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สรุปสถานการณแรงงานและการคาดการณระบบเตือนภัยดานแรงงาน
รายงานประจําเดือน กันยายน 2565 (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565)

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ภาพรวมสถานการณแรงงานและนโยบาย
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คาดการณจากขอมูลผูประกันตน มาตรา 33 ซึ่งไดรับครบถวนจากสํานักงานประกันสังคม วันท่ี 21 กันยายน 2565

และขอมูลดัชนชีีน้าํดานเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม ขอมูลลาสุดวันท่ี 9 กันยายน 2565 พบวา

 สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน มีคาเทากับ 0.18

แสดงวาการจางงานใน 12 เดือนขางหนาจะอยูในเกณฑวิกฤต (สีแดง) 

 ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจแจงเตือน 6 ตัว จากท้ังหมด 26 ตัว: ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค ดัชนีราคาผูผลิต อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ. ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ G7 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจจีน และดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ OECD

 โอกาสเกิดวิกฤตในตลาดแรงงาน: ภายใน 12 เดือนขางหนามีโอกาสเกิดวิกฤตการวางงานระยะสั้นรอยละ 36.41 และ

วิกฤตการเลิกจางระยะสั้นรอยละ 88.05

การคาดการณการจางงานในระบบประกันสังคม ภายใน 12 เดือนขางหนา “กันยายน 2565 – สิงหาคม 2566”

ผูประกันตน ม. 33

(ลูกจางมีนายจาง)

ผูประกันตนภาคสมัครใจ
มาตรา 39              มาตรา 40

11.40 ลานคน 10.84 ลานคน1.90 ลานคน

ผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน

(ลาออก สิ้นสุดสัญญาจาง เลิกจาง)

2.41 แสนคน

สาเหตุลาออก

1.99 แสนคน

สาเหตุสิ้นสุดสัญญาจาง

11,380 คน

สาเหตุเลิกจาง

30,967 คน

แรงงานในระบบประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2565 

สถานการณการจางงานของผูประกันตน ม.33 ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนกอน แตการวางงาน และการเลิกจางยังเพ่ิมข้ึน

จากเดือนกอน อยางไรก็ตามภาพรวมของสถานการณดานแรงงานยังดีข้ึนเม่ือเทียบกับปกอน โดยเฉพาะท่ีพักแรม/   

รานอาหาร การคา สาขาการผลิต (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) และการขนสง ท่ีฟนตัวไดดี 

อยางไรก็ดี บางสาขายังมีอัตราการวางงานและเลิกจางสูง เชน ไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ 

สังคมสงเคราะหไมใหท่ีพัก ปโตรเลียมดิบ/กาซธรรมชาติ กิจกรรมทางวิชาชีพ/วิทยาศาสตร และการศึกษา

ซ่ึงไดรับผลจากโควิด-19 เงินเฟอ ความขัดแยงและนโยบายระหวางประเทศ และเปนอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง

ระบบเตือนภัยดานแรงงานคาดการณวาในอีก 12 เดือนขางหนามีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงานและเกิดวิกฤต

การวางงาน การเลิกจางระยะส้ัน ในระยะถัดไป กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ ดังนี้ 

ติดตามสถานการณการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการระบาด    

โควิด-19 สงครามระหวางรัสเซียและยูเครน รวมท้ังสถานการณเงินเฟอ ราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑ 

กระตุนการจางงานตามความตองการในระบบเศรษฐกิจใหม ท้ังในและตางประเทศ

มีมาตรการสําหรับลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากราคาพลังงานท่ีสูง เชน แรงงานภาคการขนสง (ไรเดอร 

วินมอเตอรไซค แท็กซ่ี) แรงงานกลุมอาชีพบริการ และอาชีพอิสระ เนื่องจากรายไดมีการฟนตัวท่ีชากวา  

ภาคการผลิต ดังนั้นอาจไดรับผลกระทบมากกวาจากคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีรายไดท่ียังฟนตัวไมทัน

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


เดือนนี้ผูวางงานเพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนา 
แตลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา

ทําใหเดือนนี้การวางงานในระบบประกัน
สังคมยังคงอยูในเกณฑปกติ 
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

มาจากประเภทกิจการ
ท่ีพักแรม/รานอาหารลดลง 22,735 คน

(-68.52% ตอป)
การคาลดลง 4,657 คน

(-9.93% ตอป)
การผลิตลดลง 4,281 คน (-7.16% ตอป)

อัตราการวางงานในระบบ = 2.07
ซึ่งสูงกวาเดือนกอน แตต่ํากวาระยะเดียวกันปกอน

เดือนนี้ผูประกันตน ม.33 เพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนา 
และเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา 

ทําใหเดือนนี้การจางงานในระบบประกันสังคม
ยังอยูในภาวะปกติ

เปนผลจากฐานต่ําในปกอน
มาจากประเภทกิจการ

ท่ีพักแรม/รานอาหารเพ่ิมขึ้น 57,535 คน 
(17.13% ตอป)

การผลิตเพ่ิมขึ้น 54,297 คน
(1.74% ตอป)

การคาเพ่ิมขึ้น 44,522 คน
(2.66% ตอป)

การจางงาน
ลูกจาง (ผูประกันตน ม. 33) 

11,397,295 คน

การวางงาน
ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

241,026 คน

การเลิกจาง
ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สาเหตุถูกเลิกจาง

30,967 คน

เพ่ิมข้ึน
2.86% จากระยะเดียวกนัปกอนหนา
คิดเปนเพิ่มขึ้น 317,339 คนตอป

เพ่ิมข้ึน
0.50% จากเดือนกอนหนา

คิดเปนเพิ่มขึ้น 56,187 คนตอเดือน 

ลดลง
-20.95% จากระยะเดียวกันปกอนหนา
คิดเปนลดลง 63,858 คนตอป

เพ่ิมข้ึน
6.22% จากเดือนกอนหนา

คิดเปนเพิ่มขึ้น 14,112 คนตอเดือน

ลดลง
-65.95% จากระยะเดียวกนัปกอนหนา

คิดเปนลดลง 59,966 คนตอป
เพ่ิมข้ึน

5.16% จากเดือนกอนหนา
คิดเปนเพิ่มขึ้น 1,520 คนตอเดือน

ผูขอรับประโยชนทดแทนการวางงาน (แสนคน)
%ตอป (YoY)

ผูประกันตนมาตรา 33 (ลานคน)
%ตอป (YoY)

ผูขอรับประโยชนทดแทนการวางงาน สาเหตุเลิกจาง (หมื่นคน)
%ตอป (YoY)
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สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2565

เดือนนี้ผูถูกเลิกจางเพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนา
แตลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา

ทําใหเดือนนี้การเลิกจางในระบบประกัน
สังคม ยังคงอยูในเกณฑปกติ
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

มาจากประเภทกิจการ
ท่ีพักแรม/รานอาหารลดลง 18,298 คน

(-90.97% ตอป)
การคาลดลง 4,763 คน (-52.64% ตอป)
การขนสงลดลง 3,904 คน  (-69.74% ตอป)

อัตราการเลิกจางในระบบ = 0.27
ซึ่งสูงกวาเดือนกอน แตต่ํากวาระยะเดียวกันปกอน

การวางงานอยูในเกณฑปกติ การเลิกจางอยูในเกณฑปกติการจางงานอยูในเกณฑปกติ
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ประมาณการ การจางงาน วางงาน และเลิกจาง ภายใน 3 เดือนขางหนา

การจางงาน การเลิกจาง
ประมาณการ 

“แนวโนมการเลิกจางเปนปกติอยางตอเน่ือง 
แตเริ่มมีสัญญาณเฝาระวังการเลิกจาง 

จากตัวเลขที่ลดลง”
ก.ย. 65 ลดลง 48,383 คน จาก ก.ย. 64
ต.ค. 65  ลดลง 32,683 คน จาก ต.ค. 64
พ.ย. 65  ลดลง 13,775 คน จาก พ.ย. 64

การวางงาน
ประมาณการ 

“แนวโนมการวางงานเปนปกติอยางตอเน่ือง 

แตเริ่มมีสัญญาณเฝาระวังการวางงาน 
จากตัวเลขที่ลดลง”

ก.ย. 65  ลดลง 60,464 คน จาก ก.ย. 64
ต.ค. 65  ลดลง 55,710 คน จาก ต.ค. 64
พ.ย. 65  ลดลง 54,560 คน จาก พ.ย. 64

ประมาณการ 
“แนวโนมการจางงานกลับมาปกติอยางตอเน่ือง

และมีสัญญาณที่ดขีึ้นจากตัวเลขที่เพ่ิมขึน้”

ก.ย. 65 เพ่ิมข้ึน 3.18% จาก ก.ย. 64
ต.ค. 65 เพ่ิมข้ึน 3.15% จาก ต.ค. 64
พ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน 2.95% จาก พ.ย. 64

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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


“ภาพรวมการจางงานเพ่ิมข้ึนมากกวาท่ีประมาณการไวจากเดือนท่ีแลว (ก.ค. 65)

โดยเดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.86 จากปกอน และเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 0.50”

“ภาพรวมการวางงานลดลงนอยกวาท่ีประมาณการไวจากเดือนท่ีแลว (ก.ค. 65)

โดยเดือน ส.ค. 65 ลดลงรอยละ -20.95 จากปกอน และเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 6.22”

”

“ภาพรวมการเลิกจางลดลงมากกวาท่ีประมาณการไวจากเดือนท่ีแลว (ก.ค. 65)

โดยเดือน ส.ค. 65 ลดลงรอยละ -65.95 จากปกอน และเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 5.16”

สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม รายสาขาอุตสาหกรรม

(การขยายตัวจากเดือน ส.ค. 64)
การจางงาน รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ส.ค. 64)
การวางงาน รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ส.ค. 64)
การเลิกจาง รายสาขาหลัก

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ       ยานยนต      อิเล็กทรอนิกส   สิ่งทอ/เสื้อผาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง           การคา       ขนสง     ท่ีพักแรม/รานอาหาร

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ       ยานยนต      อิเล็กทรอนิกส   สิ่งทอ/เสื้อผาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง           การคา       ขนสง     ท่ีพักแรม/รานอาหาร

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ       ยานยนต      อิเล็กทรอนิกส   สิ่งทอ/เสื้อผาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง           การคา       ขนสง     ท่ีพักแรม/รานอาหาร

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ3.

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

+643
(0.52%)

+54,297
(1.74%)

+42,150
(7.23%)

+44,522
(2.66%)

+8,211
(1.78%)

+57,535
(17.13%)

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลัก
+29,519
(5.94%)

+1,521
(0.41%)

+4,859
(1.74%) +1,415

(0.51%)

-2,392
(-0.82%) -5,321

(-2.79%)

หนวย : คน

-52
(-2.36%)

-4,281
(-7.16%)

-2,444
(-15.01%) -4,657

(-9.93%)

-2,713
(-16.32%)

-22,735
(-68.52%)

หนวย : คน
อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลัก

-817
(-7.48%)

+34
(0.57%)

-689
(-12.21%)

+536
(14.36%)

+962
(19.13%)

-1,175
(-23.97%)

หนวย : คน

สาขาการผลิตหลัก

-844
(-57.14%)

-164
(-24.08%)

-547
(-44.08%)

-8
(-0.99%)

+427
(39.91%)

-356
(-25.65%)

หนวย : คน

-43
(-11.59%)

-3,856
(-34.97%)

-1,506
(-36.45%)

-4,763
(-52.64%)

-3,904
(-69.74%)

-18,298
(-90.87%)

หนวย : คน
อุตสาหกรรมหลัก

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


5.52 0.41
25.86 2,583

1.10 48,293

4.42 1.36
32.55 92

-35.21 3,180

2.69 0.57
-26.05 864

-24.34 29,374

2.61 0.65
-4.93 586

-5.79 23,020

2.47 0.67

-2.77 1,671

-33.95 80,799

2.33 0.47
11.97 2,638

6.24 121,985

2.23 0.62
-34.13 39

-2.50 1,542

2.16 0.66

-0.76 267

-17.34 15,273

2.10 0.37
37.65 614

74.43 21,570

1.85 0.62

-19.95 246

-12.14 11,409

ภาคเกษตรกรรม

1.90 0.33
13.24 2,151

-2.36 124,420

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ4.

