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                     สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

คํานํา 
 

 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

แรงงานนอกระบบในไตรมาสท่ี 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 
2561 พบว่ามี แรงงานนอกระบบซ่ึงเป็นผู้ท่ีทํางานแต่ไม่ได้รับความ
คุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานถึงร้อยละ 55.3 
ของผู้ทํางานท้ังหมด 38.3 ล้านคน และจากผลการสํารวจยังพบว่า 
แรงงานนอกระบบเหล่านี้อยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และ 
มีการศึกษาไม่สูงนัก  

ดังนั้นสํานักงานสถิติแห่งชาติ หวังว่าข้อมูลการสํารวจ
แรงงานนอกระบบท่ีเผยแพร่ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสถิติให้หน่วยงานต่างๆ 
ได้ทราบถึงลักษณะท่ีสําคัญของแรงงานนอกระบบ ได้แก่ อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ ลักษณะกิจกรรมในการผลิต ชั่วโมงการทํางาน 
รายได้ และปัญหาจากการทํางาน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีดูแลด้านแรงงานท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมได้มีช่องทางท่ีจะเข้าถึงและเตรียมความพร้อมให้กับ
แรงงานนอกระบบเหล่านี้ เพ่ือสามารถยกระดับและสร้างความเสมอภาค
ต่อกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังกับตัวแรงงานเอง
และครอบครัวต่อไป 

           

      

                      

                              



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ

 การสํารวจแรงงานนอกระบบ
38.3 ล้านคน พบว่า 
คุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน
ร้อยละ 44.7 เป็นผู้ทํางานท่ี
สังคมจากการทํางานหรือ
1. แรงงานนอกระบบ 

 จากผลการสํารวจ
จาก 20.8 ล้านคน ในปี 

 

 
 

 

แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบจํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ 

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

                                                    

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
การสํารวจแรงงานนอกระบบ 2561 จากจํานวนผู้มีงานทําท้ังหมด 

 เป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้มีงานทําท่ีไม่ได้รับความ
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานร้อยละ 

เป็นผู้ทํางานท่ีได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกันทาง
หรือแรงงานในระบบผลการสํารวจ ดังนี้
 

ผลการสํารวจ ปี 2561 พบว่า แรงงานนอกระบบมี
ล้านคน ในปี 2560 เป็น 21.2 ล้านคน ในปี 

เปรียบเทียบจํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ 
พ.ศ. 2560-2561 

                                                    สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

จํานวนผู้มีงานทําท้ังหมด 
มีงานทําท่ีไม่ได้รับความ
ร้อยละ 55.3 และอีก
มีหลักประกันทาง

ผลการสํารวจ ดังนี้ 

แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
ปี 2561  

เปรียบเทียบจํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  



                                                

2.  การศึกษาท่ีสําเร็จ
 สําหรับระดับการศึกษาท่ีสํา

พบว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้
32.4 รองลงมาเป็นแรงงานนอกระบบท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 27.0 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ
14.6 และอุดมศึกษาร้อยละ 

 อนึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่า 
ไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา
ลดลง ในขณะท่ีระดับมัธยมศึกษา มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 
การศึกษาของแรงงานนอกระบบในช่วง
การศึกษาข้ันต้น 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานนอกระ
           การศึกษาท่ีสําเร็จ พ

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

                                                iv

ท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ 
สําหรับระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ
ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ท่ีไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถม
รองลงมาเป็นแรงงานนอกระบบท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 16.3 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ
ร้อยละ 9.5 ตามลําดับ 

อนึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่า แรงงานนอกระบบท่ีสําเร็จการศึกษา
การศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
ในขณะท่ีระดับมัธยมศึกษา มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม

การศึกษาของแรงงานนอกระบบในช่วงท่ีผ่านมายังอยู่ในกลุ่มของผู้มี

เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดับ 
การศึกษาท่ีสําเร็จ พ.ศ. 2560-2561 

                                                สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

เร็จของแรงงานนอกระบบปี 2561 
ท่ีไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษาร้อยละ 

รองลงมาเป็นแรงงานนอกระบบท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 

แรงงานนอกระบบท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ 
ระดับประถมศึกษามีสัดส่วน

แต่อย่างไรก็ตามระดับ
ท่ีผ่านมายังอยู่ในกลุ่มของผู้มี

 

บบ จําแนกตามระดับ  
 



                                                

3. การประกอบกิจกรรม
เมื ่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในปี 2561..แรงงานนอกระบบ
รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้า
ร้อยละ 11.3 ตามลําดับ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 3  เปรยีบเทียบร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

                                                v

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ
ถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
านนอกระบบร้อยละ 55.5 ทํางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 
การบริการและการค้าร้อยละ 33.2 และภาคการผลิต

ตามลําดับ  

เปรยีบเทียบร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559-2561 

                                                สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ของแรงงานนอกระบบ  
ถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
และภาคการผลิต

 

เปรยีบเทียบร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตาม 



                                                

แผนภูมิ 4 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหา
ด้านการทํางานท่ีสําคัญ

4. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
 ปัญหาของแรงงานนอกระบบปี 
จํานวน 6.7 ล้านคน หรือร้อยละ 
โดยมีปัญหาจากการทํางานร้อยละ 
ร้อยละ 46.3 และความไม่ปลอดภัยในการทํางานร้อยละ 
รายละเอียดแต่ละปัญหา ดังนี้
 ปัญหาจากการทํางานที่
ช ่วย เหลือมากที่สุด
รองลงมาเป็นงานที่ทํา
หนักร้อยละ 15.5 ท่ีเหลือ

 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทํ างาน 
ประสบมากท่ีสุด คือ อิริยาบถในการทํางาน
ท่าทางในการทํางาน) 
แสงสว่างไม่พอร้อยละ 14.6
  ปัญหาความไม่ ปลอดภั ยในการทํ างาน
ประสบเป็นส่วนใหญ่คือ
เครื่องมือท่ีเป็นอันตราย
ระบบตาร้อยละ 5.2   
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ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหา
ด้านการทํางานท่ีสําคัญ พ.ศ. 2561 

