
ÃÐººàµ×Í¹ÀÑÂ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ÃÐººàµ×Í¹ÀÑÂ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹
Early Warning SystemEarly Warning System

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ
©ºÑºà´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2564 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

(¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2564)

¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ Á. 33 ÁÕ¨Ó¹Ç¹ 11 ÅŒÒ¹¤¹
Å´Å§ 45,864 ¤¹ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ -0.42 
¨Ò¡à´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹»‚¡‹Í¹ à»š¹¼Å¨Ò¡°Ò¹µèÓ»‚¡‹Í¹

  70,623 ¤¹
(-2.25%)

1

2

3

 44,617 ¤¹
(-11.87%)

 15,502 ¤¹
(-11%)

¡ÒÃ¼ÅÔµ
1

2
3

·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÁÕ¨Ó¹Ç¹
281,820 áÊ¹¤¹ Å´Å§ 209,842 ¤¹
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ -42.68 à»š¹¼Å¨Ò¡°Ò¹ÊÙ§ã¹»‚¡‹Í¹(-43.83%)

 47,790 ¤¹

¡ÒÃ¼ÅÔµ

 42,439 ¤¹
(-62.02%)

17,076 ¤¹
(-29.10%)

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม 

= 2.50 %
สูงกวาเดือนกอน แต

ต่ำกวาเดือนเดียวกันปกอน

¡ÒÃ¤ŒÒ

1

2

3
¡ÒÃ¼ÅÔµ

¼ÙŒ¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á
¨Ó¹Ç¹ 78,166 ¤¹ Å´Å§ 155,160 ¤¹
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ -66.50 
à»š¹¼Å¨Ò¡°Ò¹ÊÙ§ã¹»‚¡‹Í¹

·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

   41,129 ¤¹
  (-79.55%)

 28,938 คน 
(-64.69%)

¡ÒÃ¤ŒÒ
 9,383 คน
(-51.56%)

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.69%
สูงกวาเดือนกอน แตต่ำกวาเดือนเดียวกันปกอน 
(ผูถูกเลิกจางคิดเปน 27.74% ของผูวางงาน
ในระบบฯ ทั้งหมด)

à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2564
(¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´à´×Í¹µØÅÒ¤Á 2564)

สรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงาน

1 จางงาน 12 เดือนขางหนา
สงสัญญาณทางลบ

สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน
ในอีก 12 เดือนขางหนา

 0.19 วิกฤต (สีแดง)
ตัวชี้นำดานเศรษฐกิจ เตือน 4 ตัว 

จากทั้งหมด 26 ตัว

2

**หมายเหตุ : % คือ รอยละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

3

¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÐÂÐÊÑé¹

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564 Á¡ÃÒ¤Á 2565 
¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
 206,443 ¤¹
(-52.26%)

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
 203,069 ¤¹
(-55.37%)

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
104,133 ¤¹
(-54.78%)

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
 67,136 ¤¹
(-39.24%)

4
¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÐÂÐÂÒÇ

ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤ÁÍÕ¡ 12 à´×Í¹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
ÁÕâÍ¡ÒÊÃŒÍÂÅÐ 0 ·Õè¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹ 4 ËÁ×è¹¤¹

áÅÐÁÕâÍ¡ÒÊÃŒÍÂÅÐ 0.01 ·Õè¼ÙŒ¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹ 2 ËÁ×è¹¤¹
àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºà´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹
à»š¹àÇÅÒµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 11 à´×Í¹

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹

·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹

¡Ô¨¡ÃÃÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�



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

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ µ.¤. 63)

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ µ.¤. 63)

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คน

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ µ.¤. 63)

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

1
2

4
5

âºÃÒ³Ê¶Ò¹/
¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�

¢¹Ê‹§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ

¡ÒÃ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃ·ÕÇÕ ÀÒ¾Â¹µÃ� / 
¡ÒÃ¨Ñ´©ÒÂÀÒ¾Â¹µÃ� / 
ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈÇÔ·ÂØ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§
 

¡ÒÃãËŒ¡ÒÃ´ÙáÅ
·ÕèãËŒ·Õè¾Ñ¡
 

Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ·Õè¨Ñ´·Õè¾Ñ¡ãËŒ / 
¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÁÕ·Õè¾Ñ¡áÅÐ
ÁÕ¤¹´ÙáÅ»ÃÐ¨Ó ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
ì

 

àËÁ×Í§¶‹Ò¹ËÔ¹/
ÅÔ¡ä¹µ�/
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹àËÁ×Í§áÃ‹

àËÁ×Í§¶‹Ò¹ËÔ¹ / àËÁ×Í§ÅÔ¡ä¹µ� /
¢Ø´à¨ÒÐ¹éÓÁÑ¹´ÔºáÅÐ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

“ภาพรวมการจางงานหดตัวสูงกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ก.ย. 64)

 ต.ค. 64 
หดตัว -0.42 % จากปกอน 

และหดตัว -0.42 % จากเดือนกอน”

“ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§Ë´µÑÇµèÓ¡Ç‹Ò
·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ¨Ò¡à´×Í¹·ÕèáÅŒÇ (¡.Â. 64)

µ.¤. 64 
Ë´µÑÇ -66.50 % ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

áÅÐ¢ÂÒÂµÑÇ 8.40 % จากเดือนกอน”

“ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹Ë´µÑÇµèÓ¡Ç‹Ò
·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ¨Ò¡à´×Í¹·ÕèáÅŒÇ (¡.Â. 64)

µ.¤. 64 
Ë´µÑÇ -42.68 % ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

áÅÐ¢ÂÒÂµÑÇ 3.17 % จากเดือนกอน”

อัตราการวางงาน     อัตราการเลิกจาง     การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
      ในป 2564

15.80%   12.78%       221.89%
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว / 
โบราณสถานและอาคารทาง
ประวัติศาสตร / พิพิธภัณฑ
 
¡ÒÃ¢¹Ê‹§¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ
·Ñé§áºº·ÕèÁÕáÅÐäÁ‹ÁÕµÒÃÒ§àÇÅÒ

 

 8.71%      7.31%       513.54%

3 7.18%     5.42%      51.19%

4.50%     2.68%      12.39%

4.48%     1.49%              108.73%

ÀÒ¾Â¹µÃ� ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕÇÕ
¨Ñ´¼Ñ§ÃÒÂ¡ÒÃ

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

-7,023
(-5.49%)

-70,623
(-2.25%)

-269
(-0.05%)

+9,771
(0.59%)

+12,465
(2.72%)

-44,617
(-11.87%)

-112
(-5.28%)

-47,790
(-43.83%)

-2,762
(-15.66%)

-17,076
(-29.10%)

-7,578
(-33.07%)

-42,439
(-62.02%)

-122
(-26.01%)

-41,129
(-79.55%)

-2,389
(-40.52%)

-9,383
(-51.56%)

-6,418
(-56.26%)

-28,938
(-64.69%)
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