พัชยา เลาสุทแสน
สานักงานสถิติแห่งชาติ

การทางานตาระดับ
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการว่างงานต่่าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยในปี 2558 ไทยมีอัตราการว่างงาน
เพียง 0.9 ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ อยู่ในก่าลังแรงงาน 38.6 ล้านคน เกือบทั้ งหมดนี้เป็นผู้มีงานท่า
สถานการณ์นี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางที่ดี ฉะนั้นการที่ประเทศไทยมี ‘ผู้ว่างงาน’ จ่านวนน้อย
หรือมีอัตราว่างงานต่่า นั้นไม่ได้หมายความว่า สถานการณ์ของตลาดแรงงานของประเทศนั้นจะ ‘ดี’ เสมอไป การที่จะเข้าใจ
ตลาดแรงงานของประเทศไทยได้ หากดู เพี ยงอัตราการว่างงานเพี ยงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถท่าให้เรามองเห็นสภาพ
ตลาดแรงงานและปัญหาที่แท้จริงของตลาดแรงงานของประเทศได้ เราจะต้องน่าผู้ที่อยู่ในโครงสร้างก่าลังแรงงานมาพิจารณา
ประกอบด้วย โดยเฉพาะผู้ท่างานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือผู้ ท่างานต่่าระดับ (underemployment) ดังนั้น เราควรจะต้อ ง
ท่า การศึ ก ษาในหลายมิ ติ ซึ่ ง ในการนี้ เราจะศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ เรื่อ งของการท่ า งานต่่ า กว่าระดั บ ซึ่ งบอกถึ งการท่ า งานไม่เต็ ม
ประสิทธิภาพของแรงงานด้วย
โครงสร้างของประชากรวัยทางาน
จากข้อมูลการส่ารวจภาวะการท่างานของประชากรในประเทศไทยปี 2558 ของส่านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
มีประชากรไทยที่อ ยู่ในวัยท่างานหรือผู้ ที่มีอ ายุ 15 ปีขึ้ นไป จ่านวนทั้ งสิ้น 55.24 ล้านคน ซึ่ งประกอบไปด้วยผู้อยู่ในก่าลัง
แรงงาน 38.55 ล้านคน และผู้ที่ไม่อยู่ในก่าลังแรงงานที่เป็นแม่บ้าน นักเรียน หรือผู้ที่ ชรา ประมาณ 16.69 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่
ในก่าลังแรงงานเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น ผู้ที่มีงานท่า 38.02 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 98.6 ของก่าลังแรงงานรวมทั้งหมด ผู้ว่างงาน
3.41 แสนคน (ร้อยละ 0.9) ผู้ว่างงานรอฤดูกาล 1.91 แสนคน (ร้อยละ 0.9) และผู้ท่างานต่่าระดับ 2.16 แสนคน (ร้อยละ 0.6)
ถ้าพิจารณาถึงแนวโน้มของผู้ที่อยู่ในก่าลังแรงงานในช่วงปี 2544 – 2558 นั้น พบว่า ผู้มีงานท่าในปี พ.ศ. 2544
มีจ่านวน 32.10 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 38.02 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 5.92 ล้านคน (เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.9 แสนคนต่อปี) ผู้ว่างงานในปี
พ.ศ. 2544 มีจ่านวน 1.12 ล้านคน ลดลงเป็น 3.41 แสนคน หรือลดลง 7.83 แสนคน (เฉลี่ยลดลง 5.2 หมื่นคนต่อปี) ผู้ท่างาน
ต่่าระดับในปี พ.ศ. 2544 มีจ่านวน 7.19 แสนคน ลดลงเป็น 2.16 แสนคน หรือลดลง 5.02 แสนคน (เฉลี่ยลดลง 3.35 หมื่นคน
ต่อปี) แต่ทั้งนี้ถึงแม้แนวโน้มของผู้มีงานท่าจะสูงขึ้น ผู้ว่างงานและผู้ท่างานต่่าระดับจะมีแนวโน้มลดลง ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า
ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่ดี แนวโน้มการว่างงานในประเทศไทยไม่เปลี่ยนไปมากวัฏจักรธุรกิจตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เพราะโครงสร้างสังคมของไทยท่าให้ผู้ว่างงานหางานท่าใหม่ได้โดยเร็ว ส่งผลให้คนไทยวัยท่างานกว่าครึ่งประเทศประกอบอาชีพที่
ไม่มั่นคง (งานรับจ้างทั่วไปและการช่วยงานครอบครัวโดยไม่มีรายได้ตอบแทน) อัตราการว่างงานที่ต่านี้ท่าให้ตัวเลขดังกล่าว
น่ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศไม่ได้ เพราะปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การจ้างงานต่่าระดับ
ชัวโมงการท างานของแรงงาน เป็นตั วชี้ วัดที่ ส่าคั ญ ตั วหนึ่งในการแสดงศั กยภาพของการท่ างาน โดยทั่วไป
ถ้าผู้มีงานท่าเป็นผู้ที่ท่างานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (โดยค่านวณจากเฉลี่ยท่างาน 5 วันในหนึ่งสัปดาห์ และท่างานวันละ 7
ชั่วโมง) หมายถึ ง ผู้ที่ท่างานได้เต็ มศั ก ยภาพ ส่วนผู้มีงานท่ าที่ มี จ่านวนชั่วโมงการท่ างานต่่ า กว่า 35 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์นั้น
จะยังสามารถท่างานเพิ่มได้อีก ซึ่งจากข้อมูล จะเห็นว่า ผู้มีงานท่าน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีประมาณร้อยละ 18 – 20
ส่วนผู้มีงานท่าที่ท่า งานตั้ งแต่ 35 ชั่วโมงต่ อ สัป ดาห์มี ประมาณร้ อยละ 80 เมื่ อ พิ จารณาในภาคอุ ตสาห กรรมต่า งๆ พบว่า
เกษตรกรยังคงเป็นกลุ่มหลักที่มีอัตราการท่างานไม่เต็มศักยภาพสูงสุด (ร้อยละ 30 – 40 ของผู้ท่างานในภาคเกษตรกรรมทั้งหมด)