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

การวางงาน
ขยายตัว

เฉลี่ยป 2565

ผูวางงาน
ณ ส.ค. 65

อัตรา
การวางงาน

2565

(%)

อัตรา
การเลิกจาง

2565

(%)

สินคา/กิจกรรม
ที่มีผูวางงาน

/ผูถูกเลิกจางสูง

ปจจัยหลัก
ที่สงผลกระทบ

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลกิจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคมเนื่องจากมีสัญญาณการวางงานและเลิกจางเพ่ิมขึ้น และแนวโนมจางงานลดลง

เล้ียงไก / เล้ียงสุกร /
ปลูกไมยืนตนอื่นๆที่ใหน้ํามัน 
(ไมใชปาลมน้ํามัน/มะพราว) 

ปญหาสภาพอากาศ / เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาสําคัญ / อุปสงคในประเทศและตางประเทศ
ลดลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

หมายเหตุ: 1. หลักเกณฑการพิจารณารายสาขาที่มีปญหาการจางงาน : พิจารณาปจจัยหลายประการประกอบกัน อาทิ อัตราการวางงาน อัตราการเลิกจาง และการขยายตัวของการจางงาน การวางงาน  
และการเลิกจาง ต้ังแตตนปเปนตนมา ควบคูกับสัดสวนของแรงงานในแตละสาขา และภาวะการวางงานและเลิกจางในชวง 3 เดือนที่ผานมา เพ่ือพิจารณาแนวโนมที่อาจตอเนื่องไปถึงป 2564
2. ผูวางงาน คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม
3. ผูถูกเลิกจาง คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสาเหตุเลิกจางในระบบประกันสังคม กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน

10

อันดับแรก

เกษตรกรรม

ลูกจาง ม.33
ณ ส.ค. 65

ณ ส.ค. 65

(%YoY) (คน)

การบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย
และไรสาย/ สัญญาณโทรทัศน 
วิทยุ/ ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่/ 

โทรคมนาคมดานอื่นๆ

การแพรระบาดของ COVID-19 / ความเชื่อมั่นของนักทองเทีย่ว
ตางชาติที่เขามาใชระบบส่ือสารในประเทศนอยลง

ไปรษณีย / การรับสงเอกสาร-
ส่ิงของ

การแพรระบาดของ COVID-19 เปนอุปสรรคตอธุรกิจรับสงพัสดุ
/ การจับจายใชสอยและความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงไปรษณียและการ

รับสงพัสดุภัณฑ

การโทรคมนาคม

การศึกษาระดับประถมศึกษาทุกชวง
วัย สําหรับเด็กปกติและเด็กพิการ/ 
การศึกษาดานกีฬาและนันทนาการ 

และกิจกรรมการสอนตางๆ

งบประมาณสําหรับการศึกษาที่ยงัจํากัด ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจจากวิกฤติ COVID-19 สงผลใหการจัดเก็บรายไดภาครัฐ

ลดลง ทําใหรัฐบาลอาจจาํเปนตองลดการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการศึกษาไปสวนอืน่ ๆ

การศึกษา

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดาน
อื่นๆ/ การถายภาพ/ การแปล
ความหมายและลาม/ วิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคนิคอื่นๆ

การระบาดของ COVID-19 อาจปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานให
สอดคลองกับสถานการณในชวงโรคระบาด รวมถึงปริมาณของ

ผูใชบริการที่ลดลง กิจกรรมทางวิชาชีพ
/วิทยาศาสตร

การกอสรางถนนสะพาน อุโมงค/
ทางรถไฟและรถใตดิน/ โครงการ
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ําน้ํามัน

และกาซ

การระบาดของ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจทําใหความ
เชื่อมั่นของธุรกจิและกิจกรรมการกอสรางลดลง รวมถึงทุนที่

จํากัดในการทํากิจกรรมการปลูกสรางตางๆ
งานวิศวกรรมโยธา

การแพรระบาดของ COVID-19 / การจับจายใชสอยและความ
เชื่อมั่นของประชาชนลดลง

กิจกรรมสังคมสงเคราะหโดยไมมี
ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ/ ผู

พิการ/ การรับเล้ียงเด็กกลางวัน

ปโตรเลียมดิบ/
กาซธรรมชาติ

สังคมสงเคราะห
ไมใหที่พัก

การผลิตน้ํามันดิบ/ กาซธรรมชาติ สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลก ความขัดแยงระหวางยูเครน-
รัสเซีย และการแพรระบาดของ COVID-19

การแพรภาพ
กระจายเสียง

การออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง / ทางโทรทัศน

/ ผานทางออนไลน

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รายการตางๆ ผานส่ือสังคม
ออนไลนเพิ่มมากขึ้น / ส่ือรูปแบบใหมเกิดขึ้นมากมาย 
ทําใหหลายธุรกิจปรับตัวไมทันและตองปดกิจการลง

เหมืองแร/
เหมืองหิน

การทําเหมืองหินที่ใชในการกอสราง 
/ เหมืองหินปูนยิปซัมชอลกและ

โดโลไมต / เหมืองแรที่ใชทํา
เคมีภัณฑและปุย

ปญหาขอขัดแยงในการประกอบกจิการทําเหมอืงตาง ๆ เนื่องจาก
ปญหาสภาพแวดลอม และการปฏิบัติไมตรงตามสัมปทาน

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร
ตําราเรียน/ โบรชัวรใบปลิว
/ หนังสือพิมพ/ วารสารและ

นิตยสาร

การระบาดของ COVID-19 ทําใหบริษัทอาจลดคาใชจาย
ดานการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรลง และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเสพส่ือในรูปแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

การจัดพิมพ



ขอมูลสถานประกอบการท่ีใชมาตรา 75 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานประกอบการกิจการท่ีมีการใชมาตรา 75

จํานวนสถานประกอบการ

/ลูกจาง ท่ีไดรับผลกระทบ

สปก. 76 แหง

ลูกจาง 21,909 คน

1,273 วัน

หมายเหตุ: 1) ขอมูลจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

2) จํานวนสถานประกอบการและลูกจางไมนับซํ้าทําใหไมเทากบัยอดรวม

หยุดกิจการบางสวน

883 วัน

สปก. 54 แหง

ลูกจาง 19,549 คน

หยุดกิจการท้ังหมด

390 วัน

สปก. 25 แหง

ลูกจาง 2,478 คน

สถานการณดานแรงงาน ม.75
เดือนสิงหาคม 2565

ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
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เดือน

จํานวนสถานประกอบการและลูกจางที่ไดรับผลกระทบที่ใชมาตรา 75

จํานวน สปก.ที่ไดรับผลกระทบ (แหง) ลูกจางที่ไดรับผลกระทบ (คน)

สาเหตุการใชมาตรา 75

• เหตุจําเปน

1. ขาดทุนสะสมจํานวนมาก และไมมคําสั่งซื้อจาก

ลูกคาตามปกติ

2. ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

3. ลูกคายกเลิกคําสั่งซื้อจํานวนมาก อันเปนผลจาก

เศรษฐกิจชะลอตัว
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ก.พ. 
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มี.ค. 
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เม.ย. 

65

พ.ค. 

65

มิ.ย. 

65

ก.ค. 

65

ส.ค. 

65

แหง

เดือน

สถานประกอบการที่หยุดกจิการชั่วคราวเปรียบเทียบกบัที่หยดุกิจการทั้งหมด

หยุดกิจการบางสวน (แหง) หยุดกิจการทั้งหมด (แหง)

สถานการณการหยุดกิจการชั่วคราว มาตรา 75

ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565 จํานวนสถาน

ประกอบการท่ีแจงหยุดกิจการบางสวนเมื่อเทียบ

กับเดือนกอน (%mom) ลดลงรอยละ -28.95 และ

สถานประกอบการท่ีหยุดกิจการท้ังหมดเมื่อเทียบ

กับเดือนกอน (%mom) ลดลงรอยละ -7.41 และ

จากการหยุดกิจการทําใหมีจํานวนลูกจางท่ีไดรับ

ผลกระทบท้ังหมด 21,909 คน เมื่อเทียบกับเดือน

กอน (%mom) ลดลงรอยละ -42.47 และเมื่อ

เทียบกับปกอน (%yoy) ลดลงรอยละ -75.84

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีการใชมาตรา 75

1. การผลิต

2. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

3. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต

และจักรยานยนต

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


การวิ เคราะหสัญญาณเตือนภัยดานแรงงานใชการสงสัญญาณจากตัวชี้นํ าด านเศรษฐกิจ

ที่มีศักยภาพ เพื่อสะทอนถึงความผิดปกติที่มีโอกาสนําไปสูวิกฤตการจางงานภายใน 12 เดือนขางหนา 

(เดือนกันยายน 2565 - สิงหาคม 2566) สัญญาณเตือนภัยดานแรงงานใชขอมูลการจางงานจากผูประกันตน

มาตรา 33 และการถวงน้ําหนักตัวชี้นําดานเศรษฐกิจ 26 ตัว เพื่อคํานวณหาคาดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัย 

(Weighted Average Composite Index) โดยมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ดังแสดงในรูป 1

สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน
(Labour Signal Analysis)

(เตือนภัยการจางงานในชวงเดือนกันยายน 2565 - สิงหาคม 2566)

หมายเหตุ: ผลการสงสัญญาณเตือนภัย ดังแสดงในหนาปดนั้น พิจารณาจากผลแจงเตือนของตัวชี้นาํดานเศรษฐกิจ 26 ตัว 

โดยผลการสงสัญญาณสีแดง = แจงเตือนภัยเกิดวิกฤตการจางงาน (คาดัชนีฯ มากกวา 0.15) 

ผลการสงสัญญาณสีเหลือง      = แจงเตือนสถานะเฝาระวัง (คาดัชนีฯ อยูระหวาง 0.12 – 0.15)

และผลการสงสัญญาณสีเขียว = สถานะปกติ (ไมแจงเตือน) (คาดัชนีฯ ไมเกิน 0.11) แตเมื่อคาเทากับ 0.11 แสดงวา เร่ิมเขาสูสถานะเฝาระวงั

2

อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงาน (ม. 33) ณ เดือนสิงหาคม 2565 เทากับ รอยละ 2.86

อยูในภาวะวิกฤตการจางงาน (ดังภาพดานลาง) อยูในเกณฑสีเขียว อยางตอเน่ือง

ดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน มีคาดัชนีเทากับ 0.18 เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 

รูปท่ี 1
หนาปดแสดงผลของเดือนสิงหาคม 2565

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 

http://warning.mol.go.th

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

AUG 2022
2.86%

AUG-2009
-2.93%DEC-1998

-11%

FEB-2001
0.09%

(อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน)

JUL 2022
1.92%

MAR-2021
-5.45%

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


ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 26 ตัว 

ในสัญญาณเตือนภัยการจางงาน ภายใน 12 เดือนขางหนา

(เดือนกันยายน 2565 – สิงหาคม 2566)

“ผลแจงเตือนของตัวชี้นํา

ดานเศรษฐกิจ 26 ตัว” 

ตารางที่ 1

ผลการแจงเตือนของตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ 26 ตัว ของเดือนสิงหาคม 2565

 ตัวชี้นําแจงเตือน 6 ตัว

 ผลรวมน้ําหนักของตัวชี้นําท่ีแจงเตือน เทากับ 0.18 อยูในเกณฑวิกฤต สีแดง (Crisis)

ตัวชี้นํา

(Leading Indicator)

น้ําหนัก

(Weight%)

คาเกณฑ

ท่ีกําหนด

(Threshold)

คาจริง

(Value)

อัตราการ

ขยายตัว

(YoY%)

ผลแจงเตือน

(Signal result)

รวม (Total)  100 - - - คาดัชนีผสม = 0.18

ตัวชี้นํากลุม “ปจจัยเสี่ยงตอการจางงาน” 

ดัชนีราคาผูผลิต
Producer Price Index

2.23 10.08 113.70 11.85

ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค
Headline Consumer Price Index

2.47 6.07 107.46 7.68

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ.
Nominal Bilateral Exchange Rate 

1.47 9.95
35.78

(THB/USD)
10.64

ดัชนีราคาพ้ืนฐานผูบริโภค
Core Consumer Price Index

1.67 4.92 103.59 3.11

3

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ: ผลแจงเตือนพิจารณาจากการเปรียบเทียบคา YoY ของตัวชี้นาํกับคาอางอิง  โดยผลการสงสัญญาณสีแดง = แจงเตือน 

และผลการสงสัญญาณสีเขียว = ปกติ (ไมแจงเตือน), f เปนตัวเลขคาดการณ

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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


ตัวชี้นํา

(Leading Indicator)

น้ําหนัก

(Weight%)

คาเกณฑ

ท่ีกําหนด

(Threshold)

