
แรงงานในประเทศไทยปี 2557 สุขสบายขนาดไหน 

ภาคการบริการและการค้า 

15,767 บาท/เดือน 

ภาคเกษตรกรรม

5,734 บาท/เดือน 

ภาคการผลิต 

11,807 บาท/เดือน 

            

         

                            ข่าวประชาสัมพันธ์สํานักงานสถิติแห่งชาติ                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ค่าครองชีพในปัจจุบันปรับตัวสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทําให้มีการเรียกร้องให้ปรับค่าจ้าง

แรงงานให้เพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย จากข้อมูลในปี 2557 พบว่า ลูกจ้างภาคการบริการและการค้าจะได้รับค่าตอบแทน

มากที่สุด 15,767 บาท/เดือน รองลงมาเป็นภาคการผลิต 11,807 บาท/เดือน และภาคเกษตรกรรม 5,734 บาท/

เดือน 

 

 

 

 

    

  

ในปี 2557 จากข้อมูลพบว่า แรงงานในประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ ในการทํางาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

3 ด้านหลักๆ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ช้ัน ๒ ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

๑๐๒๑๐  www.nso.go.th 

มาดูกันสิว่า ปัญหาของแรงงานไทย มอีะไรบ้าง? 

      ประเทศไทยมีกําลังแรงงานทั้งส้ิน 38.58 ล้านคน เป็นผู้ทํางาน 38.08 ล้านคน หรือร้อยละ 

98.7 อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงาน 3.2 แสนคน หรือว่างงานร้อยละ 0.8 โดยมีประเด็นการทํางานและ

การจ้างงานของแรงงานเหล่าน้ี ที่น่าสนใจดังน้ี 

ฝุ่นละออง/ควัน/กลิ่น จากการทํางาน ร้อยละ 32.3  

ปัญหาในการทํางาน 

ปัญหาทีเ่กิดจากการทํางาน      
(6.97 ล้านคน) 

ปัญหาทีเ่กิดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(4.78 ล้านคน) 

ปัญหาทีเ่กิดจากความไม่ปลอดภัยในการทํางาน   
(3.96 ล้านคน) 

ความไม่ปลอดภัยทางหู/สายตา ร้อยละ 6.3  

ที่เหลือเป็นอ่ืน ๆ 

การทํางานที่เก่ียวกับสารเคมี ร้อยละ 47.5 

การใช้เครื่องมือที่เป็นอันตราย ร้อยละ 25.4 

ทํางานในพื้นที่ก่อความไม่สงบ/ก่อการร้าย ร้อยละ 4.9 

ทํางานในที่สูง/ใต้นํ้า/ใต้ดิน ร้อยละ 6.2 

เรื่องค่าตอบแทน ร้อยละ 52.6 

การทํางานหนักเกินไป ร้อยละ 18.0 

การทํางานที่ขาดความต่อเน่ือง ร้อยละ 13.0 

ไม่มีสวัสดิการในการทํางาน ร้อยละ 6.4 

การทํางานไม่ตรงเวลาปกต ิร้อยละ 2.4 

การทํางานที่ไม่มีวันหยุด ร้อยละ 2.0 

ที่เหลือเป็นอ่ืน ๆ 

ช่ัวโมงทํางานมากเกินไป ร้อยละ 2.0 

ต้องทํางานในพ้นที่แคบๆ หรือในลักษณะเดิมๆ ร้อยละ 33.3 

แสงสว่างไม่เพียงพอในการทํางาน ร้อยละ 10.8 

ที่เหลือเป็นอ่ืน ๆ 

สถานที่ทํางานไม่สะอาด ร้อยละ 8.1 

ที่ทํางานมีเสียงดัง ร้อยละ 4.1 

ที่ทํางานอากาศไม่ถ่ายเท ร้อยละ 1.7 

ค่าจ้างเฉล่ียต่อเดือนของลูกจ้างแรงงาน 



 

