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คํานาํ 
 

 
สํานักงานสถิติแห�งชาติ ได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลแรงงาน

นอกระบบในไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2558 พบว�ามี 
แรงงานนอกระบบซ่ึงเป1นผู�ที่ทํางานแต�ไม�ได� รับความคุ�มครอง หรือไม�มี
หลักประกันทางสังคมจากการทํางานถึงร�อยละ 55.9 ของผู�ทํางานทั้งหมด 
38.3 ล�านคน และจากผลการสํารวจยังพบว�า แรงงานนอกระบบเหล�านี้อยู�ใน
ภาคเกษตรกรรมเป1นส�วนใหญ� และมีการศึกษาไม�สูงนัก  

ดังนั้นสํานักงานสถิติแห�งชาติ หวังว�าข�อมูลการสํารวจแรงงาน 
นอกระบบที่เผยแพร�ฉบับนี้จะเป1นข�อมูลสถิติให�หน�วยงานต�างๆ ได�ทราบถึง
ลักษณะที่สําคัญของแรงงานนอกระบบ ได�แก� อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
ลักษณะกิจกรรมในการผลิต ชั่วโมงการทํางาน รายได� และป>ญหาจากการ
ทํางาน เพื่อให�หน�วยงานที่ดูแลด�านแรงงานทั้งทางตรงและทางอ�อมได�มี
ช�องทางที่จะเข�าถึงและเตรียมความพร�อมให�กับแรงงานนอกระบบเหล�านี้  
เพื่อสามารถยกระดับและสร�างความเสมอภาคต�อกลุ�มแรงงานนอกระบบให�มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งกับตัวแรงงานเองและครอบครัวต�อไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร   

 สรุปผลการสํารวจแรงงานนอกระบบจากจํานวนผู�มีงานทําทั้งหมด 38.3 
ล�านคน เป!นแรงงานนอกระบบซ่ึงหมายถึงผู�มีงานทําที่ไม(ได�รับความคุ�มครอง 
หรือไม(มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานร�อยละ 55.9 ของผู�มีงานทํา
ทั้งหมด และอีกร�อยละ 44.1 เป!นผู�ทํางานที่ได�รับความคุ�มครอง หรือมี
หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน หรือเรียกว(าแรงงานในระบบ ผลการ
สํารวจสรุป ดังนี้ 

1. แรงงานนอกระบบ 

 ผลการสํารวจตั้งแต( ป1 2553  ถึงป1 2558 ผู�ทํางานที่เป!นแรงงานนอกระบบ
มีแนวโน�มเพิ่มข้ึนอย(างต(อเนื่อง ช(วงป1 2552 - 2556 ส(วนตั้งแต(ป1 2557 เป!นต�น
มา แรงงานนอกระบบลดลง เนื่องจาก แนวนโยบายของภาครัฐที่ต�องการผลักดัน
ผู�ทํางานในตลาดแรงงานจากแรงงานนอกระบบให�เข�าสู(ในระบบ ส(งผลให�แรงงาน
เหล(านี้สามารถเข�าถึงสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีกว(า  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบจํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ.  2553-2558 

แรงงานนอกระบบ 

แรงงานในระบบ 

16.916.314.014.814.714.6

21.422.1
25.124.824.624.1
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ล(านคน
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2.  การศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ 

 สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบในช(วงที่ผ(านมา 
แรงงานนอกระบบส(วนใหญ(ยังเป!นผู�ที่ไม(มีการศึกษาและต่ํากว(าประถมศึกษา 
รองลงมาเป!น แรงงานนอกระบบที่สําเ ร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต�น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ตามลําดับ 

 อนึ่งเป!นที่น(าสังเกตว(า แรงงานนอกระบบที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษามีสัดส(วนเพิ่มข้ึน แต(อย(างไรก็ตาม
ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบในช(วงที่ผ(านมายังอยู(ในกลุ(มของผู�มี
การศึกษาชั้นต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบร(อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดับ  
              การศึกษาท่ีสาํเร็จ พ.ศ. 2553-2558 

พ.ศ.
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3. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ  
เม่ือพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แรงงาน 

นอกระบบมากกว(าคร่ึงหนึ่งทํางานอยู(ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป!นภาค 
การบริการและการค�า และภาคการผลิต แต(เป!นที่น(าสังเกตว(า ตั้งแต(ป1 2557 
แรงงานนอกระบบที่ทํางานอยู(ในภาคเกษตรกรรมมีสัดส(วนลดลง ในขณะที่ภาค 
การบริการและการค�ามีสัดส(วนเพิ่มข้ึน  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบร(อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุ4มทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2553-2558 
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4. ป&ญหาของแรงงานนอกระบบ 

 สําหรับปCญหาของแรงงานนอกระบบส(วนใหญ(ยังคงเป!นปCญหาเดิม  ๆในแต(ละป1
ไม(แตกต(างกัน สําหรับป1 2558 พบว(า ปCญหาจากการทํางานที่แรงงานนอกระบบ 
ต�องการให�ภาครัฐช(วยเหลือมากที่สดุ คือ ปCญหาเกีย่วกับค(าตอบแทนร�อยละ 51.5 
รองลงมาเป!นการทํางานหนักร�อยละ 18.2  และงานที่ทําไม(ได�รับการจ�างอย(างต(อเนื่อง
ร�อยละ 18.1  ที่เหลือเป!นอื่นๆ เช(น ไม(มีสวัสดิการ ไม(มีวันหยุด เป!นต�น 

 สําหรับปCญหาสภาพแวดล�อมในการทํางาน ที่แรงงานนอกระบบ 
ประสบมากที่สุด คือ อิริยาบถในการทํางาน (ไม(ค(อยได�เปลี่ยนลักษณะท(าทาง
ในการทํางาน) ร�อยละ 39.4 มีฝุHน ควัน กลิ่นร�อยละ 25.1 และมีแสงสว(าง 
ไม(พอร�อยละ 16.4   
  ส(วนปCญหาความไม(ปลอดภัยในการทํางาน ที่แรงงานนอกระบบ 
ประสบเป!นส(วนใหญ( คือ ได�รับสารเคมีเป!นพิษร�อยละ 62.3 เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือที่เป!นอันตรายร�อยละ 19.1  และได�รับอันตรายต(อระบบหู / ระบบตา
ร�อยละ 5.9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  4  ร(อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามป6ญหาท่ีเกิดจากด(านการทํางานท่ีสําคัญ  พ.ศ.2558 

