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 2. อุตสาหกรรมภัตตาคาร 100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ   100% แจงเตือน 100% แจงเตือน 

 4.อุตสาหกรรมงานดานสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมดานบริหารชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล
อ่ืน ๆ 

0.13% ปกติ 98.98% แจงเตือน 

 5. อุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 88.39% แจงเตือน 94.78% แจงเตือน 

 6. อุตสาหกรรมแมพิมพ 21.19% ปกติ 56.17% แจงเตือน 

 7. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 50.85% แจงเตือน 56.44% แจงเตือน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงานท่ียังอยูในภาวะปกติ มีจํานวน 7 อุตสาหกรรม คือ 1. อุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว 2. อุตสาหกรรมขายสงและขายปลีก 3. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  
4. อุตสาหกรรมกอสราง 5. อุตสาหกรรมขนสง 6. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน และ 7. อุตสาหกรรมการเปน
สื่อกลางทางการเงิน 
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3.5 การติดตามความเคล่ือนไหวของดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหสัญญาณการจางงานของตลาดแรงงานไทยจากดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 5 ประเทศ กับ 1 กลุมประเทศ 
อยูในภาวะปกติ และคาดวาไมสงผลกระทบตอการจางงานของตลาดแรงงานไทยในอีก 12 เดือนขางหนา กลาวคือ 
ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2559 ของสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และอินโดนีเซีย ขยายตัว และกลุมประเทศ 
OECD และอินเดีย ทรงตัว  

ประเทศ 
ดัชนีช้ีนํา

ภาวะ
เศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง การแปลผลและสถานะช้ีนําตลาดแรงงานไทย 

เดือนตุลาคม 2559 เดือนพฤศจิกายน 2559 
คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

คา% ∆  

(YOY) 
แปลผล สถานะ 

1.  จีน 99.6 1.02 ขยายตัว ปกติ  1.63 ขยายตัว ปกติ 
2.  ญี่ปุน 99.9 0 ทรงตัว ปกติ   0.10 ขยายตัว ปกติ 
3. กลุมประเทศ OECD 99.8 0 ทรงตัว ปกติ   0 ทรงตัว ปกติ 

4.  สหรัฐอเมริกา 99.3 0 ทรงตัว ปกติ  0.20 ขยายตัว ปกติ 

5.  อินโดนีเซีย 99.9 1.83 ขยายตัว ปกติ 1.52 ขยายตัวลดลง ปกติ 
6.  อินเดีย 99.9 -0.20 ชะลอตัว ปกติ  -0.20 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

พฤศจิกายน 
2559 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 

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

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) 

-4.45 -16.19 -6.26 -5.00 ชะลอตัว
ลดลง 

 
 

9.32 
 
 

6.29 

 
 

1.03 
 
 

11.44 

 
 

-0.41 
 
 

16.41 

 
 

-4.05 
 
 

10.17 

- - - - -  
 

1.00 

มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100 % 

-  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศญ่ีปุนชะลอตัว 
 

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

0.00 13.36 -3.46 -4.78 ชะลอตัว 1.19 
(รถยนต 

อุปกรณและ
สวน 

ประกอบ) 

1.77 3.96 -4.68 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัว 
- ราคาน้ํามันชะลอตัว 
- ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
และรถยนตพาณิชยในประเทศ
ขยายตัว 
 

3. อาหาร 
และอาหารสัตว 
 (ISIC 15) 

-0.09 -1.57 -5.20 0.19 ขยายตัว 3.05 
(อาหารทะเล
กระปองและ

แปรรูป) 

1.69 2.26 0.70 - - - - - 0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  

- ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร 
ขยายตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
 
 
 

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

-16.00 -16.80 -13.10 -3.98 ชะลอตัว
ลดลง 

 
-1.38 

 
-5.96 

 
3.69 

 
3.90 

 

 
4.91 

 
5.08 

 
5.86 

 
6.16 

- - - - - 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 100 % 

 

- มูลคาการสงออกสิ่งทอชะลอตัว 
 
 
 
 
 
 

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

อุตสาหกรรม 

 

