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สรุปผลท่ีสําคัญการสํารวจการทํางานของเดก็ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 

1. ความเป&นมา 
ประเทศไทยมีจํานวนเด็กอายุตํ่ากว�า 18 ป� ท่ัวประเทศ ประมาณ 14 ล านคน (กรมการ

ปกครอง, 2555) โดยเด็กส�วนใหญ�อยู�ในระบบการศึกษา  แต�ยังมีเด็กบางส�วนท่ีต องเข าสู�ตลาดแรงงานก�อนวัย 
อันควร ด วยในช�วงเวลาท่ีผ�านมาประเทศไทยมีการเติบโตและการแข�งขันด านอุตสาหกรรมสูง ทําให ตลาดแรงงาน
ระดับล�างขนาดเล็ก มีความต องการจ างแรงงานราคาถูกเพราะสามารถลดต นทุนในการผลิต แรงงานต�างด าว
และแรงงานเด็กจึงสามารถสนองความต องการของตลาดแรงงานราคาถูกได  ส�งผลให เกิดป8ญหาการใช แรงงาน
เด็กตามมา อย�างไรก็ตาม ในป8จจุบันสถานการณ9การใช แรงงานเด็กในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป 
เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเวลาในอดีต มุมมองและทัศนคติของคนไทยท่ีมีต�อบทบาทของเด็ก ไม�ว�าจะเป;นหน าท่ี 
ท่ีเด็กควรต องรับผิดชอบ การประพฤติปฏิบัติ ตัว และบทบาทในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก  
เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเวลาท่ีผ�านมา  

ประเทศไทยได ให สัตยาบันอนุสัญญาองค9การแรงงานระหว�างประเทศ ฉบับท่ี 182  
ว�าด วยการห ามและการดําเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร ายท่ีสุดของการใช แรงงานเด็ก 
(Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the 
Worst Forms of Child Labour) เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ9 2544 ซ่ึงต องมีการดําเนินการขจัดการใช แรงงาน
เด็กในรูปแบบท่ีเลวร ายตามวัตถุประสงค9ของอนุสัญญาฯ ต องมีการจัดทําแผนงานระดับชาติเพ่ือเป;นกลไก 
การดําเนินงานดังกล�าว ซ่ึงการจัดทําแผนระดับชาติ จําเป;นต องมีข อมูลพ้ืนฐานของสถานการณ9จริง
ภายในประเทศประกอบ จึงจะส�งผลให มีแผนงานท่ีเหมาะสมกับสภาพป8ญหาจริงท่ีกําลังเผชิญ เพ่ือให หน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข องมีข อมูลจริงท่ีน�าเชื่อถือในระดับประเทศจากแหล�งข อมูลเดียวกัน ซ่ึงจะส�งผลให แต�ละหน�วยงานมี 
ทิศทางการดําเนินงานไปในแนวเดียวกัน อีกท้ัง ประเทศไทยถูกจับตามองจากต�างประเทศในประเด็นป8ญหา
การใช แรงงานเด็ก ในรายงานสถานการณ9การใช แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร ายของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีการ
เผยแพร�เป;นประจําทุกป� ได เสนอแนะแนวทางในการแก ไขป8ญหาของประเทศไทย ซ่ึงหนึ่งในข อเสนอแนะ 
ท่ีประเทศไทยได รับเสมอมาคือ ขอให ประเทศไทยดําเนินการสํารวจการทํางานของเด็กในระดับประเทศ  
เพ่ือทราบถึงสถานการณ9การทํางานของเด็กในประเทศไทย และนําไปสู�การวิเคราะห9สถานการณ9ป8ญหาแรงงาน
เด็กท่ีแท จริง เพ่ือใช เป;นข อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนแก ไขป8ญหาร�วมกันของทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง 

การดําเนินการสํารวจระดับประเทศนั้น เพ่ือให ได ข อมูลท่ีมีความน�าเชื่อถือ เป;นท่ียอมรับของ
ทุกฝaาย ท้ังในประเทศและต�างประเทศ สํานักคุ มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน จึงขอความอนุเคราะห9ให สํานักงานสถิติแห�งชาติเป;นผู ดําเนินการกําหนดตัวอย�างและเก็บรวบรวม
ข อมูลการทํางานของเด็กในประเทศไทย เนื่องจาก สํานักงานสถิติแห�งชาติมีความพร อมท้ังในด านทรัพยากร
บุคคล อุปกรณ9เครื่องมือท่ีใช  ระเบียบวิธีการดําเนินงานทางสถิติ  

 

2. วัตถปุระสงค) 
2.1 เพ่ือสํารวจข อมูลพ้ืนฐานการทํางานของเด็กอายุ 5-17 ป�ท่ัวประเทศ  
2.2 เพ่ือสามารถวิเคราะห9ถึงสถานการณ9แรงงานเด็ก แรงงานเด็กท่ีทํางานอันตรายท่ัวประเทศ 

3. คุ+มรวม 
ประชากรอายุ 5-17 ป� ท่ีอาศัยอยู�ในครัวเรือนส�วนบุคคล และครัวเรือนกลุ�มบุคคลประเภทคนงาน      

ท่ีอยู�ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ยกเว+น ครัวเรือนชาวต�างประเทศท่ีทํางานใน
สถานทูตหรือองค9การระหว�างประเทศท่ีมีเอกสิทธิ์ทางการทูต 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูล และคาบการปฏิบัติงาน 
การสํารวจดําเนินการพร อมกันท่ัวประเทศ ระหว�างวันท่ี 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยใช 

ครัวเรือนตัวอย�างเดียวกับโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร มีครัวเรือนท่ีตกเป;นตัวอย�างท้ังสิ้น 
27,960 ครัวเรือน เป;นครัวเรือนตัวอย�างในกรุงเทพมหานคร 1,600 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลอ่ืน ๆ 14,720 
ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 11,640 ครัวเรือน สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมข อมูลใช การสัมภาษณ9หัวหน า
ครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีตกเป;นตัวอย�าง โดยพนักงานของสํานักงานสถิติแห�งชาติ ซ่ึงมีประสบการณ9
ในการสํารวจ ท้ังนี้ ในกรุงเทพมหานครใช พนักงานทําการสัมภาษณ9 จํานวน 44 คน ในจังหวัดอ่ืนๆ จํานวน 
830 คน 
  สําหรับแบบสอบถามท่ีจะใช ในการสัมภาษณ9 และบันทึกรายละเอียดของบุคคลท่ีอยู�ในข�ายการ
สํารวจโครงการนี้ ประกอบด วยข อถาม 4 ตอน ได แก� 
  ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน 
 ตอนท่ี 2  การศึกษา 
 ตอนท่ี 3 การทํางาน 
 ตอนท่ี 4  ลักษณะงานท่ีทํา 
 

5. คํานิยาม 
นิยามท่ีใช สอดคล องกับบริบทประเทศไทยและอยู�ภายใต กรอบของอนุสัญญาองค9การแรงงานระหว�าง

ประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
เด็กทํางาน หมายถึง เด็กท่ีเรียนหนังสือไปด วย ทํางานไปด วย และเด็กท่ีทํางานอย�างเดียวโดยไม�ได 

เรียนหนังสือ (ทํางาน หมายถึง ได ทํางานต้ังแต� 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยได รับค�าจ าง เงินเดือน ผลกําไร เงินป8นผล
ค�าตอบแทนท่ีมีลักษณะอย�างอ่ืนสําหรับผลงานท่ีทําเป;นเงินสดหรือสิ่งของ หรือทํางานอย�างน อย 1 ชั่วโมง  
โดยไม�ได รับค�าจ างในวิสาหกิจ หรือไร�นาเกษตรของหัวหน าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน) 

