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ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ค ำน ำ 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบ

เป็นครั้งแรกในปี 2548 โดยด ำเนินกำรส ำรวจพร้อมกับกำรส ำรวจภำวะ 
กำรท ำงำนของประชำกรในไตรมำสที่ 3 (เดือนกรกฎำคม -กันยำยน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนและลักษณะต่ำงๆ ของ
ประชำกรที่มีงำนท ำที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคม
จำกกำรท ำงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำร
วำงแผนบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับแรงงำนนอกระบบ และใช้เป็นฐำนข้อมูล  
เพื่อศึกษำถึงควำมต้องกำรที่ชัดเจนต่อแรงงำนนอกระบบในกำรขยำยควำม
คุ้มครอง และประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ  

ดังนั้นส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ หวังว่ำข้อมูลกำรส ำรวจแรงงำน 
นอกระบบที่เผยแพร่ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสถิติให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทรำบถึง
ลักษณะที่ส ำคัญของแรงงำนนอกระบบ ได้แก่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ 
ลักษณะกิจกรรมในกำรผลิต ชั่วโมงกำรท ำงำน รำยได้ และปัญหำจำกกำร
ท ำงำน เพื่อให้หน่วยงำนที่ดูแลด้ำนแรงงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้มี
ช่องทำงที่จะเข้ำถึงและเตรียมควำมพร้อมให้กับแรงงำนนอกระบบเหล่ำนี้  
เพื่อสำมำรถยกระดับและสร้ำงควำมเสมอภำคต่อกลุ่มแรงงำนนอกระบบให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งกับตัวแรงงำนเองและครอบครัวต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร   

 การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 จากจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 
38.3 ล้านคน พบว่า เป็นแรงงานนอกระบบร้อยละ 55.6 คือผู้มีงานท าที่ไม่ได้
รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน และอีก 
ร้อยละ 44.4 เป็นผู้ท างานที่ได้รับความคุ้มครอง หรือมีหลักประกันทางสังคม
จากการท างาน หรือเรียกว่าแรงงานในระบบ ผลการส ารวจสรุป ดังนี้ 

1. แรงงำนนอกระบบ 
 ผลการส ารวจตั้งแต่ ปี 2554 - 2559 พบว่า ในช่วงปี 2554-2556 แรงงาน
นอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 24.6 ล้านคน ในปี 2554 เป็น 
25.1 ล้านคน ในปี 2556 ในขณะที่ปี 2557 เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบมีแนวโน้ม
ลดลงจาก 22.1 ล้านคน ในปี 2557 เป็น 21.3 ล้านคน ในปี 2559 เนื่องจาก
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญ และได้ก าหนดมาตรการ นโยบาย รวมทั้งออก
กฎหมายคุ้มครองและจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานนอกระบบ เช่น การประกันสังคม
ตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบจ ำนวนแรงงำนในระบบและนอกระบบ พ.ศ.  2554-2559 
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2.  กำรศึกษำที่ส ำเร็จของแรงงำนนอกระบบ 
 ส าหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบในปี 2559 พบว่า 

ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษาร้อยละ 34.9 รองลงมาเป็น 
แรงงานนอกระบบที่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 27.0 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 13.7 และ
ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 9.1 ตามล าดับ 

 อนึ่ งเป็นที่น่าสั งเกตว่า แรงงานนอกระบบที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในกลุ่มของผู้มี
การศึกษาชั้นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบร อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำมระดับ กำรศึกษำที่ส ำเร็จ  
พ.ศ. 2554-2559 
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3. กำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของแรงงำนนอกระบบ  
 เมื่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2559 

แรงงานนอกระบบร้อยละ 54.8 ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็น 
ภาคการบริการและการค้าร้อยละ 34.0 และภาคการผลิตร้อยละ 11.2 
ตามล าดับ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบที่
ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ภาคการบริการและการค้า 
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบร อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ  
พ.ศ. 2554-2559 
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4. ปัญหำของแรงงำนนอกระบบ 