ของแรงงานนอกระบบ 
ปัญหาของแรงงานนอกระบบปี 2561 พบว่า 

ล้านคน หรือร้อยละ 31.6 ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด 
โดยมีปัญหาจากการทํางานร้อยละ 73.1 จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน

และความไม่ปลอดภัยในการทํางานร้อยละ 40
รายละเอียดแต่ละปัญหา ดังนี้  

ทํางานที่แรงงานนอกระบบต้องการให้ภาครัฐ
มากที่สุด คือ ปัญหาเก่ียวกับค่าตอบแทนร้อยละ 
เป็นงานที่ทําไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องร้อยละ 

ท่ีเหลือเป็นอื่นๆ เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด เป็นต้น

ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทํ างาน ท่ี แรงงานนอกระบบ
ประสบมากท่ีสุด คือ อิริยาบถในการทํางาน (ไม่ค่อยได้เปล่ียนลักษณะ

) ร้อยละ 43.4 มีฝุ่น ควัน กล่ินร้อยละ 
14.6   

ปัญหาความไม่ ปลอดภั ยในการทํ างาน ท่ี แรงงานนอกระบบ
ประสบเป็นส่วนใหญ่คือได้รับสารเคมีเป็นพิษร้อยละ 63

ท่ีเป็นอันตรายร้อยละ 20.7 และได้รับอันตรายต่อระบบหู
 

                                                สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหาท่ีเกิดจาก 

พบว่า เป็นผู้มี ปัญหา 
ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด 

จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
40.3 ซ่ึงพิจารณา

ต้องการให้ภาครัฐ
ค่าตอบแทนร้อยละ 56.0 

ร้อยละ 16.3 และทํางาน
เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด เป็นต้น 

ท่ี แรงงานนอกระบบ 
ไม่ค่อยได้เปล่ียนลักษณะ

ร้อยละ 27.4 และมี

ท่ี แรงงานนอกระบบ 
63.6 เครื่องจักร

และได้รับอันตรายต่อระบบหู/ 



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

                                                สํานักงานสถิติแห่งชาติ vii

5.บทสรุป 

 จากผลการสํารวจพบว่า ในจํานวนผู้มีงานทําท้ังส้ิน 38.3 ล้านคน
เป็นแรงงานนอกระบบ 21.2 ล้านคน หรือร้อยละ 55.3 ซ่ึงคนกลุ่มนี้
เป็นผู้ทํางานแต่ไม่มีหลักประกันสังคมใดๆ ท่ีได้จากการทํางาน ซ่ึงผล
การสํารวจแรงงานนอกระบบเป็นผู้ทํางานท่ีมีการศึกษาไม่สูงนักและ
ทํางานในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และยังพบอีกว่ารายได้ท่ีได้รับ
ค่อนข้างน้อย ซ่ึงภาครัฐจําเป็นต้องเข้ามาดูแลเป็นพิเศษเพ่ือสร้างโอกาส 
หรือชดเชยด้านสวัสดิการสังคมจากการทํางานให้ดีข้ึน ท้ังนี้หากแรงงาน
นอกระบบเหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้ดีข้ึน เมื่อมี
อายุมากข้ึนจะส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตต่อไป 
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การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้มีข้อมูล
มาตรการคุ้มครองแรงงาน
ระบบ รวมท้ังการพัฒนาแรงงานเหล่านี้ให้
คุ้มครองต่างๆ ที่พึงจะได้รับ เพื่อให้แรงงานนอกร
ชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป ซ่ึงผลการสํารวจสรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะท่ัวไป 

1.1 จํานวนผู้มีงานทําท่ี
 ผลการสํารวจพบว่า
แรงงานนอกระบบ 21
หญิงร้อยละ 44.8) และเป็น
44.7 (ชายร้อยละ 53
 

ตาราง 1 จํานวนแรงงานในระบบแ

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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สรุปผลการสํารวจ 
สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 จัดทําข้ึนเพ่ือ

และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้มีข้อมูลสําหรับนําไปใช้ในการ
มาตรการคุ้มครองแรงงาน การขยายการประกันสังคม

การพัฒนาแรงงานเหล่านี้ให้เข้าถึงสวัสดิการ
ๆ ที่พึงจะได้รับ เพื่อให้แรงงานนอกร

ซ่ึงผลการสํารวจสรุปได้ดังนี้ 

จํานวนผู้มีงานทําท่ีเป็นแรงงานในระบบ และนอกระบบ
ผลการสํารวจพบว่าจากผู้มีงานทําท้ังหมด 38.3 

21.2 ล้านคน หรือร้อยละ 55.3 (ชายร้อยละ 
และเป็นแรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน
53.8 หญิงร้อยละ 46.2)   

จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามเพศ
พ.ศ. 2556-2561 

�����������สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ข้ึนเพ่ือให้ภาครัฐ
นําไปใช้ในการวางแผนออก

การขยายการประกันสังคมสู่แรงงานนอก
ถึงสวัสดิการและความ

ๆ ที่พึงจะได้รับ เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพ

และนอกระบบ 
 ล้านคนเป็น
ชายร้อยละ 55.2 

ล้านคน หรือร้อยละ 

จําแนกตามเพศ  

หน่วย : ล้านคน                                                                            



                           

            

     หากพิจารณาเปรียบเทียบ
ในระบบเป็นรายภาค พบว่า 
ภาคใต้ เป็นแรงงานนอกระบบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแรงงาน
ร้อยละ 23.4 ภาคเหนือมีแรงงานนอกระบบร้อยละ 
ในระบบร้อยละ 29.
แรงงานในระบบร้อยละ 
มีแรงงานในระบบมากกว่าแรงงานนอกระบบ 
มีแรงงานในระบบร้อยละ 
กลางมีแรงงานในระบบร้อยละ