 

 

ตามกฎหมายแรงงานกําหนดว่า แรงงานต้องทํางานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จากการข้อมูลปี 2557 พบว่า คนทํางานในภาคการผลิตทํางานเฉลี่ยมากที่สุด 47.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงมากกว่า

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการสํารวจ ปี 2557 ยังพบคนทํางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันสังคมจากการ

ทํางานเราเรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” มีทั้งส้ิน 22.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 57.6 ของแรงงานทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปี 2557 มีแรงงานย้ายถ่ินทั้งหมด 8.98 ล้านคน เป็นชาย 4.92 แสนคน และหญิง 4.06 แสนคน 

พบว่า อาชีพที่ย้ายถ่ินมากที่สุดือ พนักงานบริการ 22.9% รองลงมาเป็น อาชีพด้านการเกษตร 18.9% และ

ช่างฝีมือ 17.5% 
 

 

 

 

อยากรู้มั้ย? แรงงานทํางานก่ีชั่วโมงต่อสัปดาห์  

มาดูกันว่า “แรงงานนอกระบบ” มีมากแค่ไหน?  

    เม่ือแรงงานนอกระบบ

บาดเจ็ บ และต้ องไปรักษา 

พยาบาล ใช้วิธีการรักษาตนเอง

อย่างไร? 

รู้หรือไม่ แรงงานยา้ยถิ่นด้วยสาเหตุใด?  

สาเหตุหลักของการย้ายถ่ิน 

ไม่ใช้สวัสดิการในการรักษา ใช้สวัสดิการในการค่ารักษา 

นายจ้าง บิดา/มารดา 
ญาติ/เพ่ือน 
 

จ่ายเอง บัตรประกัน

สุขภาพ   

ถ้วนหน้า 

สวัสดิการ

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

บัตรประกัน

สุขภาพกับ
บริษัท

ไม่ทราบ 

 

เพื่อหน้าท่ีการงาน 19.3% 

เพื่อหางานทํา 20.6% 

เพื่อกลับภูมิลําเนา 18.2% 



5.4 หมื่นคน
(0.6%) 

หมวดเกษตรกรรม 

ร้อยละ 19.6 

หมวดช่างอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 31.0 

 

 

 

 ในปัจจุบันการทํางานมีการแข่งขันสูงข้ึน อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้แรงงานมีความต้องการที่จะพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จากการสํารวจในปี 2557 พบว่า คนทํางาน

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถหมวดช่างอุตสาหกรรม 8.9 แสนคน รองลงมาเป็นหมวดคหกรรม 8.2 แสนคน และ

หมวดเกษตรกรรม 5.6 แสนคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสํารวจในปี 2557 มีแรงงานที่ต้องการทํางานและพร้อมทํางาน แต่ไม่มีงานทําหรือเป็นผู้ว่างงาน 

โดยทั้งปีมี 3.2 แสนคน คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 0.8   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การสํารวจภาวะการทํางานประชากร พ.ศ.2557                                                                          

********************************************** 

กลุ่มประชาสัมพันธ์   สํานักสถิติพยากรณ์                                                                        
โทรศัพท์  ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕   โทรสาร ๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 

รู้ม้ัย ?? 

 ไม่มีการศึกษา   ประถม     ม.ต้น    ม.ปลาย   อุดมศึกษา 

2.2 หมื่นคน 
(0.2%) 

7.3 หมื่นคน 
(1.2%) 6.0 หมื่นคน 

(1.0%) 

1.13 แสนคน 
(1.5%) 

แรงงานต้องการพัฒนาความสามารถด้านไหนกันบ้าง?   

คนว่างงานส่วนใหญ่จบมหาลัย จริงหรือ?  

หมวดคหกรรม 

ร้อยละ 27.4 

      คนว่างงานส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด 1.13 แสนคน 

หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.5 

ของกําลังแรงงาน 


