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ค าน า  
 

ข้อมูลด้านการย้ายถิ่นของประชากรมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ เนื่องจากการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากร 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากร หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและ
เหมาะสมกับจ านวนประชากรท่ีมีอยู่จริงในแต่ละพื้นที่ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชากรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัย ปัญหา
ทางด้านสภาพแวดล้อมและภาวะมลพิษ  ปัญหาการก าจัดขยะ ปัญหาความไม่
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาด้านการให้บริการสาธารณสุข และการ
บริหารจัดการสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร เป็นต้น  

ดังนั้นเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานในเรื่องการย้ายถิ่นของประชากร 
ที่ทันสมัย  ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจ
การย้ายถิ่นของประชากรในไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
การส ารวจอย่างต่อเนื่องทุกปี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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   บทสรุปผู้บริหาร 
  

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำกำรส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
ประชำกรและสังคมของผู้ย้ำยถิ่น ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำร
ย้ำยถิ่นของประชำกร ในกำรส ำรวจปี 2562 นี้มีครัวเรือนตัวอย่ำงทั่วประเทศ 
ทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน ซึ่งผลกำรส ำรวจสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
 

จ านวนและอัตราการย้ายถิ่น  
 

แผนภูม ิ1  จ านวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น จ าแนกตามภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถิ่นตามพื้นที่   =    จ านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละพื้นที่     x  100 
                                จ านวนประชากรทั้งสิ้นในแต่ละพื้นที่ 
 

ผลกำรส ำรวจในปี 2562 พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่นมีจ ำนวนทั้งสิ้น 6.64 แสนคน 
หรือคิดเป็นอัตรำกำรย้ำยถิ่นร้อยละ 1.0 จำกประชำกรทั้งประเทศ (68.02 ล้ำนคน) 
โดยที่ภำคกลำงมีอัตรำกำรย้ำยถิ่นสูงสุด (ร้อยละ 1.4) ส่วนกรุงเทพมหำนครมี
อัตรำกำรย้ำยถิ่นต่ ำสุด (ร้อยละ 0.2) 
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เพศและกลุ่มอาย ุ

เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรย้ำยถิ่นตำมเพศ พบว่ำ เพศชำยมีอัตรำกำร            
ย้ำยถิ่นมำกกว่ำเพศหญิงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 1.0 และ ร้อยละ 0.9 ตำมล ำดับ 
หำกพิจำรณำตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่ำ อัตรำกำรย้ำยถิ่นมีแนวโน้มลดลงจำก 
ร้อยละ 1.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 1.0 ในปี 2562 และเมื่อพิจำรณำตำมเพศ 
พบว่ำ เพศชำยและเพศหญิงมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับภำพรวม คือเพศชำยลดลง
จำกร้อยละ 1.5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 1.0 ในปี 2562 และเพศหญิงลดลงจำก
ร้อยละ 1.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.9 ในปี 2562 
ตาราง 1  เปรียบเทียบจ านวนและอัตราการย้ายถิ่น จ าแนกตามเพศ  พ.ศ. 2558 – 2562  

เพศ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน (คน) 

รวม 934,215 773,010 631,976 568,494 664,383 

ชำย 478,570 398,942 316,900 280,701 346,876 

หญิง 455,645 374,067 315,076 287,793 317,506 

                           อัตราการย้ายถิ่น 

รวม 1.4 1.1 0.9 0.8 1.0 

ชำย 1.5 1.2 1.0 0.8 1.0 

หญิง 1.3 1.1 0.9 0.8 0.9 
 
หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถิ่นตามเพศ  =        จ านวนผู้ย้ายถิ่นแต่ละเพศ    x  100 
                                                      จ านวนประชากรทั้งสิ้นแต่ละเพศ 
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ในปี  2562 กลุ่ มอำยุที่ มี กำรย้ ำยถิ่ นมำกที่ สุ ดคือ กลุ่ มวัยผู้ ใหญ่  
(อำยุ 25 - 59 ปี) ซึ่งเป็นวัยท ำงำนมีจ ำนวน 3.46 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
52.1 ของผู้ย้ำยถิ่นทั้งหมด รองลงมำคือ กลุ่มวัยเยำวชน (15 – 24 ปี) มีจ ำนวน 
2.06 แสนคน (ร้อยละ 31.0) กลุ่มวัยเด็ก (0-14 ปี) มีจ ำนวน 8.31 หมื่นคน                 
(ร้อยละ 12.5) และกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ ำนวน 2.89 หมื่นคน (ร้อยละ 
4.4) 
แผนภูม ิ2  จ านวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น จ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2561 และ 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถิ่นตามกลุ่มอาย    =       จ านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละกลุ่มอายุ     x  100 
                         จ านวนประชากรทั้งสิ้นในแต่ละกลุ่มอายุ 
 

