
 

 

 

 

เมษายน 
 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อํานวยการ
การทํางานของประชากร 
ร้อยละ 0.9 ซ่ึงลดลงจา
 จํานวนผู้มีงาน
และนอกภาคเกษตรกรรม 
ทํางานในภาคเกษตรกรรมลดลง 
ในสาขาการผลิต 
สถานที่เก็บสินค้า 
ภาคบังคับ 8.0 หม่ืนค

อสังหาริมทรัพย์ 4.0 หม่ืนคน ส่วนสาขาที่ลดลงมากที่สุดคือ
การประกันภัย 8.0 หม่ืนคน สาขาการก่อสร้าง 
3.0 หม่ืนคน สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น 
และซักแห้ง เป็นต้น 1.0 หม่ืนคน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอ่ืน

 สําหรับการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุระหว่าง 
ซ่ึงปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่ผู้ว่างงานสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจํานวน 
ระดับประถมศึกษา 5.4 หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษา
ตามลําดับ 

 ในจํานวนผู้ว่างงาน 3.44 แสนคน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.9 หม่ืนคน (ร้อยละ 
ภาคกลาง 7.4 หม่ืนคน (ร้อยละ 0.6) ภาคใต้ 
( ร้อยละ 1.1 )  ภาคเหนือ 5.1 หม่ืนคน (
กรุงเทพมหานคร 4.4 หม่ืนคน (ร้อยละ0.8) 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ว่างงานทั่วประเทศ
ลดลง 2.0 หม่ืนคน (จาก 3.44 แสนคน เป็น 
เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง
ลดลงมากที่สุด รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร และ
ส่วนภาคที่อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ ตามลําดับ หากสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.nso.go.th  

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์   สํานักสถิติพยากรณ์ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑
  

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ั�น 

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 

            

เมษายน 58 ภาคอสีานว่างงานสูงสุด 
 

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ทํางานของประชากร เดือนเมษายน 2558 พบว่า มีผู้ว่างงาน 3.24 

ซ่ึงลดลงจากเดือนที่แล้ว 5.4 หม่ืนคนและจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
จํานวนผู้มีงานทํา 37.53 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 

และนอกภาคเกษตรกรรม 26.92 ล้านคน  เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน
ทํางานในภาคเกษตรกรรมลดลง 4.3 แสนคน แต่นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน 
ในสาขาการผลิต 4.0 แสนคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1.0 
สถานที่เก็บสินค้า 9.0 หม่ืนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคม

หม่ืนคน สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ส่วนสาขาที่ลดลงมากที่สุดคือ สาขาการศึกษา 1.2 แสนคน รองลงมาเป็นสาขากิจกรรมทางการเงินและ
สาขาการก่อสร้าง 6.0 หม่ืนคน สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด
และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ 

สําหรับการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี  มีอัตรา
ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีข้ึนไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.4 

สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจํานวน 1.39 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.9 หม่ืนคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา

แสนคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ร้อยละ 1.0) รองลงมาเป็น   

ภาคใต้ 5.6 หม่ืนคน     
( ร้อยละ 0 .8)  และ
  เม่ือเปรียบเทียบกับ

จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ว่างงานทั่วประเทศ
แสนคน เป็น 3.24 แสนคน)     
ภาคกลางมีจํานวน ผู้ว่างงาน

กรุงเทพมหานคร และภาคใต้     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มประชาสัมพันธ์   สํานักสถิติพยากรณ์  
๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 

ม ั�นใจในสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิรฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ั�น ๒ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี+ กรงุเทพฯ 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 

 

            7  กรกฎาคม 2558  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสํารวจภาวะ 
24 แสนคน หรืออัตราการว่างงาน 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ลดลง 2.0 หม่ืนคน  
ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 10.61 ล้านคน  

เมษายน พ.ศ. 2557 พบว่า จํานวนผู้
แสนคน แต่นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน 6.3 แสนคน โดยเพิ่มข้ึน  

0 แสนคน สาขาการขนส่ง และ
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคม     

สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 7.0 หม่ืนคน และสาขากิจกรรม
รองลงมาเป็นสาขากิจกรรมทางการเงินและ    

สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด

มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.2 
4 สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จ 

คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.1 หม่ืนคน  
ม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา 1.1 หม่ืนคน 

รฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง 

ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี+ กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ www.nso.go.th 