 ส าหรับปัญหาของแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิม  ๆในแต่ละปี
ไม่แตกต่างกัน ส าหรับปี 2559 พบว่า แรงงานนอกระบบ ต้องการให้ภาครัฐ
ช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนร้อยละ 52.8 การท างานหนัก
ร้อยละ 17.1  และงานที่ท าไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องร้อยละ 16.6  ที่เหลือเป็น
อื่นๆ เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมในการท างาน ของแรงงานนอกระบบ พบว่า 
ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบประสบปัญหาเกี่ยวกับ อิริยาบถในการท างาน  
(ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่าทางในการท างาน) ร้อยละ 46.8 มีฝุ่น ควัน กลิ่น
ร้อยละ 23.8 และมีแสงสว่างไม่พอร้อยละ 13.9 ที่เหลือเป็นอื่นๆ เช่น ที่ท างาน
ไม่สะอาด เสียงดัง ที่ท างานคับแคบ   
  ส่วนปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน ที่แรงงานนอกระบบประสบ
เป็นส่วนใหญ่ คือ ได้รับสารเคมีเป็นพิษร้อยละ 60.6 เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็น
อันตรายร้อยละ 22.1  และได้รับอันตรายต่อระบบหู / ระบบตาร้อยละ 4.6  
ที่เหลือเป็นอื่นๆ เช่น ท างานที่สูง ใต้ดิน ใต้น้ า    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4 ร อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำมปัญหำที่เกิดจำกด ำนกำรท ำงำนที่ส ำ ัญ  
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 ระดับกำรศึกษำที่ส ำเร็จ พ.ศ. 2559 5 
แผนภูมิ 5    ร้อยละของแรงงำนในระบบและนอกระบบ  
 จ ำแนกตำมอำชีพ พ.ศ. 2559 6 
แผนภูมิ 6    ร้อยละของแรงงำนนอกระบบ           
 จ ำแนกตำมอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ พ.ศ. 2559 8 
แผนภูมิ 7  จ ำนวนแรงงำนในระบบ และนอกระบบ  
 จ ำแนกตำมกำรท ำงำน พ.ศ. 2559 9 
แผนภูมิ 8  ร้อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำม 
 วิธีกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2559 12 
แผนภูมิ 9  ร้อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำม 
 กำรใช้สวัสดิกำรในกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
 พ.ศ. 2559 13 
แผนภูมิ 10  ร้อยละของแรงงำนนอกระบบ  จ ำแนกตำม   
 ปัญหำจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2558 – 2559 15 
แผนภูมิ 11  ร้อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำมปัญหำจำก 
 ควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน พ.ศ. 2558 - 2559 16 
แผนภูมิ 12 ร้อยละของแรงงำนนอกระบบ จ ำแนกตำมปัญหำจำก 
 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2558 - 2559 17 
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ตำรำง 2 จ ำนวนแรงงำนในระบบและนอกระบบ จ ำแนกตำมอำชีพ  
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ตำรำง 3 จ ำนวนแรงงำนในระบบและนอกระบบ  
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ส านักงานสถติิแหง่ชาต ิ

สรุปผลการส ารวจ 
 

การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559  จัดท าขึ้นเพื่อให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนออกมาตรการ
คุ้มครองแรงงาน การขยายการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ รวมทั้งการ
พัฒนาแรงงานเหล่านี้ให้เข้าถึงสวัสดิการ และความคุ้มครองต่างๆ ที่พึงจะได้รับ 
เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป  ซึ่งผลการส ารวจสรุปได้
ดังนี้  
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 จ านวนผู้มีงานท าที่เป็นแรงงานในระบบ และนอกระบบ 
 ผลการส ารวจ พบว่า จากผู้มีงานท าทั้งหมด 38.3 ล้านคน เป็นแรงงาน
นอกระบบ 21.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.6 (ชายร้อยละ 54.9 หญิงร้อยละ 
45.1) และเป็นแรงงานในระบบ 17.0 ล้านคน  
หรือร้อยละ 44.4 (ชายร้อยละ 53.5  หญิง
ร้อยละ 46.5)   
 
 
 
 
     ตาราง 1  จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ  จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2554-2559   