หำกพิจำรณำอัตรำกำรย้ำยถิ่น พบว่ำ กลุ่มวัยเยำวชน (อำยุ 15 – 24 ปี) 
มีอัตรำกำรย้ำยถิ่นสูงสุด (ร้อยละ 2.2) รองลงมำคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อำยุ 25 – 59 ปี) 
(ร้อยละ 1.0) กลุ่มวัยเด็ก (อำยุ 0 – 14 ปี) (ร้อยละ 0.7) และกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ (อำยุ 
60 ปีขึ้นไป) มีอัตรำกำรย้ำยถิ่นต่ ำสุด (ร้อยละ 0.2) หำกเปรียบเทียบกับกำร
ส ำรวจในปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2561) พบว่ำ อัตรำกำรย้ำยถิ่นส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม
อำยุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ยกเว้นกลุ่มวัยผู้สูงอำยุทีอ่ัตรำกำรย้ำยถิ่นไม่เปลี่ยนแปลง 
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(หน่วย : แสนคน) 

ระดับการศึกษา 

ในปี 2562 พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่นที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำมีกำรย้ำยถิ่นสูงสุด 1.38 แสนคน 
(คิดเป็นอัตรำกำรย้ำยถิ่นร้อยละ 1.5) รองลงมำเป็นระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1.30 
แสนคน (ร้อยละ 1.2) ระดับอุดมศึกษำ 1.16 แสนคน (ร้อยละ 1.2) ระดับ
ประถมศึกษำ 1.13 แสนคน (ร้อยละ 1.0) ระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 3.71 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.3) และไม่มีกำรศึกษำ 3.60 หมื่นคน (ร้อยละ 1.6) ที่เหลือกระจำยอยู่ใน
กำรศึกษำอื่นๆ และไม่ทรำบกำรศึกษำ  
แผนภูมิ 3  จ านวนผู้ย้ายถิน่และอัตราการยา้ยถิ่น จ าแนกตามระดับการศกึษาทีส่ าเร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : อัตรำกำรย้ำยถิ่นตำมระดับกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ     =      จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่นในแต่ละระดับกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ       x  100 
                                                                             จ ำนวนประชำกรท้ังสิ้นในแต่ละระดับกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ 
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ประเภทของการย้ายถิ่น 

เมื่อพิจำรณำตำมประเภทของกำรย้ำยถิ่น พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่นภำยในภำค
เดียวกันมีจ ำนวนมำกกว่ำผู้ย้ำยถิ่นระหว่ำงภำค (4.32 แสนคน และ 1.96 แสนคน 
ตำมล ำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกบักำรส ำรวจในปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2561) ผู้ย้ำยถิ่นทุก
ประเภทมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  
ตาราง 2  เปรียบเทียบจ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามประเภทของการย้ายถิ่น พ.ศ. 2558 – 2562 

หน่วย :  คน 

ประเภทของการย้ายถิ่น 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

ยอดรวม 934,215 773,009 631,976 568,494 664,382 

ย้ายภายในภาคเดียวกัน 540,697 520,902 400,802 364,626 431,759 

ย้ำยระหว่ำงจังหวัด 159,290 151,850 107,004 93,725 102,394 

ย้ำยภำยในจังหวดั 381,407 369,052 293,798 270,901 329,365 

ย้ายระหว่างภาค 335,588 232,103 207,139 181,107 195,506 

ย้ายมาจากต่างประเทศ 57,930 20,004 24,035 22,761 37,117 
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สาเหตุของการย้ายถิน่ 

เมื่อสอบถำมถึงสำเหตุของกำรย้ำยถิ่น พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่นจ ำนวน 2.45 
แสนคน (ร้อยละ 36.8) ย้ำยถิ่นด้วยสำเหตุกำรงำน  เช่น หำงำนท ำ หน้ำที่                
กำรงำน หรือต้องกำรเปลี่ยนงำน รองลงมำ จ ำนวน 2.44 แสนคน (ร้อยละ 36.7) 
ย้ำยถิ่นด้วยสำเหตุด้ำนครอบครัว เช่น ติดตำมคนในครอบครัว หรือกลับภูมิล ำเนำ 
เป็นต้น จ ำนวน 9.34 หมื่นคน (ร้อยละ 14.1) ย้ำยถิ่นด้วยสำเหตุ ย้ำยที่อยู่อำศัย 
ที่เหลือเป็นย้ำยถิ่นด้วยสำเหตุอื่นๆ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ และเพื่อดูแล
ผู้อื่น เป็นต้น  
แผนภูมิ 4  จ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น  
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   สารบัญ 
  

  หน้า 
 
ค ำน ำ i 
บทสรุปผู้บริหำร iii 
สำรบัญแผนภูมิ x 
สำรบัญตำรำง  xi  
บทน ำ  1 
สรุปผลกำรส ำรวจ 9 
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สารบัญแผนภูมิ 
  