งาน หมายถึง กิจการท่ีทําท่ีมีลักษณะ อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
1. กิจการท่ีทําแล วได รับค�าตอบแทน เป;นเงินหรือสิ่งของ ค�าตอบแทนท่ีเป;นเงิน อาจจ�ายเป;น   

รายเดือน รายสัปดาห9 รายวัน หรือ รายชิ้น  
 2. กิจการท่ีทําแล วได ผลกําไรหรือหวังท่ีจะได รับผลกําไร หรือส�วนแบ�งเป;นการตอบแทน  

3. กิจการท่ีทําให กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม�ได รับค�าจ างหรือผลกําไร ตอบแทน   
อย�างใด ซ่ึงสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทํางานเป;นประกอบธุรกิจส�วนตัว หรือ
นายจ าง 

เด็กทํางานจะถูกถือว4าเป&นแรงงานเด็ก เม่ือ 
- เด็กอายุตั้งแต� 5 – 12 ป� ทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ในทุกประเภทกิจการ 
- เด็กอายุต้ังแต� 13 – 14 ป� ทํางานเชิงเศรษฐกิจท่ีไม�ใช�งานเบา หรือทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ท่ีมี

จํานวนชั่วโมงการทํางานมากกว�า 14 ชั่วโมงต�อสัปดาห9 
- เด็กอายุต้ังแต� 15 – 17 ป� ทํางานอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎหมาย หรือทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ  

ท่ีมีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากกว�า 48 ชั่วโมงต�อสัปดาห9 
งานเบา หมายถึง งานท่ีไม�อันตรายสําหรับเด็กหญิงหรือเด็กชายอายุต้ังแต� 13-14 ป� โดยทําได      

น อยกว�า 14 ชั่วโมงต�อสัปดาห9 (เฉลี่ย 2 ชั่วโมงต�อวัน) 
การทํางานเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง การทํางานใด ๆ มากกว�าหนึ่งชั่วโมงต�อสัปดาห9 โดยอาจได รับ

ค�าจ างหรือค�าตอบแทนการทํางานหรือไม�ก็ได  อาจทําเป;นประจําหรือเป;นครั้งคราว โดยไม�นับงานบ านท่ีทําใน
บ านของตนเอง 
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งานอันตราย หมายถึงงานท่ีมีจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานกว�าท่ีกฎหมายกําหนด คือ มากกว�า 
48 ชั่วโมงต�อสัปดาห9 และหมายถึงงานท่ีประเทศสมาชิก ILO ประกาศเป;นงานอันตรายสําหรับเด็ก โดย
ประเทศไทยคืองานดังต�อไปนี้     

(A) เด็กชายยกของท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ยเกินกว�า 25 กิโลกรัม 
(B) เด็กหญิงยกของท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ยเกินกว�า 20 กิโลกรัม 
(C) งานหลอม เปaา หล�อ ป8pม รีดโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ  
(D) งานท่ีใช เครื่องเจาะกระแทก หรือเครื่องจักรท่ีมีความสั่นสะเทือน เลื่อยไฟฟsา ป8tนจั่น หม อน้ํา  
(E) งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะท่ีให บริการสาธารณะ 
(F) งานท่ีเก่ียวข อกับสารเคมีอันตราย สารไซยาไนด9 เช�น ยาฆ�าแมลง ยาฆ�าวัชพืช   

สารกัมมันตภาพรังสี พลุ ดอกไม เพลิง หรือวัตถุระเบิดอ่ืนๆ   
(G) งานดูแลผู ปaวยด วยโรคติดต�อ หรืองานทําความสะอาดเครื่องใช เครื่องนุ�งห�มผู ปaวย 

กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล หรืองานท่ีทําในห องปฏิบัติการชันสูตรโรค 
(H) ทํางานประจําในระหว�างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา 
(I) ทํางานในท่ีท่ีมีความร อนจัด เย็นจัด และเสียงดัง 

(ร อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสิ่งแวดล อมสูงกว�า 45 องศาเซลเซียส  
เย็นจัด หมายถึง ห องเย็น ห องเยือกแข็ง  
เสียงดัง หมายถึง การได รับเสียงติดต�อกัน 85 เดซิเบล (เอ) นาน 8 ชั่วโมง) 

(J) งานท่ีทําในโรงฆ�าสัตว9 สถานท่ีเล�นการพนัน หรือสถานบริการ เช�น ร านคาราโอเกะ 
ผับ บาร9 เป;นต น 

(K) งานท่ีต องทําใต ดิน ใต น้ํา ในถํ้า อุโมงค9 หรือในท่ีอับอากาศ 
(L) งานท่ีต องทําบนท่ีสูงกว�าพ้ืนดินต้ังแต� 10 เมตรข้ึนไป 

งานท่ีทําในเรือประมงทะเล หรือขนถ�ายสินค าเรือเดินทะเล 
สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลท่ีทํางานในสถานท่ีท่ีทํางานหรือธุรกิจ แบ�งออกเป;น 

5 ประเภท คือ 
  1. นายจ าง หมายถึง ผู ประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือหวังผลกําไร หรือส�วนแบ�ง และได จ างบุคคล

อ่ืนมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจ าง 
  2. ประกอบธุรกิจส�วนตัวโดยไม�มีลูกจ าง หมายถึง ผู ประกอบธุรกิจของตนเอง โดยลําพังผู เดียว 

หรืออาจมีบุคคลอ่ืนมาร�วมกิจการด วยเพ่ือหวังผลกําไรหรือส�วนแบ�ง และไม�ได จ างลูกจ างแต�อาจมีสมาชิกใน
ครัวเรือน หรือ ผู ฝ{กงานมาช�วยทํางานโดยไม�ได รับค�าจ าง หรือค�าตอบแทนอย�างอ่ืนสําหรับงานท่ีทํา 
 3. ช�วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม�ได รับค�าจ าง หมายถึง ผู ท่ีช�วยทํางานโดยไม�ได รับค�าจ างในไร�นา
เกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน 
 4. ลูกจ าง หมายถึง ผู ท่ีทํางานโดยได รับค�าจ างเป;น รายเดือน รายสัปดาห9 รายวัน รายชิ้น หรือ
เหมาจ�าย ค�าตอบแทนท่ีได รับจากการทํางาน อาจจะเป;นเงิน หรือสิ่งของ ลูกจ าง แบ�งออกเป;น 3 ประเภท 
  - ลูกจ างรัฐบาล หมายถึง ข าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค9การบริหาร ส�วนจังหวัด 
เจ าหน าท่ีองค9การระหว�างประเทศ ตลอดจนลูกจ างประจํา และชั่วคราวของรัฐบาล 
 - ลูกจ างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู ท่ีทํางานให กับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 - ลูกจ างเอกชน หมายถึง ผู ท่ีทํางานให กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชนรวมท้ังผู ท่ีรับจ าง
ทํางานบ าน 
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 5. การรวมกลุ�ม หมายถึง กลุ�มคนท่ีมาร�วมกันทํางานโดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือพ่ึงตนเอง และ
ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกแต�ละคนมีความเท�าเทียมกันในการกําหนดการทํางานทุกข้ันตอนไม�ว�าเป;น 
การลงทุน การขาย งานอ่ืนๆ ของกิจการท่ีทํา ตลอดจนการแบ�งรายได  ให แก� สมาชิกตามท่ีตกลงกัน  
(การรวมกลุ�มดังกล�าวอาจ จดทะเบียนจัดต้ังในรูปของสหกรณ9หรือไม�ก็ได )  

อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีได ดําเนินการ โดยสถานประกอบการ  
ท่ีบุคคลนั้นกําลังทํางานอยู� หรือประเภทของธุรกิจ ซ่ึงบุคคลนั้นได ดําเนินการ อยู�ในสัปดาห9แห�งการสํารวจ  
การจัดจําแนกประเภท อุตสาหกรรม ใช ตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC) 2009 
ฉบับปรับปรุงโดย สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

ช่ัวโมงการทํางาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานจริงท้ังหมดในสัปดาห9แห�งการสํารวจ สําหรับผู ท่ีมี 
งานประจําซ่ึงไม�ได ทํางาน ในสัปดาห9แห�งการสํารวจให บันทึกจํานวนชั่วโมงเป;น 0 ชั่วโมง 

 

6. ระเบียบวิธี 
6.1 แผนการสุ4มตัวอย4าง  
  แผนการสุ�มตัวอย�างท่ีใช เป;นแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดเป;นสตราตัม เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป;นหน�วยตัวอย�างข้ันท่ีหนึ่ง ครัวเรือนส�วนบุคคล 
เป;นหน�วยตัวอย�างข้ันท่ีสอง 

การจัดสตราตัม 
  กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป;นสตราตัม  ซ่ึงมีท้ังสิ้น 77 สตราตัม  และในแต�ละสตราตัม (ยกเว น 

กรุงเทพมหานคร) ได ทําการแบ�งออกเป;น 2 สตราตัมย�อย  ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ  
ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล 

การเลือกตัวอย4างข้ันท่ีหนึ่ง 
 จากแต�ละสตราตัมย�อย หรือแต�ละเขตการปกครอง ได ทําการเลือก EA ตัวอย�าง อย�างอิสระต�อกัน โดยให 

ความน�าจะเป;นในการเลือกเป;นปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของ EA นั้นๆ  ได จํานวนตัวอย�างท้ังสิ้น 1,990 EA  
จากท้ังสิ้นจํานวน 127,460 EA   ซ่ึงกระจายไปตามภาค  และเขตการปกครอง  ดังนี้ 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 100 100 - 

 กลาง (ยกเว น กรุงเทพมหานคร) 634 300 334 

 เหนือ 426 210 216 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 492 244 248 

 ใต  338 166 172 

รวมท่ัวราชอาณาจักร            1,990            1,020 970 

การเลือกตัวอย4างข้ันท่ีสอง 
  ในข้ันนี้เป;นการเลือกครัวเรือนตัวอย�างจากครัวเรือนส�วนบุคคลท้ังสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือนซ่ึงได 

จากการนับจดในแต�ละ EA ตัวอย�าง   ด วยวิธีการสุ�มแบบมีระบบ   โดยกําหนดขนาดตัวอย�าง ดังนี้ 
 - ในเขตเทศบาล : กําหนด 16 ครัวเรือนตัวอย�าง ต�อ EA (ครัวเรือนตัวอย�าง 2 ชุดๆ ละ 8 ครัวเรือน)  



5 
 

 - นอกเขตเทศบาล : กําหนด 12 ครัวเรือนตัวอย�าง ต�อ EA (ครัวเรือนตัวอย�าง 2 ชุดๆ ละ 6 ครัวเรือน) 
  ก�อนท่ีจะทําการเลือกครัวเรือนตัวอย�าง ได มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส�วนบุคคลใหม�ตามขนาด

ครัวเรือน  ซ่ึงวัดด วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
  ���นวนครัวเรือนส�วนบุคคลตัวอย�างท้ังสิ้นท่ีต องทําการแจงนับ จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง  

ดังนี้ 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 1,600 1,600 - 

 กลาง (ยกเว น กรุงเทพมหานคร) 8,808 4,800 4,008 

 เหนือ 5,952 3,360 2,592 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,880 3,904 2,976 

 ใต  4,720 2,656 2,064 

รวมท่ัวราชอาณาจักร           27,960           16,320           11,640 
 
 

6.2 วิธกีารประมาณผล 
  การเสนอผลของการสํารวจ ได เสนอผลการสํารวจในระดับท่ัวราชอาณาจักร  ไม�จําแนกตามเขต 

การปกครอง   
  ในการประมาณค�า กําหนดให  
 

   g   =   1 , 2 , 3 , ... , 6       (หมวดอายุ - เพศ) 
   k   =   1 , 2 , 3 , ... ,  mhij   (เขตแจงนับตัวอย�าง) 
   j    =   1 , 2       (เขตการปกครอง)   
   i    =   1 , 2 , 3 , ... ,  Ah        (จังหวัด)    
   h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5      (ภาค)  
 
1. การประมาณค4ายอดรวม 

1.1  สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา X  
สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  เขตการปกครอง j  ภาค h  คือ 

 

               hjghjghjg
hjg

hjg
hjg Y r       Y

y

x
      x =
′

′
=′′                        ....................... (1) 

 

โดยท่ี  x hjg′   คือ  ค�าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย�างสองข้ันตอนของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา X  สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  
เขตการปกครอง j  ภาค h  
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 y hjg′   คือ   ค�าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย�างสองข้ันตอนของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  เขตการปกครอง  j   ภาค h
  

 Y     
hjg   คือ  ค�าประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้น ท่ีได จากการคาดประมาณประชากร

ของประเทศไทย สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  เขตการปกครอง j              
ภาค h 

 
 rhjg     คือ  อัตราส�วนของค�าประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  

X  กับค�าประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  
เขตการปกครอง j  ภาค h     

 
 สูตรการคํานวณค4าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอย4างสองข้ันตอนคือ 
 

        )i       ∑ ′=′
hA

1=i
hijghjg x    x                                   ....................... (2) 

โดยท่ี hijgx′    คือ   ค�าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย�างสองข้ันตอนของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา X  สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  
เขตการปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h ซ่ึง 

 

     hijkg
hijk

hijkhijm

1k hijkhij
hijg x

n

N

P

1

m

1
     x ∑=′

=
  

 

 

hijkgx  คือ  จํานวนประชากรท่ีแจงนับได ท้ังสิ้น ท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา X  ใน

หมวดอายุ - เพศ g  เขตแจงนับตัวอย�าง k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i  
ภาค h 

 

hijkN    คือ  จํานวนครัวเรือนท่ีนับจดได ท้ังสิ้น ในเขตแจงนับตัวอย�าง k เขตการ

ปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 
 

hijkn     คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอย�างท้ังสิ้น ในเขตแจงนับตัวอย�าง k เขตการปกครอง j  

จังหวัด i  ภาค h 
 

 
 hijkP     คือ  โอกาสในการเลือกเขตแจงนับตัวอย�าง k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i    

ภาค h 
 
      การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  พ. ศ. 2553 - 2583   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (กุมภาพันธ9 2556)  

 1 /  

 1 /    
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hijm     คือ   จํานวนเขตแจงนับตัวอย�างท้ังสิ้น ในเขตการปกครอง j  จังหวัด i    ภาค h 

 hA       คือ จํานวนจังหวัดท้ังสิ้นในภาค h   และ =∑
=

5

1h
hA  77    

     