                                                                                                            หน่วย : ล้านคน 

ผู้มีงานท า 
พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

รวม 39.3 39.6 39.1 38.4 38.3 38.3 

ชาย 21.1 21.4 21.3 20.9 20.8 20.8 

หญิง 18.2 18.2 17.8 17.5 17.5 17.5 

แรงงานในระบบ 14.7 14.8 14.0 16.3 16.9 17.0 

ชาย 7.9 8.0 7.5 8.8 9.1 9.1 

หญิง 6.7 6.8 6.5 7.5 7.8 7.9 

แรงงานนอกระบบ 24.6 24.8 25.1 22.1 21.4 21.3 

ชาย 13.2 13.4 13.8 12.1 11.7 11.7 

หญิง 11.4 11.4 11.3 10.0 9.7 9.6 



การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 

                                                ส านักงานสถติิแหง่ชาต ิ2 

หากพิจารณาเปรียบเทียบจ านวนแรงงานนอกระบบ  และแรงงาน 
ในระบบเป็นรายภาค พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
เป็นแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ  โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 76.2 แรงงานในระบบร้อยละ 23.8 ภาคเหนือ 
มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 70.4 แรงงานในระบบร้อยละ 29.6 และภาคใต้ 
มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 58.0 แรงงานในระบบร้อยละ 42.0 ในขณะที่
กรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีแรงงานในระบบมากกว่าแรงงานนอกระบบ 
คือกรุงเทพมหานครมีแรงงานในระบบร้อยละ 71.6 แรงงานนอกระบบร้อยละ 
28.4  และภาคกลางมีแรงงานในระบบร้อยละ 58.6 และแรงงานนอกระบบ
ร้อยละ 41.4  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามภาค พ.ศ. 2559 
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1.2 กลุ่มอายุของแรงงานนอกระบบ 

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ  25 – 59 ปี 
ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยท างานมีจ านวนมากที่สุด 15.9 ล้านคน หรือร้อยละ 
74.8 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด รองลงมาเป็น กลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
เป็นวัยสูงอายุที่ยังสามารถท างานได้ 3.6 ล้านคน หรือร้อยละ 16.7 และกลุ่ม
อายุ 15 – 24 ปี 18 ล้านคน หรือร้อยละ 8.5 ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นวัยเยาวชนที่ก าลังเรียนหนังสือ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

แผนภูมิ 2  จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559  
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1.3 ระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบ 

ส าหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษาร้อยละ 61.9  (ระดับประถมศึกษาร้อยละ 
27.0 ต่ ากว่าประถมศึกษาร้อยละ 31.7 และไม่มีการศึกษาร้อยละ 3.2)  ระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ 29.0 (มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.3 และมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 13.7) ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 9.1 และที่ เหลือเป็น
การศึกษาอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ  จ าแนกตามระดับการศ กษาที่ส าเร็จ พ.ศ. 2559 
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และเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่ส าเร็จของแรงงานนอกระบบ และ
แรงงานในระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่
ค่อนข้างต่ าคือไม่เกินระดับประถมศึกษา ในขณะที่แรงงานในระบบส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4 จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จ าแนกตามระดับการศ กษาที่ส าเร็จ พ.ศ. 2559 
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2. ลักษณะการท างานที่ส าคัญ 

2.1 อาชีพของแรงงานนอกระบบ 
 เมื่อพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ ในปี 2559 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 93.1 รองลงมา
เป็น พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดร้อยละ 64.0 และอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือร้อยละ 44.9 เป็นต้น 
 หากเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบกับแรงงานในระบบ พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง และ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด เป็นแรงงานนอกระบบ (ร้อยละ 93.1 และ 64.0 
ตามล าดับ) มากกว่าแรงงานในระบบ (ร้อยละ 6.9 และ 36.0 ตามล าดับ) 
ในขณะที่อาชีพเสมียน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคนิคสาขาต่างๆ และผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร เป็นต้น จะเป็น
แรงงานในระบบมากกว่าแรงงานนอกระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5  ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2559 
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เมื ่อเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบ และแรงงานในระบบ  
จะเห็นได้ว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ 
ในด้านการเกษตรและประมง 11.0 ล้านคน รองลงมาเป็นพนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้า 4.9 ล้านคน และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีม ือและธุรกิจการค้า 2.0 ล ้านคน ในขณะที ่แรงงานในระบบส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 2.9 ล้านคน รองลงมาเป็น
พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้า 2.7 ล้านคน และผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า 2.4 ล้านคน เป็นต้น 
 

          ตาราง 2 จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จ าแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2559 
 หน่วย : ล้านคน 

อาชีพ 
ในระบบ นอกระบบ 

รวม ชาย ห ิง รวม ชาย ห ิง 

รวม 17.0 9.1 7.9 21.3 11.7 9.6 
 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโส 1.0 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 
           และผู้จัดการ       
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 2.0 0.8 1.2 0.2 0.1 0.1 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ 1.5 0.7 0.8 0.2 0.1 0.1 
 เสมียน 1.4 0.4 1.0 0.1 0.0 0.1 
 พนักงานบริการและพนักงานขาย 2.7 1.2 1.5 4.9 1.9 3.0 
          ในร้านค้า        
 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร 0.8 0.5 0.3 11.0 6.3 4.7 
          และประมง       
 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 2.4 1.9 0.5 2.0 1.3 0.7 
           และธุรกิจการค้า       
 ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร  2.9 1.9 1.0 0.8 0.7 0.1 
 อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย 2.2 1.0 1.2 1.7 1.0 0.7 

  

 2.2 อุตสาหกรรมของแรงงานนอกระบบ 
 ผู้ที่ ท างาน เป็นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่  ท างานอยู่ ในสาขา
เกษตรกรรมร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก  
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