   หน้า 
แผนภูม ิ 1 อัตรำกำรย้ำยถิ่น จ ำแนกตำมเขตกำรปกครอง และภำค 9 
แผนภูม ิ 2 เปรียบเทียบจ ำนวนและอัตรำกำรยำ้ยถิ่น  10 
  จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2561 – 2562  
แผนภูม ิ 3 เปรียบเทียบอัตรำกำรยำ้ยถิ่น จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำที่ส ำเร็จ 11 
  พ.ศ. 2561 – 2562  
แผนภูม ิ 4 ร้อยละของผูย้้ำยถิ่น จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 12 
แผนภูม ิ 5 ร้อยละของผูย้้ำยถิ่น  จ ำแนกตำมอำชพี 13 
แผนภูม ิ 6 ร้อยละของผูย้้ำยถิ่น  จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม 14 
แผนภูม ิ 7 ร้อยละของผู้ยำ้ยถิ่น จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำน และเพศ 15 
แผนภูม ิ 8 จ ำนวนผูย้้ำยถิ่น  จ ำแนกตำมประเภทและทศิทำงกำรยำ้ยถิน่ 17 
แผนภูม ิ 9 จ ำนวนและอัตรำกำรย้ำยถิ่นของผู้ยำ้ยถิ่นระหว่ำงภำค 18 
  จ ำแนกตำมภำค   
แผนภูม ิ 10 จ ำนวนผู้ยำ้ยถิ่น จ ำแนกตำมถิ่นที่อยู่กอ่นย้ำย และภำคทีอ่ยู ่ 19 
  ในปัจจุบัน   
แผนภูม ิ 11 จ ำนวนและอัตรำกำรยำ้ยถิ่นระหวำ่งประเทศ จ ำแนกตำมภำค 20 
  ที่อยู่ปัจจุบันของผูย้้ำยถิน่   
แผนภูม ิ 12 ร้อยละของผูย้้ำยถิ่น จ ำแนกตำมกระแสของกำรย้ำยถิ่น และ 21 
  ภำคทีอ่ยู่ก่อนย้ำย   
แผนภูม ิ 13 อัตรำกำรย้ำยถิ่นสุทธิ พ.ศ. 2558 - 2562 22 
แผนภูม ิ 14 ร้อยละของผูย้้ำยถิ่น จ ำแนกตำมสำเหตุของกำรย้ำยถิ่น  23 
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สารบัญตาราง 
 

   หน้า 
ตำรำง 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ย้ำยถิ่น จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 12 
  และเพศ  
ตำรำง 2 จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่น จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำน และ 16 
  ภำคทีอ่ยู่ในปัจจุบัน   
ตำรำง 3 จ ำนวนและอัตรำกำรยำ้ยถิ่นของผูย้้ำยถิ่นภำยในภำคเดียวกัน  18 
  จ ำแนกตำมภำคที่อยู่ในปัจจุบันของผู้ย้ำยถิ่น   
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ความเป็นมา 
 

บทน า 
 

    
 
 

การย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากร เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของ
ประชากร ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับจ านวนประชากรที่มี
อยู่จริงในแต่ละพื้นที่ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ปัญหาความแออัดของท่ีอยู่อาศัยปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมและ
ภาวะมลพิษ ปัญหาการก าจัดขยะ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
และปัญหาด้านการให้บริการสาธารณสุข และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชากร เป็นต้น ฉะนั้นข้อมูลด้านการย้ายถิ่นของ
ประชากรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ 

ดังนั้นจึงด าเนินการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร เพื่อให้ประเทศมี
ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องดังกล่าว ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มด าเนินการส ารวจการ
ย้ายถิ่นของประชากรครั้งแรกใน พ.ศ.2517 โดยท าการส ารวจเฉพาะการย้ายเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2526-2533 ได้ขยายขอบข่ายการส ารวจเป็นการย้าย
เข้าสู่จังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดในส่วน
ภูมิภาคซึ่งก าหนดให้เป็นเมืองหลักในการพัฒนา และต้ังแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน 
ได้ขยายขอบข่ายการส ารวจให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
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1. การย้ายถิ่น หมายถึง การย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากเขตเทศบาลอื่น หรืออบต.อื่น 
หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายมายังเขตเทศบาลหรืออบต. 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบันที่ถูกสัมภาษณ์  ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2562 

การเปลี่ยนเขตเทศบาลหรืออบต. เนื่องจากการขยายเขตเทศบาล
หรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจ าที่เดิม และการย้าย
สถานที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไม่นับว่าเป็นการย้ายถิ่น 

ผู้ย้ายถิ่นระหว่างจังหวัด หมายถึง ผู้ซึ่งจังหวัดที่เคยอยู่ครั้งสุดท้ายก่อน
ย้ายต่างกับจังหวัดที่อยู่ในคาบเวลาส ารวจ 

ผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค หมายถึง ผู้ซึ่งภาคที่เคยอยู่ครั้งสุดท้ายก่อน
ย้ายต่างกับภาคที่อยู่ในคาบเวลาส ารวจ 

2.  คาบเวลาส ารวจ  
การส ารวจได้ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม 2562 

3.  คุ้มรวมการส ารวจ  
ประชากรที่อาศัยอยู่ ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล 

ประเภทคนงาน 

4.  ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซึ่งอาศัยเป็นประจ าในบ้าน 
หรือสถานที่อยู่เดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ค านึงถึงว่าบุคคลเหล่านั้น จะมีความสัมพันธ์
ฉันญาติหรือไม่ก็ตาม โดยบุคคลเหล่านั้นจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อัน
จ าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 

สถานที่อยู่แห่งหนึ่งหรือในบ้านเลขที่หนึ่งอาจประกอบด้วย ครัวเรือน
เดียว หรือหลายครัวเรือนก็ได้ 

ครัวเรือนหนึ่งอาจมีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านหลายหลัง หรือหลายห้อง
ก็ได้ แต่จะต้องอยู่ในบริเวณหรือรั้วเดียวกัน หรือห้องติดกัน 