ค4าตอบแทน 
51.5% 

งานหนัก 
18.2% 

งานขาดความ 
ต4อเนื่อง 
18.1% 

ป6ญหาจากการทํางาน 4.5 ล(านคน 

อิริยาบถในการทํางาน 
39.4% ฝุ=นละออง  

ควัน กลิ่น 
25.1% 

แสงสว4าง 
ไม4เพียงพอ 

16.4% 

ป6ญหาสภาพแวดล(อม 3.0 ล(านคน 

ได(รับสารเคมีเป?นพิษ 
62.3% เคร่ืองจักร  

เคร่ืองมือท่ีเป?น
อันตราย 
19.1% ทางหู ทางตา 

5.9% 

ป6ญหาความไม4ปลอดภัย 2.3 ล(านคน 

แรงงานนอกระบบ 
ท่ีมีป6ญหา  

6.3 ล(านคน 

* หมายเหตุ : แรงงานนอกระบบคนหนึ่ง   
                 อาจจะพบป6ญหามากกว4า 1 เร่ือง 
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 พ.ศ. 2558        7 

ตาราง 3 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 จําแนกตามชั่วโมงการทํางาน ต�อสัปดาห1 พ.ศ. 2558  8 

ตาราง 4 ค�าจ�างหรือเงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานในระบบ 
               และนอกระบบที่มีสถานภาพการทํางานเป�นลูกจ�าง  
               จําแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558    10 

ตาราง 5 ร�อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ   
               จําแนกตามการได�รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 

 พ.ศ. 2558        11 

ตาราง 6 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได�รับบาดเจ็บ 
 หรืออุบัติเหตุต�องไปรับการรักษาต�อในสถานพยาบาล  
 จําแนกตามการใช�สวัสดิการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล  
 พ.ศ. 2558        14 
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สรุปผลการสาํรวจ 
 

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558  จัดทําข้ึนเพื่อให ภาครัฐและ
ภาค เอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง ได มี ข อ มู ลสํ าห รับนํ า ไป ใช ในก ารวา งแผน                     
ออกมาตรการคุ มครองแรงงาน การขยายการประกันสังคมสู/แรงงาน  
นอกระบบ  รวมทั้งการพัฒนาแรงงานเหล/านี้ให เข าถึงสวัสดิการและความ
คุ มครองต/างๆ ที่พึงจะได รับ เพื่อให แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ต/อไป  ซ่ึงผลการสํารวจสรุปได ดังนี้  
1. ลักษณะท่ัวไป 

1.1 จํานวนผู�มีงานทําท่ีเป�นแรงงานในระบบและนอกระบบ 

 ผลการสํารวจ พบว/า จากผู มีงานทําทั้งหมด 38.3 ล านคน เป7นแรงงาน
นอกระบบ 21.4 ล านคน หรือร อยละ 55.9 (ชายร อยละ 54.7 หญิงร อยละ 
45.3) และเป7นแรงงานในระบบ 16.9 ล านคน  
หรือร อยละ 44.1 (ชายร อยละ 53.8  หญิง
ร อยละ 46.2)      

          

 
 
 
 

 ตาราง 1  จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2553-2558   
                                                                                                            หน�วย : ล านคน 

พ.ศ. 
ผู มีงานทํา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รวม 38.7 39.3 39.6 39.1 38.4 38.3 

ชาย 20.9 21.1 21.4 21.3 20.9 20.8 

หญิง 17.8 18.2 18.2 17.8 17.5 17.5 

แรงงานในระบบ 14.6 14.7 14.8 14.0 16.3 16.9 

ชาย 7.9 7.9 8.0 7.5 8.8 9.1 

หญิง 6.7 6.7 6.8 6.5 7.5 7.8 

แรงงานนอกระบบ 24.1 24.6 24.8 25.1 22.1 21.4 

ชาย 13.0 13.2 13.4 13.8 12.1 11.7 

หญิง 11.1 11.4 11.4 11.3 10.0 9.7 
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หากพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนแรงงานนอกระบบและแรงงาน                
ในระบบเป7นรายภาค พบว/า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
เป7นแรงงานนอกระบบมากกว/าแรงงานในระบบ  โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีแรงงานนอกระบบร อยละ 76.1 แรงงานในระบบร อยละ 23.9 ภาคเหนือ 
มีแรงงานนอกระบบร อยละ 70.9 แรงงานในระบบร อยละ 29.1 และภาคใต  
มีแรงงานนอกระบบร อยละ 58.6 แรงงานในระบบร อยละ 41.4 ส/วน
กรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีแรงงานในระบบมากกว/าแรงงานนอกระบบ 
คือกรุงเทพมหานครมีแรงงานในระบบร อยละ 73.6 แรงงานนอกระบบร อยละ 
26.4  และภาคกลางมีแรงงานในระบบร อยละ 57.7 และแรงงานนอกระบบ
ร อยละ 42.3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1  ร อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามภาค พ.ศ. 2558 

นอกระบบ 

ในระบบ 

กรุงเทพฯ 

กลาง 

เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต  

ภาค 

ร อยละ 

58.6% 41.4%

76.1% 23.9%

70.9% 29.1%

42.3% 57.7%

26.4% 73.6%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
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1.2 กลุ#มอายุของแรงงานนอกระบบ 

เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบตามกลุ/มอายุ พบว/า กลุ/มอายุ  25 – 59 ปD 
ซ่ึงเป7นประชากรที่อยู/ในวัยทํางานมีจํานวนมากที่สุด 16.2 ล านคน หรือร อยละ 
75.7  รองลงมาเป7น กลุ/มอายุตั้งแต/ 60 ปDข้ึนไป เป7นวัยชราที่ยังสามารถทํางานได  
3.5 ล านคน หรือร อยละ 16.2 และกลุ/มอายุ 15 – 24 ปD เป7นประชากรที่อยู/ใน
วัยเยาวชนส/วนใหญ/กําลังเรียนหนังสือ 1.7 ล านคน หรือร อยละ 8.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิ 2  จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามกลุ�มอายุ พ.ศ. 2558  

1.7

16.2

3.5
2.2

14.3

0.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

15-24ป5 25-59ป5 60ป5ข้ึนไป กลุ�มอายุ

ล านคน

แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ
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1.3 ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ 

สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบ ส/วนใหญ/เป7นผู สําเร็จ
การศึกษาไม/เกินระดับประถมศึกษาร อยละ 62.6  (ระดับประถมศึกษาร อยละ 
26.7 ต่ํากว/าประถมศึกษาร อยละ 32.6 และไม/มีการศึกษาร อยละ 3.3)  ระดับ
มัธยมศึกษาร อยละ 28.5 (มัธยมศึกษาตอนต นร อยละ 15.0 และมัธยมศึกษา
ตอนปลายร อยละ 13.5) ระดับอุดมศึกษาร อยละ 8.6 และการศึกษาอื่นๆ  
ร อยละ 0.3 ตามลําดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3 ร อยละของแรงงานนอกระบบ  จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ.ศ. 2558 

ต่ํากว�าประถมศึกษา 
32.6%

ประถมศึกษา 
26.7%

มัธยมศึกษาตอนต น       
15.0%   มัธยมศึกษา

  ตอนปลาย 
13.5%

อุดมศึกษา
8.6%

ไม�มีการศึกษา
3.3%

การศึกษาอ่ืนๆ 0.3%
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และเม่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบและ
แรงงานในระบบ พบว/า แรงงานนอกระบบส/วนใหญ/สําเร็จการศึกษาในระดับที่
ค/อนข างต่ําคือไม/เกินระดับประถมศึกษา ในขณะที่แรงงานในระบบส/วนใหญ/
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ.ศ. 2558 

ล านคน 

แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ 

ไม�มีหรือตํ่ากว�า
ประถมศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อุดมศึกษา ระดับ
การศึกษา 

การศึกษาอ่ืนๆ 

7.7

2.0

5.7

2.7
3.2

2.8 2.9 3.2

1.8

5.9

0.1 0.3

0.0

3.0

6.0

9.0
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2. ลักษณะการทํางานท่ีสําคัญ 

2.1 อาชีพของแรงงานนอกระบบ 

 เม่ือพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ ส/วนใหญ/ประกอบอาชีพ
ผู ปฏิบัติงานที่มีฝDมือในด านการเกษตรและประมง รองลงมาเป7น พนักงาน
บริการและพนักงานในร านค าและตลาด และอาชีพพื้นฐานต/างๆ ในด านการขาย 
การบริการ เป7นต น 
 หากเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบกับแรงงานในระบบ พบว/า 
ผู ปฏิบัติงานที่มีฝDมือในด านการเกษตรและประมง และ พนักงานบริการและ
พนักงานในร านค าและตลาด เป7นแรงงานนอกระบบ (ร อยละ 93.7 และ 64.6 
ตามลําดับ) มากกว/าแรงงานในระบบ (ร อยละ 6.3 และ 35.4 ตามลําดับ) 
ในขณะที่อาชีพผู ประกอบวิชาชีพด านต/างๆ ผู ประกอบวิชาชีพด านเทคนิคสาขา
ต/างๆ เสมียน และผู ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร เป7นต น จะเป7นแรงงาน
ในระบบมากกว/าแรงงานนอกระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 5  ร อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2558 

แรงงานนอกระบบ 

43.2

21.8

43.1

93.7

64.6

6.2

10.8

7.4

32.4

56.8

78.2

56.9

6.3

35.4

93.8

89.2

92.6

67.6

แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ

ผู บัญญัตกิฎหมาย

เสมียน

ผู ประกอบวิชาชีพด านเทคนิค

พนักงานบริการ

ผู ปฏิบัตงิานด านการเกษตรฯ

ผู ประกอบวิชาชีพด านต�างๆ

ผู ปฏิบัตงิานทางฝ5มือ

ผู ปฏิบัตกิารโรงงาน

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต�างๆ

อาชีพ

0.0 50.0 100.0 ร อยละ
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เมื่อเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ  
จะเห็นได ว/า แรงงานในระบบส/วนใหญ/ประกอบอาชีพผู ปฏิบัติการโรงงานและ
เครื่องจักร 2.9 ล านคน รองลงมาเป7นพนักงานบริการและพนักงานขาย 
ในร านค า 2.6 ล านคน และผู ปฏิบัติงานด านความสามารถทางฝDมือและธุรกิจ
การค า 2.4 ล านคน ในขณะที่แรงงานนอกระบบส/วนใหญ/ประกอบอาชีพ
ผู ปฏิบัติงานที่มีฝDมือในด านการเกษตรและประมง 11.4 ล านคน รองลงมาเป7น
พนักงานบริการและพนักงานขายในร านค า 4.7 ล านคน และผู ปฏิบัติงาน 
ด านความสามารถทางฝDมือและธุรกิจการค า 1.8 ล านคน เป7นต น 
 

          ตาราง 2  จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2558 
หน�วย : ล านคน 

ในระบบ นอกระบบ 
อาชีพ 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวม 16.9 9.1 7.8 21.4 11.7 9.7 
 ผู บัญญัติกฎหมาย ข าราชการ ระดับอาวุโส 1.0 0.7 0.3 0.5 0.4 0.1 
           และผู จัดการ       
 ผู ประกอบวิชาชีพด านต/าง ๆ 2.0 0.8 1.2 0.2 0.1 0.1 
 ผู ประกอบวิชาชีพด านเทคนิคสาขาต/าง ๆ 1.6 0.8 0.8 0.2 0.1 0.1 
 เสมียน 1.4 0.4 1.0 0.1 0.0 0.1 
 พนักงานบริการและพนักงานขาย 2.6 1.1 1.5 4.7 1.8 2.9 
          ในร านค า        
 ผู ปฏิบัติงานท่ีมีฝDมือในด านการเกษตร 0.8 0.5 0.3 11.4 6.4 5.0 
          และประมง       
 ผู ปฏิบัติงานด านความสามารถทางฝDมือ 2.4 1.9 0.5 1.8 1.3 0.5 
           และธุรกิจการค า       
 ผู ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร  2.9 1.9 1.0 0.8 0.7 0.1 
 อาชีพข้ันพ้ืนฐานต/าง ๆ ในด านการขาย 2.2 1.0 1.2 1.7 0.9 0.8 

 2.2 อุตสาหกรรมของแรงงานนอกระบบ 

 ผู ที่ทํ างานเป7นแรงงานนอกระบบส/วนใหญ/  ทํ างานอยู/ ในสาขา
เกษตรกรรมร อยละ 56.0 รองลงมาเป7นสาขาการขายส/ง การขายปลีก  
การซ/อมแซมยานยนตK รถจักรยานยนตK ของใช ส/วนบุคคลและของใช ใน
ครัวเรือนร อยละ 16.7 สาขาที่พักแรมและบริการด านอาหารร อยละ 7.9 สาขา

 2.6 

 

 

 

 