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ มีแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบอย่างเห็นได้ชัด
ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้
ได้เข้าถึงสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆเพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
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หากพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนแรงงานนอกระบบและแรงงาน
เป็นรายภาค พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แรงงานนอกระบบมากกว่ าแรงงานในระบบ 
มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 76.6 แรงงานในระบบ

ภาคเหนือมีแรงงานนอกระบบร้อยละ 
9.9 และภาคใต้มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 

แรงงานในระบบร้อยละ 44.4 ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร 
ากกว่าแรงงานนอกระบบ คือกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 71.4 แรงงานนอกระบบร้อยละ 
ร้อยละ 58.8 และแรงงานนอกระบบร้อยละ 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
มีแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบอย่างเห็นได้ชัด

ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้
ได้เข้าถึงสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆเพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามภาค 
               พ.ศ.2561 

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

แรงงานนอกระบบและแรงงาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ

แรงงานในระบบ โดยท่ีภาค
แรงงานในระบบ

ภาคเหนือมีแรงงานนอกระบบร้อยละ 70.1 แรงงาน 
ภาคใต้มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 55.6 

กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง 
คือกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 28.6 และภาค

แรงงานนอกระบบร้อยละ 41.2  
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
มีแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบอย่างเห็นได้ชัด  

ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้
ได้เข้าถึงสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆเพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามภาค  



                           

            

1.2 กลุ่มอายุของ

เมื่อพิจารณาแรงงาน
25 – 59 ปี ซ่ึงเป็นประชากรท่ีอยู่
ล้านคน หรือร้อยละ 
เป็นวัยชราท่ียังสามารถทํางานได้ 
กลุ่มอายุ 15 – 2
ล้านคน หรือร้อยละ 
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อายุของแรงงานนอกระบบ 

แรงงานนอกระบบตามกลุ่มอายุ พบว่า
เป็นประชากรท่ีอยู่ในวัยทํางานมีจํานวนมากท่ีสุด 

หรือร้อยละ 73.2 รองลงมาเป็น กลุ่มอายุตั้งแต่ 
เป็นวัยชราท่ียังสามารถทํางานได้ 3.85 ล้านคน หรือร้อยละ 

24 ปี เป็นประชากรที่อยู ่ในวัย เยาวชน
หรือร้อยละ 8.6  

จํานวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ จาํแนกตามกลุ่ม
พ.ศ. 2561 
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พบว่า กลุ่มอายุ 
ในวัยทํางานมีจํานวนมากท่ีสุด 15.50 

กลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
ล้านคน หรือร้อยละ 18.2 และ

เป็นประชากรที่อยู ่ในวัย เยาวชน 1.84 

 

จาํแนกตามกลุ่ม       



                           

            

1.3 ระดับการศึกษา
สําหรับระดับการศึกษาท่ี

ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ เกิน
ประถมศึกษาร้อยละ 
ไม่มีการศึกษาร้อยละ 
ตอนต้นร้ อยละ 16
ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 
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ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ 
สําหรับระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่

ไม่ เกินระดับประถมศึกษาร้อยละ 
ร้อยละ 27.0 ต่ํากว่าประถมศึกษาร้อยละ 
ร้อยละ 3.0) ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 30

16.3 และมั ธยมศึกษาตอนปลายร้ อยละ 
ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 9.5 ท่ีเหลือเป็นการศึกษาอื่นๆ  

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดบัการศึก
สําเร็จ พ.ศ. 2561 

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
สําเร็จของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็น

ร้อยละ 69.4 (ระดับ
ร้อยละ 29.4 และ 
30.9 (มัธยมศึกษา

และมั ธยมศึกษาตอนปลายร้ อยละ 14.6) 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดบัการศึกษา 



                           

            

และเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ
และแรงงานในระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
และต่ํ ากว่ าประถม ศึกษา
ประถมศึกษา 5.72 
ล้านคน ในขณะ ท่ีแรงงานในระบบส่วนใหญ่ สํ า เร็ จการ ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 6.
ปลาย 3.31 ล้านคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามระดับ
       การศึกษาท่ีสําเร็จ
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และเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ
และแรงงานในระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่

ประถม ศึกษา 6.86 ล้านคน รองลงมา เ ป็นระดับ
 ล้านคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในขณะ ท่ีแรงงานในระบบส่วนใหญ่ สํ า เร็ จการ ศึกษา
6.11 ล้านคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอน
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.01 

 

 

 

จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามระดับ
การศึกษาท่ีสําเร็จ พ.ศ. 2561 
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และเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ
และแรงงานในระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา

รองลงมา เ ป็นระดับ
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.45  

ในขณะ ท่ีแรงงานในระบบส่วนใหญ่ สํ า เร็ จการ ศึกษา 
ล้านคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอน

 ล้านคน 

 

จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามระดับ          



                           

            

2. ลักษณะการทํางานท่ีสําคัญ

2.1 อาชีพของแรงงานนอกระบบ
 เมื่อพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง รองลงมาเป็น 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด และ
ในด้านการขาย การบริการ
 หากเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบกับแรงงานในระบบ 
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง และ พนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 
92.9 และ 62.7 ตามลําดับ
ตามลําดับ) ในขณะท่ีอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 
เทคนิคสาขาต่างๆ เสมียน 
เป็นต้น จะเป็นแรงงานในระบบมากกว่าแรงงานนอกระบบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ
           พ.ศ. 
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ลักษณะการทํางานท่ีสําคัญ 

อาชีพของแรงงานนอกระบบ 
เมื่อพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง รองลงมาเป็น 
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด และอาชีพพ้ืนฐานต่างๆ 

การบริการ เป็นต้น 
หากเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบกับแรงงานในระบบ 

พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง และ พนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด เป็นแรงงานนอกระบบ 

