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คํานํา 
 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

แรงงานนอกระบบในไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 
2560 พบวามี แรงงานนอกระบบซ่ึงเปนผูที่ทํางานแตไมไดรับความ
คุมครอง หรือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานถึงรอยละ 
55.2 ของผูทํางานทั้งหมด 37.7 ลานคน และจากผลการสํารวจยัง
พบวา แรงงานนอกระบบเหลานี้อยูในภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
และมีการศึกษาไมสูงนัก  

ดังนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติ หวังวาขอมูลการสํารวจ
แรงงานนอกระบบที่เผยแพรฉบับนี้จะเปนขอมูลสถิติใหหนวยงานตางๆ 
ไดทราบถึงลักษณะที่สําคัญของแรงงานนอกระบบ ไดแก อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ ลักษณะกิจกรรมในการผลิต ชั่วโมงการทํางาน 
รายได และปญหาจากการทํางาน เพื่อใหหนวยงานที่ดูแลดานแรงงาน
ทั้งทางตรงและทางออมไดมีชองทางที่จะเขาถึงและเตรียมความพรอม
ใหกับแรงงานนอกระบบเหลานี้ เพื่อสามารถยกระดับและสรางความ
เสมอภาคตอกลุมแรงงานนอกระบบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งกับตัว
แรงงานเองและครอบครัวตอไป 
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บทสรปุสาํหรบัผูบรหิารบทสรปุสาํหรบัผูบรหิารบทสรปุสาํหรบัผูบรหิารบทสรปุสาํหรบัผูบรหิาร   
 การสํารวจแรงงานนอกระบบ 2560 จากจํานวนผูมีงานทํา
ทั้งหมด 37.7 ลานคน พบวา เปนแรงงานนอกระบบหรือผูมีงานทําที่
ไมไดรับความคุ มครองหรือ ไมม ีหลักประกันทางสังคมจากการ
ทํางานรอยละ 55.2 และอีกรอยละ 44.8 เปนผูทํางานที่ไดรับความ
คุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานหรือแรงงานในระบบ 
ผลการสํารวจ ดังนี้ 
1111....    แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ 

 ผลการสํารวจ ป 2559  - 2560 พบวา แรงงานนอกระบบมีแนวโนม
ลดลง จาก 21.3 ลานคน ในป 2559 เปน 20.8 ลานคน ในป 2560 
เนื่องจากรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญและไดกําหนดมาตรการ 
นโยบาย รวมทั้งออกกฎหมายคุมครองและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบ  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ1  1  1  1  เปรยีบเทยีบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ พเปรยีบเทยีบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ พเปรยีบเทยีบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ พเปรยีบเทยีบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ พ....ศศศศ.  .  .  .  2552552552559999----2525252560606060    
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2.2.2.2.        การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษาที่สําเร็จที่สําเร็จที่สําเร็จที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ 
 สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบ 2560 พบวา

สวนใหญยังเปนผูที่ไมมีการศึกษาและตํ่ากวาประถมศึกษารอยละ 33.3
รองลงมาเปนแรงงานนอกระบบที่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รอยละ 27.2 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 16.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ 13.8 และอุดมศึกษารอยละ 9.5 ตามลําดับ 

 อนึ่งเปนที่นาสังเกตวา แรงงานนอกระบบที่สําเร็จการศึกษาระดับ 
ไม มีการศึกษาและตํ่ากวาประถมศึกษามีสัดสวนลดลง ในขณะที่ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษามีสัดสวนเพิ่มขึ้น แต
อยางไรก็ตามระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบในชวงที่ผานมายังอยู
ในกลุมของผูมีการศึกษาข้ันตน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ2  2  2  2  เปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระเปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระเปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระเปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามระดบั บบ จาํแนกตามระดบั บบ จาํแนกตามระดบั บบ จาํแนกตามระดบั     
                                            การศกึษาทีส่าํเรจ็ พการศกึษาทีส่าํเรจ็ พการศกึษาทีส่าํเรจ็ พการศกึษาทีส่าํเรจ็ พ....ศศศศ. . . . 2559255925592559----2560256025602560    
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3333. . . . การการการการประกอบกิจกรรมประกอบกิจกรรมประกอบกิจกรรมประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ        
เมื่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 

ป 2560 แรงงานนอกระบบรอยละ 55.5 ทํางานอยูในภาคเกษตรกรรม 
รองลงมาเปนภาคการบริการและการคารอยละ 33.4 และภาคการผลิต
รอยละ 11.1 ตามลําดับ  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ3  3  3  3  เปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามกลุมทางเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามกลุมทางเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามกลุมทางเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามกลุมทางเศรษฐกจิ     
                                                    พพพพ....ศศศศ. . . . 2558255825582558----2560256025602560    



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                                                สํานักงานสถิติแห่งชาต ิvi

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ4444    รอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหารอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหารอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหารอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาทีเ่กดิจากดานการทาํงานทีส่าํคญัทีเ่กดิจากดานการทาํงานทีส่าํคญัทีเ่กดิจากดานการทาํงานทีส่าํคญัทีเ่กดิจากดานการทาํงานทีส่าํคญั        
                                            พพพพ....ศศศศ....    2525252560606060    

 

4444....    ปญหาปญหาปญหาปญหาของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ 
 ปญหาของแรงงานนอกระบบป 2560 พบวา ปญหาจากการ
ทํางานที่แรงงานนอกระบบตองการใหภาครัฐชวยเหลือมากที่สุด  
คือ ปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทนรอยละ 56.0 รองลงมาเปนงานที่ทํา
ไมไดรับการจางอยางตอเนื่องรอยละ 16.1 และทํางานหนักรอยละ 14.7 ที่เหลือ
เปนอื่นๆ เชน ไมมีสวัสดิการ ไมมีวันหยุด เปนตน 

 สําหรับปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่แรงงานนอกระบบ 
ประสบมากที่สุด คือ อิริยาบถในการทํางาน (ไมคอยไดเปล่ียนลักษณะ
ทาทางในการทํางาน) รอยละ 43.3 มีฝุน ควัน กล่ินรอยละ 26.6 
และมีแสงสวางไมพอรอยละ 13.5   
  สวนปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานที่ แรงงานนอกระบบ 
ประสบเปนสวนใหญคือไดรับสารเคมีเปนพิษรอยละ 62.4 เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือที่เปนอันตรายรอยละ 17.3  และไดรับอันตรายตอระบบหู/ระบบตา
รอยละ 4.5   