ลักษณะการทางาน ภาพรวมในปี 2558 นั้น กลุ่มผู้ท่างานต่่าระดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 58.6% ของผู้ท่างานต่่าระดับทั้งหมด รองลงมาเป็นผู้ประกอบอาชีพงานขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ปฎิบัติงาน
ประจ่าวันง่ายๆ ที่ใช้แรงกายเป็นหลัก เช่น คนงาน คนท่าความสะอาด และช่างฝีมือและผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่าง
ก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
รายได้เฉลียต่อเดือน ในภาพรวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานท่า ต่่าระดับเมื่อเทียบกับผู้มีท่างาน และเส้น
ความยากจน ถึงแม้ผู้ท่างานต่่าระดับจะมีรายได้ที่เหนือเส้นความยากจน แต่ก็ยังห่างจากผู้มีงานท่าอยู่ประมาณ 3 เท่า ซึ่งรายได้
ของผู้ มี ง านท่ า ต่่ า ระดั บ นั้ น มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ ข องผู้ มี ง านท่ า เพิ่ ม ขึ้ น สู ง จนเห็ น ได้ ชั ด หากลองแยกตาม
ภาคอุตสาหกรรม จะพบว่า ภาคการบริการและการค้ามีความเหลื่อมล้่าด้านรายได้ ระหว่างผู้มีงานท่าและผู้ท่างานต่่าระดับมาก
ที่สุดประมาณ 3 เท่า
หากท่าการเปรียบเทียบระหว่าง ผู้ท่างานต่่าระดับ ผู้มีงานท่าที่ มีรายได้ต่าสุด (Quintile 1) พบว่า ภาพรวมในปี
2558 นั้น ผู้ท่างานต่่าระดับมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่่ากว่าผู้มีงานท่าที่อยู่ ใน Quintile 1 เพียงเล็กน้อย (5,031 บาท และ 4,374
บาทต่อเดือน) ซึ่งเมื่อแยกตามภาคอุตสาหกรรม เป็นที่น่าตกใจผู้ท่างานต่่าระดับในภาคเกษตรกรรมมีรายได้น้อยกว่ากลุ่ม Quintile
ที่ 1 ของผู้มีงานท่า แต่ในภาคการผลิตผู้ท่างานต่่าระดับกลับมีรายได้มากกว่ากลุ่ม Quintile ที่ 1 ของผู้มีงานท่า ขณะที่รายได้
ของผู้ท่างานต่่าระดับในภาคการบริการและการค้าผู้ท่างานต่่าระดับมีรายได้ไม่แตกต่างจากกลุ่ม Quintile ที่ 1 ของผู้มีงานท่า
ดังนั้น เราควรน่าข้อมูลดังกล่าวไปช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ท่างานต่่าระดับ ให้มีรายได้ที่มีความ
ทัดเทียมกับกลุ่มผู้ที่มีงานท่าที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุด (Quintile ที่ 1)