ตามลําดับ) มากกว่าแรงงานในระบบ (ร้อยละ 
ขณะท่ีอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

เทคนิคสาขาต่างๆ เสมียน และผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
จะเป็นแรงงานในระบบมากกว่าแรงงานนอกระบบ 

 

ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ
. 2561 

แรงงานนอกระบบ

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง รองลงมาเป็น 

อาชีพพ้ืนฐานต่างๆ 

หากเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานนอกระบบกับแรงงานในระบบ 
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง และ พนักงาน

เป็นแรงงานนอกระบบ (ร้อยละ 
ร้อยละ 7.1 และ 37.3 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร  

ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ 

แรงงานนอกระบบ 



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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เมื่อเปรียบเทียบอาชีพของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ  
จะเห็นได้ว่า แรงงานในระบบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้า 2.84 ล้านคน รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติการโรงงานและ
เครื่องจักร 2.81 ล้านคน และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้า 2.35 ล้านคน ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง 11.10 ล้านคน 
รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด 4.78  
ล้านคน และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า 1.87 
ล้านคน เป็นต้น 
ตาราง 2 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ     
      พ.ศ.2561 

            หน่วย : ล้านคน 

 

 

อาชีพ 
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 17.11 9.19 7.92 21.19 11.68 9.51 
ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย 0.95 0.59 0.36 0.46 0.34 0.12 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1.95 0.73 1.22 0.16 0.09 0.07 
เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้านต่างๆ 1.56 0.73 0.82 0.16 0.09 0.07 
เสมียน 1.54 0.47 1.07 0.07 0.02 0.05 
พนักงานบริการ และผู้จําหน่ายสินค้า 2.84 1.30 1.54 4.78 1.81 2.97 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง 0.84 0.52 0.33 11.10 6.40 4.70 
ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 2.35 1.84 0.51 1.87 1.25 0.62 
ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักรฯ  2.81 1.91 0.89 0.81 0.65 0.16 
ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน 2.20 1.06 1.14 1.79 1.03 0.76 
คนงานซ่ึงมิได้จําแนกไว้ในหมวดอ่ืน 0.07 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 



                           

            

2.2 อุตสาหกรรม
 ผู้ท่ีทํางานเป็นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ 
เกษตรกรรมฯ ร้อยละ 
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคค
ในครัวเรือนร้อยละ 16
สาขาการผลิตร้อยละ 
อุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ 
เก่ียวกับการเกษตรซ่ึงแรงงานเหล่านี้ เป็นกําลังสําคัญของประเทศ
ท่ีจะต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ความช่วยเหลือด้านการทํางานให้ดีขึ้น
 
  
 

 

 

 

 

 

 

2.3 ชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์
 สําหรับชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ พบว่า
ส่วนใหญ่ทํางานมากกว่า 
คน หรือร้อยละ 84
ประมาณ3.08 ล้านคน
ต่อสัปดาห์ประมาณ 2.80

แผนภูมิ 6 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอุตสาหกรรม
           ท่ีสําคัญ พ
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อุตสาหกรรมของแรงงานนอกระบบ 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ทํางานอยู่ ใน

ร้อยละ 55.5 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคค

16.6 สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร
การผลิตร้อยละ 6.4 สาขาการก่อสร้างร้อยละ 4

อุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบส่วนให
ซ่ึงแรงงานเหล่านี้ เป็นกําลังสําคัญของประเทศ

ท่ีจะต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต ดังนั้นควรดูแลเก่ียวกับสวัสดิการและ
านการทํางานให้ดีขึ้น 

ชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ 
สําหรับชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ พบว่า
ทํางานมากกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประมาณ

84.1 ผู้ท่ีทํางาน 10 – 29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ล้านคน หรือร้อยละ 14.5 และผู้ท่ีทํางานต่ํากว่า 

80 แสนคน หรือร้อยละ 1.4 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอุตสาหกรรม
ท่ีสําคัญ พ.ศ. 2561 
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ทํางานอยู่ ในสาขา
เป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก 

การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ 
สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหารร้อยละ 8.6 

4.8 ท่ีเหลือเป็น
ส่วนใหญ่เป็นผู้ทํางาน

ซ่ึงแรงงานเหล่านี้ เป็นกําลังสําคัญของประเทศ 
งนั้นควรดูแลเก่ียวกับสวัสดิการและ

สําหรับชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ของแรงงานนอกระบบ พบว่า  
ประมาณ 17.83 ล้าน

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
และผู้ท่ีทํางานต่ํากว่า 10 ชั่วโมง 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอุตสาหกรรม 

 



                           

            

ตาราง 3  จํานวนแรงงาน
         

 

 2.4 การทํางานต่ํากว่าระดับของแรงงานนอกระบบ
เมื่อพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบท่ีทํางาน แต่ยังทํางานไม่ได้เต็ม

ศักยภาพซ่ึงคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทํางาน
หรือเรียกว่า ผู้ทํางานต่ํากว่าระดับ จากผลการสํารวจพบว่ามีจํานวน 
คนหรือร้อยละ 1.27 ของจํานวนแรงงานนอกระบบท้ังหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ัวโมงการทํางาน 

ยอดรวม 17.11
ต่ํากว่า 10 ช่ัวโมง 
10-29 ช่ัวโมง 
30-49 ช่ัวโมง 13.70
50 ช่ัวโมงข้ึนไป 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการทํางาน
               

หมายเหตุ : ผูทํางานต่ําระดับ คือ ผูท่ีมีชั่วโมงการทํางานนอยกวา 
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จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามชั่วโมงการ
         ทํางานต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2561   

การทํางานต่ํากว่าระดับของแรงงานนอกระบบ 
เมื่อพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบท่ีทํางาน แต่ยังทํางานไม่ได้เต็ม
ภาพซ่ึงคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทํางาน แต่ยังมีเวลาและต้องการท่ีจะทํางานเพ่ิม