 

 



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                                                สํานักงานสถติแิหงชาต ิvii

สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    
 

              หนาหนาหนาหนา    
คํานาํคํานาํคํานาํคํานาํ                                                            iiii    
บทสรปุสําหรบัผูบรหิารบทสรปุสําหรบัผูบรหิารบทสรปุสําหรบัผูบรหิารบทสรปุสําหรบัผูบรหิาร                            iiiiiiiiiiii    
สารบญัแผนภมูิสารบญัแผนภมูิสารบญัแผนภมูิสารบญัแผนภมูิ                                                    ixixixix    
สารบญัตารางสารบญัตารางสารบญัตารางสารบญัตาราง                                                    xxxx    
สรปุผลการสํารวจสรปุผลการสํารวจสรปุผลการสํารวจสรปุผลการสํารวจ                                                                1111 

1111. . . . ลกัษณะทัว่ไปลกัษณะทัว่ไปลกัษณะทัว่ไปลกัษณะทัว่ไป                                1111    
 1.1 จํานวนผูมีงานทําที่เปนแรงงานในระบบและนอกระบบ 1 
 1.2 กลุมอายุของแรงงานนอกระบบ 3 
 1.3 ระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบ 4 

2222. . . . ลักษณะลักษณะลักษณะลักษณะการทํางานที่สําคัญการทํางานที่สําคัญการทํางานที่สําคัญการทํางานที่สําคัญ                        6666    
 2.1 อาชีพของแรงงานนอกระบบ 6 

2.2 อุตสาหกรรมของแรงงานนอกระบบ 7 
 2.3 ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานนอกระบบ 8 
 2.4 คาจางและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ 9 

3333. . . . การไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของการไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของการไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของการไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของ    
แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ                                11111111    

 3.1 การไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 
     ของแรงงานนอกระบบ 11 

 3.2 วิธีการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 12 
 3.3 การใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาล 13 

     ของแรงงานนอกระบบ 



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                                                สํานักงานสถติแิหงชาต ิviii

สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    
 

              หนาหนาหนาหนา    
4444. . . . ปญหาของแรงงานนอกระบบปญหาของแรงงานนอกระบบปญหาของแรงงานนอกระบบปญหาของแรงงานนอกระบบ    11114444    

 4.1 ปญหาจากการทํางาน 15 
 4.2 ปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน 16 
 4.3 ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน 17 
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก                                        19191919 
 ความเปนมาและวัตถุประสงค      21 

 คํานิยาม         22    
 



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                                                สํานักงานสถติแิหงชาต ิix

 

สารบญัแผนภมูิสารบญัแผนภมูิสารบญัแผนภมูิสารบญัแผนภมูิ    
                 หนาหนาหนาหนา
แผนภูมิ 1  รอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ    
 จําแนกตามภาค พ.ศ. 2560                      2 
แผนภูมิ 2 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2560   3 
แผนภูมิ 3 รอยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม    
 ระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ.ศ. 2560     4 
แผนภูมิ 4 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  จําแนกตาม   
 ระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ.ศ. 2560   5 
แผนภูมิ 5 รอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2560   6 
แผนภูมิ 6  รอยละของแรงงานนอกระบบ           
 จําแนกตามอุตสาหกรรมที่สําคัญ พ.ศ. 2560   8 
แผนภูมิ 7 รอยละของแรงงานนอกระบบจําแกนตามการทํางาน 
 และการทํางานตํ่าระดับ   9 
แผนภูมิ 8  รอยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม 
 วิธีการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2560   12 
แผนภูมิ 9  รอยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม 
 การใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
 ของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560   13 
แผนภูมิ 10 รอยละของแรงงานนอกระบบ  จําแนกตาม   
 ปญหาจากการทํางาน พ.ศ. 2560   15 
แผนภูมิ 11รอยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปญหาจาก 
 ความไมปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. 2560   16 
แผนภูมิ 12 รอยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปญหาจาก 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2560   17 



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                                                สํานักงานสถติแิหงชาต ิx 

 

      สารบญัตารางสารบญัตารางสารบญัตารางสารบญัตาราง    

 
 

               หนาหนาหนาหนา    
ตาราง 1 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2560    1 
ตาราง 2 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ  
 พ.ศ. 2560         7 
ตาราง 3 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตาม 
 ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห พ.ศ. 2560    8 
ตาราง 4 คาจางหรือเงินเดือนเฉล่ียของแรงงานในระบบ 
       และนอกระบบที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจาง  
       จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2560    10 
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของแรงงานนอกระบบ จําแนก 
 ตามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 
 พ.ศ. 2560             11 
ตาราง 6 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบที่ไดรับบาดเจ็บ 
 หรืออุบัติเหตุตองไปรับการรักษาตอในสถานพยาบาล  
 จําแนกตามการใชสวัสดิการเบิกจายคารักษาพยาบาล  
 พ.ศ. 2560         14 
                 
               



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

สรปุผลการสํารวจสรปุผลการสํารวจสรปุผลการสํารวจสรปุผลการสํารวจ    
    

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 จัดทําข้ึนเพื่อให
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวของไดมีขอมูลสําหรับนําไปใชในการ
วางแผนออกมาตรการคุมครองแรงงาน การขยายการประกันสังคม 
สูแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการพัฒนาแรงงานเหลานี้ ให เขาถึง
สวัสดิการและความคุมครองตางๆ ที่พึงจะไดรับ เพื่อใหแรงงาน
นอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตอไป ซ่ึงผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 
1111. . . . ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป 

1111....1111    จาํนวนผูมงีานทาํที่จาํนวนผูมงีานทาํที่จาํนวนผูมงีานทาํที่จาํนวนผูมงีานทาํที่เปนเปนเปนเปนแรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบ    และนอกระบบและนอกระบบและนอกระบบและนอกระบบ 
 ผลการสํารวจ พบวา จากผูมีงานทําทั้งหมด 37.7 ลานคน เปน
แรงงานนอกระบบ 20.8 ลานคน หรือรอยละ 55.2 (ชายรอยละ 52.3 
หญิงรอยละ 44.7) และเปนแรงงานในระบบ 16.9 ลานคน หรือรอยละ 
44.8 (ชายรอยละ 53.2 หญิงรอยละ 46.8)   
      