คาจริง

(Value)

อัตราการ

ขยายตัว

(YoY%)

ผลแจงเตือน

(Signal result)

รวม (Total)  100 - - - คาดัชนีผสม = 0.18

ตัวชี้นํากลุม “ปจจัยสนับสนุนการจางงาน” 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
Private Investment Index

14.67 -12.45 142.30f 7.64f

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
Private Consumption Index

13.69 -2.59 141.14f 16.28f

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน
China’s Composite Leading Index

6.55 -2.66 98 -5.13

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน
Japan’s Composite Leading Index

5.61 -2.12 100.50 -0.27

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
Fee for Immovable Property

5.69 -27.63
1,303.55f
(ลานบาท)

10.36f

อัตราการใชกําลังการผลิต
Capacity Utilization Rate

6.54 -11.37 60.96f 0.03f

ปริมาณการใชไฟฟา
Electricity Consumption

3.57 -2.13
17,891.17f
(mil. KWh)

3.42f

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายใหญช้ันดี
Minimum Loan Rate (MLR)

2.17 -15.24
5.42
(%)

0.09

การสงออกสินคาท้ังหมด
Export Value

3.98 -7.89
863,562.21f
(ลานบาท)

20.71f

ดัชนีปริมาณการนําเขา
Import Volume Index

3.97 -12.54 116.08f 3.68f

ปริมาณการจําหนายเบียร
Sales of Beer 

1.76 -15.36 167,518.33f
(พันลิตร)

26.85f

4
“ผลแจงเตือนของตัวชี้นํา

ดานเศรษฐกิจ 26 ตัว” 

ตารางที่ 1 (ตอ)

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ: ผลแจงเตือนพิจารณาจากการเปรียบเทียบคา YoY ของตัวชี้นาํกับคาอางอิง  โดยผลการสงสัญญาณสีแดง = แจงเตือน 

และผลการสงสัญญาณสีเขียว = ปกติ (ไมแจงเตือน),  f เปนตัวเลขคาดการณ

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 26 ตัว 

ในสัญญาณเตือนภัยการจางงาน ภายใน 12 เดือนขางหนา

(เดือนกันยายน 2565 – สิงหาคม 2566)

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


ตัวชี้นํา

(Leading Indicator)

น้ําหนัก

(Weight%)

คาเกณฑ

ท่ีกําหนด

(Threshold)

คาจริง

(Value)

อัตราการ

ขยายตัว

(YoY%)

ผลแจงเตือน

(Signal result)

รวม (Total)  100 - - - คาดัชนีผสม = 0.18

ตัวชี้นํากลุม “ปจจัยสนับสนุนการจางงาน” 

การทําธุรกรรมท่ีดิน
Land Transaction

1.95 -24.8
65,266.69f
(ลานบาท)

-13.91f

การนําเขาเครื่องจักร
Import of Capital Goods 

2.56 -12.86
284,482.77f

(ลานบาท)
9.44f

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
Thailand’s Composite Leading Index

2.55 -1.26 157.71f 0.55f

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
Manufacturing Production Index

3.13 -6.99 107.48f 1.10f

ท่ีอยูจดทะเบียนเพ่ิมเขต กทม. และปริมณฑล
New Housing (BKK & Vicinity)

1.97 -47.42
5,987.44f

(หนวย)
5.84f

ปริมาณเงินความหมายแคบ
Narrow Money (M1)

1.53 2.27
2,896,449.67f

(ลานบาท)
6.73f

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของกลุมประเทศ G7
G-7’s Composite Leading Index

2.23 -1.76 98.80  -1.82

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนต
Sales of Cement

1.70 -8.43
2,821.22f

(พันตัน)
-6.38f

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไตหวัน
Taiwan’s Composite Leading Index

1.63 -2 135.87f 6.46f

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ
Business Sentiment Index

2.09 -8.84 49.60 24

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศ OECD
OECD’s Composite Leading Index

2.60 -1.52 98.90 -1.82

ตารางที่ 1 (ตอ)

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ: ผลแจงเตือนพิจารณาจากการเปรียบเทียบคา YoY ของตัวชี้นาํกับคาอางอิง  โดยผลการสงสัญญาณสีแดง = แจงเตือน 

และผลการสงสัญญาณสีเขียว = ปกติ (ไมแจงเตือน),  f เปนตัวเลขคาดการณ

5
“ผลแจงเตือนของตัวชี้นํา

ดานเศรษฐกิจ 26 ตัว” 

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 26 ตัว 

ในสัญญาณเตือนภัยการจางงาน ภายใน 12 เดือนขางหนา

(เดือนกันยายน 2565 – สิงหาคม 2566)

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


โอกาสเกิดวิกฤตดานแรงงานของแรงงานของผูประกันตนมาตรา 33 แบงเปนวิกฤตระยะสั้นและระยะยาว 

คํานวณจาก การประมาณการโอกาสของการเกิดเหตุการณ ประกอบดวย

1.เหตุการณภาวะปกติ (Normal Event)

2. เหตุการณกอนวิกฤต (Pre-Crisis Event)

3. เหตุการณหลังวิกฤตหรือชวงเปลี่ยนผาน (Post-Crisis or Transition)

คาประมาณการโอกาสเกิดเหตุการณท้ัง 3 เหตุการณ รวมกันเทากับ รอยละ 100

“สถานะการประมาณการ” แสดงถึง เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุดภายใน 12 เดือนขางหนา

ผลการประมาณการโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง ภายใน 12 เดือนขางหนา

(ชวงระหวางเดือนกันยายน 2565 – สิงหาคม 2566) ดังแสดงในตารางท่ี 2

“การจางงานในระบบของผูประกันตนมาตรา 33 ประมาณการวา อยูในภาวะกอนวิกฤต รอยละ 0.01”
โดยประมาณการวา ภาวะการจางงานของผูประกันตนมาตรา 33 ในตลาดแรงงานมีแนวโนมอยูในภาวะปกติ 

(Normal) รอยละ 99.56 ลดลงจากเดือนกอนเล็กนอย สวนภาวะกอนวิกฤตระยะยาว (Pre-crisis) มีโอกาสเกิดข้ึน

รอยละ 0.01 เพิ่มข้ึนจากเดือนกอนเพียงเล็กนอย 
หมายเหตุ: วิกฤตการจางงานระยะยาว หมายถึง เหตุการณที่การจางงานมีอัตราการขยายตัวนอยกวารอยละ -1.12 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ

ปกอนหนา โดยขยายตัวนอยกวารอยละ -1.12 ติดตอกัน 12 เดือนEm
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“การวางงานในระบบของผูประกันตนมาตรา 33 ประมาณการวา อยูในภาวะกอนวิกฤต รอยละ 0.02”
โดยประมาณการวา ภาวะการวางงานของผูประกันตนมาตรา 33 มีโอกาสอยูในภาวะปกติ รอยละ 78.36 และ

ภาวะกอนวิกฤตระยะยาว (Pre-crisis) รอยละ 0.02 ภาวะการวางงานในระบบมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเพิ่มข้ึนจากเดือนกอน

เพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม ควรติดตามผลการประมาณการตอเนื่อง เนนเฝาระวังอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการขยายตัวของ

ผูวางงานสูงอยางใกลชิด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในรอบใหม และสถานการณเงิน

เฟอยังสงผลตอเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอยางมาก

หมายเหตุ: วิกฤตการวางงานระยะยาว หมายถึง เหตุการณที่ผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเพิ่มขึน้มากกวา 42,952 คน

ตอเดือนเทียบกับชวงเวลาเดียวกนัของปกอนหนา โดยเพิ่มขึ้นมากกวา 42,952 คน เปนเวลา 11 เดือนติดตอกัน
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“การเลิกจางในระบบของผูประกันตนมาตรา 33 ประมาณการวา อยูในภาวะกอนวิกฤต รอยละ 0.32”
โดยประมาณการวา ภาวะการเลิกจางของผูประกันตนมาตรา 33 มีโอกาสอยูในภาวะปกติ รอยละ 80.82 และ 

ภาวะกอนวิกฤตระยะยาว (Pre-crisis) รอยละ 0.32 ภาวะการเลิกจางในระบบมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเพิ่มข้ึนจากเดือนกอน 

อยางไรก็ตาม ควรติดตามผลการประมาณการตอเนื่อง และเนนเฝาระวังอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการขยายตัวของผูถูกเลิก

จางสูงอยางใกลชิด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในรอบใหม และสถานการณเงินเฟอยัง

สงผลตอเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอยางมาก

หมายเหตุ: วิกฤตการเลิกจางระยะยาว หมายถึง เหตุการณที่ผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจางเพิ่มขึ้นมากกวา 19,987 คนตอเดือน

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา โดยเพิ่มขึ้นมากกวา 19,987 คนเปนเวลา 11 เดือนติดตอกัน 
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หมายเหตุ: นิยามวิกฤตการจางงาน วิกฤตการวางงาน และวิกฤตการเลิกจาง ทั้งแบบระยะส้ันและแบบระยะยาว ดูภาคผนวก น.17 

โอกาสเกิดวิกฤตดานแรงงาน
6

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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M-LOGIT 

ผลการประมาณการ ของเดือนสิงหาคม 2565 ผลการประมาณการกอนหนา 

สถานะ 
การประมาณการ 

โอกาสเกิดเหตุการณ (รอยละ) 
กรกฎาคม 

2565 
มิถุนายน 
2565 

พฤษภาคม 
2565 ปกติ 

Normal 
กอนวิกฤต 
Pre-Crisis 

หลังวิกฤต/ 
ชวงเปลี่ยนผาน 
Transition 

กา
รจ

าง
งา

น 

ระยะสั้น 
ระยะยาว 

ปกติ 
ปกติ 

93.62 
99.56 

0.24 
0.01 

6.13 
0.43 

ปกติ 
ปกติ 

ปกติ 
ปกติ 

ปกติ 
ปกติ 

กา
รว

าง
งา

น 

ระยะสั้น 
ระยะยาว 

ปกติ 
ปกติ 

54.10 
78.36 

36.41 
0.02 

9.49 
21.61 

กอนวิกฤต 
ปกติ 

กอนวิกฤต 
ปกติ 

ปกติ 
ปกติ 

กา
รเ

ลิก
จา

ง 

ระยะสั้น 
ระยะยาว 

กอนวิกฤต 
ปกติ 

10.30 
80.82 

88.05 
0.32 

1.65 
18.87 

ปกติ 
ปกติ 

กอนวิกฤต 
ปกติ 

ปกติ 
ปกติ 

  

หมายเหตุ: 1. คาประมาณการโอกาสเกิดเหตุการณทัง้ 3 เหตุการณ รวมกันเทากบั รอยละ 100  2. สถานะการประมาณการ แสดงถึง เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดภายใน 3 

เดือนขางหนา 3. เหตุการณปกติ คือ เหตุการณที่ไมเขาเกณฑตามนยิามภาวะวิกฤตดานตาง ๆ (ดูนิยามภาวะวิกฤต ภาคผนวก น 18)

ผลการประมาณการ

“โอกาสเกิดวิกฤตดานแรงงาน”

ตารางที่ 2 

โอกาสเกิดวิกฤต ภายใน 12 เดือนขางหนา 
(ชวงเดือนกันยายน 2565 - สิงหาคม 2566)

7

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โอกาสเกิดวิกฤต

การจางงาน

แบบระยะสั้น 

0.24 %

โอกาสเกิดวิกฤต
การวางงาน
แบบระยะสั้น

36.41 %

โอกาสเกิดวิกฤต
การเลิกจาง
แบบระยะสั้น

88.05 %

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


ผลการประมาณการ

“แนวโนมตลาดแรงงาน”

ตารางที่ 3

แนวโนม ภายใน 3 เดือนขางหนา 
(เดือนกันยายน 2565 - พฤศจิกายน 2565)

ท่ีมา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ: f เปนตัวเลขคาดการณ, ผลการประมาณการคํานวณจากแบบจําลอง Marko-switching ผานตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจโดยประมาณการการจางงานเปนอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ขณะท่ีการวางงานและ

เลิกจางประมาณการเปนจํานวนคนท่ีเพิ่มข้ึน (คนYoY) *ผูวางงานในระบบ คือ ผูขอรับประโยชนทดแทนการวางงาน ทําใหเมื่อเทียบกับจํานวนผูประกันตน ม.33 ท่ีเปลี่ยนแปลงอาจไมสอดคลองกันได สาเหตุเพราะ 