หรือเรียกว่า ผู้ทํางานต่ํากว่าระดับ จากผลการสํารวจพบว่ามีจํานวน 
ของจํานวนแรงงานนอกระบบท้ังหมด 

แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ

รวม ชาย หญิง รวม ชาย
17.11 9.19 7.92 21.19 11.68
0.09 0.05 0.04 0.28 0.16
0.56 0.28 0.28 3.08 1.57
13.70 7.27 6.43 12.98 7.27
2.76 1.59 1.17 4.85 2.68

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการทํางาน
               และการทํางานตํ่าระดับ พ.ศ. 2561

ผูทํางานต่ําระดับ คือ ผูท่ีมีชั่วโมงการทํางานนอยกวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาหแตยังมีความตองการท่ีจะทํางานเพ่ิม                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

จําแนกตามชั่วโมงการ  
                                                    

หน่วย: ล้านคน 

 
เมื่อพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบท่ีทํางาน แต่ยังทํางานไม่ได้เต็ม

แต่ยังมีเวลาและต้องการท่ีจะทํางานเพ่ิม
หรือเรียกว่า ผู้ทํางานต่ํากว่าระดับ จากผลการสํารวจพบว่ามีจํานวน 267,491 

แรงงานนอกระบบ 

ชาย หญิง 
11.68 9.51 
0.16 0.12 
1.57 1.51 
7.27 5.71 
2.68 2.17 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการทํางาน 
1 

 

ชั่วโมงตอสัปดาหแตยังมีความตองการท่ีจะทํางานเพ่ิม 
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2.5 ค่าจ้างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับค่าจ้างหรือเงินเดือน ในการสํารวจมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้างเท่านั้น 
ซ่ึงประกอบด้วยลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล โดยรวบรวมข้อมูลตามประเภท
ของค่าจ้างท่ีได้รับรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน แล้วจึง
ทําการแปลงเป็นรายเดือน  
  จากผลการสํารวจ พบว่า แรงงานนอกระบบท่ีมีสถานภาพการ
ทํางานเป็นลูกจ้าง ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนในภาคผลิต มากที่สุด 
โดยได้รับค่าจ้างเฉล่ีย 7,282 บาท ภาคการค้าและการบริการ 7,210 
บาท และภาคเกษตรกรรม 5,365 บาท 
  เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างเฉล่ียต่อเดือนของแรงงานนอกระบบกับ
แรงงานในระบบท่ีมีสถานภาพทํางานเป็นลูกจ้าง พบว่า ค่าจ้างเฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ีย 
15,006 บาทต่อเดือน ซ่ึงได้รับมากกว่าแรงงานนอกระบบถึงประมาณ 
2.3 เท่า (แรงงานนอกระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ีย 6,516 บาทต่อเดือน)  

 จะเห็นได้ว่า  แรงงานนอกระบบได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน
ค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ   
ตาราง 4 ค่าจ้างหรอืเงินเดือนเฉล่ียของแรงงานในระบบ และนอกระบบท่ีมี    
      สถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้าง จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
      พ.ศ. 2561 

หน่วย : บาท/เดือน                                                                             

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 

รวม 15,006  6,516  
ภาคเกษตรกรรม 6,068  5,365  
ภาคการผลิต 13,275  7,282  
ภาคการค้าและบริการ 16,972  7,210  
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3. การได้รับบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 

3.1 การได้รับบาดเจบ็หรืออุบัตเิหตจุากการทํางานของแรงงานนอกระบบ 
แรงงานนอกระบบจํานวน 3.8 ล้านคน ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ

อุบัติเหตุจากการทํางาน ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากของมีคมบาด/
ท่ิม/แทง มากท่ีสุดร้อยละ 62.8 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้มร้อยละ 
18.8 การชน/กระแทกร้อยละ 7.0 ถูกไฟ/น้ําร้อนลวกร้อยละ 5.4 
ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะ และได้รับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายเท่ากัน
ร้อยละ 2.7 และไฟฟ้าช็อตร้อยละ 0.3 ท่ีเหลือเป็นอื่นๆ จากลักษณะของ
การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุท่ีได้รับนี้ อาจจะเป็นเพราะการทํางานโดยไม่มี
กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบมาดูแล 
  
 
 

อุบัติเหตุจากการทํางาน 
จํานวนคน(แสนคน) ร้อยละ 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
รวม 37.6 22.0 15.6 100 100 100 

พลัดตกหกล้ม 7.1 3.8 3.2 18.8 17.5 20.8 
ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 23.6 13.9 9.7 62.8 63.2 62.1 
ถูกไฟ/น้ําร้อนลวก 2.0 0.7 1.4 5.4 3.1 8.7 
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1.0 0.9 0.1 2.7 3.9 1.0 
ไฟฟ้าช็อต 0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.0 
การชน/กระแทก โดยวัสด ุ 2.6 1.7 0.9 7.0 7.9 5.8 
ได้รับสารเคมี 1.0 0.8 0.2 2.7 3.6 1.4 
อ่ืน ๆ 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.2 
 
 
 
                                                     

ตาราง 5  ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการได้รับ 
      บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน พ.ศ. 2561 



                           

            

3.2 วิธีการรักษาพยาบาล
 สําหรับการรักษา
เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8
จึงไม่ได้ไปรับการรักษา
และนําไปรักษาเอง  

สําหรับผู้ทํางานท่ีเป็น
การทํางาน และจําเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาล
1.6 แสนคน หรือร้อยละ 
อุ บัติ เหตุจากการทํางานท้ังหมด 
รักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่เกิน 
ไปรับการรักษาพยาบาลต่อใน

 
 
 

แผนภูมิ 8 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล
       พ.ศ. 256
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รักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ 
สําหรับการรักษาพยาบาลของผู้ทํางานท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ

หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน 3.
71.8 เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย

การรักษา รองลงมาร้อยละ 23.9 ไปซ้ือยาจากร้านขายยา

ท่ีเป็นแรงงานนอกระบบซ่ึงได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
จําเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาล
ร้อยละ 4.2 ของแรงงานนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ

อุ บัติ เหตุจากการทํางานท้ังหมด โดยแยกเป็นผู้ ท่ีต้อง
าพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วันร้อยละ 

ปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเกิน 3 วันร้อยละ
    
    

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล
2561 
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แรงงานนอกระบบ      
3.8 ล้านคนนั้น 

ด้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย
ปซ้ือยาจากร้านขายยา

ได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
จําเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้นมีจํานวน 

แรงงานนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ
ต้องไปรับการ

ร้อยละ 3.2 และผู้ท่ีต้อง
ร้อยละ 1.0  

 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล 



                           

            

3.3 การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาล
นอกระบบ 
 ผู้ทํางานท่ีเป็นแรงงานนอกระบบท่ีได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
ทํางาน และจําเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อใน
แสนคนนั้น แรงงานนอกระบบท่ีใช้
รักษาพยาบาล คือ การ
หมื่นคน หรือร้อยละ 
8.3 พันคน หรือร้อยละ 
รัฐวิสาหกิจ 1.2 พัน 

ส่วนแรงงานนอกระบบท่ีไม่ได้ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลนั้น ส่วนใหญ่เป็นการจ่า
หรือร้อยละ 29.0 รอง
ญาติ/เพ่ือนจ่ายให้ ร้อยละ 
ท่ีทํางานมีสถานพยาบาล

 
 

 

 
 
 
 

แผนภูมิ 9 ร้อยละของแรงงานนอกร
       การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พ
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การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาล

แรงงานนอกระบบท่ีได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
และจําเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลจํานวน 

แรงงานนอกระบบท่ีใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ า
การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากท่ีสุด

ร้อยละ 61.1 รองลงมาประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย
ร้อยละ 5.3 และสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญ
พัน หรือร้อยละ 1.1  

ส่วนแรงงานนอกระบบท่ีไม่ได้ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษา
ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 

รองลงมานายจ้างจ่ายให้ ร้อยละ 1.8 
เพ่ือนจ่ายให้ ร้อยละ 1.0 ท่ีเหลือเป็นอื่นๆ เช่น คู่กรณีจ่ายให้

ท่ีทํางานมีสถานพยาบาล  

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการใช้สวัสดิการใน
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พ

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาลของแรงงาน               

แรงงานนอกระบบท่ีได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ
สถานพยาบาลจํานวน 1.6 

สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ า
หน้ามากท่ีสุด 9.7 

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย 
ข้าราชการบํานาญ/

ส่วนแรงงานนอกระบบท่ีไม่ได้ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษา 
 4.6 หมื่นคน 
8 บิดา/มารดา/

ท่ีเหลือเป็นอื่นๆ เช่น คู่กรณีจ่ายให้  

 

ะบบ จําแนกตามการใช้สวัสดิการใน    
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแรงงานนอกระบบและแรงงาน
ในระบบ พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลโดยการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะท่ีแรงงาน 
ในระบบส่วนใหญ่ใช้สวัสดิการประกันสังคม 
    ตาราง 6 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการทํางานและต้องไปรับการรักษาต่อในสถานพยาบาล จําแนกตาม
การใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561 

            
หน่วย : คน 

การใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
รวม 93,490 72,813  20,677 159,073 108,218 50,856 

ไม่ใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 20,422 15,903  4,519  50,420 35,823 14,597 

1. นายจ้าง 5,173  4,622  551  2,832  2,832  - 

2. บิดา/มารดา/ญาติ/เพ่ือน 1,085  1,085  -  1,507  1,507  - 

3. จ่ายเอง 14,164 10,195  3,969 46,081  31,484 14,597 

ใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 73,068 56,910  16,158 108,653 72,395 36,258 

4. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 23,554 15,967  7,587  97,232  65,004 32,228 

5. ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน 34,479 30,615  3,865 - - - 

6. สวัสดิการข้าราชการ /ข้าราชการ
บํานาญ /รัฐวิสาหกิจ 

 
5,595  

 
2,839  

 
2,756  

 
1,774  

 
570  

 
1,204  

7. ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย 8,609 6,954  1,655  8,378  5,948  2,430  

8. อ่ืน ๆ 831  536  295  1,270  873  397  

4. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ 
 เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะจาก   
ผู้ทํางานท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้สอบถาม 
ปัญหาของแรงงานนอกระบบ ซ่ึงสนใจปัญหา 3 ด้าน คือ จากการ
ทํางาน ความไม่ปลอดภัยในการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 



                           

            

พบว่าจากแรงงานนอกระบบ 
6.7 ล้านคน หรือร้อยละ 
ปัญหาจากการทํางานร้อยละ
ร้อยละ 46.3 และความไม่
แรงงานนอกระบบหนึ่งคนอาจจะพบปัญหาได้มากกว่า

 พิจารณาถึงรายละเอียดของปัญหาใน

 4.1 ปัญหาจากการทํางาน

 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากการทํางาน พบว่า ผู้
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
หรือ ร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็น
และงานขาดความต่อเนื่อง

   

 
แผนภูมิ 10  ร้อยละของแรงงาน
         จากการ

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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จากแรงงานนอกระบบ 21.2 ล้านคน เป็นผู้มีปัญหา
ร้อยละ 31.6 ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด โดยมี

ปัญหาจากการทํางานร้อยละ 73.1 จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และความไม่ปลอดภัยในการทํางานร้อยละ

แรงงานนอกระบบหนึ่งคนอาจจะพบปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน  

พิจารณาถึงรายละเอียดของปัญหาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้

ปัญหาจากการทํางาน 

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากการทํางาน พบว่า ผู้
ส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับค่าตอบแทน
รองลงมาเป็นงานหนัก 8.1 แสนคน หรือ

งานขาดความต่อเนื่อง 7.7 แสนคน หรือร้อยละ 15.