   )ii  ∑ ′=′
=

hA

1i
hijghjg y    y                ....................... (3) 

 

     โดยท่ี   hijgy ′     คือ  ค�าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย�างสองข้ันตอนของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  เขตการปกครอง  j   จังหวัด 
i  ภาค h  ซ่ึง  

 

     hijkg

hijm

1k hijk

hijk

hijkhij
hijg y 

n

N

P

1

m

1
     y ∑=′

=
  

 

 hijkgy    คือ จํานวนประชากรท่ีแจงนับได ท้ังสิ้น ในหมวดอายุ - เพศ g  เขตแจงนับ

ตัวอย�าง k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 
 

 1.2  สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  X     
สําหรับเขตการปกครอง j  ภาค h  คือ 

 

    ∑ ′′=′′
=

6

1g
hjghj x    x                          ....................... (4) 

 1.3  สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  X     
สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  ภาค h  คือ 

 

   ∑ ′′=′′
=

2

1j
hjghg x    x                                   ....................... (5) 

 

 1.4  สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  X    
สําหรับภาค h  คือ 

 

   ∑ ′′=∑ ′′=′′
==

6

1g
hg

2

1j
hjh x    x    x               ....................... (6) 

 

  1.5   สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  X      
สําหรับเขตการปกครอง j  ท่ัวราชอาณาจักร คือ 

 

   ∑ ′′=′′
=

5

1h
hjj x    x                           ....................... (7) 
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 1.6   สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  X     
สําหรับหมวดอายุ - เพศ g  ท่ัวราชอาณาจักร คือ 

 

   ∑ ′′=′′
=

5

1h
hgg x    x                           ....................... (8) 

 

 1.7  สูตรการประมาณค�ายอดรวมท่ีปรับแล วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต องการศึกษา  X    
สําหรับท่ัวราชอาณาจักร คือ 

 

   ∑ ′′=∑ ′′=∑ ′′=′′
===

6

1g
g

2

1j
j

5

1h
h x    x     x    x                        ....................... (9) 

 

2. การประมาณค4าความแปรปรวนของค4าประมาณยอดรวม 
 

 2.1 สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  hjgx ′′   คือ 
 

              ∑ 







∑ ′−′

−









′
=′′

= =

hA

1i

hijm

1k

2
hijghij

2
hijkg

hijhij

2

hjg

hjg
hjg zmz

) 1m (m

1

y

Y
   )  x(V̂  ......... (10) 

 
 โดยท่ี hijkghjghijkghijkg y r   x   z ′−′=′    
 

    hijghjghijghijg y r   x   z    ′−′=′  
 

    hijkg
hijk

hijk

hijk
hijkg x

n

N

P

1
   x =′   

 

    hijkg
hijk

hijk

hijk
hijkg y

n

N

P

1
   y =′   

 

 2.2 สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  hjx ′′   คือ 
 

   ∑ ′′=′′
=

6

1g
hjghj )x(V̂  )  x(V̂                         ..................... (11) 

 

 2.3  สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  hgx ′′   คือ 
 

   ∑ ′′=′′
=

2

1j
hjghg )x(V̂  )  x(V̂                          ..................... (12) 
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 2.4 สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  hx ′′   คือ 
 

   ∑ ′′=∑ ′′=′′
==

6

1g
hg

2

1j
hjh )x(V̂     )x(V̂  )   x(V̂                      ..................... (13) 

 

 2.5 สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  jx ′′   คือ 

 

   ∑ ′′=′′
=

5

1h
hjj )x(V̂  )  x(V̂                              ..................... (14) 

 2.6  สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  gx ′′   คือ 

 

   ∑ ′′=′′
=

5

1h
hgg )x(V̂  )  x(V̂                ..................... (15) 

 

 2.7  สูตรการประมาณค�าความแปรปรวนของ  x ′′   คือ 
 

   ∑ ′′=∑ ′′=∑ ′′=′′
===

6

1g
g

2

1j
j

5

1h
h )x(V̂   ) x(V̂    )x(V̂  )  x(V̂       ..................... (16) 

 
3. การประมาณค4าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค4าประมาณยอดรวม 
 
 3.1  สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  hjgx ′′   คือ 
 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hjg

hjg
hjg ×

′′

′′
=′′              ..................... (17) 

 
 3.2  สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  hjx ′′    คือ 
 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hj

hj
hj ×

′′

′′
=′′               ..................... (18) 

 
 3.3   สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  hgx ′′   คือ 
 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hg

hg
hg ×

′′

′′
=′′               ..................... (19) 
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 3.4  สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  hx ′′   คือ 
 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

h

h
h ×

′′

′′
=′′               ..................... (20) 

 
 3.5 สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  jx ′′   คือ 

 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

j

j
j ×

′′

′′
=′′               ..................... (21) 

 
 3.6 สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  gx ′′   คือ 

 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

g

g
g ×

′′

′′
=′′                ..................... (22) 

 
 3.7   สูตรการประมาณค�าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ  x ′′   คือ 
 

   % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv ×

′′

′′
=′′              ..................... (23) 
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7. สรุปผลที่สําคัญ 

 1. ภาพรวมของเด็กอายุ 5 – 17 ป!  

 เม่ือพิจารณาภาพรวมของเด็กอายุ 5-17 ป� ตามลักษณะการเรียนและการทํางาน 
พบว'า ส'วนใหญ'เรียนหนังสืออย'างเดียวถึงร.อยละ 66.2 รองลงมาเป2นเรียนหนังสือและช'วยทํางาน
บ.านร.อยละ 25.2 เรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วยร.อยละ 3.9 ทํางานอย'างเดียวร.อยละ 2.5  
ไม'เรียนหนังสือและไม'ทํางานร.อยละ 2.0 และไม'เรียนหนังสือแต'ช'วยทํางานบ.านร.อยละ 0.2 
 

ตาราง 1 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! จําแนกตามเพศ และลักษณะการเรียนและการทํางาน 
 

หน,วย : คน 

เพศ เด็กท้ังหมด 
เรียนอย,าง

เดียว 

เรียนและ
ช,วยทํางาน

บ'าน 

ไม,เรียนแต,
ช,วยทํางาน

บ'าน 

ไม,เรียนและ
ไม,ทํางาน 

เรียนและ
ทํางาน 

ทํางานอย,าง
เดียว 

ยอดรวม 10,876,275  7,199,915  2,743,470  24,259  215,812  424,719  268,100  

  (100.0)  (66.2)  (25.2)  (0.2)  (2.0)  (3.9)  (2.5) 

ชาย 5,546,846  3,782,364  1,181,436  10,093  104,010  251,019  217,925  

  (100.0)  (68.2)  (21.3)  (0.2) (1.9)   (4.5)  (3.9) 

หญิง 5,329,429  3,417,552  1,562,034  14,166  111,802  173,700  50,175  

  (100.0)  (64.1)  (29.3)  (0.3)  (2.1)  (3.3)  (0.9) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร'อยละ 

 
แผนภูมิ 1 ร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� จําแนกตามลักษณะการเรียน และการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนอย,างเดียว 66.2%

เรียนและช,วยทํางานบ'าน 25.2%

ทํางานอย,างเดียว 2.5%

เรียนและทํางาน 3.9%

ไม,เรียนและไม,ทํางาน 2.0%ไม,เรียนแต,ช,วยทํางานบ'าน 0.2%
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2. เด็กอายุ 5 – 17 ป! ที่ทํางาน 