1. รับสิทธิประโยชนครบกําหนด ทําใหไมถูกนับวาเปนผูวางงานในระบบอีกตอไป 2. มีแรงงานเขามาเพิ่มจากนอกระบบ ทําใหผูประกันตน ม.33 เพิ่มข้ึน ซึ่งเปนไปไดท่ีมีผูวางงานในสาขาน้ันเพิ่มข้ึนเชนกัน*

แนวโนม
การจางงาน

แนวโนม
การวางงาน

แนวโนม
การเลิกจาง

8
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MARKOV-

SWITCHING

ผูประกันตนมาตรา 33
ผูขอรับประโยชนทดแทน

กรณีวางงาน 
ผูขอรับประโยชนทดแทน

สาเหตุเลิกจาง 

(%YoY) (%MoM) (คนYoY) (%MoM) (คนYoY) (%MoM)
11/2565 2.95f - -54,560f - -13,775f -
10/2565 3.15f - -55,710f - -32,683f -
09/2565 3.18f - -60,464f - -48,383f -
08/2565 2.86 0.50 -63,858 6.22 -59,966 5.16

07/2565 1.92 0.25 -81,381 -7.38 -61,510 -5.67

06/2565 1.94 0.56 -62,883 0.86 -59,527 -2.29

05/2565 1.56 0.15 -61,068 7.21 -59,846 -2.22

04/2565 1.65 -0.003 -91,955 -25.90 -70,160 -43.36

03/2565 1.29 0.39 -40,143 35.10 -72,778 21.69

02/2565 0.81 0.51 -83,706 -5.05 -67,489 -14.67

01/2565 0.71 -0.03 -128,383 -5.92 -115,522 -15.09

12/2564 0.12 0.69 -141,665 -10.48 -124,656 -10.65

11/2564 -0.13 0.64 -182,456 0.42 -157,953 -6.33

10/2564 -0.42 -0.42 -209,842 3.17 -155,160 8.40

09/2564 -0.51 -0.39 -214,823 -10.41 -170,002 -20.70

08/2564 -0.33 -0.42 -130,126 -29.91 -129,391 -58.73

07/2564 -0.37 0.26 -101,766 -24.82 -86,813 -48.83

06/2564 -1.75 0.18 87,810 -22.19 55,003 -37.74

05/2564 -2.76 0.23 28,076 -4.57 13,694 -12.98

04/2564 -4.70 -0.35 102,877 -7.92 55,596 -21.18

03/2564 -5.45 -0.08 175,764 11.57 97,671 13.55

02/2564 -5.07 0.40 158,229 -15.46 84,072 -32.84

01/2564 -5.10 -0.62 204,750 -7.16 141,706 -10.00

12/2563 -4.81 0.44 224,558 -15.14 161,448 -17.78

11/2563 -5.29 0.36 291,386 -5.33 203,311 -0.92

10/2563 -5.04 -0.52 317,133 0.75 205,748 -3.63

09/2563 -5.08 -0.21 315,568 12.18 216,312 9.89

08/2563 -4.81 -0.46 250,719 6.08 194,954 23.94

คาเฉลี่ย (01/63-12/63) -2.32 -0.41 170,994 8.57 113,416 21.08

คาเฉลี่ย (01/64-12/64) -2.21 0.01 -18,598 -9.81 -31,353 -19.84

คาเฉลี่ย (01/65-8/65) 1.59 0.29 -76,672 0.64 -70,850 -7.06

AUG

Forecast
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สถานการณ: การจางงานในระบบของผูประกันตน ม. 33 ณ เดือนสิงหาคม 2565 เทากับ 11,397,295 คน 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ŒÒ§§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹à¡³±�»¡µÔ : การจางงานขยายตัวรอยละ 2.86 ตอป (YoY) โดยเพ่ิมข้ึน 317,330 คนตอป 
ซึ่งสูงกวาเกณฑวิกฤตท่ี -1.12 ตอป (YoY) ทําใหเดือนน้ีการจางงานในระบบประกันสังคม ยังอยูในภาวะปกติอยางตอเน่ือง 
โดยเปนผลจากฐานต่ําในปกอน และเดือนน้ีจํานวนการจางงานเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา (MoM)

การจางงาน ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ปาไม และประมง) 124,420 คน (หรือสัดสวนรอยละ 1.09) ขยายตัวรอยละ 0.52 ตอป
ภาคอุตสาหกรรม (เชน เหมืองแร การผลิตสิ่งทอ ยานยนต) 3.88 ลานคน (หรือสัดสวนรอยละ 34.00) ขยายตัวรอยละ 2.21 ตอป

ภาคบริการ (เชน การคา การขนสง) 5.36 ลานคน (หรือสัดสวนรอยละ 46.99) ขยายตัวรอยละ 3.04 ตอป
ประเภทกิจการท่ีมีการจางงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 3.17 ลานคน (คิดเปนรอยละ 27.79 ของลูกจางท้ังหมด) โดยแรงงานสวนใหญ
อยูในสาขาการผลิตผลิตภัณฑอาหาร ยางและพลาสติก คอมพิวเตอร/อิเล็กทรอนิกสฯ ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ ยานยนตฯ ตามลําดับ เปนสําคัญ 
รองลงมา คือ การคา 1.71 ลานคน (รอยละ 15.07) การบริหารราชการฯ 1.06 ลานคน (รอยละ 9.29) กอสราง 0.63 ลานคน (รอยละ 5.49)
และ การขนสง/สถานท่ีเก็บสินคา 0.47 ลานคน (รอยละ 4.12) และตามลําดับ เปนสําคัญ 

การเปลี่ยนแปลงรายสาขา:

ประมาณการ: การจางงานในระบบมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ประมาณการวาในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2565
มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.18 3.15 และ 2.95 จากระยะเดียวกันของปกอน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 และรูปท่ี 3 ซึ่งคาประมาณการ
สูงกวาเกณฑระดับวิกฤตการจางงานท่ีหดตัวรอยละ -1.12 จากระยะเดียวกันของปกอน 

หมายเหตุ: จํานวนผูประกันตน ม. 33 ที่ไมสามารถแยกประเภทกิจการได (tsic99999) มีจํานวน 2,041,413 คน

รูปที่ 3 การจางงานในระบบ

(พ.ย. 2563 – พ.ย. 2565)
ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 
http://warning.mol.go.th

สถานการณและประมาณการแนวโนมการจางงาน 

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ       ยานยนต      อิเล็กทรอนิกส   สิ่งทอ/เสื้อผาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง           การคา       ขนสง     ท่ีพักแรม/รานอาหาร

อัตราการเปล่ียนแปลง (%YoY)

2.86 3.15f

2.95f

+643
(0.52%)

+54,297
(1.74%)

+42,150
(7.23%)

+44,522
(2.66%)

+8,211
(1.78%)

+57,535
(17.13%)

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลัก

+29,519
(5.94%)

+1,521
(0.41%)

+4,859
(1.74%) +1,415

(0.51%)

-2,392
(-0.82%) -5,321

(-2.79%)

หนวย : คน

แนวโนมการขยายตัวของการจางงาน (ผูประกันตนมาตรา 33) ใน 3 เดือนขางหนา

3.18f
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การจางงานเพ่ิมขึ้น (10 อันดับแรก) ป 2565 หนวย: +เพ่ิมข้ึนตอป (%)

1. การคาสงคาปลีก : +25,718 คน (1.85%)
2. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม: +18,671 คน (9.48%)
3. งานกอสรางเฉพาะทาง: +17,605 คน (9.28%)
4. การบริหารราชการ: +13,179 คน (1.24%)
5. การผลิตถานโคก/ผลิตภัณฑกลั่นปโตรเลียม: +12,047 คน (60.08%)
6. การขนสงทางบก/ทางทอลําเลียง: +10,318 คน (4.24%)
7. การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร: +9,474 คน (16.16%)
8. ท่ีพักแรม: +8,862 คน (6.25%)
9. กิจกรรมดานสุขภาพมนุษย: +7,794 คน (4.73%)
10. การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ: +7,095 คน (6.75%)

การจางงานลดลง (10 อันดับแรก) ป 2565 หนวย: -ลดลงตอป (%)

1. การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม: -16,341 คน (-8.30%)
2. การขุดเจาะปโตรเลียมดิบ/กาซธรรมชาติ: -12,762 คน (-30.28%)
3. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย: -8,109 คน (-5.90%)
4. การผลิตผลิตภัณฑอาหาร: -8,107 คน (-1.54%)
5. การเพาะปลูก/การเลี้ยงสัตว: -5,144 คน (-4.36%)
6. การศึกษา: -5,081 คน (-5.98%)
7. การขนสงทางอากาศ: -4,346 คน (-15.66%)
8. การประกันภัย (ยกเวนประกันสังคม): -3,089 คน (-6.49%)
9. การซอม/ติดตั้งเครื่องจักร: -2,621 คน (-2.59%)
10. การพิมพ/ผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล: -2,348คน (-3.68%)

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


สถานการณ: การวางงานในระบบ (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานตาม ม. 33) ณ เดือนสิงหาคม 2565 เทากับ 241,026 คน

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�Ç‹Ò§§Ò¹ÍÂÙ‹ã¹à¡³±�»¡µÔ: การวางงานหดตัวรอยละ -20.95 ตอป (YoY) โดยลดลงจากปกอน 63,858 คนตอป 
ทําใหเดือนน้ีการวางงานในระบบประกันสังคม อยูในภาวะปกติตอเน่ือง โดยเปนผลจากฐานสูงในปกอน และเดือนน้ีผูวางงานเพ่ิมข้ึนจาก
เดือนกอนหนา (MoM)

การวางงานจากสาเหตุลาออกรอยละ 82.43 รองลงมา คือ เลิกจางรอยละ 12.85 และสาเหตุสิ้นสุดสัญญาจาง รอยละ 4.72
การวางงาน ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ปาไม และประมง) 2,151 คน (หรือสัดสวนรอยละ 0.89) หดตัวรอยละ -2.36 ตอป

ภาคอุตสาหกรรม (เชน การผลิตสิ่งทอ การผลิตยานยนต) 71,327 คน (หรือสัดสวนรอยละ 29.59) หดตัวรอยละ -8.80 ตอป
ภาคบริการ (เชน การคา การขนสง) 116,336 คน (หรือสัดสวนรอยละ 48.27) หดตัวรอยละ -25.24 ตอป

ประเภทกิจการท่ีมีการวางงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 55,498 คน (คิดเปนรอยละ 23.03 ของผูวางงานท้ังหมด) โดยสวนใหญอยูใน
สาขาการผลิตผลิตภัณฑอาหาร ยางและพลาสติก คอมพิวเตอร/อิเล็กทรอนิกสฯ ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐฯ ยานยนตฯ ตามลําดับ เปนสําคัญ 
รองลงมา คือ การคา 42,235 คน (รอยละ 17.52) ขนสง/สถานท่ีเก็บสินคา 13,910 คน (รอยละ 5.77) การกอสราง 13,835 คน (รอยละ 5.74)
และ การบริหารราชการฯ 13,250 คน (รอยละ 5.50) ตามลําดับ เปนสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงรายสาขา: 

ประมาณการ: การวางงานในระบบมีแนวโนมหดตัวลง โดยประมาณการวา เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2565
การวางงานในระบบจะกลับมาเปนปกติ เน่ืองจากมีแนวโนมลดลง 60,464 คน 55,710 คน และ 54,560 คน จากระยะเดียวกันของปกอน
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 และ รูปท่ี 4 ซึ่งต่ํากวาเกณฑระดับวิกฤตการวางงานท่ีขยายตัว 42,952 คน

หมายเหตุ: จํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ที่ไมสามารถแยกประเภทกิจการได (tsic99999) มีจํานวน 51,212 คน

 (300,000)

 (100,000)

 100,000

 300,000

No
v-2

0
De

c-2
0

Ja
n-

21
Fe

b-
21

M
ar

-2
1

Ap
r-2

1
M

ay
-2

1
Ju

n-
21

Ju
l-2

1
Au

g-2
1

Se
p-

21
Oc

t-2
1

No
v-2

1
De

c-2
1

Ja
n-

22
Fe

b-
22

M
ar

-2
2

Ap
r-2

2
M

ay
-2

2
Ju

n-
22

Ju
l-2

2
Au

g-2
2

Se
p-

22
Oc

t-2
2

No
v-2

2

สถานการณและประมาณการแนวโนมการวางงาน 

รูปที่ 4 การวางงานในระบบ

(พ.ย. 2563 – พ.ย. 2565)
ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 

http://warning.mol.go.th

ปริมาณการเปลี่ยนแปลง (คนYoY)