ค านิยาม 
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5.  ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจประกอบด้วย
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน จัดหาหรือ
ใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจ าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านี้อาจ
เป็นญาติกันหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ เช่น ครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือ
ครัวเรือนที่มี พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่ร่วมกัน หรืออาจมีญาติ คนรับใช้ คนงาน 
เพื่อนๆ มาอยู่ด้วย เป็นต้น 

6.  ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 
6.1 ประเภทคนงาน คือ คนงานที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณโรงงาน หรือใน

สถานที่ที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาที่พักให้โดยไม่เสียค่าที่พัก 
6.2 ประเภทสถาบัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหลายคนอยู่ร่วมกันในสถานที่อยู่ 

แห่งหนึ่ง เช่น สถานที่กักกัน วัด กรมทหาร โดยไม่แยกที่อยู่เป็นสัดส่วน
เฉพาะคนหรือเฉพาะครัวเรือน นักเรียนที่อยู่ประจ าที่โรงเรียนหรือใน
หอพักนักเรียน เป็นต้น ไม่อยู่ในคุ้มรวมของการส ารวจนี้ 

7.  สมาชิกในครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง 
7.1  บุคคลซึ่งอาศัยอยู่เป็นประจ าในครัวเรือน และอยู่ในวันส ารวจ 
7.2   บุคคลที่เคยอยู่ประจ าในครัวเรือนแต่ได้จากไปที่อื่นชั่วคราว โดยไม่มี

วัตถุประสงค์จะไปอยู่ประจ าที่อื่น และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1) จากไปที่อื่นชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน เช่น ไปเยี่ยมญาติ ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาล หรือผู้ที่ไปบวช หรือผู้ไปท างานชั่วคราวและมี
ก าหนดกลับ เช่น คนไปตัดอ้อย เป็นต้น 
 (ยกเว้น ผู้ที่จากไปเพื่อเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพซึ่งมีที่อยู่ประจ า
ที่อื่น ผู้ต้องโทษ ผู้ถูกเกณฑ์ทหาร และคนไข้ในโรงพยาบาลโรคจิต                 
ซึ่งต้องอยู่เกิน 3 เดือน) 

 2) จากไปเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยประจ าที่อื่น  เช่น                  
ไปท างานในเรือ เซลส์แมน นักแสดง เรห่าของป่า ไปฝึกภาคซ้อมรบ เป็นต้น 

 3) จากไปเพื่อศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศ  
     รวม ผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวเกินกว่า  3 เดือน  
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8.  ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ (ไม่รวม
วิชาชีพระยะสั้นที่ ไม่มีวิชาสามัญสอน เช่น ตัดผม ตัดเสื้อ ซ่อมวิทยุซ่อม
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) 

8.1 ไม่มีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไม่เคยเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือไม่
เคยได้รับการศึกษา 

8.2 ต่ ากว่าประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าชั้น
ประถมปีที่ 6 หรือชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 

8.3 ส าเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมปีที่ 6 หรือชั้นประถมปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แต่ไม่
ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 

8.4  ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่
ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 

8.5  ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1) สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทสามัญ

ศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แต่ไม่ส าเร็จระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่า 

2) อาชีวศึกษา  หมายถึง บุคคลที่ ส าเร็จการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาหรือวิชาชีพที่เรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่ส าเร็จระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่า 

3) วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชา
การศึกษา (การฝึกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปแต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
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8.6  อุดมศึกษา 
1)  สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทสามัญ

ศึกษาหรือสายวิชาการ โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี โท เอก  

2)  สายวิชาชีพ  หมายถึง บุคคลที่ ส าเร็จการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ปริญญาตรี 

3)  สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภท
วิชาการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี  

8.7 อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อส าเร็จการศึกษา พื้นความรู้ของผู้เข้า
เรียนได้ก าหนดให้แตกต่างตามวิชาเฉพาะแต่ละอย่างท่ีเรียน แต่อย่าง
ต่ าต้องจบประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

8.8  อืน่ๆ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถเทียบชั้นได ้

9. สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามี
ภรรยา โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

9.1 โสด ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยสมรส 
9.2 สมรส ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา ไม่ว่าจะท าการสมรสกัน

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปส ารวจทั้ง
สามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา 
เช่น สามีไปท างานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

9.3  ม่าย ได้แก่ ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่ 
9.4  หย่า ได้แก่ สามีภรรยาที่หย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
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9.5  แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่า
กันตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  แต่
ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้ว 

9.6  เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ ได้แก่ ผู้ที่สมรสแต่ไม่ทราบว่าสถานภาพ
ใด ส าหรับ “แม่ชี” ให้ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 

10. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นท าอยู่ บุคคลส่วนมากมี
อาชีพเดียว ส าหรับบุคคลที่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ
ให้นับอาชีพที่มีชั่วโมงท างานมากที่สุด ถ้าชั่วโมงท างานแต่ละอาชีพเท่ากันให้
นับอาชีพที่มีรายได้มากกว่า ถ้าชั่วโมงท างานและรายได้ที่ได้รับจากแต่ละ
อาชีพเท่ากัน ให้นับอาชีพที่ผู้ตอบสัมภาษณ์พอใจมากที่สุด ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์
ตอบไม่ได้ให้นับอาชีพที่ได้ท ามานานที่สุด  

11. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ด าเนินการโดย
สถานประกอบการที่บุคคลนั้นก าลังท างานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่ง
บุคคลนั้นได้ด าเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจ ถ้าบุคคลหนึ่งมีอาชีพ
มากกว่าหนึ่งอย่าง ให้บันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว้ 

12. สถานภาพการท างาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ท างานในสถานที่ที่ท างาน
หรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

12.1  นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลก าไร หรือ
ส่วนแบ่ง และได้จ้างบุคคลอื่นมาท างานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 

12.2  ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของ
ตนเองโดยล าพังผู้เดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วยเพื่อ
หวังผลก าไร หรือส่วนแบ่งและไม่ได้จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกใน
ครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอื่นส าหรับงานที่ท า 

12.3  ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยท างาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน
ครัวเรือน 
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12.4  ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ที่ท างานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ราย
สัปดาห์  รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ท างาน อาจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ  

ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1) ลูกจ้างรัฐบาล  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  พนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดจนลูกจ้างประจ า และชั่วคราว
ของรัฐบาล 

2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
3) ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของ

เอกชน รวมทั้งผู้ที่รับจ้างท างานบ้าน  
12.5  การรวมกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันท างานโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมีความ
เท่าเทียมกันในการก าหนดการท างานทุกขั้นตอนไม่ว่าเป็นการลงทุน 
การขาย งานอื่นๆ ของกิจการที่ท า ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่
สมาชิกตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดต้ังใน
รูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้)  

13.  ครัวเรือนเดิม หมายถึง ครัวเรือนสุดท้ายของผู้ย้ายถิ่นก่อนที่ผู้ย้ายถิ่นย้ายมา
อาศัยอยู่ในครัวเรือนปัจจุบัน 

14.  ครัวเรือนอื่น หมายถึง ครัวเรือนที่นอกเหนือจากครัวเรือนเดิม 
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ผลการส ารวจ 
 

ผลการส ารวจในปี 2562 พบว่า ผู้ย้ายถิ่นมีจ านวนทั้งสิ้น 6.64 แสนคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 จากประชากรทั้งประเทศ (68.02 ล้านคน) โดยเป็นการ
ย้ายถิ่นมาอยู่นอกเขตเทศบาล 3.76 แสนคน และในเขตเทศบาลจ านวน 2.88 
แสนคน หากพิจารณาอัตราการย้ายถิ่นในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคกลางมีอัตรา
การย้ายถิ่นสูงที่สุด คือ ร้อยละ 1.4 รองลงมาเป็นภาคใต้ ร้อยละ 1.3 ภาคเหนือ   
ร้อยละ 1.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.8 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 0.2 
แผนภูมิ 1  อัตราการย้ายถิ่น จ าแนกตามเขตการปกครองและภาค  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:  อัตราการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที ่ =     จ านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละพื้นที ่   x  100 

                                           จ านวนประชากรทั้งสิ้นในแต่ละพื้นที่ 
 
 
 
 

ผู้ย้ายถิ่น   หมายถึง  ผู้ที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากเขตเทศบาลอื่นหรืออบต.อื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 
         ครั้งสุดท้ายมายังเขตเทศบาลหรืออบต. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบัน ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง  

30 กันยายน 2562 

จ านวนและอัตราการย้ายถิ่น  
 



การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 
 

10 

หน่วย : พันคน  
         (ร้อยละ) 

 
 

กลุ่มอายุที่มีการย้ายถิ่นมากที่สุดคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 - 59 ปี)  
ซึ่งเป็นวัยท างานมีจ านวน 3.46 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.1 ของผู้ย้ายถิ่น
ทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มวัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) มีจ านวน 2.06 แสนคน  
(ร้อยละ 31.0) กลุ่มวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีจ านวน 8.31 หมื่นคน (ร้อยละ 12.5) 
และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 2.89 หมื่นคน (ร้อยละ 4.4) 

หากพิจารณาอัตราการย้ายถิ่น พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) 
มีอัตราการย้ายถิ่นสูงสุด (ร้อยละ 2.2) รองลงมาคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 – 59 ปี) 
(ร้อยละ 1.0) กลุ่มวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) (ร้อยละ 0.7) และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 
ปีขึ้นไป) มอีัตราการย้ายถิ่นต่ าสุด (ร้อยละ 0.2) 
แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบจ านวนและอัตราการย้ายถิ่น จ าแนกตามกลุ่มอายุ  พ.ศ. 2561 - 2562 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถิ่นตามกลุ่มอายุ  =      จ านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละกลุ่มอายุ     x  100 
                                                           จ านวนประชากรทั้งสิ้นในแต่ละกลุ่มอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอายุ 
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เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จของผู้ย้ายถิ่นในปี 2562 พบว่า 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 1.5) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
1.0) และระดับต่ ากว่าประถมศึกษาและไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 0.5) 

เมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาเกือบทุกระดับการศึกษามีอัตราการย้ายถิ่นเพิ่มขึ้น ยกเว้น ผู้ย้ายถิ่นที่
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราการย้ายถิ่นไม่มี
การเปลี่ยนแปลง  
แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบอัตราการย้ายถิ่น จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถิ่นตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ  =     จ านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ    x  100 
                                                                           จ านวนประชากรทั้งสิ้นในแต่ละระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 

