ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

ตรวจทัพแรงงานไทย วันนี้ ก้ าวไปทางไหน?
ผลสะเทือนจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทัว่ โลกเมื่อปี 2550 ประเด็นที่น่าจับตามองมากที่สุดคือ
อัตราการจ้างงานที่ถดถอยลง องค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรื อไอแอโอชี้วา่ แม้วา่ หลายปี ที่ผ่านมาสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศมีการฟื้ นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ทว่า อัตราการว่างงานทัว่ โลกปี 2010 ยังมีสัดส่ วน
มากถึง 205 ล้านคน ซึ่งนับเป็ นตัวเลขที่สูงมากเป็ นประวัติการณ์
สําหรับสถานการณ์การว่างงานในประเทศไทย ปี 2549-2552 พบว่า มีอตั ราการว่างงานประมาณ ร้อยละ
1-2 ของกําลังแรงงาน ซึ่ งถือเป็ นสัดส่ วนที่ต่ าํ มากเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และ
เอเชียแปซิฟิค ในปี 2551 ซึ่งมีอตั ราเฉลี่ย ร้อยละ 5.1
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้วิเคราะห์ถึงโครงสร้างตลาดแรงงานพบประเด็นที่เป็ นข้อมูลสําคัญใน
การประเมินทิศทางตลาดแรงงานไทยในทศวรรษหน้า

คนไทยตกงานน้ อยลง

สํานักงานสถิติแห่งชาติระบุรายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เมื่อเดือนมีนาคม 2554
พบว่า จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้ น 53.85 ล้านคน เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวัยแรงงานประมาณ 38.43
ล้านคน หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 71.4 และเป็ นผูท้ ี่อยูน่ อกกําลังแรงงาน 15.42 ล้านคน หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 28.6
เมื่อเปรี ยบเที ยบอัตราการว่างงานในปี 2553 และปี 2554 ในช่วงเวลาเดี ยวกันคือ เดื อนกุมภาพันธ์มีนาคม พบว่า ปี 2553 มีคนตกงาน ร้อยละ 1.0 เหลือ ร้อยละ 0.7 ในปี 2554 (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ ไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน

ทีม่ า :

สรุ ปผลภาวะการทํา งานของประชากร เดื อนมี นาคม พ.ศ.2554 สํานั กงานสถิ ติแห่ งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

เผย 7 สาขาอาชี พทีม่ ีแรงงานเพิม่ ขึน้

จากจํานวนแรงงานที่มีงานทําทั้งสิ้ น 37.81 ล้านคน ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม 24.74
ล้านคน หรื อ ร้อยละ 65.4 และแรงงานในภาคเกษตรกรรม 13.07 ล้านคน หรื อ ร้อยละ 34.6
เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2553 และปี 2554 พบว่า สาขาอาชีพที่มีจาํ นวนแรงงานเพิ่มมากขึ้น 7 สาขา ได้แก่
1. สาขาก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 220,000 คน
2. สาขากิจกรรมบริ การด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริ การเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกาย การบริ การซัก
รี ดและซักแห้ง การซ่อมเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เป็ นต้น เพิ่มขึ้น 190,000 คน
3. สาขาการผลิต เพิ่มขึ้น 150,000 แสนคน
4. สาขาการบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ เพิ่มขึ้น 120,000 คน
5. สาขาการศึกษา เพิ่มขึ้น 20,000 คน
6. สาขากิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ้น 10,000 คน
7. ภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 10,000 คน
สําหรับสาขาอาชีพที่มีจาํ นวนแรงงานลดลง ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขา
การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้า สาขาที่พกั แรมและบริ การด้านอาหาร สาขากิจกรรมด้านสุ ขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
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ส่ วนสาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย จํานวนผูท้ ี่ มีงานทําไม่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา

ป.ตรี ตกงานมากทีส่ ุ ด

กลุม่ ที่มีอตั ราการว่างงานสูงมากที่สุดคือ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรื อปริ ญญาตรี โดยปี 2553
คนว่างงานจํานวน 1.16 แสนคน หรื อ ร้อยละ 1.8 และปี 2554 มีจาํ นวน 0.99 แสนคน หรื อ ร้อยละ 1.5
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2553 คนว่างงานจํานวน 0.81 แสนคน หรื อ ร้อยละ 1.3 และปี 2554 จํานวน
0.58 แสนคน หรื อ ร้อยละ 0.9 (ดังภาพที่ 1)
ในขณะที่กลุ่มคนไม่มีการศึกษาและตํ่ากว่าระดับประถมศึกษากลับมีสัดส่ วนการว่างงานน้อยที่สุด โดย
ปี 2553 คนว่างงานจํานวน 0.36 แสนคน หรื อ ร้อยละ 0.3 และปี 2554 มีจาํ นวน 0.21 แสนคน หรื อ ร้อยละ 0.2
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการว่ างงาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
กับ 2554

ทีม่ า :

สรุ ปผลภาวะการทํางานของประชากร เดื อนมี นาคม พ.ศ. 2554 สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ระดับการศึกษาทีส่ นองความต้ องการของตลาด

ระดับการศึกษาของแรงงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุดคือ สายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. หรื ออนุปริ ญญา
พบว่า สัดส่วนความต้องการของตลาดแรงงานมีมากกว่าจํานวนผูส้ มัครถึง 16 เท่า โดยตําแหน่งงานว่างมี 87,612
อัตรา แต่มีผสู ้ มัครเพียง 5,466 คน เท่านั้น ซึ่งตําแหน่งงานที่ยงั ขาดแรงงานส่วนใหญ่ ได้แก่ การประกอบ บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ และพนักงานขาย
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ในขณะที่ความต้องการแรงงานในระดับประถมศึกษา ตํ่ากว่าประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริ ญญาตรี และ
สูงกว่า มีจาํ นวนตําแหน่งงานมากกว่าผูส้ มัครประมาณ 3-5 เท่า (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบความต้ องการแรงงาน และผู้สมัครงาน จําแนกตามระดับการศึกษา เดือนมกราคม 2554

ทีม่ า : วารสารสถานการณ์ ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน อ้ างใน http://lmi.doe.go.th/kbt_web/analysis/m2_y54_data.pdf

สาขาอาชี พทีต่ ลาดแรงงานต้ องการเพิม่

กรมแรงงานชี้วา่ ภาคการผลิตที่มีความต้องการแรงงานสู งขึ้น เมื่อเดือนมกราคม 2554 อันดับ 1 ได้แก่
กลุ่มอุตสากรรมการผลิตมีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ 95,016 อัตรา อันดับ 2 คือ สาขาการขายส่ ง การขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์ 46,334 อัตรา อันดับ 3 คือ สาขาบริ การอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การทางธุรกิจ
27,545 อัตรา อันดับ 4 คือ โรงแรมและภัตตาคาร 17,404 อัตรา และอันดับ 5 คือ การก่อสร้าง 7,006 อัตรา เป็ นต้น
สําหรับลักษณะอาชีพที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ อาชีพพื้นฐาน จํานวน 59,134 อัตรา อาทิ การ
ประกอบ การบรรจุ ผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาคื อ พนักงานบริ การ พนักงานขาย จํานวน 43,801 อัตรา เสมี ยน และ
เจ้าหน้าที่ จํานวน 27,421 อัตรา และผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงาน จํานวน 23,015 อัตรา
แม้วา่ สถานการณ์การจ้างงานและสัดส่วนการตกงานของคนไทยในช่วงปี ที่ผ่านมาถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ขึ้น แต่หากพิจารณาปั จจัยด้านคุณสมบัติและความต้องการของนายจ้างกลับพบว่า แรงงานมีแนวโน้มไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการตลาดได้ นับเป็ นจุดอ่อนของตลาดแรงงานไทย ซึ่ งภาครัฐต้องเร่ งพิจารณาด้วยการเสริ ม
ทักษะและพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มากขึ้น เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นบนเวทีเศรษฐกิจโลก
ทีม่ า: ความสมดุลระหว่างโครงสร้างประชากรและตลาดแรงงานในอนาคต
สืบค้ นจาก http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_16.php
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