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 1 1 1 1 จาํนวนแรงงานในระบบแจาํนวนแรงงานในระบบแจาํนวนแรงงานในระบบแจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบละนอกระบบละนอกระบบละนอกระบบ    จาํแนกตามเพศจาํแนกตามเพศจาํแนกตามเพศจาํแนกตามเพศ    พพพพ....ศศศศ....    2552552552555555----2525252560606060    
หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : ลานคนลานคนลานคนลานคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                           

                     สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
2

        หากพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนแรงงานนอกระบบและแรงงาน 
ในระบบเปนรายภาค พบวา ภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
เปนแรงงานนอกระบบมากกวาแรงงานในระบบ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
มีแรงงานนอกระบบรอยละ 75.8 แรงงานในระบบรอยละ 24.2 
ภาคเหนือมีแรงงานนอกระบบรอยละ 70.5 แรงงานในระบบรอยละ 
29.5 และภาคใตมีแรงงานนอกระบบรอยละ 55.3 แรงงานในระบบ
รอยละ 44.7 ในขณะที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีแรงงานในระบบ
มากกวาแรงงานนอกระบบ คือกรุงเทพมหานครมีแรงงานในระบบ 
รอยละ 71.2 แรงงานนอกระบบรอยละ 28.8 และภาคกลางมีแรงงานในระบบ
รอยละ 58.6 และแรงงานนอกระบบรอยละ 41.4  

จากขอมูลจะเห็นไดวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต มีแรงงานนอกระบบมากกวาแรงงานในระบบอยางเห็นไดชัดซ่ึง
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเรงเขามาชวยเหลือใหแรงงานนอกระบบเหลานี้
ไดเขาถึงสวัสดิการและความคุมครองตางๆเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

    

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ1111    รอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามภาครอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามภาครอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามภาครอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามภาค        
                                                            พพพพ....ศศศศ....2525252560606060    
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1111....2222    กลุมกลุมกลุมกลุมอายขุองอายขุองอายขุองอายขุองแรงงานแรงงานแรงงานแรงงานนอกระบบนอกระบบนอกระบบนอกระบบ 

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบตามกลุมอายุ พบวากลุมอายุ 
25 – 59 ป ซ่ึงเปนประชากรที่อยู ในวัยทํางานมีจํานวนมากที่ สุด 
15.53 ลานคน หรือรอยละ 74.7 รองลงมาเปน กลุมอายุต้ังแต 60 ป
ข้ึนไป เปนวัยชราที่ยังสามารถทํางานได 3.59 ลานคน หรือรอยละ 
17.3 และกลุมอายุ 15 – 24 ป เปนประชากรที่อยูในวัยเยาวชน 
สวนใหญกําลังเรียนหนังสือ 1.66 ลานคน หรือรอยละ 8.0  

 
    

    
 
 
 
 
 
 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ2  2  2  2  จํานวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จาํแนกตามกลุมจํานวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จาํแนกตามกลุมจํานวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จาํแนกตามกลุมจํานวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จาํแนกตามกลุมอายุอายุอายุอายุ    
                                            พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252560606060    
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1111....3333    ระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาทีส่ําเร็จทีส่ําเร็จทีส่ําเร็จทีส่ําเร็จของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ    
สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบ สวนใหญเปน

ผู สําเร็จการศึกษาไม เกินระดับประถมศึกษารอยละ 60.5 (ระดับ
ประถมศึกษารอยละ 27.2 ตํ่ากวาประถมศึกษารอยละ 30.2 และ 
ไมมีการศึกษารอยละ 3.1) ระดับมัธยมศึกษารอยละ 29.8 (มัธยมศึกษา
ตอนตนร อยละ 16.0 และมั ธยมศึ กษาตอนปลายรอยละ 13.8) 
ระดับอุดมศึกษารอยละ 9.5 ที่เหลือเปนการศึกษาอื่นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ3333    รอยละของแรงงานนอกระบบรอยละของแรงงานนอกระบบรอยละของแรงงานนอกระบบรอยละของแรงงานนอกระบบ    จาํแนกตามระดบัจาํแนกตามระดบัจาํแนกตามระดบัจาํแนกตามระดบัการศกึษาที่การศกึษาที่การศกึษาที่การศกึษาที่สาํเรจ็ สาํเรจ็ สาํเรจ็ สาํเรจ็                                                                     
                                        พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    
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และเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่สําเร็จของแรงงานนอกระบบ
และแรงงานในระบบ พบวา แรงงานนอกระบบสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ไมมีการศึกษาและตํ่ากวาประถมศึกษา 6.91 ลาน รองลงมาเปนระดับ
ประถมศึกษา 5.65 ลานคนและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3.32 ลานคน 
ในขณะที่แรงงานในระบบสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
6.01 ลานคน รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.28 ลานคน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3.00 ลานคน 

 

 
 

 

 

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ4444    จาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบจาํนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ    จาํแนกตามระดบัการศกึษาที่จาํแนกตามระดบัการศกึษาที่จาํแนกตามระดบัการศกึษาที่จาํแนกตามระดบัการศกึษาที่สาํเรจ็สาํเรจ็สาํเรจ็สาํเรจ็                                                    
                                        พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252560606060    
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2222. . . . ลกัษณะการทาํงานทีส่ําคัญลกัษณะการทาํงานทีส่ําคัญลกัษณะการทาํงานทีส่ําคัญลกัษณะการทาํงานทีส่ําคัญ    

2222....1111    อาชพีของแรงงานนอกระบบอาชพีของแรงงานนอกระบบอาชพีของแรงงานนอกระบบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 
 เมื่อพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ สวนใหญประกอบอาชีพ
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและประมง รองลงมาเปน 
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด และอาชีพพื้นฐานตางๆ 
ในดานการขาย การบริการ เปนตน 
 หากเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบกับแรงงานในระบบ 
พบวา ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและประมง และ พนักงาน
บริการและพนักงานในรานคาและตลาด เปนแรงงานนอกระบบ (รอยละ 
93.0 และ 64.0 ตามลําดับ) มากกวาแรงงานในระบบ (รอยละ 7.0 และ 36.0 
ตามลําดับ) ในขณะที่อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ผูประกอบวิชาชีพ
ดานเทคนิคสาขาตางๆ เสมียน และผูปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร 
เปนตน จะเปนแรงงานในระบบมากกวาแรงงานนอกระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ5555    รอยละของแรงงารอยละของแรงงารอยละของแรงงารอยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามอาชีนในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามอาชีนในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามอาชีนในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามอาชีพพพพ    
                                                                พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    

