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    เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ผูที่อยูในกำลังแรงงานมีจำนวนท้ังสิ้น 38.41 ลานคน ซึ่ง    เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ผูที่อยูในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.41 ลานคน ซึ่ง
ประกอบดวยผูมีงานทำ 37.63 ลานคน ผูวางงาน 4.19 แสนคน และผูรอฤดูกาล 3.60 ประกอบดวยผูมีงานทำ 37.63 ลานคน ผูวางงาน 4.19 แสนคน และผูรอฤดูกาล 3.60 
แสนคน ผูที่อยูนอกกำลังแรงงาน 18.34 ลานคน ไดแก แมบาน นักเรียน คนชรา เปนตน แสนคน ผูที่อยูนอกกำลังแรงงาน 18.34 ลานคน ไดแก แมบาน นักเรียน คนชรา เปนตน 
ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบสถานการณแรงงานกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 พบวา ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณแรงงานกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 พบวา จำนวนจำนวน
ผูมีงานทำผูมีงานทำลดลงลดลง 1.5 แสนคน 1.5 แสนคน (จาก 37.78 ลานคน เปน 37.63 ลานคน)  (จาก 37.78 ลานคน เปน 37.63 ลานคน) ผูวางงานผูวางงานเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้น 
1.19 แสนคน1.19 แสนคน (จาก 3.00 แสนคน เปน 4.19 แสนคน) และผูที่อยูนอกกำลังแรงงาน(จาก 3.00 แสนคน เปน 4.19 แสนคน) และผูที่อยูนอกกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้น 
2.0 แสนคน (จาก 18.14 ลานคน เปน 18.34 ลานคน)2.0 แสนคน (จาก 18.14 ลานคน เปน 18.34 ลานคน)

ผููมีงานทำ มีงานทำ 37.6337.63 ลานคน ลานคน ผููวางงาน วางงาน 4.194.19 แสนคน ( แสนคน (1.11.1 %) %)
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  เม่ือพิจารณาจำนวนผูทำงานต่ำกวาระดับ พบวาในจำนวนผูมีงานทำ 37.63 ลานคน  เมื่อพิจารณาจำนวนผูทำงานต่ำกวาระดับ พบวาในจำนวนผูมีงานทำ 37.63 ลานคน
มีผูทำงานต่ำกวาระดับ 2.14 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 0.6 ของผูมีงานทำทั้งหมดมีผูทำงานต่ำกวาระดับ 2.14 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 0.6 ของผูมีงานทำทั้งหมด
ซึ่งคนกลุมน้ีเปนผูมีงานทำ แตยังมีเวลาที่ตองการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อตองการ ซึ่งคนกลุมนี้เปนผูมีงานทำ แตยังมีเวลาที่ตองการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อตองการ 
เพิ่มรายไดใหกับตนเองเพิ่มรายไดใหกับตนเอง

ผูทำงานต่ำกวาระดับ ผูทำงานต่ำกวาระดับ 2.142.14 แสนคน แสนคน

ชายชาย

หญิงหญิง

1.28 แสนคน1.28 แสนคน

8.6 หมื่นคน8.6 หมื่นคน

1. ทำงานตั้งแต 1 ชั่วโมงข้ึนไป (ไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกำไร เงินปนผลคาตอบแทน)1. ทำงานตั้งแต 1 ช่ัวโมงขึ้นไป (ไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกำไร เงินปนผลคาตอบแทน)
2. ไมไดทำงานหรือทำนอยกวา 1 ชั่วโมง (ผูที่ปกติมีงานประจำ) ไดแก ยังไมไดรับคา2. ไมไดทำงานหรือทำนอยกวา 1 ชั่วโมง (ผูท่ีปกติมีงานประจำ) ไดแก ยังไมไดรับคา
    ตอบแทนหรือมีงานจะกลับไปทำ    ตอบแทนหรือมีงานจะกลับไปทำ
3. ทำงานตั้งแต 1 ชั่วโมงข้ึนไป (ไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนา3. ทำงานตั้งแต 1 ช่ัวโมงขึ้นไป (ไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนา
   ครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน)   ครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน)

อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา      จำนวนผูวางงานตามระดับการศึกษา x 100อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา      จำนวนผูวางงานตามระดับการศึกษา x 100
ผูอยูในกำลังแรงงานตามระดับการศึกษาผูอยูในกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา

ผูมีอายุ 15 ปข้ึนไปผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
56.75 ลานคน56.75 ลานคน

ผูอยูนอกกำลังแรงงานผูอยูนอกกำลังแรงงาน
18.34 ลานคน18.34 ลานคน

ผูอยูในกำลังแรงงานผูอยูในกำลังแรงงาน
38.41 ลานคน38.41 ลานคน

ผูมีงานทำ 37.63 ลานคนผูมีงานทำ 37.63 ลานคน ทำงานบาน 5.22 ลานคนทำงานบาน 5.22 ลานคน
ผูวางงาน 0.42 ลานคนผูวางงาน 0.42 ลานคน
ผูรอฤดูกาล 0.36 ลานคนผูรอฤดูกาล 0.36 ลานคน

เรียนหนังสือ 4.42 ลานคนเรียนหนังสือ 4.42 ลานคน
อื่นๆ 8.70 ลานคนอ่ืนๆ 8.70 ลานคน

จากการเก็บรวบรวมขอมูล 1-12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563จากการเก็บรวบรวมขอมูล 1-12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

การมีงานทำการมีงานทำ

ภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมภาคการบริการและการคาภาคการบริการและการคา1.1. 2.2.