 2.4 

2.9 

4.7 

11.4 

1.8 
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การผลิตร อยละ 6.1 สาขาการก/อสร างร อยละ 4.9 ที่เหลือเป7นอุตสาหกรรม
สาขาอื่นๆ จะเห็นได ว/าแรงงานนอกระบบส/วนใหญ/เป7นผู ทํางานเกี่ยวกับ
การเกษตร ซ่ึงแรงงานเหล/านี้เป7นกําลังสําคัญของประเทศที่จะต องพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค/าการผลิต ดังนั้นควรดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ และความช/วยเหลือ 
ด านการทํางานให ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ช่ัวโมงการทํางานต#อสัปดาห2ของแรงงานนอกระบบ 

 สําหรับชั่วโมงการทํางานต/อสัปดาหKของแรงงานนอกระบบ พบว/า ส/วนใหญ/
ทํางานมากกว/า 30 ชั่วโมงต/อสัปดาหK ประมาณ 18.1 ล านคน หรือร อยละ 
84.3  ผู ที่ทํางาน 10 – 29 ชั่วโมงต/อสัปดาหK ประมาณ 3.0 ล านคน หรือร อยละ 
14.2 และผู ที่ทํางานต่ํากว/า 10 ชั่วโมงต/อสัปดาหKประมาณ 0.3 ล านคน หรือ
ร อยละ 1.5 

ตาราง 3  จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  จําแนกตามช่ัวโมงการทํางานต�อสัปดาหH พ.ศ. 2558   
หน�วย : ล านคน 

ในระบบ นอกระบบ 
ช่ัวโมงการทํางาน 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
รวม 16.9 9.1 7.8 21.4 11.7 9.7 

ตํ่ากว/า 10 ชั่วโมง 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 
10 – 29 ชั่วโมง 0.7 0.4 0.3 3.0 1.5 1.5 
30 – 49 ชั่วโมง 13.1 6.9 6.2 12.6 7.0 5.6 
50 ชั่วโมงข้ึนไป 3.0 1.7 1.3 5.5 3.0 2.5 

แผนภูมิ 6    ร อยละของแรงงานนอกระบบ   จําแนกตามอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ พ.ศ. 2558 
 

เกษตรกรรม  56.0 %

ที่พกัแรมและบริการ
ด านอาหาร 7.9 %

อื่นๆ 8.4% ก�อสร าง 4.9 %

การผลิต 6.1 %

การขายส�ง ขายปลีก 
16.7 %
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2.4 ค#าจ�างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ 

 เม่ือพิจารณาข อมูลเกี่ยวกับค/าจ างหรือเงินเดือน ในการสํารวจมีการเก็บ
รวบรวมข อมูลเฉพาะผู ที่มีสถานภาพการทํางานเป7นลูกจ างเท/านั้น ซ่ึงประกอบด วย
ลูกจ างเอกชนและรัฐบาล โดยรวบรวมข อมูลตามประเภทของค/าจ างที่ได รับ
รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาหKและรายเดือน แล วจึงทําการแปลงเป7นรายเดือน  

 จากผลการสํารวจ พบว/า แรงงานนอกระบบที่มีสถานภาพการทํางานเป7น
ลูกจ าง ได รับค/าจ างเฉลี่ยต/อเดือนในสาขาการไฟฟMา กNาซ ไอน้ํา และระบบปรับ
อากาศมากที่สุด โดยได รับค/าจ างเฉลี่ย 21,095 บาท ในขณะที่สาขา
เกษตรกรรม การปPาไม  และการประมงได รับค/าจ างเฉลี่ยต/อเดือนน อยที่สุด 
5,010 บาท 
 เม่ือเปรียบเทียบค/าจ างเฉลี่ยต/อเดือนของแรงงานนอกระบบกับแรงงานใน
ระบบที่มีสถานภาพทํางานเป7นลูกจ าง พบว/า ค/าจ างเฉลี่ยต/อเดือนแตกต/างกัน
อย/างชัดเจน คือ  แรงงานในระบบได รับค/าจ างเฉลี่ย 14,427 บาทต/อเดือน   
ซ่ึงได รับมากกว/าแรงงานนอกระบบถึงประมาณ 2.2 เท/า (แรงงานนอกระบบ
ได รับค/าจ างเฉลี่ยต/อเดือน 6,583 บาทต/อเดือน)  หากพิจารณาเป7นรายอุตสาหกรรม 
พบว/า ค/าจ างเฉลี่ยต/อเดือนของแรงงานนอกระบบน อยกว/าแรงงานในระบบ 
ทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาการเกษตรกรรมซ่ึงมีจํานวนแรงงาน
นอกระบบค/อนข างมาก ได รับค/าจ างเฉลี่ยเพียง 5,010 บาทต/อเดือน ขณะที่
แรงงานในระบบได รับค/าจ างเฉลี่ย 6,458 บาทต/อเดือน  

จะเห็นได ว/า  แรงงานนอกระบบได รับ
ค/ าจ า งห รือ เ งิน เดื อนค/อนข า งต่ํ า เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ   
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  ตาราง 4  ค�าจ างหรือเงินเดือนเฉล่ียของแรงงานในระบบและนอกระบบท่ีมีสถานภาพการทํางานเปIน  
               ลูกจ าง   จําแนกตามอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2558 

หน�วย : บาท/เดือน 

อุตสาหกรรม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 

รวม 14,427 6,583 
 เกษตรกรรม การปPาไม  และการประมง 6,458 5,010 
 การทําเหมืองแร/ และเหมืองหิน 21,745 9,264 
 การผลิต 12,464 6,624 
 การไฟฟMา กNาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 30,306 21,095 
 การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสียฯ 13,596 7,458 
 การก/อสร าง 11,169 7,273 
 การขายส/ง การขายปลีก การซ/อมแซมยานยนตKฯ 12,049 7,465 
 การขนส/ง สถานท่ีเก็บสินค าฯ 17,732 13,273 
 กิจกรรมโรงแรมและการบริการด านอาหาร 10,849 7,848 
 ข อมูลข/าวสารและการสื่อสาร 24,753 10,363 
 กิจการทางการเงินและการประกันภัย 23,366 13,433 
 กิจกรรมด านอสังหาริมทรัพยK 15,847 7,756 
 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรK และเทคนิค 26,506 7,831 
 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 12,675 7,570 
 การบริหารราชการและการปMองกันประเทศฯ 17,082 8,174 
 การศึกษา 24,171 8,140 
 กิจกรรมด านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะหK 18,690 5,958 
 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 12,529 7,340 
 กิจกรรมบริการด านอ่ืนๆ 10,752 6,653 
 กิจกรรมการจ างงานในครัวเรือนส/วนบุคคลฯ 8,642 5,894 
 กิจกรรมขององคKกรระหว/างประเทศ 37,741 - 
 ไม/ทราบ 17,255 9,000 
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3. การได�รับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 