แรงงานนอกระบบ 
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เมื่อเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ  
จะเห็นไดว า แรงงานในระบบสวนใหญประกอบอาชีพผู ปฏิบัติการ
โรงงานและเครื่องจักร 2.83 ลานคน รองลงมาเปนพนักงานบริการ
และพนักงานขายในรานคา 2.68 ลานคน และผู ปฏิบ ัต ิงานดาน
ความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคา 2.30 ลานคน ในขณะที่
แรงงานนอกระบบสวนใหญประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดาน
การเกษตรและประมง 10.84 ลานคน รองลงมาเปนพนักงานบริการ
และพนักงานขายในรานคาและตลาด 4.77 ลานคน และผูปฏิบัติงาน 
ดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคา 1.82 ลานคน เปนตน 

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 2222    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนแรงงานแรงงานแรงงานแรงงานในระบบและในระบบและในระบบและในระบบและนอกระบบนอกระบบนอกระบบนอกระบบ    จาํแนกตามอาชพีจาํแนกตามอาชพีจาํแนกตามอาชพีจาํแนกตามอาชพี    พพพพ....ศศศศ....2525252560606060    
หนวย หนวย หนวย หนวย ::::    ลานลานลานลานคนคนคนคน    

 

 

 

 

 

 

 

2222....2222    อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของของของของแรงงานแรงงานแรงงานแรงงานนอกระบบนอกระบบนอกระบบนอกระบบ 
 ผูที่ทํางานเปนแรงงานนอกระบบสวนใหญ ทํางานอยูในสาขา
เกษตรกรรมฯ รอยละ 55.5 รองลงมาเปนสาขาการขายสง การขาย
ปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของ
ใชในครัวเรือนรอยละ 17.2 สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร
รอยละ 8.4 สาขาการผลิตรอยละ 6.2 สาขาการกอสราง 
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รอยละ 4.7 ที่เหลือเปนอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ จะเห็นไดวาแรงงาน
นอกระบบสวนใหญเปนผูทํางานเกี ่ยวกับการเกษตรซ่ึงแรงงาน
เหลานี้ เปนกําลังสําคัญของประเทศที่จะตองพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา 
การผลิตดังนั้นควรดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและความชวยเหลือดานการ
ทํางานใหดีข้ึน 
 
  
 
 
 
 

    

    

    

2222....3333    ชัว่โมงการทาํงานตอสปัดาหชัว่โมงการทาํงานตอสปัดาหชัว่โมงการทาํงานตอสปัดาหชัว่โมงการทาํงานตอสปัดาหของของของของแรงงานแรงงานแรงงานแรงงานนอกระบบนอกระบบนอกระบบนอกระบบ    
 สําหรับชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานนอกระบบ พบวา 
สวนใหญทํางานมากกวา 30 ชั่วโมงตอสัปดาห ประมาณ 17.91 ลานคน 
หรือรอยละ 86.2 ผูที่ทํางาน 10 – 29 ชั่วโมงตอสัปดาห ประมาณ 
2.63 ลานคน หรือรอยละ 12.7 และผูที่ทํางานตํ่ากวา 10 ชั่วโมงตอ
สัปดาหประมาณ 2.3 แสนคน หรือรอยละ 1.1 

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 3333        จํานวนแรงงานจํานวนแรงงานจํานวนแรงงานจํานวนแรงงานในระบบและในระบบและในระบบและในระบบและนอกระบบนอกระบบนอกระบบนอกระบบ    จําแนกตามชั่วโมงการทํางานจําแนกตามชั่วโมงการทํางานจําแนกตามชั่วโมงการทํางานจําแนกตามชั่วโมงการทํางาน                                                                                                            
                                            ตอสปัดาห พตอสปัดาห พตอสปัดาห พตอสปัดาห พ....ศศศศ. . . . 2525252560606060                            หนวย หนวย หนวย หนวย ::::    ลานคนลานคนลานคนลานคน    

                            

    

    

    

แผนภมูิแผนภมูิแผนภมูิแผนภมูิ    6666    รอยละของแรงงารอยละของแรงงารอยละของแรงงารอยละของแรงงานนอกระบบนนอกระบบนนอกระบบนนอกระบบ    จาํแนกตามอตุสาหกรรมจาํแนกตามอตุสาหกรรมจาํแนกตามอตุสาหกรรมจาํแนกตามอตุสาหกรรม    
                                                            ทีส่าํคญั พทีส่าํคญั พทีส่าํคญั พทีส่าํคญั พ....ศศศศ. . . . 2525252560606060    
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2222....4 4 4 4 การทาํงานต่ํากวาระดบัของแรงงานนอกระบบการทาํงานต่ํากวาระดบัของแรงงานนอกระบบการทาํงานต่ํากวาระดบัของแรงงานนอกระบบการทาํงานต่ํากวาระดบัของแรงงานนอกระบบ    
เมื่อพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบที่ทํางาน แตยังทํางานไมไดเต็ม

ศักยภาพซ่ึงคนกลุมนี้เปนผูทํางาน แตยังมีเวลาและตองการที่จะทํางาน
เพิ่มหรือเรียกวา ผูทํางานตํ่ากวาระดับ จากผลการสํารวจพบวา 
มีจํานวน 212,504 คนหรือรอยละ 0.96 ของจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภมูิแผนภมูิแผนภมูิแผนภมูิ    7777    รอยละของแรงงานนอกระบบ รอยละของแรงงานนอกระบบ รอยละของแรงงานนอกระบบ รอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามการทํางานจาํแนกตามการทํางานจาํแนกตามการทํางานจาํแนกตามการทํางาน    
                                                            และการทํางานต่ําระดบัและการทํางานต่ําระดบัและการทํางานต่ําระดบัและการทํางานต่ําระดบั    พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    

 