คาพยากรณ
ระบบเตือน

ภัยดาน
แรงงาน

ราย      
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนมภาวะ        
การจางงาน 

ราย
อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 
ณ เดือน

พฤศจิกายน
2559 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 

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

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) 

-9.75 5.25 0.00 0.62 ขยายตัว -8.26 0.29 -8.81 22.88 - - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 56 % 

- ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย เสนดาย และ
สิ่งทอขยายตัวลดลง 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาชะลอตัว 
 
 

6. ขายสง ขายปลีกฯ 
-ขายสง 
-ขายปลีก 

0.21 -0.79 6.54 4.19 ขยายตัว
ลดลง 

- - - - -3.44 
(ต.ค. 59) 
  

- - -  0.00 ไมมีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง

งาน  
 

- ดัชนีน้ํามันดิบ Brent ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
- ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว 
  
 

-1.18 
(ต.ค. 59) 

 

7. อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แมพิมพ 
 

2.55 3.05 13.33 21.43 ขยายตัว -5.52 
 (แมพิมพ 
หุน แบบ

หลอโลหะ) 

- - - - - - - - 0.56 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการจาง
งาน 56 % 

 

- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ชะลอตัว 
 
 
 
 

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) 

5.82 1.06 0.91 -2.12 ชะลอตัว  
 

-4.36 
 
 

14.62 

 
 

-3.05 
 
 

19.90 

 
 

1.55 
 
 

18.96 

 
 

1.90 
 
 

10.05 

- - - - - 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

พฤศจิกายน
2559 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 

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

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) 

6.52 -1.15 -11.60 -7.69 ชะลอตัว
ลดลง 

 
8.03 

 
 

20.39 

 
-0.11 

 
 

14.28 

 
6.13 

 
 

9.44 

 
-15.43 
 
 
11.77 

- - - - - 0.31 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน   
31 % 

- ดัชนีอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัว 
 
 
 
 
 

10. การเปนสื่อกลาง
ทางการเงิน 

-2.56 0.00 5.25 4.13 ขยายตัว
ลดลง 

- 
 

 

-   - - - - 9.14 
(Q3/59) 

0.47 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน   
47 % 

 
 

- เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ัง
ใหมขยายตัว 
- คาใชจายภาครัฐบาลชะลอตัว 
 

11. ขนสง 13.70 6.75 -6.75 6.90 ขยายตัว -  -   - 3.6 - -  0.30 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน    
30 % 

- ราคาน้ํามันดิบ Brent  ใน
ตลาดโลกชะลอตัว 
- ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว 
 
 

-9.5 

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

10.96 33.82 18.49 0 ชะลอตัว  
 

18.65 
 

7.81 

 
 

-3.59 
 

24.90 

 
 

2.25 
 

25.85 

 
 

2.83 
 

-0.71 

- - - - - 0.98 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน    
98 % 

- GDP ดานสุขภาพขยายตัวลดลง 
- ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวลดลง 
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หมายเหตุ         -      ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สะทอนปริมาณการผลิต 

- อัตราการใชกําลังการผลิต สะทอน ภาวการณผลิตและความตองการของตลาดที่มีตออุตสาหกรรมนั้นโดยจะแสดงอัตราสวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต 
-   ดัชนีการสงสินคา สะทอน ภาวการณจําหนายสินคาในแตละเดือนในตลาดสินคา ซ่ึงบงบอกระดับการขนสงสินคาทั้งในและระหวางประเทศ 

 
ประเภท

อุตสาหกรรม 

ปจจัยช้ีวัด 

คาพยากรณ
ระบบเตือนภัย

ดานแรงงานราย 
อุตสาหกรรม 

คาดการณ
แนวโนม
ภาวะ        

การจาง
งาน 
ราย

อุตสาหกรรม 

 

ปจจัยช้ีนํา 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY) 

ลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรม 

มูลคาการ
สงออก 

พฤศจิกายน
2559 

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 

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

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 

-0.26 12.36 10.00 0.25 ขยายตัว
ลดลง 

- - - - - - 0 
(Q3/59) 

 