 

 2.7  

2.9 

 2.4 

 

 

4.9 

11.0 

2.0 
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ร้อยละ 17.3 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารร้อยละ 8.5 สาขาการผลิต
ร้อยละ 6.2 สาขาการก่อสร้างร้อยละ 4.9 ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ 
จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานเกี่ยวกับการเกษตร  
ซึ่งแรงงานเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญของประเทศที่จะต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
การผลิต ดังนั้นควรดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ และความช่วยเหลือด้านการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ 

 ส าหรับชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่
ท างานมากกว่า 30 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์ ประมาณ 18.3 ล้านคน หรือร้อยละ 
85.9 ผู้ที่ท างาน 10 – 29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประมาณ 2.8 ล้านคน หรือร้อยละ 
13.2 และผู้ที่ท างานต่ ากว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประมาณ 0.2 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 0.9 
ตาราง 3 จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จ าแนกตามชั่ว มงการท างานต่อสั ดาห์    
           พ.ศ. 2559   

หน่วย : ล้านคน 

ชั่ว มงการท างาน 
ในระบบ นอกระบบ 

รวม ชาย ห ิง รวม ชาย ห ิง 
รวม 17.0 9.1 7.9 21.3 11.7 9.6 

ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 
10 – 29 ชั่วโมง 0.4 0.2 0.2 2.8 1.4 1.4 
30 – 49 ชั่วโมง 13.5 7.1 6.4 12.7 7.1 5.6 
50 ชั่วโมงข้ึนไป 3.0 1.7 1.3 5.6 3.1 2.5 

แผนภูมิ 6 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอุตสาหกรรมที่ส าคั  พ.ศ. 2559 
 
 

เกษตรกรรม  54.8  

การขายส่ง ขาย ลีก  
17.3  

การผลิต  6.2  

ก่อสร้าง  4.9  อื่น   8.3  

ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 8.5 %
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2.4 การท างานต่ ากว่าระดับของแรงงานนอกระบบ 

 เมื่อพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบที่ท างาน แต่ยังท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ท างานแต่ยังมีเวลาและต้องการที่จะท างาน
เพิ่ม หรือเรียกว่า ผู้ท างานต่ ากว่าระดับ จากผลการส ารวจ พบว่า มีแรงงาน
นอกระบบที่ท างานต่ ากว่าระดับ มีจ านวน 159,299 คน หรือร้อยละ 0.75 ของ
จ านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ผู้ท างานต่ าระดับ หมาย  ง ผู้ที่ท างานน้อยกว่า 35 ชั่ว มง/สั ดาห์ และต้องการท างานเพ่ิม  

               ( ม่นับผู้ท างาน 0 ชั่ว มง) 

แผนภูมิ 7 จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จ าแนกตามการท างาน พ.ศ. 2559 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ

ท างานทั งหมด ท างานต่ ากว่าระดับ

21.3 ล้านคน

17.0 ล้านคน

35,657 คน

159,299 คน
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2.5 ค่าจ้างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างหรือเงินเดือน ในการส ารวจมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้างเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
ลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล โดยรวบรวมข้อมูลตามประเภทของค่าจ้างที่ได้รับ 
รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน แล้วจึงท าการแปลงเป็นรายเดือน  

 จากผลการส ารวจ พบว่า แรงงานนอกระบบที่มีสถานภาพการท างาน 
เป็นลูกจ้าง ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนในภาคการค้าและบริการ 7,546 บาท 
ภาคการผลิต 7,228 บาท และภาคเกษตรกรรม 5,129 บาท 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานนอกระบบกับแรงงาน 
ในระบบที่มีสถานภาพท างานเป็นลูกจ้าง พบว่า ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน คือ  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 14,719 บาทต่อเดือน   
ซึ่งได้รับมากกว่าแรงงานนอกระบบถึงประมาณ 2.2 เท่า (แรงงานนอกระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน 6,591 บาทต่อเดือน)   

จะเห็นได้ว่า  แรงงานนอกระบบได้รับ
ค่ าจ้ างห รือ เงิน เดื อน ค่ อนข้ า งต่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ   

 
 

   ตาราง 4 ค่าจ้างหรือเงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานในระบบ และนอกระบบทีม่ีส านภาพ 
              การท างานเ ็นลูกจ้าง จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษ กิจ  พ.ศ. 2559 

หน่วย : บาท/เดือน 

กิจกรรมทางเศรษ กิจ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 

รวม 14,719 6,591 
 ภาคเกษตรกรรม 6,054 5,129 
 ภาคการผลิต 12,919 7,228 
 ภาคการค้าและบริการ 16,732 7,546 
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3. การไดร้ับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 