หมายเหตุ : ผูทํางานต่ําระดับ คือ ผูท่ีมีชั่วโมงการทํางานนอยกวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาหแตยังมีความตองการท่ีจะทํางานเพ่ิม 
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2222....5555    คาจางและเงินเดือนคาจางและเงินเดือนคาจางและเงินเดือนคาจางและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบของแรงงานในระบบและนอกระบบของแรงงานในระบบและนอกระบบของแรงงานในระบบและนอกระบบ    
 เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับคาจางหรือเงินเดือน ในการสํารวจมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะผูที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางเทานั้น  
ซ่ึงประกอบดวยลูกจางเอกชนและรัฐบาล โดยรวบรวมขอมูลตามประเภท
ของคาจางที่ไดรับรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาหและรายเดือน แลวจึง
ทําการแปลงเปนรายเดือน  
 จากผลการสํารวจ พบวา แรงงานนอกระบบที่มีสถานภาพการ
ทํางานเปนลูกจาง ไดรับคาจางเฉล่ียตอเดือนในภาคผลิต มากที่สุด  
โดยไดรับคาจางเฉล่ีย 7,139 บาท ภาคการคาและการบริการ 6,869 
บาทและภาคเกษตรกรรม 5,210 บาท 
 เมื่อเปรียบเทียบคาจางเฉล่ียตอเดือนของแรงงานนอกระบบกับ
แรงงานในระบบที่มีสถานภาพทํางานเปนลูกจาง พบวา คาจางเฉล่ียตอ
เดือนแตกตางกันอยางชัดเจน คือ  แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉล่ีย 
14,776 บาทตอเดือน ซ่ึงไดรับมากกวาแรงงานนอกระบบถึงประมาณ 
2.4 เทา (แรงงานนอกระบบไดรับคาจางเฉล่ีย 6,250 บาทตอเดือน)  

จะเห็นไดวา  แรงงานนอกระบบไดรับคาจางหรือเงินเดือนคอนขาง
ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ   

    ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 4444    คาจางหรอืเงนิคาจางหรอืเงนิคาจางหรอืเงนิคาจางหรอืเงนิเดอืนเฉลีย่ของแรงงานในระบบเดอืนเฉลีย่ของแรงงานในระบบเดอืนเฉลีย่ของแรงงานในระบบเดอืนเฉลีย่ของแรงงานในระบบ    และนอและนอและนอและนอกกกกระบบระบบระบบระบบทีม่ีทีม่ีทีม่ีทีม่ี            

สถานภาพการทาํงานเปนสถานภาพการทาํงานเปนสถานภาพการทาํงานเปนสถานภาพการทาํงานเปนลกูจางลกูจางลกูจางลกูจาง    จาํแนกตามจาํแนกตามจาํแนกตามจาํแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิกจิกรรมทางเศรษฐกจิกจิกรรมทางเศรษฐกจิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252560606060    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::    บาทบาทบาทบาท////เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    
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3333. . . . การไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบการไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบการไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบการไดรับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ    

3333....1111    การไดรับบาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุการไดรับบาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุการไดรับบาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุการไดรับบาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุจากการทาํงานจากการทาํงานจากการทาํงานจากการทาํงานของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ 
แรงงานนอกระบบจํานวน 3.1 ลานคน ที่ ไดรับบาดเจ็บหรือ

อุบัติเหตุจากการทํางาน ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากของมีคมบาด/
ทิ่ม/แทง มากที่สุดรอยละ 64.0 รองลงมาเปนการพลัดตกหกลมรอยละ 
19.8 การชน/กระแทกรอยละ 5.5 ถูกไฟ/น้ํารอนลวกรอยละ 5.3 
ไดรับอุบัติเหตุจากยานพาหนะรอยละ 2.4 ไดรับสารเคมีที่เปนอันตราย
รอยละ 2.4 และไฟฟาช็อตรอยละ 0.5 ที่เหลือเปนอื่นๆ จากลักษณะ
ของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ไดรับนี้ อาจจะเปนเพราะการทํางานโดย
ไมมีกฎเกณฑ และกฎระเบียบมาดูแล 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                            

    
        

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 5  5  5  5  รอยละของแรงงานรอยละของแรงงานรอยละของแรงงานรอยละของแรงงานนอกระบบนอกระบบนอกระบบนอกระบบ    จาํแนกตามการไดรัจาํแนกตามการไดรัจาํแนกตามการไดรัจาํแนกตามการไดรับบบบ    
                                                                        บาดเจบ็หรอือบุตัเิหตจุากการทํางาน พบาดเจบ็หรอือบุตัเิหตจุากการทํางาน พบาดเจบ็หรอือบุตัเิหตจุากการทํางาน พบาดเจบ็หรอือบุตัเิหตจุากการทํางาน พ....ศศศศ....    2525252560606060    
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3333....2222    วิธีการวิธีการวิธีการวิธีการรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ 
 สําหรับการรักษาพยาบาลของผูทํางานที่เปนแรงงานนอกระบบ               
เมื่อไดรับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน 3.1 ลานคนนัน้ 
สวนใหญรอยละ 72.7 เปนผูที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเล็กนอย 
จึงไมไดไปรับการรักษา รองลงมารอยละ 23.1 ไปซ้ือยาจากรานขายยา
และนําไปรักษาเอง  

สําหรับผูทํางานที่เปนแรงงานนอกระบบซ่ึงไดบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การทํางาน และจําเปนตองไปรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาลนั้นมีจํานวน 
2.0 แสนคน หรือรอยละ 4.7 ของแรงงานนอกระบบที่ไดรับบาดเจ็บหรือ
อุ บัติ เหตุจากการทํางานทั้ งหมด โดยแยกเปนผูที่ตองไปรับการ
รักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาลไมเกิน 3 วันรอยละ 2.6 และผูที่ตองไป
รับการรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาลเกิน 3 วันรอยละ 1.6  

 
 
 

 
  
 

 

    
    

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ8888    รอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามวธิกีารรกัษาพยาบาล วธิกีารรกัษาพยาบาล วธิกีารรกัษาพยาบาล วธิกีารรกัษาพยาบาล     
                                                    พพพพ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    
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3333....3333    การใชสวสัดกิารในการเบกิจายคารกัษาพยาบาลการใชสวสัดกิารในการเบกิจายคารกัษาพยาบาลการใชสวสัดกิารในการเบกิจายคารกัษาพยาบาลการใชสวสัดกิารในการเบกิจายคารกัษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบของแรงงานนอกระบบ    
 ผูทํางานที่เปนแรงงานนอกระบบที่ไดบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ
ทํางาน และจําเปนตองไปรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาลจํานวน 
2.0 แสนคนนั้น แรงงานนอกระบบที่ใชสวัสดิการในการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คือ การใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนามากที่สุด 8.0 
หมื่นคน หรือรอยละ 59.7 รองลงมาประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกันภัย 6 พันคน หรือรอยละ 4.5 และสวัสดิการขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ 4 พัน หรือรอยละ 3.0  