- - 0.95 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน   
95 % 

- ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอตัว 
 

-3.74 
 

14. ภัตตาคาร 10.36 5.41 6.80 8.55 ขยายตัว - - - - - - - -7.30  
 

- 1.00 มีโอกาสเกิด
วิกฤตการ
จางงาน 
100% 

- อัตราการเขาพักในโรงแรม 
ชะลอตัว 
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ตารางการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยจากดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ตัว 
 
 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจการแรงงาน 
(Composite Signal indicator) 

คาอางอิง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ณ พฤศจิกายน 2559 

สถานะ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock    

1. การใชกระแสไฟฟา  
(ลานกิโลวัตต/ชม.) 

0.00 1.03 ปกติ 

2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -12.51 -1.32 ปกติ 
3. ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน -0.86 1.33 ปกติ 
4. มูลคาการจําหนายรถยนต (คัน) -26.95 -15.24 ปกติ 
5. มูลคาการจําหนายรถจักรยานยนต (คัน) -33.41 12.90 ปกติ 
6. มูลคาการสงออก -8.83 11.10 ปกติ 
7. พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 

(พันตารางเมตร) 
-45.61 -9.47 ปกติ 

8. ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย -1.42 2.27 ปกติ 
9. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย -45.27 11.07 ปกติ 
10. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ -8.80 0.81 ปกติ 
11. อัตราการใชกําลังการผลิต -10.46 2.63 ปกติ 
12. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(ปรับฤดูกาล) 
-4.72 3.47 ปกติ 

    ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock    

13. ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก  
(ดอลลาหสหรัฐ/บารเรล) 

57.62 1.04 ปกติ 

 

* หมายเหตุ 

ดัชนีท่ีมีลักษณะ Negative Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 
การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
ดัชนีท่ีมีลักษณะ Positive Shock คือ ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวาคาอางอิง จะสงสัญญาณ 
การจางงานอาจเกิดภาวะวิกฤตในชวง 12 เดือน 
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Template ดานเศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจําเดือนธันวาคม 2559 

            

 
ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 

เดือนลาสดุ 
(ธ.ค59) 

เดือนกอนหนา 
(พ.ย.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา 
(ธ.ค.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 59 

(ธ.ค.59) 

ตนไตรมาสปจจุบัน 
 เดือนลาสุดป 58 

(ธ.ค.58) 

1. ผูมีงานทํา  
     

    1.1 ภาคเกษตร (สํารวจ LFS) 12,566,710 12,410,170 13,630,150 12,566,710 13,630,150 

(%YoY) -7.80 -3.45 1.21 -7.80 1.21 
    1.2 นอกภาคเกษตร 
    (แรงงานที่มีนายจาง ม.33) 

10,511,821 10,477,172 10,391,761 10,511,821 10,391,761 

(%YoY) 1.16 1.10 3.61 1.16 3.61 

2. จํานวนผูวางงานจากทะเบียน 
ประกันสังคม (SSO) 

141,267 146,168 123,536 141,267 123,536 

(%YoY) 14.35 18.61 15.67 14.35 15.67 

3.จํานวนผูวางงานจากการสํารวจ (NSO) 302,910 378,300 254,670 302,910 254,670 

(%YoY) 18.94 9.32 21.29 18.94 21.29 

4.อัตราการวางงาน : สสช 0.8 1.0 0.7 0.8 0.7 

ตัวชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เดือนลาสดุ 
(พ.ย.59) 

เดือนกอนหนา 
(ต.ค.59) 

เดือนลาสุดของ 
ปกอนหนา  
(พ.ย.58) 

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 59 
(ต.ค.-พ.ย.59) 

  

ตนไตรมาสปจจุบัน  
 เดือนลาสุดป 58 
(ต.ค.-พ.ย.58) 

5. โอกาสในการทํางาน       

    5.1 ผูสมัครงานใหม 11,193 7,077 43,030 18,200 79,299 

(%YoY) -73.99 -80.68 14.92 -77.05 10.20 

    5.2 ตําแหนงงานวาง 32,728 22,648 43,393 55,376 75,047 

(%YoY) -24.58 -28.45 20.76 -26.21 16.05 

    5.3 การบรรจุงาน 20,149 15,902 35,593 36,051 62,351 

(%YoY) -43.39 -40.57 8.08 -42.18 10.13 
 

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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สรุป เกณฑวิกฤตตลาดแรงงานในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 

1. กรณีวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงาน (Signal Analysis) 
การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยการจางงานนั้นจะใชขอมูลของจํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเปน

ตัวแปรอางอิง เนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีความถ่ีเปนรายเดือนและมีการจัดเก็บเปนระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอตอการ
วิเคราะหสัญญาณเตือนภัยได  โดยดูตัวแปรเศรษฐกิจ 13 ตัว ท่ีสงสัญญาณเตือนการเกิดวิกฤตการจางงาน  
(1.การใชกระแสไฟฟา 2.อัตราการใชกําลังการผลิต 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 4.มูลคาการสงออก 5.ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน 6.ราคาน้ํามันดิบ Brent 7.มูลคาการจําหนายรถยนต 8.มูลคาการจําหนายรถจักยานยนต 9.พ้ืนท่ี 
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 10.ดัชนีลงทุนภาคเอกชน 11.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.ดัชนีชี้นํา 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 13.ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ) 

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

2. กรณีวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลงของขอมูลผูประกันตนมาตรา 33 (YOY) เพ่ือกําหนดดัชนีภาวะแรงงานวาจะ
อยูระดับใด โดยใชเกณฑสีเปนตัวบงชี้ระดับภัย 

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

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

2.3 ระดับปกติ (สีเขียว) คือ ภาวะท่ีจํานวนผูประกันตนขยายตัวตามปกติ ไมนอยกวารอยละ 1 ซ่ึงสะทอนวาการ
จางงานและจํานวนผูประกันตนมีการขยายตัวท่ีใกลเคียงหรือไมนอยไปกวาการขยายตัวของกําลังแรงงานใน
ประเทศ 

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

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

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

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

3.2.1.  โอกาสการเกิดวิกฤตการจางงานภาคเอกชน เหตุวิกฤตของการจางงาน คือการลดลงของการจางงาน
มากกวารอยละ 1 ใน 2 ไตรมาสติดกัน 

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

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

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

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

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

เลิกจางในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเกินกวา 2,000 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาจะถือเปนวิกฤต 
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ตารางบทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

ชื่อบทวิเคราะห แหลงขอมูล/เว็บไซต ประเภทการเผยแพร วันท่ีเผยแพร หมายเหตุ 
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 

1 .ภาวะ เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

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

   29 ธ.ค.59 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
พฤศจิกายน 2559 

2. ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมไตรมาส 3/2559  

สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th 

  พ.ย. 2559 แสดงขอมูลสรุปสถานการณของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยไตรมาส 3 ป 2559 

3.รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน
พฤศจิกายน 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 

    ม.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหดัชนี
ชี้นําเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินเดือนพฤศจิกายน 2559 

4.สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรเดือนธันวาคม 2559 

สนง.สถิติแหงชาติ 
www.nso.go.th 

  ม.ค. 2560 แสดงขอมูลการวิเคราะหผลการ
สํารวจภาวการณทํางานของ
ประชากรธันวาคม 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 3 ป 
2559 และแนวโนมป 2559 

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
www.nesdb.go.th 

  21 พ.ย. 2559 แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เศรษฐกิ จมหภาคไตรมาส ท่ี 
3/2559  

7. Social Situation and Outlook 
ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3 ป 2559  

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

  2 ธ.ค. 2559 แสดงภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 
3/2559 

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 2 8  พ . ย . - 2 
ธ.ค.2559 

แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุนและจีน 

9.รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 6-9 ธ.ค.2559 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน จีน และอินเดีย 

10. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 13-15 ธ.ค. 2559 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย 

11. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 
(Macro Weekly Review) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
www.fpo.go.th 

- - 19-23 ธ.ค. 2559 แสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
และอินเดีย 

12. รายงานดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจ (Business Sentiment 
Index) พฤศจิกายน 2559 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน 
 

  ธ.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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