 
 
 

ระดับการศึกษา 
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ผู้ย้ายถิ่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่สมรสร้อยละ 49.7  โสดร้อยละ 42.2 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.1 เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ ได้แก่ แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.6 
หย่าร้อยละ 2.1  ม่ายร้อยละ 2.1 และเคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพร้อยละ 0.3 
แผนภูม ิ4  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสถานภาพสมรส  

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ย้ายถิ่น เกือบทุกสถานภาพสมรสเป็น
เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย โดยเฉพาะสถานภาพหย่า (ร้อยละ 81.6 และ 18.4 ตามล าดับ) 
ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่สมรส เพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชายร้อยละ 58.6               
และเพศหญิง ร้อยละ 41.4  
ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสถานภาพสมรส และเพศ  

เพศ 
สถานภาพสมรส 

โสด สมรส ม่าย หย่า แยกกันอยู่ เคยสมรสฯ 
จ านวน (คน) 

รวม 581,327 245,308 288,873 12,381 12,445 20,955 

ชาย 305,017 143,736 143,372 2,273 4,618 9,653 

หญิง 276,310 101,572 145,501 10,108 7,827 11,302 

ร้อยละ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ชาย 52.5 58.6 49.6 18.4 37.1 46.1 

หญิง 47.5 41.4 50.4 81.6 62.9 53.9 
 

สถานภาพสมรส 
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จากจ านวนผู้ย้ายถิ่น 6.64 แสนคนนั้น เป็นผู้ย้ายถิ่นที่มีงานท า 4.16 
แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.7 ของจ านวนผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด เมื่อจ าแนกตาม
ลักษณะอาชีพ พบว่า เป็นพนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้า 1.21 แสนคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของจ านวนผู้ย้ายถิ่นที่มีงานท าทั้ งหมด รองลงมาคือ               
ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 7.05 หมื่นคน (ร้อยละ 17.0) ผู้ปฎิบัติการเครื่องจักร
โรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฎิบัติงานด้านการประกอบ 6.04 หมื่นคน (ร้อยละ 
14.5) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง 5.88 หมื่นคน 
(ร้อยละ 14.1) ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5.35 หมื่นคน (ร้อยละ 12.9)              
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1.61 หมื่นคน (ร้อยละ 3.9) ที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพ
อื่นๆ เช่น เสมยีน เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ 
เป็นต้น  
แผนภูมิ 5  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามอาชีพ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพ 
 

อาชีพ 
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เมื่อจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ย้ายถิ่นท างานในสาขา
การผลิต 9.01 หมื่นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.7 ของจ านวนผู้ย้ายถิ่นที่มีงานท า
ทั้ งหมด รองลงมาคือ  การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 8.24 หมื่นคน (ร้อยละ 19.8) เกษตรกรรม 7.01 หมื่นคน (ร้อยละ 
16.9) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5.82 หมื่นคน (ร้อยละ 14.0) การก่อสร้าง 
3.64 หมื่นคน (ร้อยละ 8.8) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 1.58 
หมื่นคน (ร้อยละ 3.8) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.29 หมื่นคน (ร้อยละ 3.1) 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1.00 หมื่นคน (ร้อยละ 2.4) การ
บริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 8.91 พันคน
(ร้อยละ 2.1) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 8.60 พันคน (ร้อยละ 2.1) การศึกษา 8.49 
พันคน (ร้อยละ 2.0) ที่เหลือกระจายอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ ศิลปะ ความบันเทิง และกิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วน
บุคคลฯ เป็นต้น  
แผนภูมิ 6  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
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ผู้ย้ายถิ่นที่มีงานท าส่วนใหญ่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้าง 2.97 
แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 70.8) ซึ่งในจ านวนนี้เป็นลูกจ้างเอกชน 2.72 แสนคน 
(ร้อยละ 65.4) ลูกจ้างรัฐบาล 2.51 หมื่นคน (ร้อยละ 6.0) รองลงมาคือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 6.72 หมื่นคน (ร้อยละ 16.2) ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง 4.04 หมื่นคน (ร้อยละ 9.7) การรวมกลุ่ม 6.20 พันคน (ร้อยละ 1.5)
และนายจ้าง 4.93 พันคน (ร้อยละ 1.2) (ตาราง 2) 

เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ย้ายถิ่นเพศชาย ส่วนใหญ่มีสถานภาพการ
ท างานเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 67.9) รองลงมาเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่
มีลูกจ้าง ร้อยละ 15.7 และผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 9.2 
ส าหรับเพศหญิง ส่วนใหญ่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้างเอกชนร้อยละ 61.8 
รองลงมาเป็นช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 16.8 และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 10.4  
แผนภูมิ 7  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสถานภาพการท างาน และเพศ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพการท างาน 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน 
โดยท างานในภาคกลางมากที่สุด 1.52 แสนคน (ร้อยละ 55.9) รองลงมาคือ ภาคใต้ 
4.55 หมื่ น คน  (ร้ อยละ 16.7) ภ าค เห นื อ  4.16 ห มื่ น ค น  (ร้ อ ย ล ะ  15.3)              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.06 หมื่นคน (ร้อยละ 7.6) และกรุงเทพมหานคร 1.23 
หมื่นคน (ร้อยละ 4.5)  
ตาราง 2  จ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสถานภาพการท างาน และภาคที่อยู่ในปัจจุบัน  