3.1 การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างานของแรงงานนอกระบบ 

แรงงานนอกระบบ จ านวน 3.3 ล้านคน ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การท างาน ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง  
ร้อยละ 65.0 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้มร้อยละ 17.9 การชน/กระแทก
โดยวัสดุร้อยละ 6.2 ถูกไฟ/น้ าร้อนลวกร้อยละ 6.1 ได้รับอุบัติ เหตุจาก
ยานพาหนะร้อยละ 2.5 ได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายร้อยละ 1.7 และไฟฟ้าช็อต
ร้อยละ 0.4 ที่เหลือเป็นอื่นๆ จากลักษณะของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ได้รับนี้ 
อาจจะเป็นเพราะการท างานโดยไม่มีกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบมาดูแล 
 ในขณะที่แรงงานในระบบ ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก 
ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทงร้อยละ 61.3 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้มร้อยละ 
15.2  และการชน/กระแทกโดยวัสดุร้อยละ 12.6 เป็นต้น 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
การ ด้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 

จากการท างาน 
ในระบบ นอกระบบ 

รวม ชาย ห ิง รวม ชาย ห ิง 
ยอดรวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 61.3 60.1 63.6 65.0 66.4 63.2 
พลัดตกหกล้ม 15.2 15.4 15.0 17.9 16.4 20.0 
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 4.3 4.9 3.0 2.5 3.7 0.8 
ถูกไฟ/น้ าร้อนลวก 4.6 2.7 8.1 6.1 3.0 10.0 
การชน/กระแทกโดยวัสดุ 12.6 14.1 9.7 6.2 7.3 4.8 
ได้รับสารเคมีท่ีเป็นอันตราย 0.7 0.8 0.4 1.7 2.3 1.0 
ไฟฟ้าช็อต 1.0 1.5 0.1 0.4 0.7 0.0 
อื่นๆ 0.3 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 

 

ตาราง 5 ร้อยละของแรงงานในระบบ และนอกระบบ จ าแนกตามการ ด้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 
           จากการท างาน   พ.ศ. 2559  
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3.2 วิธีการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 
 ส าหรับการรักษาพยาบาลของผู้ท างานที่ เป็นแรงงานนอกระบบ               
เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการท างาน จ านวน 3.3 ล้านคนนั้น ส่วนใหญ่
ร้อยละ 70.9 เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยจึงไม่ได้ไปรับการ
รักษา รองลงมาร้อยละ 22.5 ไปซื้อยาจากร้านขายยาและน าไปรักษาเอง  

ส าหรับผู้ท างานที่เป็นแรงงานนอกระบบซึ่งได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การท างาน และจ าเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้นมีจ านวน 
1.5 แสนคน หรือร้อยละ 4.4 ของแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการท างานทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ที่ต้องไปรับการรักษาพยาบาล
ต่อในสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วันร้อยละ 2.9  ผู้ที่ต้องปรับการรักษาพยาบาล
ต่อในสถานพยาบาลเกิน 3 วันร้อยละ 1.4  และผู้ที่ต้องไปรับการรักษาพยาบาล 
ต่อในสถานพยาบาลเพราะสูญเสียอวัยวะบางส่วนร้อยละ 0.1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 8 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตาม วิ ีการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2559 
 

 ม่ ด้รับการรักษาพยาบาล 

ซื อยามารักษา
เอง ต้องรับการรักษาพยาบาล ม่เกิน 3 วัน 

ต้องรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน 

ต้องรับการรักษาเพราะสู เสียอวัยวะบางส่วน 

 

72.6 %

23.0 %

3.0 %1.3 %

0.1 %
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3.3 การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 
 แรงงานนอกระบบที่ ได้บาดเจ็บหรืออุบัติ เหตุจากการท างาน และ
จ าเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลจ านวน 1.5 แสนคนนั้น  
ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล คือ การใช้บัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามากที่สุด 9.1 หมื่นคน หรือร้อยละ 62.3  รองลงมาใช้ประกันสุขภาพกับ
บริษัทประกันภัยเอกชน 8.9 พันคน หรือร้อยละ 6.1 และใช้สวัสดิการ
ข้าราชการ 2.6 พันคน หรือร้อยละ 1.8  

ส่วนแรงงานนอกระบบที่ ไม่ได้ ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลนั้น ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองถึง 3.9 หมื่นคน หรือ
ร้อยละ 27.0 รองลงมาเป็นนายจ้างจ่ายให้ร้อยละ 0.8 และบิดา/มารดา/ญาติ/
เพื่อนจ่ายให้ร้อยละ 0.3 ที่ เหลือเป็นอื่นๆ เช่น คู่กรณีจ่ายให้ ที่ท างาน มี
สถานพยาบาล ร้อยละ 1.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 9 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2559 
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27.0%  