ก.พ. 62    10.58 ลานคนก.พ. 62    10.58 ลานคน
ก.พ. 63    10.52 ลานคนก.พ. 63    10.52 ลานคน

ภาคการผลิตภาคการผลิต3.3.

ก.พ. 62    9.29 ลานคนก.พ. 62    9.29 ลานคน
ก.พ. 63    9.03 ลานคนก.พ. 63    9.03 ลานคน

ก.พ. 62    17.91 ลานคนก.พ. 62    17.91 ลานคน
ก.พ. 63    18.08 ลานคนก.พ. 63    18.08 ลานคน

STORE

      สำหรับจำนวนผูมีงานทำ 37.63 ลานคน ประกอบดวยผูทำงานในภาคการบริการ      สำหรับจำนวนผูมีงานทำ 37.63 ลานคน ประกอบดวยผูทำงานในภาคการบริการ
                  และการคา 18.08 ลานคน  ภาคเกษตรกรรม 10.52 ลานคน                   และการคา 18.08 ลานคน  ภาคเกษตรกรรม 10.52 ลานคน 
                                และภาคการผลิต 9.03 ลานคน                                และภาคการผลิต 9.03 ลานคน

   ผูมีงานทำรอยละ 85.7 ทำงานตั้งแต 35 ชั่วโมง   ผูมีงานทำรอยละ 85.7 ทำงานตั้งแต 35 ชั่วโมง
ขึ้นไปตอสัปดาห (บุคคลเหลานี้เปนผูทำงานเต็มที่)ขึ้นไปตอสัปดาห (บุคคลเหลานี้เปนผูทำงานเต็มที่)
ขณะท่ีผูทำงานนอยกวา 35 (1-34) ชั่วโมงตอสัปดาห ขณะที่ผูทำงานนอยกวา 35 (1-34) ชั่วโมงตอสัปดาห 
(ผูทำงานไมเต็มที่) มีประมาณรอยละ 13.1 ของ(ผูทำงานไมเต็มที่) มีประมาณรอยละ 13.1 ของ
ผูมีงานทำทั้งหมด สำหรับผูที่มีงานประจำแตผูมีงานทำทั้งหมด สำหรับผูที่มีงานประจำแต
ไมไดทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ (0 ชั่วโมง)ไมไดทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ (0 ชั่วโมง)
มีเพียงรอยละ 1.2มีเพียงรอยละ 1.2ยอดรวมยอดรวม

35 ชั่วโมงขึ้นไป35 ชั่วโมงขึ้นไป

1-34 ชั่วโมง1-34 ชั่วโมง

0 ชั่วโมง0 ชั่วโมง0.270.27 0.180.18

2.602.60 2.322.32

17.5317.53 14.7314.73

20.4020.40 17.2317.23

หนวย : ลานคนหนวย : ลานคน

ชั่วโมงการทำงานตอสัปดาหชั่วโมงการทำงานตอสัปดาห

ผูทำงานต่ำกวาระดับผูทำงานต่ำกวาระดับ

การวางงานการวางงาน

การศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จ

ประสบการณทำงานของผูวางงานประสบการณทำงานของผูวางงาน

คนควาเพ่ิมเติม www.nso.go.thคนควาเพิ่มเติม www.nso.go.th

1. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุในระหวาง 1. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุในระหวาง 
    30 วันกอนวันสัมภาษณ    30 วันกอนวันสัมภาษณ
2. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ และไมไดหางานทำในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ 2. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ และไมไดหางานทำในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ 
    แตพรอมท่ีจะทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ     แตพรอมที่จะทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ 

ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ

  ผูวางงาน 4.19 แสนคน เปนผูวางงานที่ไมเคยทำงานมากอน 1.93 แสนคน  ผูวางงาน 4.19 แสนคน เปนผูวางงานที่ไมเคยทำงานมากอน 1.93 แสนคน
และเคยทำงานมากอน 2.26 แสนคน สวนใหญมาจากภาคการบริการและการคาและเคยทำงานมากอน 2.26 แสนคน สวนใหญมาจากภาคการบริการและการคา
ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

ภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรม
2.2 หมื่นคน2.2 หมื่นคน

ภาคการบริการและการคาภาคการบริการและการคา
1.25 แสนคน1.25 แสนคน

ภาคการผลิตภาคการผลิต
7.9 หมื่นคน7.9 หมื่นคน

1.931.93 แสนคนแสนคน 2.262.26 แสนคนแสนคน
เคยทำงานมากอนเคยทำงานมากอนไมเคยทำงานมากอนไมเคยทำงานมากอน