3.1 การได�รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ 

แรงงานนอกระบบ จํานวน 3.5 ล านคน ที่ได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การทํางาน ส/วนใหญ/  ได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง  
มากที่สุดร อยละ 63.4  รองลงมาเป7นการพลัดตกหกล มร อยละ 17.4   การชน/
กระแทกร อยละ 6.5 ถูกไฟ/น้ําร อนลวกร อยละ 5.9  ได รับอุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะร อยละ 3.3 ได รับสารเคมีที่เป7นอันตรายร อยละ 3.0 และไฟฟMาช็อต
ร อยละ 0.2 ที่เหลือเป7นอื่นๆ   จากลักษณะของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่
ได รับนี้ อาจจะเป7นเพราะการทํางานโดยไม/มีกฎเกณฑK และกฎระเบียบมาดูแล 

 ในขณะที่แรงงานในระบบส/วนใหญ/ได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก 
การพลัดตกหกล มร อยละ 59.4 รองลงมาเป7นของมีคมบาด/ทิ่ม/แทงร อยละ 
14.4 และได รับสารเคมีที่เป7นอันตรายร อยละ 14.0 เป7นต น 
 
 

 

 

                                                                                                                          ร อยละ 
ในระบบ นอกระบบ การได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 

จากการทํางาน รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ของมีคมบาด/ท่ิม/แทง  14.4   14.4   14.5  63.4  16.4   18.7  
พลัดตกหกล ม  59.4   57.3   63.8  17.4  63.1   63.8  
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ   4.4    2.9    7.6  3.3   3.1   10.0  
ถูกไฟ/นํ้าร อนลวก   5.4    6.1    3.9  5.9   4.5    1.5  
การชน/กระแทกโดยวัสดุ   1.0    1.4    0.2  6.5   0.4    0.1  
ได รับสารเคมี  14.0   16.4    9.0  3.0   8.0    4.3  
ไฟฟMาช็อต   0.9    1.0    0.6  0.2   4.1    1.4  
อ่ืนๆ   0.5    0.5    0.4 0.3   0.4    0.2  

 

ตาราง 5  ร อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ   จําแนกตามการได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน   
             พ.ศ. 2558  
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3.2 วิธีการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 

 สําหรับการรักษาพยาบาลของผู ทํางานที่ เป7นแรงงานนอกระบบ               
เม่ือได รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน 3.5 ล านคนนั้น ส/วนใหญ/
ร อยละ 70.4 เป7นผู ที่ได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเล็กน อยจึงไม/ได ไปรับการ
รักษา รองลงมาร อยละ 22.4 ไปซ้ือยาจากร านขายยาและนําไปรักษาเอง  

สําหรับผู ทํางานที่เป7นแรงงานนอกระบบซ่ึงได บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การทํางาน และจําเป7นต องไปรักษาพยาบาลต/อในสถานพยาบาลนั้นมีจํานวน 
1.8 แสนคน หรือร อยละ 5.1 ของแรงงานนอกระบบที่ได รับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการทํางานทั้งหมด โดยแยกเป7นผู ที่ต องไปรับการรักษาพยาบาล
ต/อในสถานพยาบาลไม/เกิน 3 วันร อยละ 3.4  ผู ที่ต องปรับการรักษาพยาบาล
ต/อในสถานพยาบาลเกิน 3 วันร อยละ 1.6  และผู ที่ต องไปรับการรักษาพยาบาล 
ต/อในสถานพยาบาลเพราะสูญเสียอวัยวะบางส/วนร อยละ 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 7 ร อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม วิธีการรกัษาพยาบาล พ.ศ. 2558 
 

0.1 % 1.6 % 3.4 %

22.4 %

70.4 %

2.1%

ไม�ได รับการรักษาพยาบาล 

ซื้อยามารักษา
เอง ต องรับการรักษาพยาบาลไม�เกิน 3 วัน 

ต องรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน 

ต องรับการรักษาเพราะสูญเสียอวัยวะบางส�วน 

ไม�ทราบ 
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3.3 การใช�สวัสดิการในการเบิกจ#ายค#ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 

 ผู ทํางานที่เป7นแรงงานนอกระบบที่ได บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ
ทํางาน และจําเป7นต องไปรักษาพยาบาลต/อในสถานพยาบาลจํานวน 1.8  
แสนคนนั้น แรงงานนอกระบบที่ใช สวัสดิการในการเบิกจ/ายค/ารักษาพยาบาล 
คือ การใช บัตรประกันสุขภาพถ วนหน ามากที่สุด 1.1 แสนคน หรือร อยละ 62.6  
รองลงมาใช ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชน 1.3 หม่ืนคน หรือ 
ร อยละ 7.0  และใช สวัสดิการข าราชการ 4 พันคน หรือร อยละ 2.2  

ส/วนแรงงานนอกระบบที่ไม/ได ใช สวัสดิการในการเบิกจ/ายค/ารักษา 
พยาบาลนั้น ส/วนใหญ/เป7นการจ/ายค/ารักษาพยาบาลเองถึง 4.8 หม่ืนคน หรือ
ร อยละ 26.3 รองลงมาเป7นนายจ างจ/ายให ร อยละ 0.6 และบิดา/มารดา/ญาติ/
เพื่อนจ/ายให ร อยละ 0.3 ที่เหลือเป7นอื่นๆ เช/น คู/กรณีจ/ายให  ที่ทํางานมี
สถานพยาบาล ร อยละ 0.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 8 ร อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการใช สวัสดิการในการเบิกจ�าย 
ค�ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 

 

62.6% 

 
26.3% 

 
7.0% 

0.6% 

 
2.2%  

0.3% 

ไม/ใช สวัสดิการ ใช สวัสดิการ 

บัตรประกัน
สุขภาพ 
ถ วนหน า  

 

ใช ประกัน
สุขภาพกับ

บริษัท
ประกันภัย  

 

สวัสดิการ
ข าราชการ/
ข าราชการ
บํานาญ/

รัฐวิสาหกิจ  
 

จ�ายเอง  
 

นายจ าง
จ�ายให   

 