6.1% 
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 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแรงงานนอกระบบ และแรงงานในระบบ 
พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดย
การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในขณะที่แรงงานในระบบส่วนใหญ่ 
ใช้สวัสดิการประกันสังคม 
ตาราง 6 จ านวนแรงงานในระบบ และนอกระบบที่ ด้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน และ 
            ต้อง  รับการรักษาต่อในส านพยาบาล จ าแนกตามการใช้สวัสดิการเบิกจ่าย 
           ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2559 

การใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ในระบบ นอกระบบ 

รวม ชาย ห ิง รวม ชาย ห ิง 

รวม   83,440  62,656  20,784  146,674  103,186  43,488  

 ม่ใช้สวัสดิการการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล   24,646  19,263     5,383  41,151  28,400  12,751  
1. นายจ้าง     5,163  4,249        914  1,190  1,190  -    
2. บิดา / มารดา / ญาติ / เพื่อน       142  142          -    402  402  -    
3. จ่ายเอง   19,341  14,872  4,469  39,559  26,808  12,751  

ใช้สวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   58,794  43,393  15,401  105,523  74,786  30,737  
4. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า   17,187  12,543  4,644  91,370  63,533  27,837  
5. ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน   32,103  24,361  7,742  879  879  -    
6. สวัสดิการข้าราชการ /ข้าราชการบ านาญ      4,392  3,437        955  2,643  2,068  575  
    / รัฐวิสาหกิจ       
7. ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย     3,978  2,772  1,206  8,958  7,326  1,632  
8. อ่ืน ๆ เช่น คู่กรณีจ่ายให้  ที่ท างาน     1,134  280        854  1,673  980  693  
    มีสถานพยาบาล       

4. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ 
 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะจาก  
ผู้ท างานที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้สอบถาม ปัญหา
ของแรงงานนอกระบบ ซึ่งสนใจปัญหา 3 ด้าน คือ ปัญหาจากการท างาน   
ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน และปัญหาจากสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน พบว่า จากแรงงานนอกระบบ 21.3 ล้านคน เป็นผู้มีปัญหา 
จ านวน 5.9 ล้านคน หรือร้อยละ 27.7  ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด โดยมี
ปัญหาจากการท างานร้อยละ 71.2 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ร้อยละ 47.5 และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างานร้อยละ 35.6 ทั้งนี้
แรงงานนอกระบบหนึ่งคนอาจจะประสบปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน   

หน่วย : คน 
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 พิจารณาถึงรายละเอียดของปัญหาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

 4.1 ปัญหาจากการท างาน 

 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากการท างาน พบว่า ผู้ท างานที่เป็นแรงงงาน
นอกระบบส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนร้อยละ 52.8  รองลงมาเป็น
การท างานหนักร้อยละ 17.1 และงานที่ท าไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง  
ร้อยละ 16.6  เป็นต้น 

 หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าแรงงาน
นอกระบบที่มีปัญหาจากการท างานในเรื่องของค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

51.5 เป็นร้อยละ 52.8 ในขณะที่การท างานหนัก
ลดลงจากร้อยละ 18.2 เป็นร้อยละ 17.1 และ
งานไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องลดลงจาก 
ร้อยละ 18.1 เป็นร้อยละ 16.6 เป็นต้น   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 10 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตาม ั หาจากการท างาน  
พ.ศ. 2558 – 2559 
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 4.2 ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน  
 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน พบว่า  
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ได้รับสารเคมีเป็นพิษมากที่สุดร้อยละ 60.6  
รองลงมาเป็น เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตรายร้อยละ 22.1  ได้รับอันตราย
ต่อระบบหู/ระบบตาร้อยละ 4.6 และอื่นๆ เช่น ท างานในที่สูง/ใต้น้ า/ใต้ดิน 
ความไม่สงบ / ก่อการร้าย เป็นต้น 
 หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ ผ่ านมา จะเห็นว่า               
มีปัญหาไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสารเคมี 
เป็นพิษ และเครื่องมือ เครื่องจักรที่เป็นอันตราย 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 11 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตาม ั หาจากความ ม่ ลอดภัยในการท างาน 
พ.ศ. 2558 – 2559 
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เ ็นพิษ 
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4.3 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 ส าหรับสภาพแวดล้อมในการท างานนั้น แรงงงานนอกระบบมีปัญหาใน
เรื่องอิริยาบถในการท างาน คือ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่า/อิริยาบถในการ
ท างานมากที่สุด คือ ร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็น การท างานมีฝุ่น ควัน กลิ่น 
ร้อยละ 23.8 และมีแสงสว่างไม่ เพียงพอ ร้อยละ 13.9 เป็นต้น และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่า แรงงานนอกระบบยังคงประสบปัญหาในด้านนี้
ไม่แตกต่างกัน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 12 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตาม ั หาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน   
พ.ศ. 2558 – 2559 
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ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์
  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลแรงงำนนอกระบบ จึงได้

ด ำเนินกำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบข้ึนเป็นครั้งแรก ในปี 2548 เพื่อให้มีข้อมูล
ใช้อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ด ำเนินกำรส ำรวจเป็นประจ ำทุกปี โดยด ำเนินกำรส ำรวจ
พร้อมกับกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกรในไตรมำสที่ 3 ในเดือนกรกฎำคม 
สิงหำคม และกันยำยน พ.ศ. 2559 เพือ่เป็นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรใช้ข้อมลู
แก่หน่วยงำนตำ่งๆ ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับแรงงำนนอกระบบ 
และใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อศึกษำถึงควำมต้องกำรที่ชัดเจนต่อแรงงำนนอกระบบ
ในกำรขยำยควำมคุ้มครองและกำรประกนัสังคมให้ครอบคลุมทกุสำขำอำชีพ ท ำให้
ผู้ท ำงำนที่เป็นแรงงำนนอกระบบได้เข้ำถึงกำรประกันสังคมและควำมคุ้มครอง
จำกกำรท ำงำน ให้ไดร้ับควำมเป็นธรรม มีควำมมั่นคง ซึ่งจะท ำให้แรงงำนนอก
ระบบเหล่ำนี้มีสุขภำวะจำกกำรท ำงำนที่ดีขึ้น 
 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวน และลักษณะต่ำง ๆ ของประชำกรที่มีงำนท ำที่ไม่ได้รับ
ควำมคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทำงสังคม หรือไม่ได้รับควำมคุ้มครองจำก
กำรท ำงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ ได้แก่ 
 1) จ ำนวนแรงงำนในระบบและนอกระบบ  
 2) ลักษณะทำงประชำกรและสังคมที่ส ำคัญของแรงงำนในระบบและ

นอกระบบ เช่น อำย ุเพศ กำรศึกษำที่ส ำเร็จ อำชีพ อตุสำหกรรม และ
ชั่วโมงกำรท ำงำน เป็นต้น  

 3) ข้อมูลอื่น ๆ เกีย่วกับกำรได้รับบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน สิทธิ
กำรรักษำพยำบำล และปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน เป็นต้น 

คุ้มรวม 
 ประชำกรที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด ำเนินกำรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำน
ของประชำกรระหว่ำงวันที่  1 – 12 ของเดือนกรกฎำคม สิงหำคม และ
กันยำยน 2559 โดยมีครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่ำงทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน
ตัวอย่ำง 
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ค ำนิยำม 
 1. แรงงำนในระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ ได้รับความคุ้มครองหรือ
หลักประกันทางสังคมจากการท างาน ได้แก่ 
 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  
 2. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  
 3. ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน  
 4. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
 5. ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
 6. ผู้มีงานท าที่ประกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 

  2. แรงงำนนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มี
หลักประกันทางสังคมจากการท างานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ 

3. ผู้มีงำนท ำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่ง  
การส ารวจ  มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 1.  ได้ท างานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลก าไร 
เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่นส าหรับผลงานที่ท าเป็น เงินสด หรือ
สิ่งของ 

 2. ไม่ได้ท างาน หรือท างานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่มี 
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงำนประจ ำ) 
 2.1 ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือ  

ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน 
 2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือ 

ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน แต่ยังมี
งานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 

 3. ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ หรือ 
ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 
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4. งำน หมายถึง กิจการที่ท าที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจการที่ท าแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ ค่าตอบแทน

ที่เป็นเงิน อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น  
 2. กิจการที่ท าแล้วได้ผลก าไร หรือหวังที่จะได้รับผลก าไร หรือ 

ส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน  
 3. กิจการที่ท าให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับ 

ค่าจ้างหรือผลก าไรตอบแทนอย่างใดซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้น
จะมีสถานภาพการท างาน  เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนายจ้าง 

5. อำชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นท าอยู่ การจัด
จ าแนกประเภทอาชีพ ใช้ตาม International Standard Classification of 
Occupation, (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

6. อุตสำหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ ด าเนินการ 
โดยสถานประกอบการที่บุคคลนั้นก าลังท างานอยู่  หรือประเภท ของธุรกิจ  
ซึ่งบุคคลนั้นได้ด าเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจ การจัดจ าแนกประเภท
อุตสาหกรรม ใช้ตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 
2009) 

7. สถำนภำพกำรท ำงำน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ท างานในสถานที่ 
ที่ท างานหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1.  นำยจ้ำง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลก าไร 
หรือส่วนแบ่ง และได้จ้างบุคคลอื่นมาท างานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 
 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ 
ของตนเองโดยล าพังผู้เดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วยเพื่อหวัง ผลก าไร 
หรือส่วนแบ่ง และไม่ได้จ้างลูกจ้าง แต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือน หรือ ผู้ฝึกงาน
มาช่วยท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นส าหรับงานที่ท า 
 3. ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หมายถึง ผู้ที่ช่วย 
ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน ครัวเรือน 
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 4. ลูกจ้ำง หมายถึง ผู ้ที ่ท างานโดยได้ร ับค่าจ้างเป็นรายเด ือน    
รายสัปดาห์ รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน  
อาจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ 
 ลูกจ้ำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 4.1 ลูกจ้ำงรัฐบำล หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การ 
ระหว่างประเทศ ตลอดจนลูกจ้างประจ า และชั่วคราวของ 
รัฐบาล 

 4.2 ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

 4.3 ลูกจ้ำงเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับเอกชน หรือธุรกิจ 
ของเอกชน รวมทั้งผู้ที่รับจ้างท างานบ้าน 

 5.  กำรรวมกลุ่ม  หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันท างานโดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมี 
ความเท่าเทียมกัน ในการก าหนดการท างานทุกขั้นตอน ไม่ว่าเป็นการลงทุน 
การขาย งานอื่นๆ ของกิจการที่ท า ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่สมาชิก ตามที่
ตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์ หรือไม่
ก็ได้)  
 การจัดจ าแนกประเภทสถานภาพการท างาน ใช้ตาม International 
Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ข อ ง 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีสถานภาพการท างานเพิ่มขึ้นอีก 
1 กลุ่มคือ การรวมกลุ่ม (Member of Producers’ Cooperative) 

8. ชั่วโมงท ำงำน หมายถึง จ านวนชั่วโมงท างานจริงทั้งหมด ในสัปดาห์ 
แห่งการส ารวจ ส าหรับผู้ที่มีงานประจ าซึ่งไม่ได้ท างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ
ให้บันทึกจ านวนชั่วโมงเป็น 0 ชั่วโมง 
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9. ระดับกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ 
 ได้จ าแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ  ดังนี้ 
 1. ไม่มีกำรศึกษำ  หมายถึง บุคคลที่ไม่เคยเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือ 
ไม่เคยได้รับการศึกษา 
 2. ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่า
ชั้นประถมปีที่ 6  หรือชั้นประถมปีที่ 7  หรือชั้น ม.3 เดิม 
 3. ส ำเร็จประถมศึกษำ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ 
ชั้นประถมปีที่ 6 หรือชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แต่ไม่ส าเร็จ 
ระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
 4. ส ำเร็จมัธยมศึกษำตอนต้น หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป  แต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
 5. ส ำเร็จมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 5.1 สำยสำมัญ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภท 

สามัญศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6   ม.ศ.5  หรือ  ม.8  เดิมขึ้นไป 
แต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 

 5.2 อำชีวศึกษำ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษา หรือวิชาชีพที่เรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า   โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี  และ  

  ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
 5.3 วิชำกำรศึกษำ หมายถึง บุคคลทีส่ าเร็จการศึกษาประเภท 

วิชาการศึกษา(การฝึกหัดคร)ู ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา่ขึ้นไป แต่ไม่ส าเร็จระดับการศกึษาที ่สูงกว่า 

 6. อุดมศึกษำ 
 6.1 สำยวิชำกำร หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทสามญั 
ศึกษาหรือสายวิชาการ โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 
 6.2 สำยวิชำชีพ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา ปริญญาตรี 
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 6.3 สำยวิชำกำรศึกษำ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภท 
วิชาการศึกษา และไดร้ับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  
 7. อำชีวศึกษำระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือ 
การฝึกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับ ประกาศนียบัตร
หรือใบรับรอง เมื่อส าเร็จการศึกษาพื้นความรู้ของผู้เข้าเรียน ได้ก าหนดให้แตกต่าง
ตามวิชาเฉพาะแต่ละอย่างที่เรียน แต่อย่างต่ าต้องจบ ประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
 8. อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถเทียบชั้นได้ 