หน่วย : คน 
  
สถานภาพการท างาน 

  

ทั่วราช 
อาณาจักร 

ภาคที่อยู่ในปัจจุบัน 
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก- ใต้ 
มหานคร     เฉียงเหนือ   

รวม 415,878 14,872 196,750 63,843 71,770 68,643 

นายจา้ง 4,927 - 3,026 212 1,092 597 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
   โดยไม่มีลูกจา้ง 

67,156 1,282 25,439 9,554 18,690 12,191 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน 
   โดยไมไ่ด้รับค่าจา้ง 

40,435 707 6,801 6,160 21,040 5,727 

ลูกจ้างรัฐบาล 25,140 560 9,542 6,275 4,118 4,645 

ลูกจ้างเอกชน 272,023 12,323 151,942 41,642 20,633 45,483 

การรวมกลุ่ม 6,197 - - - 6,197 - 
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เมื่อพิจารณาผู้ย้ายถิ่นตามประเภทของการย้ายพบว่า เป็นผู้ย้ายถิ่นภายใน

ภาคเดียวกันมากที่สุด 4.32 แสนคน (ร้อยละ 65.0)  ในจ านวนนี้เป็นผู้ย้ายถิ่น
ภายในจังหวัด 3.30 แสนคน (ร้อยละ 49.6) และผู้ย้ายถิ่นระหว่างจังหวัด 1.02 แสนคน 
(ร้อยละ 15.4) รองลงมาเป็นผู้ย้ายถิ่นย้ายระหว่างภาคจ านวน 1.95 แสนคน (ร้อยละ 
29.4) ส าหรับผู้ย้ายถิ่นมาจากต่างประเทศมีจ านวนน้อยที่สุด 3.71 หมื่นคน (ร้อยละ 5.6) 
แผนภูม ิ8  จ านวนผู้ย้ายถิน่ จ าแนกตามประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 การย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน 

จากผลการส ารวจ พบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายภายในภาคเดียวกัน 4.32 แสนคน
นั้น เป็นผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในภาคกลางมากที่สุด คือ 1.70 แสนคน รองลงมาคือ 
ภาคใต้ 9.28 หมื่นคน ภาคเหนือ 8.55 หมื่นคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8.36 หมื่นคน เมื่อพิจารณาตามอัตราการย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน พบว่า 
ภาคใต้มีอัตราการย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกันมากที่สุด (ร้อยละ 1.0) รองลงมาคือ 
ภาคกลาง และภาคเหนือ มีอัตราการย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกันเท่ากัน คือร้อยละ  
0.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 0.5) 

 

ประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น 
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ตาราง 3  จ านวนและอัตราการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน จ าแนกตามภาคที่อยู่ 
             ในปัจจุบันของผู้ย้ายถิ่น 

หน่วย : คน 

ภาคท่ีอยู่ในปัจจุบนั 
ย้ายภายในภาคเดียวกัน 

รวม ย้ายภายในจังหวัด ย้ายระหว่างจังหวัด 

ทั่วราชอาณาจักร 431,759 329,365 102,394 
(0.6) (0.5) (0.2) 

กรุงเทพมหานคร 1/ - - - 
- - - 

ภาคกลาง 169,864 135,956 33,906 
(0.8) (0.7) (0.2) 

ภาคเหนือ 85,512 69,242 16,269 
(0.8) (0.6) (0.1) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 83,573 59,201 24,370 
(0.5) (0.3) (0.1) 

ภาคใต ้ 92,811 64,965 27,847 
(1.0) (0.7) (0.3) 

หมายเหตุ :  1/ การย้ายสถานที่อยู่อาศัยภายในกรุงเทพมหานคร ถือว่าไม่เป็นการย้ายถิ่น 
                  อัตราการย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน   =    จ านวนผู้ย้ายถิ่นภายในพื้นที่เดียวกัน      x  100 
                                                                 จ านวนประชากรทั้งประเทศเป็นรายพ้ืนที่ 

8.2 การย้ายถิ่นระหว่างภาค 
จากจ านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค 1.95 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

29.4 ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด พบว่า ภาคกลางมีจ านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาคมากทีสุ่ด 
8.73 หมื่นคน หากพิจารณาตามอัตราการย้ายถิ่นระหว่างภาค พบว่า  ภาคกลาง มี
อัตราการย้ายถิ่นระหว่างภาคมากที่สุด  คือร้อยละ 0.4 รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.3 ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครเท่ากันคือ 
ร้อยละ 0.2 
แผนภูม ิ9  จ านวนและอัตราการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค จ าแนกตามภาค  

 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ :   อัตราการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่   =       จ านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาคเป็นรายพื้นที่      x  100 

                                                                จ านวนประชากรทั้งประเทศเป็นรายพ้ืนที่ 
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8.6