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ       ยานยนต      อิเล็กทรอนิกส   สิ่งทอ/เสื้อผาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง           การคา       ขนสง     ท่ีพักแรม/รานอาหาร

อัตราการวางงานสูงสุด (5 อันดับแรก) ป 2565การวางงานเพ่ิมขึ้นสูงสุด (5 อันดับแรก) ป 2565 หนวย: +เพ่ิมข้ึนตอป (%)

-55,710f

-63,858

-60,464f -54,560f

-52
(-2.36%)

-4,281
(-7.16%)

-2,444
(-15.01%) -4,657

(-9.93%)

-2,713
(-16.32%)

-22,735
(-68.52%)

หนวย : คน
อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลัก

-817
(-7.48%)

+34
(0.57%)

-689
(-12.21%)

+536
(14.36%)

+962
(19.13%)

-1,175
(-23.97%)

หนวย : คน

แนวโนมการขยายตัวของการวางงาน (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน)ใน 3 เดือนขางหนา 10

1. การบริหารราชการ/การปองกันประเทศ: +845 คน (10.37%)
2. กิจกรรมไปรษณียและการรบัสงพัสดุภัณฑ: +561 คน (25.86%)
3. การเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว/ลาสัตว: +285 คน (16.10%)
4. งานวิศวกรรมโยธา: +266 คน (11.97%)
5. การผลิตถานโคก/ผลติภัณฑกลัน่ปโตรเลียม: +149 คน (27.67%)

1. กิจกรรมไปรษณียและการรบัสงพัสดุภัณฑ:  5.52
2. ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว/การจัดนําเท่ียว:  4.45
3. กิจกรรมสังคมสงเคราะหท่ีไมใหท่ีพัก:  4.42
4. ศิลปะและความบันเทิง:  4.23
5. ท่ีพักแรม:  4.07

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


สถานการณ: การเลิกจางในระบบ (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสาเหตุเลกิจาง) ณ เดือนสิงหาคม 2565 เทากับ 30,967 คน

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àÅÔ¡¨ŒÒ§ÍÂÙ‹ã¹à¡³±�»¡µÔ: การเลิกจางหดตัวคอนขางสูงท่ีรอยละ -65.95 ตอป (YoY) โดยลดลง 59,966 คนตอป 
ทําใหเดือนน้ีการเลิกจางในระบบประกันสังคม อยูในภาวะปกติอยางตอเน่ือง โดยเปนผลจากฐานสูงในปกอน และเดือนน้ีการเลิกจางเพ่ิมข้ึน
จากเดือนกอนหนา (MoM)

การเลิกจาง ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ปาไม และประมง) 328 คน (หรือสัดสวนรอยละ 1.06) หดตัวรอยละ -11.59 ตอป
ภาคอุตสาหกรรม (เชน การผลิตสิ่งทอ ยานยนต) 10,382 คน (หรือสัดสวนรอยละ 33.53) หดตัวตัวรอยละ -33.35 ตอป 

ภาคบริการ (เชน การคา การขนสง) 12,548 คน (หรือสัดสวนรอยละ 40.52) หดตัวรอยละ -74.82 ตอป
ประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจางสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 7,170 คน (คิดเปนรอยละ 23.15 ของผูถูกเลิกจางท้ังหมด) โดยสวนใหญอยูใน
ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร/อิเล็กทรอนิกส  ยานยนตฯ ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ  ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่ งทอ ตามลําดับ เปนสําคัญ 
รองลงมา คือ การคา 4,285 คน (รอยละ 13.84) กอสราง 2,626 คน (รอยละ 8.48) ท่ีพักแรม/บริการดานอาหาร 1,838 คน (รอยละ 5.94) 
และ ขนสง/สถานท่ีเก็บสินคา 1,694 คน (รอยละ 5.47) ตามลําดับ เปนสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงรายสาขา:

ประมาณการ: การเลิกจางในระบบมีแนวโนมลดลง โดยประมาณการวาในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2565
การเลิกจางในระบบจะกลับมาเปนปกติ เน่ืองจากมีแนวโนมลดลง 48,383 คน 32,683 คน และ 13,775 คน จากระยะเดียวกันของปกอน 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 และรูปท่ี 5 ซึ่งคาประมาณการต่ํากวาเกณฑระดับวิกฤตการเลิกจางท่ีขยายตัว 19,987 คน

หมายเหต:ุ จํานวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสาเหตุเลิกจางที่ไมสามารถแยกประเภทกิจการได (tsic99999) มีจํานวน 7,709 คน

สถานการณและประมาณการแนวโนมการเลิกจาง 

ปริมาณการเปลี่ยนแปลง (คนYoY)

รูปที่ 5 การเลิกจางในระบบ

(พ.ย. 2563 – พ.ย. 2565)
ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 
http://warning.mol.go.th
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-48,383f

-32,683f
-59,966

-13,775f 

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ       ยานยนต      อิเล็กทรอนิกส   สิ่งทอ/เสื้อผาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง           การคา       ขนสง     ท่ีพักแรม/รานอาหาร

อัตราการเลิกจางสูงสุด (5 อันดับแรก) ป 2565การเลิกจางเพ่ิมขึ้น (5 อันดับแรก) ป 2565 หนวย: +เพ่ิมข้ึนตอป (%)

สาขาการผลิตหลัก

-844
(-57.14%)

-164
(-24.08%)

-547
(-44.08%)

-8
(-0.99%)

+427
(39.91%)

-356
(-25.65%)

หนวย : คน

-43
(-11.59%)

-3,856
(-34.97%)

-1,506
(-36.45%)

-4,763
(-52.64%)

-3,904
(-69.74%)

-18,298
(-90.87%)

หนวย : คน
อุตสาหกรรมหลัก

แนวโนมการขยายตัวของการเลิกจาง (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสาเหตุเลิกจาง) ใน 3 เดือนขางหนา

11

1. การเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว/ลาสัตว: +142 คน (70.59%)
2. การประกันภัย (ยกเวนประกันสังคม): +137 คน (79.86%)
3. งานวิศวกรรมโยธา: +118 คน (32.44%)
4. การทําเหมืองแรและเหมืองหินอ่ืนๆ: +44 คน (108.94%)
5. กิจกรรมสังคมสงเคราะหท่ีไมใหท่ีพัก: +21 คน (106.88%)

1. ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว/การจัดนําเท่ียว: 2.82
2. ศิลปะและความบันเทิง: 1.97
3. ท่ีพักแรม: 1.66
4. การขนสงทางอากาศ: 1.63 
5. หองสมุด/หอจดหมายเหตุ/พิพิธภัณฑสถาน: 1.51

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


ภาคผนวก

สถิติแรงงานในระบบประกันสังคม                                    6 - 12

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน                                          13 - 20

สถิติผลการแจงเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน                1 - 5

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สถิติผลการแจงเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน ป 2564

เดือน / ป สถานะ
สัญญาณเตือนภัย
-คาดัชนีผสมฯ

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจท่ีแจงเตือน
โอกาส

เกิดวิกฤต
(%)

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง 

01/2564 เหลือง–เฝาระวัง
0.16

4 ตัว
- ปริมาณการใชไฟฟา 
- ปริมาณการจําหนายเบียร  
- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 
- ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ

ระยะสั้น
ระยะยาว

5.65
0.00

0.25
0.00

0.00
0.00

02/2564 เขียว–ปกติ
0.11

2 ตัว
- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 
- ปริมาณการจําหนายเบียร

ระยะสั้น
ระยะยาว

13.15
0.01

1.24
0.02

0.00
0.02

03/2564 เขียว–ปกติ
0.06

2 ตัว
- มูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินบาท 
- ปริมาณการใชไฟฟา

ระยะสั้น
ระยะยาว

3.15
0.00

0.15
0.30

0.00
0.30

04/2564 เขียว–ปกติ
0.03

1 ตัว
- ปริมาณการใชไฟฟา

ระยะสั้น
ระยะยาว

1.34
0.00

0.10
9.18

0.00
9.18

05/2564 เขียว–ปกติ
0.03

1 ตัว
- ปริมาณการใชไฟฟา

ระยะสั้น
ระยะยาว

0.80
0.00

0.06
0.00

0.00
0.00

06/2564 เขียว–ปกติ
0.00

0 ตัว ระยะสั้น
ระยะยาว

0.42
0.00

0.04
0.00

0.00
0.00

07/2564 เขียว–ปกติ
0.00

0 ตัว ระยะสั้น
ระยะยาว

3.38
0.00

0.42
0.00

0.00
0.00

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1

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


สถิติผลการแจงเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน ป 2564 (ตอ)

เดือน / ป สถานะ
สัญญาณเตือนภัย
-คาดัชนีผสมฯ

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจท่ีแจงเตือน
โอกาส

เกิดวิกฤต
(%)

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง 

08/2564 แดง–วิกฤต
0.19

4 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ปริมาณการจําหนายเบียร
- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
- ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ 

ระยะสั้น
ระยะยาว

4.25
0.00

31.26
0.00

0.01
0.01

09/2564 แดง–วิกฤต
0.19

4 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ปริมาณการจําหนายเบียร
- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
- ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ 

ระยะสั้น
ระยะยาว

6.63
0.00

37.02
0.01

0.13
0.10

10/2564 แดง–วิกฤต
0.19

4 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ปริมาณการจําหนายเบียร 
- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน

ระยะสั้น
ระยะยาว

23.33
0.00

20.11
0.00

0.05
0.01

11/2564 เขียว–ปกติ
0.07

3 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

ระยะสั้น
ระยะยาว

4.99
0.00

24.15
0.00

0.07
0.08

12/2564 เขียว–ปกติ
0.05

2 ตัว
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
- ท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระยะสั้น
ระยะยาว

1.34
0.00

13.82
0.00

0.04
0.02

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สถิติผลการแจงเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน ป 2565

เดือน / ป สถานะ
สัญญาณเตือนภัย
-คาดัชนีผสมฯ

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจท่ีแจงเตือน
โอกาส

เกิดวิกฤต
(%)

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง 

01/2565 เขียว–ปกติ
0.04

2 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตใน
ประเทศ

ระยะสั้น
ระยะยาว

1.47
0.00

6.36
0.00

0.04
0.01

02/2565 เขียว–ปกติ
0.02

1 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 

ระยะสั้น
ระยะยาว

0.63
0.00

8.01
0.01

15.08
0.17

03/2565 เขียว–ปกติ
0.06

3 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตใน
ประเทศ 
- ท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระยะสั้น
ระยะยาว

1.13
0.00

6.70
0.00

24.06
0.01

04/2565 เขียว–ปกติ
0.11

3 ตัว
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- ดัชนีราคาผูผลิต 
- ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจจีน

ระยะสั้น
ระยะยาว

1.50
0.00

3.64
0.00

57.33
0.04

05/2565 เหลือง–เฝาระวัง
0.13

4 ตัว
- ปริมาณการจําหนายเบียร 
- ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค 
- ดัชนีราคาผูผลิต 
- ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจจีน

ระยะสั้น
ระยะยาว

0.02
0.00

22.33
0.02

24.21
0.26

06/2565 เหลือง–เฝาระวัง
0.15

5 ตัว
- ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค 
- ดัชนีราคาผูผลิต 
- ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจจีน
- การทําธุรกรรมท่ีดิน 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร 
สรอ.

