
 

 

 

 

ตุลาคม ผู้ว่างงานภาค

 นาวาอากาศเอก สมศักด์ิ
สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน 
การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ประจํา
อายุ 15 ปีข้ึนไป 55.35 ล้านคน เป็นผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานหรือผู้ท่ีพร้อมท่ีจะทํางาน 
ล้านคน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 38.
ฤดูกาล 5.32 หม่ืนคน ส่วนผู้ท่ีอยู่นอกกําลังแรงงานหรือผู้ท่ีไม่พร้อมทํางาน 
ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น  
 สําหรับจํานวนผู้มีงานทํา
นอกภาคเกษตรกรรม 26 ล้านคน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
ลดลง 1.9 แสนคน ในขณะท่ีนอกภาคเกษตรกรรม
รองลงมาเป็นสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
8.0 หม่ืนคน ส่วนสาขาท่ีจํานวนผู้ทํางานลดลงมากท่ีสุดคือ 
9.0 หม่ืนคน สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ด้านอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง 
3.0 หม่ืนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 
อยู่ในสาขาอ่ืนๆ  
 ในขณะท่ีจํานวนผู้ว่างงานในเดือน
โดยเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว (ก.ย. 2558) และช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 
ผู้ว่างงานพบว่า เป็นผู้ว่างงานท่ีไม่เคยทํางานมาก่อน 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 3 พันคน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาค

กลุ่มประชาสมัพนัธ ์  สาํนกัสถิติพยากรณ ์ 
โทรศพัท ์0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
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ตุลาคม ผู้ว่างงานภาคการผลิต เฉียดแสน 

วาอากาศเอก สมศักด์ิ  ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เผยผล

ภาวะการทํางานของประชากร ประจําเดือนตุลาคม 2558 พบว่า ในจํานวนผู้มี
ล้านคน เป็นผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานหรือผู้ท่ีพร้อมท่ีจะทํางาน 38.47 

.09 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.28 แสนคน และผู้ท่ีรอ
นคน ส่วนผู้ท่ีอยู่นอกกําลังแรงงานหรือผู้ท่ีไม่พร้อมทํางาน 16.88 ล้านคน 

ทํา 38.09 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 
ล้านคน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบว่า จํานวนผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม

นอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 3.6 แสนคน โดยเพ่ิมข้ึนในสาขาการผลิต
และบริการด้านอาหาร 1.1 แสนคน และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 

ลดลงมากท่ีสุดคือ สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 
หม่ืนคน สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 5.0 หม่ืนคน 

ด้านอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง 
การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 2.0 

ในขณะท่ีจํานวนผู้ว่างงานในเดือนตุลาคม 2558 มีท้ังสิ้น 3.28 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 
และช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 

ว่างงานท่ีไม่เคยทํางานมาก่อน 1.47 แสนคน และผู้ว่างงานท่ีเคยทํางานมาก่อน 
พันคน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการผลิต 9.8 

การค้า 7.2 หม่ืนคน และภาคเกษตรกรรม 
 เ ม่ือพิจารณาถึงจํานวนผู้ ท่ี ทํางานแต่ยัง
ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทํางานแต่ยัง
มีเวลาและพร้อมท่ีจะทํางานได้อีก หรือเรียกคนทํางานในกลุ่มนี้ว่า
ผู้ทํางานตํ่ากว่าระดับ (Underemployment workers)
จากผลการสํารวจพบว่า มีผู้ท่ีทํางานตํ่ากว่าระดับ 
คน หรือร้อยละ 0.6 ของจํานวนผู้ทํางานท้ังหมด ซ่ึง
แม้ว่าจะมีงานทําแล้วก็ตาม แต่ยังมีเวลาว่างท่ีมากพอและ
พร้อมท่ีจะทํางานเพ่ิมข้ึน เพ่ือต้องการเพ่ิมรายไ
ส น ใ จ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.nso.go.th นาวาอากาศเอก สมศักด์ิฯ
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20  พฤศจิกายน  2558 

ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 12.09 ล้านคน และ
พบว่า จํานวนผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม

สาขาการผลิตมากท่ีสุด 1.4 แสนคน 
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  

สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 1.0 แสนคน สาขาก่อสร้าง 
หม่ืนคน สาขากิจกรรมการบริการ 

ด้านอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง เป็นต้น  
0 หม่ืนคน และท่ีเหลือกระจาย

แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 
และช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8 ในส่วนจํานวน 

แสนคน และผู้ว่างงานท่ีเคยทํางานมาก่อน 1.81 แสนคน  
8 หม่ืนคน ภาคการบริการและ

หม่ืนคน และภาคเกษตรกรรม 1.1 หม่ืนคน 
พิจารณาถึงจํานวนผู้ ท่ี ทํางานแต่ยัง

ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทํางานแต่ยัง
มีเวลาและพร้อมท่ีจะทํางานได้อีก หรือเรียกคนทํางานในกลุ่มนี้ว่า 

Underemployment workers)  
ากผลการสํารวจพบว่า มีผู้ท่ีทํางานตํ่ากว่าระดับ 2.44 แสน

ของจํานวนผู้ทํางานท้ังหมด ซ่ึงคนกลุ่มนี้
แม้ว่าจะมีงานทําแล้วก็ตาม แต่ยังมีเวลาว่างท่ีมากพอและ
พร้อมท่ีจะทํางานเพ่ิมข้ึน เพ่ือต้องการเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง 
ส น ใ จ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

นาวาอากาศเอก สมศักด์ิฯ กล่าว 
*************************** 

รฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง 

ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี* กรงุเทพฯ 10210  www.nso.go.th 