บิดา/
มารดา/
ญาติ/
เพ่ือน  
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 เม่ือเปรียบเทียบข อมูลระหว/างแรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบ 
พบว/า ส/วนใหญ/แรงงานนอกระบบใช สวัสดิการเบิกจ/ายค/ารักษาพยาบาลโดย
การใช บัตรประกันสุขภาพถ วนหน า ในขณะที่แรงงานในระบบส/วนใหญ/ 
ใช สวัสดิการประกันสังคม 
    ตาราง 6  จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบท่ีได รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานและต องไปรับ 
                การรักษาต�อในสถานพยาบาล จําแนกตามการใช สวัสดิการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2558 

หน�วย : คน 

ในระบบ นอกระบบ 
การใช สวัสดิการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวม 114,511  85,311   29,200  181,384 22,750   58,635  

ไม�ใช สวัสดิการการเบกิจ�ายค�ารักษาพยาบาล  21,853  16,471    5,381   49,349   35,545   13,804  
1. นายจ าง    4,449    4,213       236  1,056    1,056  - 
2. บิดา / มารดา / ญาติ / เพื่อน - - - 479      479  - 
3. จ/ายเอง  17,404  12,258     5,145  47,814  34,010   13,804  

ใช สวัสดิการการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล  91,073  67,708   23,365  130,146  85,784   44,362  
4. บัตรประกันสุขภาพถ วนหน า   16,707  12,947     3,760  113,475  74,438    39,037  
5. ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน   59,497  44,516  14,981  -          -            -   
6. สวัสดิการข าราชการ /ข าราชการบํานาญ     8,298    6,394     1,904  4,028    1,682     2,346  
    / รัฐวิสาหกิจ       
7. ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย    6,571    3,851    2,720  12,643    9,664     2,979  
8. อ่ืน ๆ เช/น คู/กรณีจ/ายให   ที่ทํางาน    1,586    1,131      454  1,890    1,421        469  
    มีสถานพยาบาล       

4. ป7ญหาของแรงงานนอกระบบ 

 เพื่อให หน/วยงานที่เกี่ยวข อง ได รับทราบความเห็นและข อเสนอแนะจาก  
ผู ทํางานที่เป7นแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถิติแห/งชาติจึงได สอบถาม ปUญหา
ของแรงงานนอกระบบ ซ่ึงสนใจปUญหา 3 ด าน คือ จากการทํางาน   ความไม/
ปลอดภัยในการทํางาน  และสภาพแวดล อมในการทํางาน พบว/า  จากแรงงาน
นอกระบบ 21.4 ล านคน  เป7นผู มีปUญหา จํานวน 6.3 ล านคน หรือร อยละ 
29.4  ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด  โดยมีปUญหาจากการทํางานร อยละ 69.8  
จากสภาพแวดล อมในการทํางานร อยละ  46.0 และความไม/ปลอดภัยในการ
ทํางานร อยละ 34.9  ทั้งนี้แรงงานนอกระบบหนึ่งคนอาจจะพบปUญหาได 
มากกว/า 1 ด าน   
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 พิจารณาถึงรายละเอียดของปUญหาในแต/ละด าน ได ดังนี ้

 4.1 ป7ญหาจากการทํางาน 

 เม่ือพิจารณาถึงปUญหาจากการทํางาน พบว/า ผู ทํางานที่เป7นแรงงงาน
นอกระบบส/วนใหญ/มีปUญหาเกี่ยวกับค/าตอบแทนร อยละ 51.5  รองลงมาเป7น
การทํางานหนักร อยละ 18.2 และงานที่ทําไม/ได รับการจ างอย/างต/อเนื่อง  
ร อยละ 18.1  เป7นต น 

 หากเปรียบเทียบกับช/วงเวลาเดียวกันของปDที่ผ/านมา จะเห็นว/าแรงงาน
นอกระบบที่มีปUญหาจากการทํางานในเร่ืองของงานไม/ได รับการจ างอย/าง

ต/อเนื่องเพิ่มข้ึนจากร อยละ 15.5 เป7นร อยละ 
18.1 ในขณะที่ค/าตอบแทนและการทํางาน
หนักลดลงจากร อยละ 52.6 เป7นร อยละ 51.5  
และจากร อยละ 20.2 เป7นร อยละ 18.2 
ตามลําดับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 9  ร อยละของแรงงานนอกระบบ  จําแนกตามปMญหาจากการทํางาน  
พ.ศ. 2557 – 2558 
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 4.2 ป7ญหาความไม#ปลอดภัยในการทํางาน  

 เม่ือพิจารณาถึงปUญหาความไม/ปลอดภัยในการทํางาน พบว/า  แรงงงาน
นอกระบบส/วนใหญ/ได รับสารเคมีเป7นพิษมากที่สุดร อยละ 62.3  รองลงมาเป7น 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เป7นอันตรายร อยละ 19.1  ได รับอันตรายต/อระบบหู/
ระบบตาร อยละ 5.9 และอื่นๆ เช/น ทํางานในที่สูง/ใต น้ํา/ใต ดิน ความไม/สงบ / 
ก/อการร าย เป7นต น 
 หากเปรียบเทียบกับช/วงเวลาเดียวกันของปDที่ผ/านมา จะเห็นว/า               
มีปUญหาไม/แตกต/างกันมากนัก ส/วนใหญ/มีปUญหาเกี่ยวกับการได รับสารเคมี 
เป7นพิษ และเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่เป7นอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 10   ร อยละของแรงงานนอกระบบ  จําแนกตามปMญหาความไม�ปลอดภัยในการทํางาน   
พ.ศ. 2557 – 2558 

ได รับอันตราย 
ระบบห ู/ระบบตา 

ทํางานในที่สูง/ ใต นํ้า/ 
 ใต ดิน 

อ่ืนๆ และไม�ทราบ เครื่องจักร/เครื่องมือ 
ที่เปIนอันตราย 

ได รับสารเคม ี
เปIนพิษ 
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4.3 ป7ญหาสภาพแวดล�อมในการทํางาน  

 สําหรับสภาพแวดล อมในการทํางาน  ผู ทํางานที่เป7นแรงงงานนอกระบบมี
ปUญหาในเรื ่องอิร ิยาบถในการทํางาน คือ ไม/ค/อยได เปลี ่ยนลักษณะท/า/
อิริยาบถในการทํางานมากที่สุด คือ ร อยละ 39.4 รองลงมาเป7น การทํางานมี
ฝุPน ควัน กลิ่น ร อยละ 25.1  และมีแสงสว/างไม/พอ ร อยละ 16.4 เป7นต น และ
เม่ือเปรียบเทียบกับปD 2557 พบว/า แรงงานนอกระบบยังคงประสบปUญหาใน
ด านนี้ไม/แตกต/างกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 11   ร อยละของแรงงานนอกระบบ  จําแนกตามปMญหาจากสภาพแวดล อมในการทํางาน   
พ.ศ. 2557 – 2558 