ระยะสั้น
ระยะยาว

0.05
0.00

74.87
0.02

65.90
0.27

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สถิติผลการแจงเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน ป 2565 (ตอ)

เดือน / ป สถานะ
สัญญาณเตือนภัย
-คาดัชนีผสมฯ

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจท่ีแจงเตือน
โอกาส

เกิดวิกฤต
(%)

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง 

07/2565 เขียว–ปกติ
0.11

3 ตัว
- ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค 
- ดัชนีราคาผูผลิต 
- ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจจีน 

ระยะสั้น
ระยะยาว

0.29
0.00

90.88
0.01

21.08
0.14

08/2565 แดง–วิกฤต
0.18

6 ตัว
- ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค 
- ดัชนีราคาผูผลิต 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร 
สรอ. 
- ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ G7 
- ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจจีน 
-ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ OECD

ระยะสั้น
ระยะยาว

0.24
0.01

36.41
0.02

88.05
0.32

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สถิติลูกจางในระบบประกันสังคม 2562-2565

เดือน / ป
ผูประกันตนมาตรา 33

ผูขอรับประโยชนทดแทน

กรณีวางงาน 

ผูขอรับประโยชนทดแทน

กรณีวางงาน สาเหตุเลิกจาง 

คน (%YoY) (%MoM) คน (%YoY) (%MoM) คน (%YoY) (%MoM)

08/2565 11,397,295 2.86 0.50 241,026 -20.95 6.22 30,967 -65.95 5.16

07/2565 11,341,108 1.92 0.25 226,914 -26.40 -7.38 29,447 -67.63 -5.67

06/2565 11,313,040 1.94 0.56 245,000 -20.42 0.86 31,217 -65.60 -2.29

05/2565 11,250,428 1.56 0.15 242,916 -20.09 7.21 31,948 -65.20 -2.22

04/2565 11,233,562 1.65 -0.003 226,574 -28.87 -25.90 32,672 -68.23 -43.36

03/2565 11,226,319 1.29 0.39 305,765 -11.61 35.10 57,682 -55.79 21.69

02/2565 11,190,109  0.81 0.51 226,325 -27.00 -5.05 47,401 -58.74 -14.67

01/2565 11,133,526 0.71 -0.03 238,351 -35.01 -5.92 55,553 -67.53 -15.09

12/2564 11,137,211 0.12 0.69 253,348 -35.86 -10.48 65,423 -65.58 -10.65

11/2564 11,061,147 -0.13 0.64 283,009 -39.20 0.42 73,217 -68.33 -6.33

10/2564 10,990,798 -0.42 -0.42 281,820 -42.68 3.17 78,166 -66.50 -8.40

09/2564 11,037,147 -0.51 -0.39 273,157 -44.02 -10.41 72,112 -70.22 -20.70

08/2564 11,079,956 -0.33 -0.42 304,884 -29.91 -1.11 90,933 -58.73 -0.03

07/2564 11,127,233 -0.37 0.26 308,295 -24.82 0.13 90,957 -48.83 0.23

06/2564 11,097,986 -1.75 0.18 307,883   -22.19 1.28 90,744 -37.74 -1.14

05/2564 11,077,670 -2.76 0.23 303,984   -8.46 -4.57 91,794 -12.98 -10.73

04/2564 11,051,702 -4.07 -0.35 318,529   47.71 -7.92 102,832 117.70 -21.18

03/2564 11,090,989 -5.45 -0.08 345,908   103.30 11.57 130,460 297.88 13.55

02/2564 11,100,132 -5.07 0.40 310,031   104.23 -15.46 114,890 272.80 -32.84

01/2564 11,055,513 -5.10 -0.62 366,734  126.40 -7.16 171,075 482.50 -10.00

12/2563 11,124,209 -4.81 0.44 395,013  131.74 -15.14 190,079 563.89 -17.78

11/2563 11,075,882 -5.29 0.36 465,465 167.39 -5.33 231,170  729.79 -0.92

10/2563 11,036,662 -5.04 -0.52 491,662 181.71 0.75 233,326 746.06 -3.63

09/2563 11,093,914 -5.08 -0.21 487,980 183.03 12.18 242,114 838.35 9.89

08/2563 11,117,083  -4.81 -0.46 435,010  136.05 6.08 220,324 768.44 23.94

07/2563 11,168,914 -3.96 -1.12 410,061 113.96 3.63 177,770 551.01 21.97

06/2563 11,295,514 -2.54 -0.85 395,693 120.42 19.16 145,747 461.86 38.16

05/2563 11,391,965 -1.29 -1.11 332,060 87.68 53.98 105,488 275.87 123.32

04/2563 11,520,407  0.04 -1.79 215,652  24.08 26.75 47,236 70.28 44.06

03/2563 11,730,351 1.49 0.32 170,144 3.09 12.08 32,789 15.13 6.40

02/2563 11,692,429   1.65 0.36 151,802   2.83 -6.29 30,818   16.75 4.93

01/2563 11,650,226 1.80 -0.31 161,984 7.80 -4.97 29,369 12.64 2.58

12/2562 11,686,393 0.75 -0.07 170,455 11.80 -2.08 28,631 16.96 2.77

11/2562 11,694,184 1.09 0.62 174,079 10.59 -0.26 27,859 17.98 1.02

10/2562 11,622,267 0.96 -0.56 174,529 10.46 1.23 27,578 17.19 6.88

09/2562 11,687,597 0.87 0.07 172,412 13.50 -6.45 25,802 16.65 1.70

08/2562 11,679,220 1.23 0.43 184,291 9.26 -3.84 25,370 10.17 -7.09

01-12/2562 11,686,393 2.68 0.06 170,455 11.69 1.04 28,631 14.44 1.43

01-12/2563 11,324,796 -2.32 -0.41 342,711 96.65 8.57 140,519 420.84 21.08

01-12/2564 11,075,624 -2.15 0.01 304,799 11.21 -3.38 97,717 61.83 -9.02

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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7

ประเภทอุตสาหกรรม

ลูกจาง 

ม.33

ส.ค. 65 

ลูกจาง 

ม.33

ก.ค. 65 

สัดสวนตอ

ลูกจาง ม.33

ทั้งหมด

ขยายตัว

จาก 

ก.ค. 65 

ขยายตัว

จาก 

ส.ค. 64 

การขยายตัว

ตั้งแตตนป 2565

(aver YoY%)

คน คน % MoM% YoY% % 

รวม 11,397,295 11,341,108 100 0.50 2.86 1.59

ภาคเกษตรกรรม 124,420 122,475 1.09 1.59 0.52 -4.29

หมวดใหญ A เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 124,420 122,475 1.09 1.59 0.52 -4.29

ภาคอุตสาหกรรม 3,875,581 3,839,242 34.00 0.95 2.21 0.17

หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 54,972 54,926 0.48 0.08 -20.77 -18.29

หมวดใหญ C การผลิต 3,166,830 3,154,707 27.79 0.38 1.74 -0.23

หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 15,455 15,509 0.14 -0.35 1.30 -0.45

หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย 

ของเสีย และส่ิงปฏิกูล
12,863 12,732 0.11 1.03 12.27 8.38

หมวดใหญ F การกอสราง 625,461 601,368 5.49 4.01 7.23 4.38

ภาคบริการ 5,355,881 5,333,316 46.99 0.42 3.04 2.16

หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต

และจักรยานยนต
1,717,551 1,701,504 15.07 0.94 2.66 1.56

หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 470,008 467,329 4.12 0.57 1.78 2.48

หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 393,383 384,952 3.45 2.19 17.13 8.09

หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 139,988 137,963 1.23 1.47 10.25 10.85

หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภัย 309,465 307,742 2.72 0.56 0.47 2.23

หมวดใหญ L กิจกรรมอสังหาริมทรพัย 130,166 128,525 1.14 1.28 1.01 -5.90

หมวดใหญ M กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตร และเทคนิค 314,225 310,879 2.76 1.08 5.49 4.80

หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 434,445 447,132 3.81 -2.84 -1.87 1.29

หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ 

การประกันสังคมภาคบังคับ
1,058,958 1,064,557 9.29 -0.53 0.75 1.24

หมวดใหญ P การศึกษา 80,799 80,073 0.71 0.91 -1.73 -5.98

หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 184,153 181,683 1.62 1.36 7.11 4.46

หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 35,038 34,097 0.31 2.76 7.53 0.76

หมวดใหญ S กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 87,702 86,880 0.77 0.95 3.20 0.15

หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรอืนสวนบุคคล    

กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทีท่ําขึน้เองเพ่ือ 

ใชในครัวเรอืน ซ่ึงไมสามารถจําแนกกิจกรรมได

อยางชัดเจน

0 0 0 - - -

หมวดใหญ U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคี

สมาชิก
0 0 - - -100.00 -56.25

ไมสามารถแยกประเภทกิจการได 2,041,413 2,046,075 17.91 -0.23 3.82 3.23

แหลงขอมูล: สํานักงานประกันสังคม ประมวลผล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน

การจางงานในระบบประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา 33) ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565

จําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ป 2552

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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การจางงานในอุตสาหกรรมการผลิต ในระบบประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา 33) 

ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

ลูกจาง ม.33

ในภาคการผลิต

ส.ค. 65 

ลูกจาง ม.33

ในภาคการผลิต

ก.ค. 65 

สัดสวนตอ

ลูกจาง ม.33 

ในภาคการ

ผลิตทั้งหมด

ขยายตัว

จาก 

ก.ค. 65 

ขยายตัว

จาก 

ส.ค. 64 

การขยายตัว

ตั้งแตตนป 2565

(aver_YoY%)

คน คน % MoM% YoY% % 

ISIC รวม 3,166,830 3,154,707 100 0.38 1.74 -0.23

10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 526,551 506,438 16.63 3.97 5.94 -1.54

11 การผลิตเคร่ืองด่ืม 33,409 33,199 1.05 0.63 0.58 0.81

12 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 1,219 1,199 0.04 1.67 0.91 -5.38

13 การผลิตส่ิงทอ 93,236 92,864 2.94 0.40 -3.90 -6.09

14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย 89,518 86,179 2.83 3.87 -1.69 -10.53

15 การผลิตเคร่ืองหนังและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 58,860 58,330 1.86 0.91 10.88 3.95

16 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก (ยกเวน  

เฟอรนิเจอร) การผลิตส่ิงของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ
61,657 61,809 1.95 -0.25 -0.30 -0.42

17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 65,987 65,836 2.08 0.23 -2.35 -2.03

18 การพิมพและการผลิตซํ้าส่ือบันทึกขอมลู 60,503 60,580 1.91 -0.13 5.40 -3.68

19  การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ัน

ปโตรเลียม
19,219 34,908 0.61 -44.94 -4.74 60.08

20 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 125,601 125,299 3.97 0.24 0.30 -0.59

21  การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค 

และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
39,001 38,551 1.23 1.17 11.92 5.79

22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 368,731 367,061 11.64 0.45 0.41 -0.60

23  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ 117,989 117,095 3.73 0.76 -0.09 -1.57

24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 71,933 72,184 2.27 -0.35 3.08 1.29

25  การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเคร่ืองจักร

และอุปกรณ)
284,268 283,698 8.98 0.20 1.74 0.15

26  การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 

และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
287,934 291,046 9.09 -1.07 -0.82 0.75

27 การผลิตอุปกรณไฟฟา 126,030 126,165 3.98 -0.11 1.56 0.37

28 การผลิตเครื่องจักรและเครือ่งมอื ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อืน่ 141,625 140,833 4.47 0.56 0.65 -0.03

29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง 280,268 279,967 8.85 0.11 0.51 0.99

30  การผลิตอุปกรณขนสงอื่น ๆ 27,641 27,381 0.87 0.95 0.01 -0.31

31 การผลิตเฟอรนิเจอร 70,554 70,820 2.23 -0.38 -0.37 -1.84

32  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ 114,260 113,758 3.61 0.44 8.65 6.75

33 การซอมและการติดตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ 100,836 99,507 3.18 1.34 0.08 -2.59

แหลงขอมูล: สํานักงานประกันสังคม ประมวลผล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

ส.ค. 65 

ผูวางงาน

ก.ค. 65 

สัดสวนตอ

ผูวางงาน

ทั้งหมด

ขยายตัว

จาก 

ก.ค. 65 

ขยายตัว

จาก 

ส.ค. 64 

การขยายตัว

ตั้งแตตนป 2565

(aver_YoY%)

คน คน % MoM% YoY% % 

รวม 241,026 226,914 100 6.22 -20.95 -23.79

ภาคเกษตรกรรม 2,151 2,153 0.89 -0.09 -2.36 13.24

หมวดใหญ A เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 2,151 2,153 0.89 -0.09 -2.36 13.24

ภาคอุตสาหกรรม 71,327 66,264 29.59 7.64 -8.80 -16.80

หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 1,597 1,447 0.66 10.37 -2.02 -22.59

หมวดใหญ C การผลิต 55,498 51,527 23.03 7.71 -7.16 -17.01

หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 220 190 0.09 15.79 -17.91 -6.92

หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย  

ของเสีย และส่ิงปฏิกูล
177 183 0.07 -3.28 -30.31 -18.19

หมวดใหญ F การกอสราง 13,835 12,917 5.74 7.11 -15.01 -14.80

ภาคบริการ 116,336 109,862 48.27 5.89 -25.24 -24.53

หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต

และจักรยานยนต
42,235 40,900 17.52 3.26 -9.93 -7.41

หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 13,910 12,914 5.77 7.71 -16.32 -19.48

หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 10,446 10,388 4.33 0.56 -68.52 -61.43

หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 2,967 2,764 1.23 7.34 -12.14 -17.15

หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภัย 5,072 4,808 2.10 5.49 -9.38 -9.97

หมวดใหญ L กิจกรรมอสังหาริมทรพัย 2,947 2,887 1.22 2.08 -32.45 -34.92

หมวดใหญ M กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตร และเทคนิค 7,242 6,769 3.00 6.99 -20.81 -20.95

หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 10,616 9,956 4.40 6.63 -18.28 -23.01

หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ

การประกันสังคมภาคบังคับ
13,250 10,783 5.50 22.88 11.45 10.37

หมวดใหญ P การศึกษา 1,671 1,727 0.69 -3.24 -33.95 -2.77

หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 3,327 3,222 1.38 3.26 -12.38 -9.61

หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 838 899 0.35 -6.79 -63.71 -65.47

หมวดใหญ S กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 1,815 1,845 0.75 -1.63 -37.99 -32.81

หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรอืนสวนบุคคล    

กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทีท่ําขึน้เอง

เพ่ือใชในครัวเรอืน ซ่ึงไมสามารถจําแนกกจิกรรม

ไดอยางชัดเจน

0 0 - - - -

หมวดใหญ U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคี

สมาชิก
0 0 - - - -

ไมสามารถแยกประเภทกิจการได 51,212 48,635 - 21.25 5.30 -25.62 -30.65

แหลงขอมูล: สํานักงานประกันสังคม ประมวลผล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน

การวางงานในระบบประกันสงัคม (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน) ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565

จําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ป 2552

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

http://warning.mol.go.th/
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การวางงานในอุตสาหกรรมการผลิต ในระบบประกันสังคม (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน) 

ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

ผูวางงาน

ในภาค

การผลิต 

ส.ค. 65 

ผูวางงาน

ในภาค

การผลิต

ก.ค. 65 

สัดสวนตอ

ผูวางงานใน

ภาคการผลิต

ทั้งหมด

ขยายตัว

จาก 

ก.ค. 65 

ขยายตัว

จาก 

ส.ค. 64 

การขยายตัว

ตั้งแตตนป 2565

(aver_YoY%)

คน คน % MoM% YoY% % 

ISIC รวม 55,498 51,527 100 7.71 -7.16 -17.01

10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 10,107 9,334 18.21 8.28 -7.48 -14.85

11 การผลิตเคร่ืองด่ืม 639 628 1.15 1.75 -10.63 -8.10

12 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 11 7 0.02 57.14 -72.50 -9.20

13 การผลิตส่ิงทอ 1,648 1,607 2.97 2.55 -20.31 -21.55

14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย 1,978 1,840 3.56 7.50 -27.63 -41.42

15 การผลิตเคร่ืองหนังและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 825 809 1.49 1.98 -25.41 -36.41

16 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก (ยกเวน  

เฟอรนิเจอร) การผลิตส่ิงของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ 906 861 1.63 5.23 -19.47 -12.02

17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 1,269 1,190 2.29 6.64 0.95 -5.35

18 การพิมพและการผลิตซํ้าส่ือบันทึกขอมลู 1,348 1,240 2.43 8.71 -17.70 -25.30

19  การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ัน

ปโตรเลียม
339 357 0.61 -5.04 -40.73 27.67

20 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 2,103 2,091 3.79 0.57 -12.81 -8.87

21  การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค 

และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
631 606 1.14 4.13 1.94 -9.14

22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 6,037 5,610 10.88 7.61 0.57 -1.45

23  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ 1,882 1,750 3.39 7.54 -6.37 -8.11

24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 957 976 1.72 -1.95 -7.36 -17.35

25  การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเคร่ืองจักร

และอุปกรณ)
4,953 4,704 8.92 5.29 -12.21 -21.08

26  การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 

และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
5,945 4,771 10.71 24.61 19.31 -16.93

27 การผลิตอุปกรณไฟฟา 2,208 2,120 3.98 4.15 10.79 -0.94

28 การผลิตเครื่องจักรและเครือ่งมอื ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อืน่ 2,273 2,177 4.10 4.41 -9.62 -16.08

29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง 4,268 3,943 7.69 8.24 14.36 -18.56

30  การผลิตอุปกรณขนสงอื่น ๆ 349 311 0.63 12.22 -27.14 -18.42

31 การผลิตเฟอรนิเจอร 1,174 1,136 2.12 3.35 -18.19 -6.78

32  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ 1,948 1,848 3.51 5.41 -16.93 -23.35

33 การซอมและการติดตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ 1,700 1,611 3.06 5.52 -29.17 -25.38

แหลงขอมูล: สํานักงานประกันสังคม ประมวลผล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

ส.ค. 65 

ผูถูกเลิกจาง

ก.ค. 65  

สัดสวนตอ

ผูถูกเลิกจาง

ทั้งหมด

ขยายตัว

จาก 

ก.ค. 65 

ขยายตัว

จาก 

ส.ค. 64 

การขยายตัว

ตั้งแตตนป 2565

(aver_YoY%)

คน คน % MoM% YoY% % 

รวม 30,967 29,447 100 5.16 -65.95 -64.33

ภาคเกษตรกรรม 328 416 1.06 -21.15 -11.59 41.02

หมวดใหญ A เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 328 416 1.06 -21.15 -11.59 41.02

ภาคอุตสาหกรรม 10,382 8,714 33.53 19.14 -33.35 -54.59

หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 554 452 1.79 22.57 88.44 -14.73

หมวดใหญ C การผลิต 7,170 5,851 23.15 22.54 -34.97 -58.30

หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 7 10 0.02 -30.00 -82.05 -69.78

หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย 

ของเสีย และส่ิงปฏิกูล
25 26 0.08 -3.85 -71.26 -59.83

หมวดใหญ F การกอสราง 2,626 2,375 8.48 10.57 -36.45 -38.90

ภาคบริการ 12,548 13,137 40.52 -4.48 -74.82 -64.59

หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต

และจักรยานยนต
4,285 4,209 13.84 1.81 -52.64 -39.94

หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 1,694 1,740 5.47 -2.64 -69.74 -63.60

หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 1,838 1,958 5.94 -6.13 -90.87 -81.60

หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 774 700 2.50 10.57 -41.89 -42.70

หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภัย 581 845 1.88 -31.24 -66.59 -26.55

หมวดใหญ L กิจกรรมอสังหาริมทรพัย 414 456 1.34 -9.21 -75.15 -66.62

หมวดใหญ M กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตร และเทคนิค 1,138 1,191 3.67 -4.45 -64.79 -54.30

หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 906 1,010 2.93 -10.30 -68.39 -61.46

หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ 

การประกันสังคมภาคบังคับ
142 110 0.46 29.09 -29.35 -0.89

หมวดใหญ P การศึกษา 218 236 0.70 -7.63 -70.66 -7.51

หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 156 151 0.50 3.31 -77.03 -55.69

หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 129 203 0.42 -36.45 -91.45 -86.75

หมวดใหญ S กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 273 328 0.88 -16.77 -74.93 -61.87

หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรอืนสวนบุคคล    

กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทีท่ําขึน้เอง

เพ่ือใชในครัวเรอืน ซ่ึงไมสามารถจําแนกกจิกรรม

ไดอยางชัดเจน

0 0 - - - -

หมวดใหญ U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคี

สมาชิก
0 0 - - -

ไมสามารถแยกประเภทกิจการได 7,709 7,180 24.89 7.37 -69.34 -69.94

แหลงขอมูล: สํานักงานประกันสังคม ประมวลผล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน

การเลิกจางในระบบประกันสังคม (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสาเหตุเลิกจาง) ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565

จําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ป 2552

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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12

แหลงขอมูล: สํานักงานประกันสังคม ประมวลผล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน

สาขาการผลิต

ผูถูกเลิกจาง

ในภาค

การผลิต

ส.ค. 65 

ผูถูกเลิกจาง

ในภาค

การผลิต

ก.ค. 65 

สัดสวนตอ

ผูถูกเลิกจาง

ในภาคการ

ผลิตทั้งหมด

ขยายตัว

จาก 

ก.ค. 65 

ขยายตัว

จาก 

ส.ค. 64 

การขยายตัว

ตั้งแตตนป 2565

(aver_YoY%)

คน คน % MoM% YoY% % 

ISIC รวม 7,170 5,851 100 22.54 -34.97 -58.30

10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 633 613 8.83 3.26 -57.14 -64.95

11 การผลิตเคร่ืองด่ืม 59 35 0.82 68.57 -52.03 -69.50

12 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 1 0 0.01 - -66.67 -

13 การผลิตส่ิงทอ 522 520 7.28 0.38 -17.14 -39.55

14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย 478 463 6.67 3.24 -34.16 -60.80

15 การผลิตเคร่ืองหนังและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 59 54 0.82 9.26 -74.12 -75.12

16 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก (ยกเวน  

เฟอรนิเจอร) การผลิตส่ิงของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ
41 63 0.57 -34.92 -70.71 -47.21

17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 122 91 1.70 34.07 25.77 -31.92

18 การพิมพและการผลิตซํ้าส่ือบันทึกขอมลู 237 172 3.31 37.79 -50.83 -59.93

19  การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ัน

ปโตรเลียม
11 34 0.15 -67.65 -90.27 -61.00

20 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 211 204 2.94 3.43 -57.72 -40.64

21  การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค 

และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
67 49 0.93 36.73 26.42 -53.47

22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 517 438 7.21 18.04 -24.08 -47.13

23  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ 120 130 1.67 -7.69 -44.70 -49.06

24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 59 59 0.82 0.00 -62.89 -69.45

25  การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเคร่ืองจักร

และอุปกรณ)
694 626 9.68 10.86 -44.08 -60.46

26  การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 

และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
1,497 517 20.88 189.56 39.91 -58.85

27 การผลิตอุปกรณไฟฟา 264 310 3.68 -14.84 16.30 -14.94

28 การผลิตเครื่องจักรและเครือ่งมอื ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อืน่ 287 264 4.00 8.71 -52.33 -60.21

29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง 800 707 11.16 13.15 -0.99 -48.80

30  การผลิตอุปกรณขนสงอื่น ๆ 9 12 0.13 -25.00 -94.30 -64.37

31 การผลิตเฟอรนิเจอร 129 141 1.80 -8.51 -45.80 -37.61

32  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ 196 185 2.73 5.95 -69.18 -71.98

33 การซอมและการติดตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ 157 164 2.19 -4.27 -62.44 -48.01

การเลิกจางในอุตสาหกรรมการผลิต ในระบบประกันสังคม (ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานสาเหตุเลิกจาง) 

ขอมูลเดือนสิงหาคม 2565

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ระบบเตือนภัยดานแรงงานไดถูกพัฒนาข้ึนเปนเครื่องมือแจงเตือนและวิเคราะหภาวะดานแรงงานของไทยในอนาคต

เพ่ือนําไปสูการหาทางรับมือเพ่ือลดโอกาสการเกิดวิกฤตและลดระดับความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

การวิเคราะหรายเดือน ประกอบดวย

1. สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน (Signal Analysis) พิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีมีศักยภาพในการชี้นําภาวะ

การจางงานของแรงงานไทย โดยเปนการคาดการณภาวะการจางงานภายใน 12 เดือนขางหนา 

2. คาดการณโอกาส (Probability) เกิดวิกฤตการจางงาน การวางงาน และเลิกจาง ภายใน 12 เดือนขางหนา

3. คาดการณแนวโนม (Expected Value) ของการจางงาน การวางงาน และเลิกจางภายใน 3 เดือนขางหนา

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 

(Labour Early Warning System)

คาดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัย (Weighted Average Composite Index) มีคาอยูระหวาง 0 – 1

คํานวณจากน้ําหนักรวมของตัวชี้นําท่ีแจงเตือน ดังแสดงในหนาปดแสดงผลการสงสัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน

สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน 

(Signal Analysis)

หนาปดแสดงผลการสงสัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน 
ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 

http://warning.mol.go.th

สีเขียว - สถานะปกติ 

(Normal)

สีเหลือง - สถานะเฝาระวัง 

(Warning)

สีแดง - สถานะวิกฤต 

(Crisis)