สวนแรงงานนอกระบบที่ไมไดใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษา 
พยาบาลนั้น สวนใหญเปนการจายคารักษาพยาบาลเอง 4.0 หมื่นคน 
หรือรอยละ 30.7 รองลงมานายจางจายให รอยละ 0.8 บิดา/
มารดา/ญาติ/เพื่อนจายให รอยละ 0.3 ที่เหลือเปนอื่นๆ เชน คูกรณี
จายให ที่ทํางานมีสถานพยาบาล  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ9999    รอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามการใชสวสัดกิารในการรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามการใชสวสัดกิารในการรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามการใชสวสัดกิารในการรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามการใชสวสัดกิารในการ                
                        เบกิจายคารกัษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พเบกิจายคารกัษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พเบกิจายคารกัษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พเบกิจายคารกัษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    
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เมื่อเปรียบเทียบขอมูลระหวางแรงงานนอกระบบและแรงงาน 
ในระบบ พบวา สวนใหญแรงงานนอกระบบใชสวัสดิการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลโดยการใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ในขณะที่แรงงาน 
ในระบบสวนใหญใชสวัสดิการประกันสังคม 
                ตารางตารางตารางตาราง    6666    จํานวนแรงงานจํานวนแรงงานจํานวนแรงงานจํานวนแรงงานในระบบและในระบบและในระบบและในระบบและนอกระบบที่ไดรับบาดเจ็บหรืนอกระบบที่ไดรับบาดเจ็บหรืนอกระบบที่ไดรับบาดเจ็บหรืนอกระบบที่ไดรับบาดเจ็บหรือออออุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากจากจากจาก
การทํางานและการทํางานและการทํางานและการทํางานและตองไปรับตองไปรับตองไปรับตองไปรับการการการการรักษาตอในสถานพยาบาลรักษาตอในสถานพยาบาลรักษาตอในสถานพยาบาลรักษาตอในสถานพยาบาล    จําแนกตามการใชสวัสดิการจําแนกตามการใชสวัสดิการจําแนกตามการใชสวัสดิการจําแนกตามการใชสวัสดิการ
เบิกจเบิกจเบิกจเบิกจายคารักษาพยาบาล พายคารักษาพยาบาล พายคารักษาพยาบาล พายคารักษาพยาบาล พ....ศศศศ. . . . 2525252560606060    

                                                                                                                                                หนวย หนวย หนวย หนวย ::::    คนคนคนคน 

    

    

    

    

    

    

    

    

4444. . . . ปญหาของแรงงานนอกระบบปญหาของแรงงานนอกระบบปญหาของแรงงานนอกระบบปญหาของแรงงานนอกระบบ 

    เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับทราบความเห็นและขอเสนอแนะจาก  
ผูทํางานที่เปนแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดสอบถาม 
ปญหาของแรงงานนอกระบบ ซ่ึงสนใจปญหา 3 ดาน คือ จากการ
ทํางาน  ความไมปลอดภัยในการทํางาน  และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พบวา  จากแรงงานนอกระบบ 20.8 ลานคน เปนผูมีปญหา 
จํานวน 6.4 ลานคน หรือรอยละ 30.8 ของแรงงานนอกระบบ
ทั้งหมด โดยมีปญหาจากการทํางานรอยละ 81.4 จากสภาพแวดลอม
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ในการทํางานรอยละ 50.8 และความไมปลอดภัยในการทํางานรอยละ 
44.1 ทั้งนี้แรงงานนอกระบบหนึ่งคนอาจจะพบปญหาไดมากกวา 1 ดาน   
 พิจารณาถึงรายละเอียดของปญหาในแตละดาน ไดดังนี้ 

 4444....1 1 1 1 ปญหาจากการทาํงานปญหาจากการทาํงานปญหาจากการทาํงานปญหาจากการทาํงาน 

 เมื่อพิจารณาถึงปญหาจากการทํางาน พบวา ผูทํางานที่เปน
แรงงานนอกระบบสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทน 2.7 ลานคน
หรือ รอยละ 56.0 รองลงมาเปนงานไมตอเนื่อง 7.8 แสนคน หรือรอยละ 
16.1 และการทํางานหนัก 7.1 แสนคน หรือรอยละ 14.7 เปนตน 

   

 

 

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ10101010        รอยละของแรงงานนอกระบบ  จาํแนกตามปญหาจากการรอยละของแรงงานนอกระบบ  จาํแนกตามปญหาจากการรอยละของแรงงานนอกระบบ  จาํแนกตามปญหาจากการรอยละของแรงงานนอกระบบ  จาํแนกตามปญหาจากการ                
                                                ทาํงาน พทาํงาน พทาํงาน พทาํงาน พ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

                           

                     สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
16

4444....2222    ปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน     
 เมื่อพิจารณาถึงปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน พบวา 
แรงงานนอกระบบไดรับสารเคมีเปนพิษมากที่สุด 1.6 ลานคน หรือรอยละ 
62.4 รองลงมาเปน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เปนอันตราย 4.4 แสนคน หรือ
รอยละ 17.3 ไดรับอันตรายตอระบบหู/ระบบตา 11.4 หมื่นคน 
หรือรอยละ4.5 และอื่นๆ เชน ทํางานในที่สูง/ใตน้ํา/ใตดิน ความไม
สงบ / กอการราย เปนตน 
 หากเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จะเห็นวา               
มีปญหาไมแตกตางกันมากนัก สวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับการไดรับ
สารเคมีเปนพิษ และเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่เปนอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    
    
    

    