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ  จําแนกตามปัญหา
จากการทํางาน พ.ศ. 2561 

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ปัญหา จํานวน 
ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด โดยมี

จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ร้อยละ 40.3 ท้ังนี้

   

แต่ละด้าน ได้ดังนี ้

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากการทํางาน พบว่า ผู้ทํางานท่ีเป็น
ค่าตอบแทน 2.8 ล้านคน

หรือร้อยละ 16.4 
.7 เป็นต้น 

 

นอกระบบ  จําแนกตามปัญหา    



                           

            

4.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน
 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน พบว่า 
แรงงานนอกระบบได้รับสารเคมีเป็นพิษ
64.7 รองลงมาเป็น เครื่องจักร 
ร้อยละ 21.1 ได้รับอันตราย
ร้อยละ 5.3 และอื่นๆ เช่น 
/ ก่อการร้าย เป็นต้น
 หากเปรียบเทียบ
มีปัญหาไม่แตกต่างกันมากนัก
เป็นพิษ และเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีเป็นอันตราย
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 11 รอ้ยละของแรงงานนอกระบบ 
       ความไมป่ลอดภัยในการทํางาน พ

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน  
เมื่อพิจารณาถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน พบว่า 

งานนอกระบบได้รับสารเคมีเป็นพิษมากท่ีสุด 1.7 ล้านคน
เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเป็นอันตราย 5.7 

ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบตา 1.4 
และอื่นๆ เช่น ทํางานบนท่ีสูง/ใต้น้ํา/ใต้ดิน 
เป็นต้น 

หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
มีปัญหาไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับการ

และเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีเป็นอันตราย 

รอ้ยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหา
ความไมป่ลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. 

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน พบว่า 
ล้านคน หรือร้อยละ 

 แสนคน หรือ
 แสนคน หรือ

ใต้ดิน ความไม่สงบ 

ปีท่ีผ่านมา จะเห็นว่า               
มีปัญหาเก่ียวกับการได้รับสารเคมี

จําแนกตามปัญหา  
. 2561 



                           

            

4.3 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 สําหรับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มีปัญหาในเรื่องอิริยาบถใน
ท่า/อิริยาบถในการทํางาน
รองลงมาเป็น การทํางานมีฝุ่น ควัน กล่ิน
ร้อยละ 27.4 และมีแสงสว่างไม่พอ
เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
ประสบปัญหาในด้านนี้ไม่แตกต่างกัน
 
 
 
 

แผนภูมิ 12 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหาจาก
       สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ

การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
สําหรับสภาพแวดล้อมในการทํางานผู้ทํางานท่ีเป็นแรงงานนอ

เรื่องอิริยาบถในการทํางาน คือ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะ
การทํางานมากท่ีสุด 1.4 ล้านคน หรือ

รองลงมาเป็น การทํางานมีฝุ่น ควัน กล่ิน 8.7 แสนคน หรือ
และมีแสงสว่างไม่พอ 4.6 แสนคน หรือ

เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่า แรงงานนอกระบบ
ประสบปัญหาในด้านนี้ไม่แตกต่างกัน 

 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหาจาก
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2561 

                           

       สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

แรงงานนอกระบบ
ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะ

ล้านคน หรือร้อยละ 43.4 
แสนคน หรือ  

แสนคน หรือร้อยละ 14.6 
พบว่า แรงงานนอกระบบยังคง

 

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามปัญหาจาก  



การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ความเป็นมาและวัตถปุระสงค ์
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญกับข้อมูลแรงงานนอกระบบ จึง

ได้ดําเนินการสํารวจแรงงานนอกระบบข้ึนเป็นครั้งแรก ในปี 2548 เพ่ือให้มี
ข้อมูลใช้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ดําเนินการสํารวจเป็นประจําทุกปี โดยดําเนินการ
สํารวจพร้อมกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในไตรมาสท่ี 3 ใน
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนการบริหารจัดการ
เก่ียวกับแรงงานนอกระบบ และใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือศึกษาถึงความต้องการท่ี
ชัดเจนต่อแรงงานนอกระบบในการขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทําให้ผู้ทํางานท่ีเป็นแรงงานนอกระบบได้เข้าถึงการ
ประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทํางาน ให้ได้รับความเป็นธรรม มีความ
มั่นคง ซ่ึงจะทําให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้มีสุขภาวะจากการทํางานท่ีดีขึ้น 
 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการสํารวจแรงงานนอกระบบเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับจํานวน และลักษณะต่าง ๆ ของประชากรท่ีมีงานทําท่ีไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคม และไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
การทํางานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจ ได้แก่ 
 1) จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ  
 2) ลักษณะทางประชากรและสังคมท่ีสําคัญของแรงงานในระบบและนอก

ระบบ เช่น อายุ เพศ การศึกษาท่ีสําเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม 
และชั่วโมงการทํางาน เป็นต้น  

 3) ข้อมูลอื่น ๆ เก่ียวกับการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 
สิทธิการรักษาพยาบาล และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน เป็นต้น 

คุ้มรวม 
 ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ดําเนนิการในทุกจงัหวัดท่ัวประเทศพรอ้มกับการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรระหว่างวนัท่ี 1 – 12 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 
2561 โดยมคีรวัเรอืนท่ีตกเป็นตวัอย่างท้ังส้ิน 83,880 ครวัเรอืนตัวอย่าง 
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คํานิยาม 
 1. แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําท่ีได้รับความคุ้มครองหรือ
หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ได้แก่ 
 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ของราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  
 2. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  
 3. ครูใหญ่หรือครู โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน  
 4. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
 5. ลูกจ้างท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
 6. ผู้มีงานทําท่ีประกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 

  2. แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง 
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ 