การทางานต่าระดับ
ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
(2544 – 2558)
จัดทาโดย
พัชยา เลาสุทแสน

สานักสถิตเิ ศรษฐกิจและสังคม สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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สัดส่วนผู้มีงานทา
1- 34 ชม / สัปดาห์
ทางานไม่เต็มเวลา
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35 ชม / สัปดาห์
ทางานเต็มเวลา

31.18
ล้านคน

ล้านคน

ผู้มีงานทา

38.02
ล้านคน

0 ชม / สัปดาห์

ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติแห่งชาติ

ต้องการงานเพิ่ม
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ล้านคน
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ล้านคน

ไม่พร้อมทางานเพิ่ม

ผู้ทางานต่าระดับ
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จากอดีตถึงปัจจุบน
ั

ภาวะการทางานของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี..ไม่น่าเป็นห่วง
แนวมโน้มภาวะการทางานตลอด 14 ปี (ล้านคน)
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ผู้ที่มีงานทา
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Linear (ผู้ที่มีงานทา)
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อาชีพไหน...ทางานต่าระดับมากที่สุด

การเกษตร
ป่าไม้ และประมง
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ผู้ทางานต่าระดับ
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เครื่องจักร/โรงงาน
คน

6%
งานบริการ ค้าขาย
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ไม่ยากจน แต่ก็ไม่ทัดเทียบ

ภาคการบริการ และการค้า
มีรายได้ตา่ งกัน 3 เท่าตัว !!

ผู้ทางานต่าระดับมีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจน

16,047

11,923

การเกษตรมีความเหลื่อมล้าน้อยกว่า

แต่ก็ไม่ทัดเทียมภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
5,717

5,192

6,085

3,418
เส้นความยากจน
2,644 บาท

ภาคเกษตรกรรม
ภาคเกษตรกรรม
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ทางานต่าระดับ...มีรายได้น้อยจริงหรือ
ผู้ทางานต่าระดับในภาคเกษตรถูกทิ้งห่าง

ในขณะที่ผู้ทางานต่าระดับในภาคอื่น ๆ มีรายได้มากกว่า
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ผู้ทางานต
่าระดัา่ บระดับ

เกษตร

ภาพรวม
QU1

การผลิต

ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติแห่งชาติ

ในภาคการค้าและบริการมีรายได้มากกว่า

กลุ่มที่มรี ายได้นอ
้ ยที่สด
ุ (QU1)ที่ทางานในภาคเดียวกัน
และ คนทีมีงานทางานในภาคเกษตร
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บริการและการค้า
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สถานการณ์การทางานต่าระดับและ
ความเหลื่อมลา้ ด้านรายได้ถือเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่
โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่สถานการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงมากกว่าภาคอื่น ๆ
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