แผนภมู ิรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาความไมแผนภมู ิรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาความไมแผนภมู ิรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาความไมแผนภมู ิรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาความไม        
                                ปลอดภยัในการทํางาน พปลอดภยัในการทํางาน พปลอดภยัในการทํางาน พปลอดภยัในการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2560256025602560    
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4444....3333    ปญหาสภาพแวดลอมในการทาํงานปญหาสภาพแวดลอมในการทาํงานปญหาสภาพแวดลอมในการทาํงานปญหาสภาพแวดลอมในการทาํงาน  
 สําหรับสภาพแวดลอมในการทํางานผูทํางานที่เปนแรงงานนอก
ระบบมีปญหาในเรื ่องอิริยาบถในการทํางาน คือ ไมคอยไดเปลี่ยน
ลักษณะทา/อิริยาบถในการทํางานมากที่สุด 1.3 ลานคน หรือรอยละ 
43.3 รองลงมาเปน การทํางานมีฝุน ควัน กล่ิน 7.9 แสนคน หรือ 
รอยละ 26.6 และมีแสงสวางไมพอ 4.4 แสนคน หรือรอยละ 13.5 
เปนตน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 พบวา แรงงานนอกระบบยังคง
ประสบปญหาในดานนี้ไมแตกตางกัน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิแผนภมู ิ12121212            รอยละขรอยละขรอยละขรอยละของแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาจาองแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาจาองแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาจาองแรงงานนอกระบบ จาํแนกตามปญหาจากกกก    
                                                            สภาพแวดลอมในการทาํงาน พสภาพแวดลอมในการทาํงาน พสภาพแวดลอมในการทาํงาน พสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ....ศศศศ....2560256025602560    
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ความเปนมาและวตัถปุระสงคความเปนมาและวตัถปุระสงคความเปนมาและวตัถปุระสงคความเปนมาและวตัถปุระสงค    
  สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหความสําคัญกับขอมูลแรงงานนอกระบบ จึง

ไดดําเนินการสํารวจแรงงานนอกระบบข้ึนเปนคร้ังแรก ในป 2548 เพื่อใหมี
ขอมูลใชอยางตอเนื่อง จึงไดดําเนินการสํารวจเปนประจําทุกป โดยดําเนินการ
สํารวจพรอมกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในไตรมาสที่ 3 ใน
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อเปนการตอบสนอง
ความตองการใชขอมูลแกหนวยงานตางๆ ในการวางแผนการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ และใชเปนฐานขอมูลเพื่อศึกษาถึงความตองการที่
ชัดเจนตอแรงงานนอกระบบในการขยายความคุมครองและการประกันสังคมให
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทําใหผูทํางานที่เปนแรงงานนอกระบบไดเขาถึงการ
ประกันสังคมและความคุมครองจากการทํางาน ใหไดรับความเปนธรรม มีความ
มั่นคง ซ่ึงจะทําใหแรงงานนอกระบบเหลานี้มีสุขภาวะจากการทํางานที่ดีข้ึน    
 ดังนั้นวัตถุประสงคของการสํารวจแรงงานนอกระบบเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน และลักษณะตาง ๆ ของประชากรที่มีงานทําที่ไมไดรับ
ความคุมครอง และไมมีหลักประกันทางสังคม และไมไดรับความคุมครองจาก
การทํางานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ไดแก 
 1) จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 2) ลักษณะทางประชากรและสังคมที่สําคัญของแรงงานในระบบและนอก

ระบบ เชน อายุ เพศ การศึกษาที่สําเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม และ
ชั่วโมงการทํางาน เปนตน     

 3) ขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 
สิทธิการรักษาพยาบาล และปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางาน เปนตน 

คุมรวมคุมรวมคุมรวมคุมรวม    
 ประชากรที่อาศัยอยูในครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล 
การเก็บรวบรวมขอมลูการเก็บรวบรวมขอมลูการเก็บรวบรวมขอมลูการเก็บรวบรวมขอมลู        

ดําเนินการในทกุจังหวัดทั่วประเทศพรอมกับการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากรระหวางวันที่ 1 – 12 ของเดอืนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 
2560 โดยมีครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางทัง้ส้ิน 83,880 ครัวเรือนตัวอยาง 
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คาํนยิามคาํนยิามคาํนยิามคาํนยิาม    
    1.1.1.1.    แรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบ    หมายถึง ผูมีงานทําที่ไดรับความคุมครองหรือ
หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ไดแก 
 1. ขาราชการ ลูกจางประจํา ของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น  
 2. ลูกจางรัฐวิสาหกิจ  
 3. ครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน  
 4. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  
 5. ลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน 
 6. ผูมีงานทําที่ประกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 

        2.2.2.2.    แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครอง 
หรือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเชนเดียวกับแรงงานในระบบ    

3333.    ผูมงีานทาํผูมงีานทาํผูมงีานทาํผูมงีานทาํ หมายถงึ บุคคลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และในสัปดาหแหง  
การสํารวจ มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้    

 1.  ไดทํางานต้ังแต 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน 
ผลกําไร เงินปนผล คาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอื่นสําหรับผลงานที่ทํา
เปนเงินสด หรือส่ิงของ 

 2. ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมงแตเปนบุคคลที่
มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (ซ่ึงจะถือวาเปน ผูทีป่กตมิงีานประจาํผูทีป่กตมิงีานประจาํผูทีป่กตมิงีานประจาํผูทีป่กตมิงีานประจาํ) 
 2.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่นๆ 

หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน 
 2.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่น ๆ 

หรือ ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหวางที่ ไมได
ทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา 

 3. ทํางานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจ 
หรือ ไรนาเกษตรของหัวหนาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 
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4444....    งานงานงานงาน หมายถึง กิจการที่ทําที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 1. กิจการที่ทํ าแลวได รับคาตอบแทนเปนเงินหรือส่ิงของ

คาตอบแทนที่เปนเงิน อาจจายเปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชิ้น  
 2. กิจการที่ทําแลวไดผลกําไร หรือหวังที่จะไดรับผลกําไร 

หรือ สวนแบงเปนการตอบแทน  
 3. กิจการที่ทําใหกับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไมไดรับ 

คาจางหรือผลกําไรตอบแทนอยางใดซ่ึงสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบ
ธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทํางาน เปนประกอบธุรกิจสวนตัว หรือนายจาง 

5555....    อาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู การ
จัดจําแนกประเภทอาชีพใชตาม International Standard Classification 
of Occupation, (ISCO – 08) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)    

6666....    อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได 
ดําเนินการ โดยสถานประกอบการที่บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู หรือประเภท 
ของธุรกิจ ซ่ึงบุคคลนั้นไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ การจัด
จําแนกประเภทอุตสาหกรรม ใชตาม Thailand Standard Industrial 
Classification, (TSIC 2009) 