3. ผู้มีงานทํา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป และในสัปดาห์
แห่ง การสํารวจ มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 1.  ได้ทํางานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ผลกําไร เงินปันผล ค่าตอบแทนท่ีมีลักษณะอย่างอื่นสําหรับ
ผลงานท่ีทําเป็นเงินสด หรือส่ิงของ 

 2. ไม่ได้ทํางาน หรือทํางานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลท่ี
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซ่ึงจะถือว่าเป็น ผู้ท่ีปกติมีงานประจํา) 
 2.1 ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ 

หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างท่ีไม่ได้ทํางาน 
 2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 

หรือ ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างท่ีไม่ได้
ทํางาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจท่ีจะกลับไปทํา 

 3. ทํางานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ 
หรือ ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 
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4. งาน หมายถึง กิจการท่ีทําท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจการท่ี ทํ าแล้วได้รับค่ าตอบแทนเป็นเงินหรือส่ิงของ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงิน อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น  
 2. กิจการท่ีทําแล้วได้ผลกําไร หรือหวังท่ีจะได้รับผลกําไร 

หรือ ส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน  
 3. กิจการท่ีทําให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้

รับ ค่าจ้างหรือผลกําไรตอบแทนอย่างใดซ่ึงสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบ
ธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทํางาน เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนายจ้าง 

5. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีบุคคลนั้นทําอยู่ การ
จัดจําแนกประเภทอาชีพใช้ตาม International Standard Classification 
of Occupation, (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

6. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีได้ 
ดําเนินการ โดยสถานประกอบการท่ีบุคคลนั้นกําลังทํางานอยู่ หรือประเภท 
ของธุรกิจ ซ่ึงบุคคลนั้นได้ดําเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการสํารวจ การจัด
จําแนกประเภทอุตสาหกรรม ใช้ตาม Thailand Standard Industrial 
Classification, (TSIC 2009) 

7. สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลท่ีทํางานใน
สถานท่ี ท่ีทํางานหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1.  นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือหวังผล
กําไร หรือส่วนแบ่ง และได้จ้างบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 
 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ 
ของตนเองโดยลําพังผู้เดียวหรืออาจมีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วยเพ่ือหวัง ผลกําไร
หรือส่วนแบ่งและไม่ได้จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วย
ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นสําหรับงานท่ีทํา 
 3. ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ท่ี
ช่วยทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน 
ครัวเรือน 
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 4. ลูกจ้าง หมายถึง  ผู้ที ่ทํางานโดยได้รับค่าจ้างเป็นราย
เดือน    รายสัปดาห์ รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย  ค่าตอบแทนท่ี
ได้รับจากการทํางาน  อาจจะเป็นเงิน หรือส่ิงของ 
 ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 4.1 ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้า ท่ี
องค์การ ระหว่างประเทศ ตลอดจนลูกจ้างประจํา 
และชั่วคราวของ รัฐบาล 

 4.2 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ ท่ี ทํางานให้กับ
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 

 4.3 ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ท่ีทํางานให้กับเอกชน หรือ
ธุรกิจของเอกชน รวมท้ังผู้ท่ีรับจ้างทํางานบ้าน 

 5.  การรวมกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนท่ีมาร่วมกันทํางานโดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกแต่ละคน
มีความเท่าเทียมกัน ในการกําหนดการทํางานทุกข้ันตอน ไม่ว่าเป็นการ
ลงทุน การขาย งานอื่นๆ ของกิจการท่ีทํา ตลอดจนการแบ่งรายได้
ให้แก่สมาชิก ตามท่ีตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียน
จัดตั้งในรูปของสหกรณ์ หรือไม่ก็ได้)  
 การจัดจําแนกประเภทสถานภาพการทํางาน ใช้ตาม 
International Classification of Status in Employment, 1993 
(ICSE – 93)   ของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  
มีสถานภาพการทํางานเพ่ิมข้ึนอีก 1 กลุ่มคือ การรวมกลุ่ม (Member 
of Producers’ Cooperative) 

8. ชั่ ว โมงทํางาน หมายถึง จํานวนชั่ ว โมงทํางานจริง ท้ังหมด  
ในสัปดาห์ แห่งการสํารวจ สําหรับผู้ท่ีมีงานประจําซ่ึงไม่ได้ทํางานใน
สัปดาห์แห่งการสํารวจให้บันทึกจํานวนชั่วโมงเป็น 0 ชั่วโมง 
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9. ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
 ได้จําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ  ดังนี้ 
 1. ไม่มีการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีไม่เคยเข้าศึกษาในโรงเรียน
หรือ ไม่เคยได้รับการศึกษา 
 2. ต่ํากว่าประถมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาต่ํากว่า
ชั้นประถมปีท่ี 6 หรือชั้นประถมปีท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 
 3. สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแต่ 
ชั้นประถมปีท่ี 6 หรือชั้นประถมปีท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิมข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จ 
ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 
 4. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 
 5. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา

ประเภท สามัญศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 
เดิมข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

 5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษาหรือวิชาชีพที่เรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี 
และไม่สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

 5.3 วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา
ประเภท วิชาการศึกษา (การฝึกหัดครู) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จ
ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

 6. อุดมศึกษา 
 6.1 สายวิชาการ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภท
สามัญศึกษาหรือสายวิชาการ โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี โท เอก 
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 6.2 สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภท 
อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่าอนุปริญญา ปริญญาตรี 
 6.3 สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา
ประเภท วิชาการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี  
 7. อาชีวศึกษาระยะส้ัน หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา
หรือ การฝึกอบรมประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับ 
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง เมื่อสําเร็จการศึกษาพ้ืนความรู้ของผู้เข้าเรียน 
ได้กําหนดให้แตกต่างตามวิชาเฉพาะแต่ละอย่างท่ีเรียน แต่อย่างต่ําต้อง
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
 8. อื่น ๆ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีไม่สามารถเทียบชั้นได้ 


