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กันยา 58 ว่างงานลดลง
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เผยผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ประจําเดือนกันยายน 2558 พบว่า
ในจํ า นวนผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป 55.32 ล้ า นคน เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นกํ า ลั ง แรงงานหรื อ
ผู้ที่พร้อมที่จ ะทํางาน 38.65 ล้ านคน ซึ่งประกอบด้ วย ผู้มีงานทํา 38.32 ล้านคน
ผู้ว่างงาน 3 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.14 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงาน
หรือผู้ที่ไม่พร้อมทํางาน 16.67 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
สําหรับจํานวนผู้มีงานทํา 38.32 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทํางาน
ในภาคเกษตรกรรม 13.13 ล้ า นคน และนอกภาคเกษตรกรรม 25.19 ล้ า นคน
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 พบว่า จํานวนผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรมลดลง 3.7 แสนคน ในขณะที่
นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 2.4 แสนคน โดยเพิ่มขึ้นในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1.6 แสนคน สาขาการขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า 8.0 หมื่นคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 7.0 หมื่นคน
สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 5.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ร่ า งกาย การดู แ ลสั ต ว์ เ ลี้ ย ง การบริ ก ารซั ก รี ด และซั ก แห้ ง เป็ น ต้ น 3.0 หมื่ น คน ส่ ว นสาขาที่ ล ดลงมากที่ สุ ด คื อ สาขา
การก่อสร้าง 8.0 หมื่นคน สาขาการผลิต 4.0 หมื่นคน สาขาการศึกษา 1.0 หมื่นคน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ
ในขณะที่จํ านวนผู้ ว่า งงานในเดือนกั นยายน 2558 มีทั้งสิ้น 3.0 แสนคน หรื อคิด เป็ นอั ตราการว่ างงาน
ร้ อ ยละ 0.8 โดยเป็ น ผู้ ช าย 1.8 แสนคน ผู้ ห ญิ ง 1.2 แสนคน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2557
จํานวนผู้ว่างงานลดลง 1.1 หมื่นคน (จาก 3.11 แสนคน เป็น 3.00 แสนคน) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558
จํานวนผู้ว่างงานลดลง 7.7 หมื่นคน (จาก 3.77 แสนคน เป็น 3.00 แสนคน)
เมื่ อพิ จารณาถึงจํ านวนผู้ ที่ทํางาน
แต่ยังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็น
ผู้ ทํ า งานแต่ ยั ง มี เ วลาและพร้ อ มที่ จ ะทํ า งานได้ อี ก
หรือเรียกคนทํางานในกลุ่มนี้ว่า ผู้ทํางานต่ํากว่าระดับ
(Underemployment workers) จากผลการสํารวจ
พบว่า มีผู้ที่ทํางานต่ํากว่าระดับ 1.95 แสนคน หรือ
ร้อยละ 0.5 ของจํานวนผู้ทํางานทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้
แม้ว่าจะมีงานทําแล้วก็ตาม แต่ยังมีเวลาว่างที่มากพอ
และพร้อมที่จะทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.nso.go.th นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ฯ กล่าว
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