43.5

11.8

28.1

10.0

8.1

32.4

8.2

21.0

4.6

8.1

0.8

1.4

4.2

3.2

0.6

0.5

0.4

กรุงเทพมหานคร

กลาง

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต้

ย้ายมาจากภาคกลาง

ย้ายมาจากกรุงเทพมหานคร

ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ย้ายมาจากภาคเหนือ

ย้ายมาจากภาคใต้

เมือ่พิจารณาถิ่นที่อยู่ก่อนย้าย  พบว่า  ผู้ย้ายถิ่นในภาคกลาง เป็นผู้ที่ย้ายถิ่น
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ส าหรับภาคใต้ เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นมาจาก
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ส่วนกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นมาจาก
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนภูม ิ10  จ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ก่อนย้ายและภาคที่อยู่ในปัจจุบัน   
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8.3 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ 
ผู้ที่ย้ายถิ่นมาจากต่างประเทศมีทั้งสิ้น 3.71 หมื่นคน ในจ านวนนี้เป็น           

ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลางมากที่สุด 1.41 หมื่นคน (คิดเป็นอัตราการย้ายถิ่น   
ร้อยละ 0.07) รองลงมาคือ  ภาคเหนือ  8.68 พันคน (ร้อยละ 0.08) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.92 พันคน (ร้อยละ 0.03) ภาคใต้ 5.44 พันคน (ร้อยละ 
0.06) และกรุงเทพมหานคร 2.98 พันคน (ร้อยละ 0.03)  
แผนภูมิ 11 จ านวนและอัตราการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ จ าแนกตามภาคที่อยู่ปัจจุบันของผู้ย้ายถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   อัตราการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ   =  จ านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นรายพื้นที่      x  100     
                                                         จ านวนประชากรทั้งประเทศเป็นรายพื้นที ่
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47.5

14.7 13.7
7.2 10.8

3.0

15.1

3.7 2.0

1.1 2.7

26.8 17.8 32.4
44.9 24.8

27.3 31.0 16.9 24.5 37.2

2.6 1.5 5.5 3.1 1.9

ทั่วราช
อาณาจักร

กรุงเทพ
มหานคร

กลาง เหน ือ ตะวันออก
เฉียงเหน ือ

ใต ้

ย้ายออกจากในเขตเทศบาล
ย้ายออกจากนอกเขตเทศบาล

ไปในเขต เทศบาล ไปนอกเขตเทศบาล ไปต ่างประเทศ
ไปในเขต เทศบาล ไปนอกเขตเทศบาล ไปต ่างประเทศ

 
 
กระแสการย้ายถิ่น คือการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้หรือ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การย้ายถิ่นส่วนมากจะเป็นการย้ายถิ่นสู่พื้นที่ ที่มีโอกาส 
ทางเศรษฐกิจดีกว่า ดังนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล มีโอกาสที่จะย้ายถิ่น
มากกว่าผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจที่พบว่า การย้ายถิ่น
ออกจากนอกเขตเทศบาล มีสูงกว่าครึ่งหนึ่งของการย้ายถิ่นทั้งหมด (ร้อยละ 57.1) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ผู้ที่ย้ายถิ่นจากกรุงเทพมหานครนั้น มีการย้ายถิ่น
เข้าไปอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าย้ายถิ่นเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 
47.5 และร้อยละ 37.4 ตามล าดับ) ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
มีการย้ายถิ่นออกจากนอกเขตเทศบาลสูงกว่าการย้ายถิ่นออกจากในเขตเทศบาล
อย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 70.5 และร้อยละ 51.3 ตามล าดับ) 
แผนภูมิ 12  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามกระแสของการย้ายถิ่น และภาคที่อยู่ก่อนย้าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระแสการย้ายถิ่น 
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เมื่อพิจารณาอัตราการย้ายถิ่นสุทธิ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการย้ายถิ่น
สุทธิของแต่ละภาคในปี 2562  พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราการย้ายถิ่นสุทธิ 
ร้อยละ 0.2 ซึ่งมีค่าเป็นบวก หมายถึงอัตราการย้ายเข้ามากกว่าการย้ายออก 
ในขณะที่ภาคอื่นๆ มีค่าติดลบ หมายถึงอัตราการย้ายออกมากกว่าการย้ายเข้า โดย
อัตราการย้ายถิ่นสุทธิของแต่ละภาคเป็นดังนี้ ภาคใต้ ร้อยละ -0.8 ภาคเหนือ ร้อยละ 
-0.6 ภาคกลาง ร้อยละ -0.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ -0.2   
แผนภูม ิ13  อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ พ.ศ. 2558 – 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ  =     ผู้ย้ายถิ่นเข้า – ผู้ย้ายถิ่นออก      x 100 
                                   จ านวนประชากรทั้งสิ้นในแต่ละพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ร้อยละ 

พ.ศ. 

การย้ายถิ่นสุทธิ  
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จากผลการส ารวจ พบว่า สาเหตุของการย้ายถิ่นสูงสุด คือ ด้านการงาน 
ร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นเนื่องจากหางานท า และหน้าที่การงาน (ร้อยละ 18.2 
และ 10.5 ตามล าดับ) รองลงมาด้านครอบครัว ร้อยละ 36.7 ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายถิ่น
ด้วยสาเหตุติดตามคนในครอบครัว และกลับภูมิล าเนา (ร้อยละ 19.5 และ 16.1 
ตามล าดับ)  
แผนภูมิ 14  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น   

 
 

สาเหตุของการย้ายถิ่น  
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