7777....    สถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานใน
สถานที่ ที่ทํางานหรือธุรกิจ แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

    1.1.1.1.        นายจางนายจางนายจางนายจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผล
กําไร หรือสวนแบง และไดจางบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจาง 
    2.2.2.2.    ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจ 
ของตนเองโดยลําพังผูเดียวหรืออาจมีบุคคลอื่นมารวมกิจการดวยเพื่อหวัง ผล
กําไรหรือสวนแบงและไมไดจางลูกจางแตอาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผูฝกงาน
มาชวยทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือคาตอบแทนอยางอื่นสําหรับงานที่ทํา 
    3.3.3.3.    ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง    หมายถึง ผูที่
ชวยทํางานโดยไมไดรับคาจางในไรนาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน 
ครัวเรือน 
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    4444....    ลูกจางลูกจางลูกจางลูกจาง หมายถึง  ผูที่ทํางานโดยไดรับคาจางเปนราย
เดือน    รายสัปดาห รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจาย  คาตอบแทนที่
ไดรับจากการทํางาน  อาจจะเปนเงิน หรือส่ิงของ 
 ลูกจางแบงออกเปน ลูกจางแบงออกเปน ลูกจางแบงออกเปน ลูกจางแบงออกเปน 3 3 3 3 ประเภทประเภทประเภทประเภท    
    4.14.14.14.1    ลูกจางลูกจางลูกจางลูกจางรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาล หมายถึง ขาราชการ พนักงานเทศบาล 

พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่
องคการ ระหวางประเทศ ตลอดจนลูกจางประจํา 
และชั่วคราวของ รัฐบาล 

    4.24.24.24.2    ลูกจางรัฐวิสาหกิจลูกจางรัฐวิสาหกิจลูกจางรัฐวิสาหกิจลูกจางรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับ
หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ    

    4.3 4.3 4.3 4.3 ลูกจางเอกชนลูกจางเอกชนลูกจางเอกชนลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับเอกชน หรือ
ธุรกิจ ของเอกชน รวมทั้งผูที่รับจางทํางานบาน 

 5.5.5.5.     การรวมกลุมการรวมกลุมการรวมกลุมการรวมกลุม หมายถึง กลุมคนที่มารวมกันทํางานโดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อพึ่งตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกแตละคน
มีความเทาเทียมกัน ในการกําหนดการทํางานทุกข้ันตอน ไมวาเปนการ
ลงทุน การขาย งานอื่นๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบงรายได
ใหแกสมาชิก ตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุมดังกลาวอาจจดทะเบียน
จัดต้ังในรูปของสหกรณ หรือไมก็ได)  
 การจัดจําแนกประเภทสถานภาพการทํางาน ใชตาม 
International Classification of Status in Employment, 1993 
(ICSE – 93)   ของ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) มี
สถานภาพการทํางานเพิ่มข้ึนอีก 1 กลุมคือ การรวมกลุม (Member of 
Producers’ Cooperative) 

8888....    ชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางาน    หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานจริงทั้งหมด ใน
สัปดาห แหงการสํารวจ สําหรับผูที่มีงานประจําซ่ึงไมไดทํางานในสัปดาห
แหงการสํารวจใหบันทึกจํานวนชั่วโมงเปน 0 ชั่วโมง 
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9999....    ระดับการศกึษาทีส่าํเรจ็ระดับการศกึษาทีส่าํเรจ็ระดับการศกึษาทีส่าํเรจ็ระดับการศกึษาทีส่าํเรจ็    
 ไดจําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ  ดังนี้ 
    1.1.1.1. ไมมีการศึกษาไมมีการศึกษาไมมีการศึกษาไมมีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียนหรือ 
ไมเคยไดรับการศึกษา 
    2.2.2.2. ต่ํากวาประถมศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวา
ชั้นประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 
    3.3.3.3. สําเร็จประถมศึกษาสําเร็จประถมศึกษาสําเร็จประถมศึกษาสําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต้ังแต 
ชั้นประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จ 
ระดับการศึกษาที่สูงกวา 
    4.4.4.4. สําเร็จมัธยมศึสําเร็จมัธยมศึสําเร็จมัธยมศึสําเร็จมัธยมศึกษาตอนตนกษาตอนตนกษาตอนตนกษาตอนตน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา 
ต้ังแตชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 
    5.5.5.5. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    5.15.15.15.1 สายสามัญสายสามัญสายสามัญสายสามัญ หมายถึง บุคคลที่ สํา เ ร็จการศึกษา

ประเภท สามัญศึกษาต้ังแตชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 
เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 

    5.25.25.25.2 อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่ สํา เ ร็จการศึกษา
ประเภท อาชีวศึกษาหรือวิชาชีพที่เรียนตอจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา โดยมีหลักสูตรไม
เกิน 3 ป และไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 

    5.35.35.35.3 วิชาการศึกษาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา
ประเภท วิชาการศึกษา (การฝกหัดครู) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป แตไมสําเร็จ
ระดับการศึกษาที่ สูงกวา 

    6.6.6.6.    อดุมศกึษาอดุมศกึษาอดุมศกึษาอดุมศกึษา 
    6.16.16.16.1    สายวชิาการสายวชิาการสายวชิาการสายวชิาการ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท
สามัญ ศึกษาหรือสายวิชาการ โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี โท เอก 
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    6.26.26.26.2    สายวชิาชพีสายวชิาชพีสายวชิาชพีสายวชิาชพี หมายถงึ บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี 
    6.36.36.36.3    สายวชิาการศกึษาสายวชิาการศกึษาสายวชิาการศกึษาสายวชิาการศกึษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา
ประเภท วิชาการศึกษา และไดรับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี  
    7.7.7.7.    อาชีวศกึษาระยะสัน้อาชีวศกึษาระยะสัน้อาชีวศกึษาระยะสัน้อาชีวศกึษาระยะสัน้ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา
หรือ การฝกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไมเกิน 1 ป และไดรับ 
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง เมื่อสําเร็จการศึกษาพื้นความรูของผูเขา
เรียน ไดกําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยางตํ่า
ตองจบ ประถมปที่ 4 หรือเทียบเทา 
    8.8.8.8.    อืน่ ๆอืน่ ๆอืน่ ๆอืน่ ๆ หมายถงึ บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้นได 