 2.1 ลักษณะทั่วไป 

 2.1.1 จําแนกตามเพศ 

 เม่ือพิจารณาเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางานจําแนกตามเพศ พบว'า จากจํานวนเด็ก
ท้ังหมด 10.88 ล.านคน เป2นเด็กท่ีทํางานท้ังหมด 6.93 แสนคน หรือคิดเป2นร.อยละ 6.4  
ของจํานวนเด็กท้ังหมด โดยประกอบด.วยเด็กท่ีเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วยจํานวน 4.25 
แสนคน (ร.อยละ 3.9) และเด็กท่ีทํางานอย'างเดียวจํานวน 2.68 แสนคน (ร.อยละ 2.5) 
 และเม่ือพิจารณาตามเพศ พบว'า จากจํานวนเด็กท้ังหมด 10.88 ล.านคน เป2นเพศ
ชาย 5.55 ล.านคน ทํางานจํานวน 4.69 แสนคน (ร.อยละ 8.4 ของจํานวนเด็กเพศชายท้ังหมด) โดย
ท่ีเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วย 2.51 แสนคน (ร.อยละ 4.5) และทํางานอย'างเดียว 2.18 
แสนคน (ร.อยละ 3.9) และเป2นเพศหญิง 5.33 ล.านคน ในจํานวนน้ีทํางาน 2.24 แสนคน (ร.อยละ 
4.2 ของจํานวนเด็กเพศหญิงท้ังหมด) โดยเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วย 1.74 แสนคน 
(ร.อยละ 3.3) และทํางานอย'างเดียว 5.02 หม่ืนคน (ร.อยละ 0.9)  
 

            ตาราง 2 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! จําแนกตามเพศ และการทํางาน 
 

        หน,วย : คน 

เด็กท่ีทํางาน 
เพศ เด็กท้ังหมด เด็กทํางาน

ท้ังหมด 
เรียนและทํางาน ทํางานอย,างเดียว 

ยอดรวม 10,876,275  692,819  424,719  268,100  

ชาย 5,546,846  468,944  251,019  217,925  

หญิง 5,329,429  223,875  173,700  50,175  
 

 2.1.2 จําแนกตามกลุ,มอายุ 

 จากจํานวนเด็กท้ังหมด 10.88 ล.านคน จําแนกตามกลุ'มอายุ ดังน้ี 

 กลุ'มอายุ 5–12 ป� มีจํานวน 6.37 ล.านคนเป2นเด็กทํางานท้ังส้ิน 1.17 แสนคน หรือ
ร.อยละ 1.9 ของเด็กท้ังหมด โดยเป2นเด็กท่ีเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วย 1.12 แสนคน  
(ร.อยละ 1.8) และเด็กท่ีทํางานอย'างเดียว 5.23 พันคน (ร.อยละ 0.1)  
 กลุ'มอายุ 13–14 ป� มีจํานวนท้ังส้ิน 1.74 ล.านคน เป2นเด็กท่ีทํางานท้ังส้ิน 1.41 
แสนคน (ร.อยละ 8.1) โดยเป2นเด็กท่ีเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วยจํานวน 1.28 แสนคน 
(ร.อยละ 7.3) และเด็กท่ีทํางานอย'างเดียว 1.37 หม่ืนคน (ร.อยละ 0.8)  
 กลุ'มอายุ 15–17 ป� มีจํานวน 2.76 ล.านคน โดยเป2นเด็กทํางานท้ังส้ิน 4.34 แสนคน 
หรือร.อยละ 15.7 โดยเป2นเด็กท่ีเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วยจํานวน 1.85 แสนคน  
(ร.อยละ 6.7) และเด็กท่ีทํางานอย'างเดียว 2.49 แสนคน (ร.อยละ 9.0) 



13 
 

ตาราง 3 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! จําแนกตามกลุ,มอายุ เพศ และการทํางาน 
   หน,วย : คน 

เด็กท่ีทํางาน 
กลุ,มอายุ/เพศ เด็กท้ังหมด เด็กทํางาน

ท้ังหมด 
เรียนและทํางาน ทํางานอย,างเดียว 

ยอดรวม 10,876,275  692,819  424,719  268,100  

อายุ 5 -12 ป� 6,372,596 117,488  112,255  5,233  

     ชาย 3,259,195 60,916  56,956  3,960  

     หญิง 3,113,401 56,572  55,299  1,273  

อายุ 13 -14 ป� 1,743,596 141,521  127,830  13,691  

     ชาย 887,991 88,605  78,489  10,116  

     หญิง 855,605 52,916  49,340  3,576  

อายุ 15 -17 ป� 2,760,083 433,810  184,635  249,175  

     ชาย 1,399,660 319,423  115,573  203,850  

     หญิง 1,360,423 114,387  69,062  45,326  

 2.1.3 จําแนกตามภาค 

 จากจํานวนเด็กทํางานท้ังส้ิน 6.93 แสนคน โดยท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน
เด็กทํางานมากท่ีสุด 2.70 แสนคน (เรียนและทํางาน 1.74 แสนคน และทํางานอย'างเดียว 9.62 
หม่ืนคน) รองลงมาเป2นภาคเหนือมีเด็กทํางาน 1.38 แสนคน (เรียนและทํางาน 8.80 หม่ืนคน และ
ทํางานอย'างเดียว 5.02 หม่ืนคน) ภาคใต.มีเด็กทํางาน 1.35 แสนคน (เรียนและทํางาน 9.41  
หม่ืนคน และทํางานอย'างเดียว 4.10 หม่ืนคน) ภาคกลางมีเด็กทํางาน 1.24 แสนคน (เรียนและ
ทํางาน 5.81 หม่ืนคน และทํางานอย'างเดียว 6.63 หม่ืนคน) และกรุงเทพมหานครมีเด็กทํางาน 
2.45 หม่ืนคน (เรียนและทํางาน 1.01 หม่ืนคน และทํางานอย'างเดียว 1.44 หม่ืนคน) 
 

     ตาราง 4 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! จําแนกตามภาค และการทํางาน 
 

 หน,วย : คน 

เด็กท่ีทํางาน 
ภาค เด็กท้ังหมด เด็กทํางาน

ท้ังหมด 
เรียนและทํางาน ทํางานอย,างเดียว 

ยอดรวม 10,876,275  692,819  424,719  268,100  

กรุงเทพมหานคร 874,237 24,551  10,106  14,444  

กลาง 2,672,502  124,417  58,093  66,323  

เหนือ 1,904,391  138,206  88,021  50,186  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,724,164  270,575  174,415  96,160  

ใต. 1,700,981  135,071  94,084  40,986  
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 2.2 สถานภาพการทํางาน 

 เม่ือพิจารณาเด็กอายุ 5-17 ป� ท่ีทํางานจํานวน 6.93 แสนคน จําแนกตาม
สถานภาพการทํางาน พบว'า ช'วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม'ได.รับค'าจ.างมากท่ีสุด 4.62 แสนคน  
(ร.อยละ 66.7) รองลงมาเป2นลูกจ.างเอกชน 2.09 แสนคน (ร.อยละ 30.2) และทํางานส'วนตัวโดย 
ไม'มีลูกจ.าง 2.17 หม่ืนคน (ร.อยละ 3.1) 
 

               ตาราง 5 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! ท่ีทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

สถานภาพการทํางาน จํานวน (คน) ร'อยละ 

ยอดรวม 692,819  100.0  

นายจ.าง          -             - 

ลูกจ.างรัฐบาล          -             - 

ลูกจ.างเอกชน 209,327  30.2  

ทํางานส'วนตัวโดยไม'มีลูกจ.าง 21,709  3.1  

ช'วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม'ได.รับค'าจ.าง 461,783  66.7  