ไมมีการแจงเตือนหรอืมีการแจงเตือนนอยมาก 

นํ้าหนักรวมของตัวช้ีวัดท่ีแจงเตือนไมเกินรอยละ 11 ของตัวช้ีวัดท้ังหมด

มีการแจงเตือนอยูในระดับเฝาระวัง 

นํ้าหนักรวมของตัวช้ีวัดท่ีแจงเตือนมากกวารอยละ 11 แตไมเกินรอยละ 15 ของตัวช้ีวัดท้ังหมด

มีการแจงเตือนจะเกิดวิกฤตการจางงานภายในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา 

นํ้าหนักรวมของตัวช้ีวัดท่ีแจงเตือนมากกวารอยละ 15 ของตัวช้ีวัดท้ังหมด

สีของหนาปดแสดงผลการสงสัญญาณเตือน

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

13หมายเหตุ : กองเศรษฐกิจการแรงงานปรับปรุงระบบเตือนภัยลาสุดเม่ือกันยายน 2564
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ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Indicators) 26 ตัว 

ประกอบดวยตัวช้ีนาํดานตาง ๆ ดังนี้

ตัวชี้นําที่มีน้ําหนักมากที่สุดหรือตัวชี้นําที่มีศักยภาพในการสงสัญญาณสูงที่สุด คือ ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน (Private Investment Index) คิดเปนรอยละ 14.67 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

การลงทุนภาคเอกชนสงผลกระทบตอการจางงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้นําที่มีศักยภาพตัวอ่ืน ๆ รองลงมา 

คือ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumer Index) ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจจีน (China’s

Composite Leading Index) และอัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) คิดเปนรอยละ 

13.69 6.55 และ 6.54 ตามลําดับ 

ตัวชี้นําดานอุปสงค (10 ตัว)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม 

ปริมาณการใชไฟฟา  การสงออกสินคาทั้งหมด  ดัชนีปริมาณการนําเขา  ปริมาณการจําหนายเบยีร  การทําธุรกรรมที่ดิน  

การนําเขาเคร่ืองจักร  ปริมาณการจําหนายปนูซีเมนต

ตัวชี้นําดานอุปทานและดัชนีเศรษฐกิจ (5 ตัว)

อัตราการใชกําลังการผลิต  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  ที่อยูจดทะเบียนเพิ่มเขต กทม. และปริมณฑล  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธรุกิจ

ตัวชี้นําดานราคา (3 ตัว)

ดัชนีราคาผูผลิต  ดัชนีราคาทั่วไปผูบริโภค  ดัชนีราคาพื้นฐานผูบริโภค

ตัวชี้นําดานการเงิน (3 ตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี ปริมาณเงินความหมายแคบ

ตัวชี้นําดานภาคตางประเทศ (5 ตัว)

ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ

ของกลุมประเทศ G7 ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไตหวัน  ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของประเทศ OECD

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 26 ตัว 

ในสัญญาณเตือนภัยการจางงาน ภายใน 12 เดือนขางหนา

ตารางตัวชี้นํา

ดานเศรษฐกิจ 26 ตัว 

ตัวช้ีนําท้ัง 26 ตัวแบงออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะผลกระทบตอการจางงาน 

กลุม “ปจจัยเส่ียงตอการจางงาน” หมายความวา ตัวชี้นําในกลุมนี้จะสงสัญญาณแจงเตือน

เม่ือมีอัตราการขยายตัว (YoY) สูงกวาคาอางอิงท่ีกําหนด มีท้ังสิ้น 4 ตัว ดังแสดงในตาราง)

กลุม “ปจจัยสนับสนุนการจางงาน” หมายความวา ตัวชี้นําในกลุมนี้จะสงสัญญาณแจงเตือน

เม่ือมีอัตราการขยายตัว (YoY) ต่ํากวาคาอางอิงท่ีกําหนด มีท้ังสิ้น 22 ตัว (ดังแสดงในตาราง)

ตัวชี้นํา

(Leading Indicator)

น้ําหนัก

(Weight%)

คาอางอิง

(Threshold)

รวม (Total)  100 -

กลุม “ปจจัยเสี่ยงตอการจางงาน” 

ดัชนีราคาผูผลิต

Producer Price Index
2.23 10.08

ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค

Headline Consumer Price Index
2.47 6.07

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ.

Nominal Bilateral Exchange Rate 
1.47 9.95

ดัชนีราคาพ้ืนฐานผูบริโภค

Core Consumer Price Index
1.67 4.92

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ตัวชี้นํา

(Leading Indicator)

น้ําหนัก

(Weight%)

คาอางอิง

(Threshold)

รวม (Total)  100 -

กลุม “ปจจัยสนับสนุนการจางงาน” 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

Private Investment Index
14.67 -12.45

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

Private Consumption Index
13.69 -2.59

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน

China’s Composite Leading Index
6.55 -2.66

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน

Japan’s Composite Leading Index
5.61 -2.12

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

Fee for Immovable Property
5.69 -27.63

อัตราการใชกําลังการผลิต

Capacity Utilization Rate
6.54 -11.37

ปริมาณการใชไฟฟา

Electricity Consumption
3.57 -2.13

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายใหญช้ันดี

Minimum Loan Rate (MLR)
2.17 -15.24

การสงออกสินคาท้ังหมด

Export Value
3.98 -7.89

ดัชนีปริมาณการนําเขา

Import Volume Index
3.97 -12.54

ปริมาณการจําหนายเบียร

Sales of Beer 
1.76 -15.36

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 26 ตัว 

ในสัญญาณเตือนภัยการจางงาน ภายใน 12 เดือนขางหนา

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตารางตัวชี้นํา

ดานเศรษฐกิจ 26 ตัว 

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ตัวชี้นํา

(Leading Indicator)0

น้ําหนัก

(Weight%)

คาอางอิง

(Threshold)

รวม (Total)  100 -

กลุม “ปจจัยสนับสนุนการจางงาน” 

การทําธุรกรรมท่ีดิน

Land Transaction
1.95 -24.8

การนําเขาเครื่องจักร

Import of Capital Goods 
2.56 -12.86

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

Thailand’s Composite Leading Index
2.55 -1.26

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

Manufacturing Production Index
3.13 -6.99

ท่ีอยูจดทะเบียนเพ่ิมเขต กทม. และปริมณฑล

New Housing (BKK & Vicinity)
1.97 -47.42

ปริมาณเงินความหมายแคบ
Narrow Money (M1)

1.53 2.27

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของกลุมประเทศG7

G-7’s Composite Leading Index
2.23 -1.76

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนต

Sales of Cement
1.70 -8.43

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไตหวัน

Taiwan’s Composite Leading Index
1.63 -2

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ

Business Sentiment Index
2.09 -8.84

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศ OECD

OECD’s Composite Leading Index
2.60 -1.52

ตัวช้ีนําดานเศรษฐกิจ (Leading Indicator) 26 ตัว 

ในสัญญาณเตือนภัยการจางงาน ภายใน 12 เดือนขางหนา

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตารางตัวชี้นํา

ดานเศรษฐกิจ 26 ตัว 

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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โอกาสเกิดวิกฤต (Probability) &  คาดการณแนวโนม (Expected Value)

การประมาณการโอกาส (Probability) เกิดวิกฤตการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง ท่ีอาจเกิดข้ึน

ภายใน 12 เดือนขางหนา ใชการวิเคราะหผานแบบจําลองทางเศรษฐมิติ Multinomial Logit (M-Logit)

ท่ีประมาณการโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณตาง ๆ ดังนี้

หมายเหตุ: โอกาสหรือความนาจะเปนทีจ่ะเกิดขึ้นของทั้ง 3 เหตุการณ รวมกันเทากับรอยละ 100 และเหตุการณปกติ คือ เหตุการณที่ไมเขาเกณฑ

ตามนิยามภาวะวกิฤตตาง ๆ (ดูนิยามในภาคผนวก หนา 12)

เหตุการณปกติ

(Normal)

เหตุการณชวง 12 เดือนกอนเกิดวิกฤต 

(Pre-crisis)

เหตุการณหลังวิกฤตหรือชวงเปลี่ยนผาน 

(Post-Crisis/Transition)

M-Logit
“โอกาสเกิดเหตุการณ” ใน 12 เดือนขางหนา

“สถานะของการแจงเตือน” แสดงเหตุการณท่ีมีความนาจะเปนสูงท่ีสุด

เพ่ือประกอบการวิเคราะหโอกาสเกิดวิกฤตขางตน การคาดการณแนวโนมผานแบบจําลอง Markov-Switching จึงถูกนํามา

วิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ืออธิบายแนวโนมการเคลื่อนไหวภายใน 3 เดือนขางหนาของระดับการจางงาน ระดับการวางงาน

และระดับการเลิกจาง ดังน้ี

แนวโนมอัตราการขยายตัวของลูกจาง 

(ผูประกันตน ม.33)

(%YoY)

แนวโนมจํานวนผูวางงาน 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ม. 33) 

(คนYoY)

Markov-switching
“คาดการณแนวโนม” ใน 3 เดือนขางหนา

แนวโนมจํานวนผูถูกเลิกจาง 

(ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีถูกเลิกจาง ม. 33) 

(คนYoY)

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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นิยามศัพท

กรณีผูประกันตนมาตรา 33

เหตุการณท่ีการจางงานมีอัตราการขยายตัวนอยกวา

รอยละ -1.12 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา 

โดยขยายตัวนอยกวารอยละ -1.12 ติดตอกัน 3 เดือน

ในกรณีวิกฤตการจางงานระยะสั้นและติดตอกัน 12

เดือนในกรณีวิกฤตการจางงานระยะยาว 

กรณีผูประกันตนมาตรา 33 ท่ีขอรับประโยชนทดแทน

กรณีวางงาน

เหตุการณท่ีผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเพ่ิมข้ึน

มากกวา 42,952 คน จากเดือนเดียวกันของปกอนหนา 

โดยเพ่ิมข้ึนมากกวา 42,952 คนเปนเวลา 3 เดือน

ติดตอกันในกรณี วิกฤตการวางงานระยะสั้น และ

ติดตอกัน 11 เดือนในกรณีวิกฤตการวางงานระยะยาว

กรณีผูประกันตนมาตรา 33 ท่ีขอรับประโยชนทดแทน

กรณีวางงานจากสาเหตุเลิกจาง

เหตุการณท่ีผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจาก

สาเหตุ เลิกจางเพ่ิมข้ึนมากกวา 19,987 คน จาก

เดียวกันของปกอนหนา โดยเพ่ิมข้ึนมากกวา 19,987 

คนเปนเวลา 3 เดือนติดตอกันในกรณีวิกฤตการเลิกจาง

ระยะสั้น และติดตอกัน 11 เดือนในกรณีวิกฤตการเลิก

จางระยะยาว

ที่มา: ระบบเตือนภัยดานแรงงาน (http://warning.mol.go.th) กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2564 

หมายเหตุ: คาอางอิงทั้งหมดในตารางที่นาํมาเปนเกณฑบงชีเ้หตุการณที่เกิดวิกฤตคํานวณจากแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นิยามคําศัพท

วิกฤตการจางงาน

วิกฤตการวางงาน

วิกฤตการเลิกจาง

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แหลงขอมูลตัวชี้นํา

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย

http://www.price.moc.go.th/price/ppi/index_new.asp

ธนาคารแหงประเทศไทย

API: Application Programming Interface 

(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)

OECD.org

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MEI_CLI%20

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ.

ปริมาณเงินความหมายแคบ

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายใหญช้ันดี

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

การนําเขาเครื่องจักร

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ
ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

การสงออกสินคาท้ังหมด

ดัชนีปริมาณการนําเขา

แหลงขอมูล

20

ดัชนีราคาผูผลิต

ดัชนีราคาท่ัวไปผูบริโภค

ดัชนีราคาพ้ืนฐานผูบริโภค

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

http://www.oie.go.th/academic/statistics
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

อัตราการใชกําลังการผลิต

ปริมาณการจําหนายเบียร

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนต

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน
ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของกลุมประเทศ G7

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศ OECD

ดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจของประเทศไตหวัน National Development Council, Taiwan

https://index.ndc.gov.tw/n/en/data/eco

ปริมาณการใชไฟฟา

การไฟฟานครหลวง

http://www.mea.or.th/profile/122/125

การไฟฟาสวนภูมิภาค

http://peaoc.pea.co.th/ped/

การคาดการณสถานการณตลาดแรงงานไทย ประจําเดือน กันยายน 2565, ระบบเตือนภัยดานแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ท่ีอยูจดทะเบียนเพ่ิมเขต กทม. และปริมณฑล

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การทําธุรกรรมท่ีดิน

เคร่ืองชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?re

portID=899&language=TH

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