อ่ืน ๆ และไม�ทราบ 

ที่ทํางานอากาศไม�ถ�ายเท 

ที่ทํางานคับแคบ 

ที่ทํางานไม�สะอาด 

เสียงดัง 

แสงสว�างไม�พอ 

ฝุOน ควัน กล่ิน 

อิริยาบถในการทํางาน 
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ภาคผนวก 
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ความเป�นมาและวตัถุประสงค� 
  สํานักงานสถิติแห�งชาติ ให�ความสําคัญกับข�อมูลแรงงานนอกระบบ จึงได�

ดําเนินการสํารวจแรงงานนอกระบบข้ึนเป$นคร้ังแรก ในป% 2548 เพื่อให�มีข�อมูล
ใช�อย�างต�อเนื่อง จึงได�ดําเนินการสํารวจเป$นประจําทุกป% โดยดําเนินการสํารวจ
พร�อมกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในไตรมาสที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป$นการตอบสนองความต�องการใช�ข�อมูล
แก�หน�วยงานต�างๆ ในการวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 
และใช�เป$นฐานข�อมูลเพื่อศึกษาถึงความต�องการที่ชัดเจนต�อแรงงานนอกระบบ
ในการขยายความคุ�มครองและการประกันสังคมให�ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทาํให�
ผู�ทํางานที่เป$นแรงงานนอกระบบได�เข�าถึงการประกันสังคมและความคุ�มครอง
จากการทํางาน ให�ได�รับความเป$นธรรม มีความม่ันคง ซ่ึงจะทําให�แรงงานนอก
ระบบเหล�านี้มีสุขภาวะจากการทํางานที่ดีข้ึน 
 ดังนั้นวัตถุประสงค=ของการสํารวจแรงงานนอกระบบ เพื่อเก็บรวบรวม
ข�อมูลเกี่ยวกับจํานวน และลักษณะต�าง ๆ ของประชากรที่มีงานทําที่ไม�ได�รับ
ความคุ�มครอง และไม�มีหลักประกันทางสังคม และไม�ได�รับความคุ�มครองจาก
การทํางานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงข�อมูลที่ได�จากการสํารวจ ได�แก� 
 1) จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 2) ลักษณะทางประชากรและสังคมที่สําคัญของแรงงานในระบบและ

นอกระบบ เช�น อาย ุเพศ การศึกษาที่สําเร็จ อาชีพ อตุสาหกรรม และ
ชั่วโมงการทํางาน เป$นต�น  

 3) ข�อมูลอื่น ๆ เกีย่วกับการได�รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน สิทธิ
การรักษาพยาบาล และปBญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางาน เป$นต�น 

คุ�มรวม 
 ประชากรที่อาศัยอยู�ในครัวเรือนส�วนบุคคลและครัวเรือนกลุ�มบุคคล 
การเก็บรวบรวมข�อมูล  

ดําเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร�อมกับการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรระหว�างวันที่ 1 – 12 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน 2558 โดยมีครัวเรือนที่ตกเป$นตัวอย�างทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน
ตัวอย�าง 
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คํานิยาม 
 1. แรงงานในระบบ หมายถึง ผู� มีงานทําที่ ได� รับความคุ�มครองหรือ
หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ได�แก" 
 1. ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา ของราชการส"วนกลาง ราชการส"วน
ภูมิภาค และราชการส"วนท�องถ่ิน  
 2. ลูกจ�างรัฐวิสาหกิจ  
 3. ครูใหญ"หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว"าด�วยโรงเรียน
เอกชน  
 4. ลูกจ�างของรัฐบาลต"างประเทศหรือองค4การระหว"างประเทศ  
 5. ลูกจ�างที่ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายแรงงาน 
 6. ผู�มีงานทําที่ประกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 

  2. แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู�มีงานทําที่ไม"ได�รับความคุ�มครอง หรือไม"มี
หลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช"นเดียวกับแรงงานในระบบ 

3. ผู�มีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ป;ข้ึนไป และในสัปดาห4แห"ง  
การสํารวจ  มีลักษณะอย"างหนึ่งอย"างใด ดังต"อไปนี้ 

 1.  ได�ทํางานตั้งแต" 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยได�รับค"าจ�าง เงินเดือน ผลกําไร 
เงินป?นผล ค"าตอบแทนที่มีลักษณะอย"างอื่นสําหรับผลงานที่ทําเป@น เงินสด หรือ
สิ่งของ 

 2. ไม"ได�ทํางาน หรือทํางานน�อยกว"า 1 ชั่วโมงแต"เป@นบุคคลที่มี 
ลักษณะอย"างหนึ่งอย"างใด ดังต"อไปนี้  (ซ่ึงจะถือว"าเป@น ผู�ท่ีปกติมีงานประจํา) 
 2.1 ยังได�รับค"าตอบแทน ค"าจ�าง หรือผลประโยชน4อื่นๆ หรือ  

ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว"างที่ไม"ได�ทํางาน 
 2.2 ไม"ได�รับค"าตอบแทน ค"าจ�าง หรือผลประโยชน4อื่น ๆ หรือ 

ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว"างที่ไม"ได�ทํางาน แต"ยังมี
งานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา 

 3. ทํางานอย"างน�อย 1 ชั่วโมง โดยไม"ได�รับค"าจ�างในวิสาหกิจ หรือ 
ไร"นาเกษตรของหัวหน�าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 
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4. งาน หมายถึง กิจการที่ทําที่มีลักษณะอย"างหนึ่งอย"างใด ดังต"อไปนี้ 
 1. กิจการที่ทําแล�วได�รับค"าตอบแทนเป@นเงินหรือสิ่งของ ค"าตอบแทน

ที่เป@นเงิน อาจจ"ายเป@นรายเดือน  รายสัปดาห4  รายวัน  หรือรายชิ้น  
 2. กิจการที่ทําแล�วได�ผลกําไร หรือหวังที่จะได�รับผลกําไร หรือ 

ส"วนแบ"งเป@นการตอบแทน  
 3. กิจการที่ทําให�กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม"ได�รับ 