การรวมกลุ'ม          -             - 

 
 

แผนภูมิ 2 ร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช,วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม,ได'รับค,าจ'าง 
66.7%

ทํางานส,วนตัวโดยไม,มีลูกจ'าง
 3.1%

ลูกจ'างเอกชน
30.2%
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 2.3 อุตสาหกรรม 

 เม่ือพิจารณาเด็กอายุ 5-17 ป� ท่ีทํางานจํานวน 6.93 แสนคน จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม พบว'า ส'วนใหญ'อยู'ในสาขาเกษตรกรรม การปFาไม.และการประมงร.อยละ 53.0 
รองลงมาเป2นสาขาการขายส'ง การขายปลีก ฯ ร.อยละ 18.7 สาขาท่ีพักแรมและบริการด.านอาหาร
ร.อยละ 11.7 และสาขาการผลิตร.อยละ 6.8 เป2นต.น 
 
                 ตาราง 6 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! ท่ีทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม จํานวน (คน) ร'อยละ 

ยอดรวม 692,819  100.0  
เกษตรกรรม การปFาไม.และการประมง 366,915  53.0  
การทําเหมืองแร' และเหมืองหิน 589  0.1  
การผลิต 47,202  6.8  
การไฟฟJา กKาซ และการประปา             -             - 
การจัดหานํ้า การจัดการและบําบัดนํ้าเสยี             -             - 
การก'อสร.าง 25,046  3.6  
การขายส'ง การขายปลีก การซ'อมยานยนตM และรถจักรยานยนตM 129,499  18.7  
การขนส'ง สถานท่ีเก็บสินค.าฯ 2,464  0.3  
ท่ีพักแรมและบริการด.านอาหาร 81,447  11.7  
ข.อมูลข'าวสารและการสื่อสาร 2,101  0.3  
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย             -             - 
กิจการด.านอสังหาริมทรัพยM             -             - 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตรMและเทคนิค 7,058  1.0  
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 5,318  0.8  
การบริหารราชการ และการปJองประเทศ ฯ             -             - 
การศึกษา             -             - 
งานด.านสุขภาพและสังคมสงเคราะหM 1,100  0.2  
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 17,302  2.5  
กิจกรรมบริการด.านอ่ืนๆ เช'น กิจกรรมบริการเพ่ือสร.างเสรมิสุขภาพ
ร'างกาย การดูแลสัตวMเลี้ยง การบรกิารซักรีดและซักแห.ง เป2นต.น 

5,992  0.9  

กิจกรรมการจ.างงานในครัวเรือนส'วนบุคคล 785  0.1  
กิจกรรมขององคMการระหว'างประเทศ             -             - 
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 2.4 ช่ัวโมงการทํางานต,อสัปดาหF 

 เม่ือพิจารณาถึงช่ัวโมงการทํางานต'อสัปดาหMของเด็กอายุ 5-17 ป� ท่ีทํางาน พบว'า 
ส'วนใหญ'ทํางาน 14-48 ช่ัวโมงร.อยละ 59.3 รองลงมาเป2นทํางาน 0-13 ช่ัวโมงร.อยละ 34.8 และ
ทํางาน 49 ช่ัวโมงขึ้นไปร.อยละ 5.9 (แผนภูมิ 3) และเม่ือพิจารณาตามกลุ'มอายุ พบว'า กลุ'มอายุ  
5-12 ป� ส'วนใหญ'ทํางาน 0-13 ช่ัวโมงต'อสัปดาหMร.อยละ 71.4 รองลงมาเป2น 14-48 ช่ัวโมง 
ต'อสัปดาหMร.อยละ 28.6 กลุ'มอายุ 13-14 ป� ส'วนใหญ'ทํางาน 0-13 ช่ัวโมงต'อสัปดาหMร.อยละ 55.6 
รองลงมาเป2น 14-48 ช่ัวโมงต'อสัปดาหMร.อยละ 43.8 และทํางาน49 ช่ัวโมงขึ้นไปต'อสัปดาหMร.อยละ 
0.6 และกลุ'มอายุ 15-17 ป� ส'วนใหญ'ทํางาน 14-48 ช่ัวโมงต'อสัปดาหMร.อยละ 72.8 รองลงมาเป2น 
0-13 ช่ัวโมงต'อสัปดาหMร.อยละ 18.0 และทํางาน 49 ช่ัวโมงขึ้นไปต'อสัปดาหMร.อยละ 9.2 (ตาราง 7) 

 

ตาราง 7 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! ท่ีทํางาน จําแนกตามกลุ,มอายุ และชั่วโมงการทํางาน 
         ต,อสัปดาหF 
 

ชั่วโมงการทํางานต,อสัปดาหF 
กลุ,มอายุ 

ยอดรวม 0-13 ชั่วโมง 14-48 ชั่วโมง 49 ชั่วโมงขึ้นไป 

 จํานวน (คน) 

ยอดรวม 692,819  240,865  411,319  40,635  

5 -12 ป� 117,488  83,922  33,566                   - 

13 -14 ป� 141,521  78,700  61,949  872  

15 -17 ป� 433,810  78,243  315,804  39,763  

 ร'อยละ 

ยอดรวม 100.0  34.8  59.3  5.9  

5 -12 ป� 100.0  71.4  28.6                   - 

13 -14 ป� 100.0  55.6  43.8  0.6  

15 -17 ป� 100.0  18.0  72.8  9.2  

 
 

แผนภูมิ 3 ร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางาน จําแนกตามชัว่โมงการทํางานต.อสปัดาห0  และกลุ.มอายุ 

 
 
 
 
 
 
 

0 - 13 ชั่วโมง

34.8%
49 ชั่วโมงข้ึนไป

5.9%

14 - 48 ชั่วโมง
59.3%
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 2.5 เด็กทํางานเข'าข,ายแรงงานเด็ก และไม,เข'าข,ายแรงงานเด็ก 

 เม่ือพิจารณาถึงเด็กอายุ 5-17 ป� จํานวนท้ังหมด 10.88 ล.านคน น้ัน ในจํานวนน้ี
เป2นเด็กท่ีทํางาน (เด็กท่ีเรียนหนังสือไปด.วยและทํางานไปด.วย หรือเด็กท่ีทํางานอย'างเดียว) 6.93 
แสนคน หรือร.อยละ 6.4 ของจํานวนเด็กท้ังหมด เป2นเด็กทํางานท่ีเข.าข'ายเป2นแรงงานเด็กจํานวน 
3.13 แสนคน หรือร.อยละ 2.9 ของจํานวนเด็กท้ังหมด และเป2นเด็กทํางานท่ีไม'เข.าข'ายแรงงานเด็ก
จํานวน 3.80 แสนคน หรือร.อยละ 3.5 ของจํานวนเด็กท้ังหมด 

 
ตาราง 8 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! ท่ีทํางานเข'าข,ายแรงงานเด็ก และไม,เข'าข,ายแรงงานเด็ก 

 

เด็กทํางาน เข'าข,ายแรงงานเด็ก ไม,เข'าข,ายแรงงานเด็ก 
ข'อมูลท่ัวไป 

เด็กท้ังหมด 
(คน) จํานวน 

(คน) 
ร'อยละ 

จํานวน 
(คน) 

ร'อยละ 
จํานวน 
(คน) 

