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ตุลาคม ผู้ว่างงานภาคการผลิ
งงานภาค
ต เฉียดแสน
นาวาอากาศเอก
วาอากาศเอก สมศั ก ดิ์ ขาวสุ ว รรณ์ รองปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เผยผล
การสํารวจภาวะการทํ
ภาวะการทํางานของประชากร ประจําเดือนตุลาคม 2558 พบว่า ในจํานวนผู้มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป 55.35 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางาน 38.47
ล้า นคน ซึ่ งประกอบด้ว ย ผู้ มีงานทํ า 38..09 ล้ านคน ผู้ว่ า งงาน 3.28 แสนคน และผู้ ที่ร อ
ฤดูกาล 5.32 หมื่นคน
นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทํางาน 16.88 ล้านคน
ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
สําหรับจํานวนผู้มีงานทํทํา 38.09 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 12.09 ล้านคน และ
นอกภาคเกษตรกรรม 26 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุ
น ลาคม พ.ศ. 2557 พบว่า จํานวนผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม
ลดลง 1.9 แสนคน ในขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมเพิ
นอกภาคเกษตรกรรม ่มขึ้ น 3.6 แสนคน โดยเพิ่ มขึ้ นในสาขาการผลิ
สาขาการผลิตมากที่สุ ด 1.4 แสนคน
รองลงมาเป็นสาขาที่พักแรมและบริ
และบริการด้านอาหาร 1.1 แสนคน และสาขากิ
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
8.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่จํานวนผู้ทํางานลดลงมากที
ลดลงมากที่สุดคือ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.0 แสนคน สาขาก่อสร้าง
9.0 หมื่นคน สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 5.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมการบริการ
ด้านอื่ น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่ อสร้า งเสริมสุขภาพร่างกาย การดู แลสัต ว์เลี้ ยง การบริการซักรี ดและซักแห้ง เป็นต้ น
3.0 หมื่นคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 2.00 หมื่นคน และที่เหลือกระจาย
อยู่ในสาขาอื่นๆ
ในขณะที่จํานวนผู้ว่างงานในเดือนตุ
น ลาคม 2558 มีทั้งสิ้น 3.28 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9
โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว (ก.ย. 2558) และช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8 ในส่วนจํานวน
ผู้ ว่ า งงานพบว่ า เป็ น ผู้ ว่ว่ า งงานที่ ไม่ เ คยทํ า งานมาก่ อน 1.47 แสนคน และผู้ ว่ า งงานที่ เ คยทํ า งานมาก่ อน 1.81 แสนคน
ซึ่งเพิ่มขึ้น 3 พันคน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการผลิ
งงานจากภาค
ต 9.88 หมื่นคน ภาคการบริการและ
การค้า 7.2 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 1.1 หมื่นคน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จํ า นวนผู้ ที่ ทํ า งานแต่ ยั ง
ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทํางานแต่ยัง
มีเวลาและพร้อมที่จะทํางานได้อีก หรือเรียกคนทํางานในกลุ่มนี้ว่า
ผู้ ทํา งานต่ํ า กว่ า ระดั บ (Underemployment
Underemployment workers)
จากผลการสํ
ากผลการสํารวจพบว่า มีผู้ที่ทํางานต่ํากว่าระดับ 2.44 แสน
คน หรือร้อยละ 0.6 ของจํานวนผู้ทํางานทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้
แม้ ว่ า จะมี งานทํา แล้ ว ก็ ต าม แต่ ยั งมี เ วลาว่ างที่ มากพอและ
พร้อมที่จะทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มรายได้
รายไ ให้กับตนเอง
ส น ใ จ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.nso.go.th นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ฯ กล่าว
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