ค"าจ�างหรือผลกําไรตอบแทนอย"างใดซ่ึงสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้น
จะมีสถานภาพการทํางาน  เป@นประกอบธุรกิจส"วนตัว หรือนายจ�าง 

5. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู" การจัด
จําแนกประเภทอาชีพ  ใช�ตาม International Standard Classification of 
Occupation, (ISCO – 08) ขององค4การแรงงานระหว"างประเทศ (ILO) 

6. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได� ดําเนินการ 
โดยสถานประกอบการที่บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู" หรือประเภท ของธุรกิจ  
ซ่ึงบุคคลนั้นได�ดําเนินการอยู"ในสัปดาห4แห"งการสํารวจ การจัดจําแนกประเภท
อุตสาหกรรม ใช�ตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 
2009) 

7. สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ 
ที่ทํางานหรือธุรกิจ แบ"งออกเป@น 5 ประเภท คือ 

 1.  นายจ�าง หมายถึง ผู�ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกําไร 
หรือส"วนแบ"ง และได�จ�างบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจ�าง 
 2. ประกอบธุรกิจส*วนตัวโดยไม*มีลูกจ�าง หมายถึง ผู�ประกอบธุรกิจ 
ของตนเองโดยลําพังผู�เดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมาร"วมกิจการด�วยเพื่อหวัง  ผลกําไร 
หรือส"วนแบ"ง และไม"ได�จ�างลูกจ�าง แต"อาจมีสมาชิกในครัวเรือน หรือ ผู�ฝ^กงาน
มาช"วยทํางานโดยไม"ได�รับค"าจ�าง หรือค"าตอบแทนอย"างอื่นสําหรับงานที่ทํา 

 3. ช*วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม*ได�รับค*าจ�าง หมายถึง ผู�ที่ช"วย 
ทํางานโดยไม"ได�รับค"าจ�างในไร"นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน ครัวเรือน 
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 4. ลูกจ�าง หมายถึง  ผู�ที่ทํางานโดยได�รับค"าจ�างเป@นรายเดือน    
รายสัปดาห4 รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ"าย  ค"าตอบแทนที่ได�รับจากการทํางาน  
อาจจะเป@นเงิน หรือสิ่งของ 
 ลูกจ�างแบ*งออกเป3น 3 ประเภท 
 4.1 ลูกจ�างรัฐบาล หมายถึง ข�าราชการ พนักงานเทศบาล 

พนักงานองค4การบริหารส"วนจังหวัด เจ�าหน�าที่องค4การ 
ระหว"างประเทศ ตลอดจนลูกจ�างประจํา และชั่วคราวของ 
รัฐบาล 

 4.2 ลูกจ�างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู�ที่ทํางานให�กับหน"วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

 4.3 ลูกจ�างเอกชน หมายถึง ผู�ที่ทํางานให�กับเอกชน หรือธุรกิจ 
ของเอกชน รวมทั้งผู�ที่รับจ�างทํางานบ�าน 

 5.  การรวมกลุ*ม หมายถึง กลุ"มคนทีม่าร"วมกันทํางานโดยมี 
วัตถุประสงค4เพื่อพึ่งตนเอง และช"วยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกแต"ละคนมี 
ความเท"าเทียมกัน ในการกําหนดการทํางานทุกข้ันตอน ไม"ว"าเป@นการลงทุน 
การขาย งานอื่นๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบ"งรายได�ให�แก"สมาชิก ตามที่
ตกลงกัน (การรวมกลุ"มดังกล"าวอาจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ4 หรือไม"
ก็ได�)  
 การจัดจําแนกประเภทสถานภาพการทํางาน ใช�ตาม International 
Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93)   ของ 
องค4การแรงงานระหว"างประเทศ (ILO) มีสถานภาพการทํางานเพิ่มข้ึนอีก 
1 กลุ"มคือ การรวมกลุ"ม (Member of Producers’ Cooperative) 

8. ช่ัวโมงทํางาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานจริงทั้งหมด ในสัปดาห4 
แห"งการสํารวจ สําหรับผู�ที่มีงานประจําซ่ึงไม"ได�ทํางานในสัปดาห4แห"งการสํารวจ
ให�บันทึกจํานวนชั่วโมงเป@น 0 ชั่วโมง 
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9. ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
 ได�จําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ  ดังนี ้
 1. ไม*มีการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่ไม"เคยเข�าศึกษาในโรงเรียนหรือ 
ไม"เคยได�รับการศึกษา 
 2. ตํ่ากว*าประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากว"า
ชั้นประถมป;ที่ 6  หรือชั้นประถมป;ที่ 7  หรือชั้น ม.3 เดิม 
 3. สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต" 
ชั้นประถมป;ที่ 6 หรือชั้นประถมป;ที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมข้ึนไป แต"ไม"สําเร็จ 
ระดับการศึกษาที่สูงกว"า 
 4. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนต�น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา 
ตั้งแต"ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมข้ึนไป  แต"ไม"สําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว"า 
 5. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท 

สามัญศึกษาตั้งแต"ชั้น ม.6   ม.ศ.5  หรือ  ม.8  เดิมข้ึนไป 
แต"ไม"สําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว"า 

 5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาํเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษา หรือวิชาชีพที่เรียนต"อจากระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�นหรือเทียบเท"า   โดยมีหลักสูตรไม"เกิน 3 ป;  และ  

  ไม"สําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว"า 
 5.3 วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลทีส่ําเร็จการศึกษาประเภท 

วิชาการศึกษา(การฝ^กหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท"าข้ึนไป แต"ไม"สําเร็จระดับการศึกษาที ่สูงกว"า 

 6. อุดมศึกษา 
 6.1 สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญ 
ศึกษาหรือสายวิชาการ โดยได�รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 
 6.2 สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพที่ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท"า
อนุปริญญา ปริญญาตรี 
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 6.3 สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สาํเร็จการศึกษาประเภท 
วิชาการศึกษา และได�รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  
 7. อาชีวศึกษาระยะส้ัน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือ 
การฝ^กอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไม"เกิน 1 ป; และได�รับ ประกาศนียบัตร
หรือใบรับรอง เม่ือสําเร็จการศึกษาพื้นความรู�ของผู�เข�าเรียน ได�กําหนดให�แตกต"าง
ตามวิชาเฉพาะแต"ละอย"างที่เรียน แต"อย"างต่ําต�องจบ ประถมป;ที่ 4 หรือเทียบเท"า 
 8. อ่ืน ๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไม"สามารถเทียบชั้นได� 