ร'อยละ 

เพศ 10,876,275  692,819  6.4  312,675  2.9  380,144 3.5 
   ชาย 5,546,846  468,944  8.5  190,911  3.4  278,033 5.1 
   หญิง 5,329,429  223,875  4.2  121,764  2.3  102,111 1.9 
อายุ 10,876,275  692,819  6.4  312,675  2.9  380,144 3.5 
   5-12 ป� 6,372,596  117,488  1.8  117,488  1.8  - - 
   13-14 ป� 1,743,596  141,521  8.1  94,646  5.4  46,875 2.7 
   15-17 ป� 2,760,083  433,810  15.7  100,542  3.6  333,268 12.1 

 
แผนภูมิ 4 ร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางาน เข�าข.ายแรงงานเด็ก และไม.เข�าข.ายแรงงานเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5
2.9

6.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

เด็กทํางาน เข'าข,ายแรงงานเด็ก ไม,เข'าข,ายแรงงานเด็ก

ร'อยละ
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 2.6 เด็กทํางานเข'าข,ายงานอันตราย 

 เม่ือพิจารณาถึงเด็กอายุ 5-17 ป� ท่ีทํางานจําแนกตามลักษณะงานอันตราย พบว'า  
จากจํานวนเด็กทํางานท้ังหมด 6.93 แสนคน พบว'า ส'วนใหญ'เด็กทํางานไม'เข.าข'ายเป2นงาน
อันตรายถึงร.อยละ 87.6 และมีเพียงร.อยละ 12.4 ท่ีทํางานเข.าข'ายอันตราย โดยส'วนใหญ'ทํางาน 
ยกของหนักร.อยละ 5.4 รองลงมาเป2นทํางานในท่ีท่ีมีความร.อนจัด เย็นจัด และเสียงดังร.อยละ 3.5 
และทํางานท่ีเก่ียวข.องกับสารเคมีอันตราย เช'น ยาฆ'าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ  
ร.อยละ 1.4 เป2นต.น 

 
ตาราง 9 จํานวนและร'อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป! ท่ีทํางาน จําแนกตามลักษณะงานอันตราย 
 

ลักษณะงานอันตราย จํานวน (คน) ร'อยละ 

ยอดรวม 692,819 100.0 

ไม,เข'าข,ายลักษณะงานหนกั 607,013 87.6 

เข'าข,ายลักษณะงานหนกั ดังนี้ 85,806 12.4 

  - ยกของหนัก -เด็กชายยกของท่ีมีน้ําหนักเกิน 25 กก. /เด็กหญิงเกิน 20 กก. 37,383 5.4 

  - งานท่ีใช.เครื่องเจาะกระแทก หรือเครื่องจักรท่ีมคีวามสั่น สะเทือน เลื่อยไฟฟJา ปQRนจ่ัน 2,626 0.4 

  - งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะท่ีให.บริการสาธารณะ 2,211 0.3 

  - งานท่ีต.องทําบนท่ีสูงกว'าพ้ืนดินตั้งแต' 10 เมตรข้ึนไป 3,975 0.6 

  - ทํางานในท่ีท่ีมีความร.อนจัด เยน็จัด และเสียงดัง 24,146 3.5 

  - งานท่ีต.องทําใต.ดิน ใต.น้ํา ในถ้ํา อุโมงคM หรือในท่ีอับอากาศ - - 

  - งานท่ีทําในเรือประมงทะเล หรือขนถ'ายสินค.าเรือเดินทะเล 1,096 0.2 

  - ทํางานประจําในระหว'างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา 3,656 0.5 

  - งานท่ีทําในสถานบริการ สถานบันเทิง เช'น ผับ บารM คาราโอเกะ 973 0.1 

  - งานท่ีเก่ียวข.องกับสารเคมีอันตราย เช'น ยาฆ'าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พล ุ 9,365 1.4 

  - งานดูแลผู.ปFวยด.วยโรคติดต'อ หรืองานทําความสะอาดเครื่องใช.เครื่องนุ'งห'มผู.ปFวย - - 

  - งานหลอม เปFา หล'อ ปQTมรดีโลหะ หรืองานเช่ือมโลหะ 376 0.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



ตาราง 1 แสดงผลการสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558

ข!อมูลท่ัวไป เด็กท้ังหมด เรียนอย)างเดียว เรียนและ ไม)เรียนแต) ไม)เรียนและ เรียนและ ทํางาน

ช)วยทํางานบ!าน ช)วยทํางานบ!าน ไม)ทํางาน ทํางาน อย)างเดียว

1. เพศ 10,876,275  7,199,915     2,743,470    24,259        215,812       424,719       268,100       

(100.0)         (66.2)           (25.2)          (0.2)            (2.0)            (3.9)            (2.5)            

   - ชาย 5,546,846     3,782,364      1,181,436     10,093         104,010        251,019        217,925        

(100.0)         (68.2)           (21.3)          (0.2)            1.9             (4.5)            (3.9)            

   - หญิง 5,329,429     3,417,552      1,562,034     14,166         111,802        173,700        50,175         

(100.0)         (64.1)           (29.3)          (0.3)            (2.1)            (3.3)            (0.9)            

2. อายุ 10,876,275  7,199,915     2,743,470    24,259        215,812       424,719       268,100       

(100.0)         (66.2)           (25.2)          (0.2)            (2.0)            (3.9)            (2.5)            

   - 5-12 ป� 6,372,596     4,438,971      1,773,398     4,120           38,619         112,255        5,233           

(100.0)         (69.7)           (27.8)          (0.1)            (0.5)            (1.8)            (0.1)            

      - ชาย 3,259,195     2,405,099      778,551        302             14,326         56,956         3,960           

(100.0)         (73.8)           (23.9)          -             (0.5)            (1.7)            (0.1)            

      - หญิง 3,113,401     2,033,872      994,847        3,817           24,293         55,299         1,273           

(100.0)         (65.3)           (32.0)          (0.1)            (0.8)            (1.8)            -             

   - 13-14 ป� 1,743,596     608,096         957,413        20,139         16,426         127,830        13,691         

(100.0)         (34.9)           (54.9)          (1.2)            (0.9)            (7.3)            (0.8)            

      - ชาย 887,991        380,756         397,309        9,791           11,530         78,489         10,116         

(100.0)         (42.9)           (44.7)          (1.1)            (1.2)            (8.8)            (1.1)            

      - หญิง 855,605        227,340         560,104        10,348         4,896           49,340         3,576           

(100.0)         (26.6)           (65.5)          (1.2)            (0.5)            (5.8)            (0.4)            

   - 15-17 ป� 2,760,083     2,152,848      12,658         -              160,767        184,635        249,175        

(100.0)         (78.0)           (0.5)            -             (5.8)            (6.7)            (9.0)            

      - ชาย 1,399,660     996,508         5,576           -              78,153         115,573        203,850        

(100.0)         (71.2)           (0.3)            -             (5.6)            (8.3)            (14.6)          

      - หญิง 1,360,423     1,156,340      7,083           -              82,614         69,062         45,326         

(100.0)         (85.0)           (0.5)            -             (6.1)            (5.1)            (3.3)            

3. ภาค 10,876,275  7,199,915     2,743,470    24,259        215,812       424,719       268,100       

(100.0)         (66.2)           (25.2)          (0.2)            (2.0)            (3.9)            (2.5)            

   - กรุงเทพมหานคร 874,237        607,409         233,584        1,262           7,431           10,106         14,444         

(100.0)         (69.5)           (26.7)          (0.1)            (0.8)            (1.2)            (1.7)            

   - กลาง 2,672,502     1,837,238      649,005        10,147         51,696         58,093         66,323         

(100.0)         (68.7)           (24.3)          (0.4)            (1.9)            (2.2)            (2.5)            

   - เหนือ 1,904,391     1,189,635      539,112        3,391           34,046         88,021         50,186         

(100.0)         (62.5)           (28.3)          (0.2)            (1.8)            (4.6)            (2.6)            

   - ตะวันออก 3,724,164     2,493,593      888,220        1,534           70,242         174,415        96,160         

     เฉียงเหนือ (100.0)         (67.0)           (23.8)          -             (1.9)            (4.7)            (2.6)            

   - ใต* 1,700,981     1,072,040      433,549        7,925           52,398         94,084         40,986         

(100.0)         (63.0)           (25.5)          (0.5)            (3.1)            (5.5)            (2.4)            



ตาราง 2 จํานวนและร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีเรียนและทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

สถานภาพการทํางาน จํานวน (คน) ร�อยละ 

ยอดรวม 424,719  100.0  

นายจ�าง           -         - 

ลูกจ�างรัฐบาล           -         - 

ลูกจ�างเอกชน 74,284  17.5  

ทํางานส�วนตัวโดยไม�มีลูกจ�าง 12,929  3.0  

ช�วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม�ได�รับค�าจ�าง 337,506  79.5  

การรวมกลุ�ม         -         - 
 

ตาราง 3 จํานวนและร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีเรียนและทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม จํานวน (คน) ร�อยละ 

ยอดรวม 424,719  100.0  
เกษตรกรรม การป2าไม�และการประมง 229,561  54.0  
การทําเหมืองแร� และเหมืองหิน 589  0.1  
การผลิต 25,797  6.1  
การไฟฟ8า ก9าซ และการประปา             -             - 
การจัดหานํ้า การจัดการและบําบัดนํ้าเสยี             -             - 
การก�อสร�าง 7,373  1.7  
การขายส�ง การขายปลีก การซ�อมยานยนต= และรถจักรยานยนต= 89,031  21.0  
การขนส�ง สถานท่ีเก็บสินค�าฯ 515  0.1  
ท่ีพักแรมและบริการด�านอาหาร 56,830  13.4  
ข�อมูลข�าวสารและการสื่อสาร 2,101  0.5  
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย             -             - 
กิจการด�านอสังหาริมทรัพย=             -             - 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร=และเทคนิค             -             - 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 1,927  0.5  
การบริหารราชการ และการป8องประเทศ ฯ             -             - 
การศึกษา             -             - 
งานด�านสุขภาพและสังคมสงเคราะห=             -             - 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 7,185  1.7  
กิจกรรมบริการด�านอ่ืนๆ เช�น กิจกรรมบริการเพ่ือสร�างเสรมิสุขภาพ
ร�างกาย การดูแลสัตว=เลี้ยง การบรกิารซักรีดและซักแห�ง เปGนต�น 

3,300  0.8  

กิจกรรมการจ�างงานในครัวเรือนส�วนบุคคล 510  0.1  
กิจกรรมขององค=การระหว�างประเทศ             -             - 



ตาราง 4 จํานวนและร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีเรียนและทํางาน จําแนกตามกลุ/มอายุ และชั่วโมงการทํางาน 
             ต/อสัปดาห3 
 

ชั่วโมงการทํางานต/อสัปดาห3 
กลุ/มอายุ 

ยอดรวม 0-13 ชั่วโมง 14-48 ชั่วโมง 49 ชั่วโมงขึ้นไป 

 จํานวน (คน) 

ยอดรวม 424,719  224,797  195,709  4,213  

5 -12 ปH 112,255  82,065  30,190          - 

13 -14 ปH 127,830  74,319  53,510          - 

15 -17 ปH 184,635  68,413  112,009  4,213  

 ร�อยละ 

ยอดรวม 100.0  52.9  46.1  1.0  

5 -12 ปH 100.0  73.1  26.9          - 

13 -14 ปH 100.0  58.1  41.9          - 

15 -17 ปH 100.0  37.0  60.7  2.3  

 
 

ตาราง 5 จํานวนและร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางานอย/างเดียว จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

สถานภาพการทํางาน จํานวน (คน) ร�อยละ 

ยอดรวม 268,100  100.0  

นายจ�าง          -             - 

ลูกจ�างรัฐบาล          -             - 

ลูกจ�างเอกชน 135,043  50.4  

ทํางานส�วนตัวโดยไม�มีลูกจ�าง 8,780  3.3  

ช�วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม�ได�รับค�าจ�าง 124,277  46.3  

การรวมกลุ�ม          -             - 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 6 จํานวนและร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางานอย/างเดียว จําแนกตามอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม จํานวน (คน) ร�อยละ 

ยอดรวม 268,100  100.0  
เกษตรกรรม การป2าไม�และการประมง 137,355  51.2  
การทําเหมืองแร� และเหมืองหิน             -             - 
การผลิต 21,405  8.0  
การไฟฟ8า ก9าซ และการประปา             -             - 
การจัดหานํ้า การจัดการและบําบัดนํ้าเสยี             -             - 
การก�อสร�าง 17,672  6.6  
การขายส�ง การขายปลีก การซ�อมยานยนต= และรถจักรยานยนต= 40,469  15.1  
การขนส�ง สถานท่ีเก็บสินค�าฯ 1,949  0.7  
ท่ีพักแรมและบริการด�านอาหาร 24,617  9.2  
ข�อมูลข�าวสารและการสื่อสาร             -             - 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย             -             - 
กิจการด�านอสังหาริมทรัพย=             -             - 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร=และเทคนิค 7,058  2.6  
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 3,391  1.3  
การบริหารราชการ และการป8องประเทศ ฯ             -             - 
การศึกษา             -             - 
งานด�านสุขภาพและสังคมสงเคราะห= 1,100  0.4  
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 10,117  3.8  
กิจกรรมบริการด�านอ่ืนๆ เช�น กิจกรรมบริการเพ่ือสร�างเสรมิสุขภาพ
ร�างกาย การดูแลสัตว=เลี้ยง การบรกิารซักรีดและซักแห�ง เปGนต�น 

2,692  1.0  

กิจกรรมการจ�างงานในครัวเรือนส�วนบุคคล 275  0.1  
กิจกรรมขององค=การระหว�างประเทศ             -             - 

 
 
 



ตาราง 7 จํานวนและร�อยละของเด็กอายุ 5 – 17 ป� ท่ีทํางานอย/างเดียว จําแนกตามกลุ/มอายุ และชั่วโมงการทํางาน 
          ต/อสัปดาห3 
 

ชั่วโมงการทํางานต/อสัปดาห3 
กลุ/มอายุ 

ยอดรวม 0-13 ชั่วโมง 14-48 ชั่วโมง 49 ชั่วโมงขึ้นไป 

 จํานวน (คน) 

ยอดรวม 268,100  16,068  215,610  36,422  

5 -12 ปH 5,233  1,857  3,376               - 

13 -14 ปH 13,692  4,381  8,439  872  

15 -17 ปH 249,175  9,830  203,795  35,550  

 ร�อยละ 

ยอดรวม 100.0  6.0  80.4  13.6  

5 -12 ปH 100.0  35.5  64.5               - 

13 -14 ปH 100.0  32.0  61.6  6.4  

15 -17 ปH 100.0  3.9  81.8  14.3  

 
 
 
 
 
 
 


