
 
  

 
 

 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดทํา   

สํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี  ตามข้อเสนอแนะ
ขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงขณะนี้ประมาณ 230 ประเทศ
ท่ัวโลกได้มีการจัดทําสาํมะโน สําหรับการจัดทําของ
ประเทศไทยในปี 2553 นี้  เป็นการจัดทําสํามะโนประชากร
ครั้งท่ี 11 และสํามะโนเคหะครั้งท่ี 5  ซ่ึงเป็นวาระครบรอบ 
100 ปีสํามะโนประชากรของประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็น
จํานวนและลักษณะต่างๆ  ของประชากรตามท่ีอยู่จริงใน
ประเทศไทย และลักษณะการอยู่อาศัยจริงของประชากร 
ณ วันสํามะโน (1 กันยายน 2553)  โดยไม่คํานึงว่ามีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นหรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อน
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับประชากรท่ัวประเทศในพ้ืนท่ีต่างๆ  ถึง
ระดับพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การทําสํามะโนประชากรเป็นการ
จัดทําในช่วงเวลาเดียวกันกับประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานสากล 
ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลกับนานาชาติได้ การประมวลผลข้อมูล
ท้ังประเทศ เพ่ือเสนอข้อมูลท่ีสําคัญ สรุปดังนี้  

 

11. . ลักษณะทางประชากรลักษณะทางประชากร  

  11..1  1  จํานวนประชากร และการกระจายตัวจํานวนประชากร และการกระจายตัว  
ประเทศไทยมีประชากร (ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย) 

ณ วันสาํมะโน คือวันท่ี 1 กันยายน 2553 จํานวน 
65.98 ล้านคน มีประชากรหญิง 33.63 ล้านคน  
(ร้อยละ 50.9)   และชาย 32.35 ล้านคน (ร้อยละ 49.1) 
คิดเป็นอัตราส่วนเพศ 96.2 (ชายต่อหญิง 100 คน) 

เม่ือพิจารณาการกระจายตัวของประชากร พบว่า 
ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลน้อยกว่า
นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 44.2 และ 55.8)  ซ่ึงสัดส่วน
ของประชากรในเขตเทศบาลมีแนวโน้มสูงขึ ้นเรื่อยๆ  
(จากปี 2533 และ 2543 เป็นร้อยละ 29.4 และ 31.1 
ตามลําดับ)    และเมื่อพิจารณาในระดับภาค พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอาศัยอยู่มากท่ีสุด 
18.97 ล้านคน (ร้อยละ 28.7) รองลงมา คือ ภาคกลาง 
18.18 ล้านคน (ร้อยละ 27.6)  ภาคเหนือ 11.66 ล้านคน 
(ร้อยละ 17.7)  ภาคใต้ 8.87 ล้านคน (ร้อยละ 13.4)   
และกรุงเทพมหานคร 8.30 ล้านคน (ร้อยละ 12.6)  

 

 

 
 

(จํานวน : ล้าน) 

ภาค 
และเขตการปกครอง 

 ประชากร 
ร้อยละ 

 รวม ชาย หญิง 
ทั่วราชอาณาจักร  65.98 32.35 33.63 100.0 

ในเขตเทศบาล  29.13 14.12 15.01 44.2 
นอกเขตเทศบาล  36.85 18.23 18.62 55.8 

ภาค      
กรุงเทพมหานคร  8.30 4.03 4.27 12.6 
กลาง  18.18 8.93 9.25 27.6 
เหนือ  11.66 5.72 5.94 17.7 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  18.97 9.28 9.69 28.7 
ใต้  8.87 4.39 4.48 13.4 

 
 

11..2  2  อัตราการเพ่ิมของประชากรอัตราการเพ่ิมของประชากร  
จากการทําสํามะโนประชากรทุก 10 ปี พบว่า 

ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนทุกรอบ  โดยมีอัตรา
การเพ่ิมของประชากรแต่ละรอบแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
พบว่า อัตราการเพ่ิมของประชากรในประเทศไทยได้ลดลง
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2503 เป็นต้นมา  คือ อัตราการเพ่ิม
ของประชากรในระหว่างปี 2503-2513 เป็น ร้อยละ 2.70 ต่อปี 
ระหว่างปี 2533-2543 เป็น ร้อยละ 1.05 ต่อปี และ
ระหว่างปี 2543-2553 ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.80 ตามลําดับ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดท่ีลดตํ่าลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางตาราง    11    จํานวนและร้อยละของประชากร จําแนกตามเพศจํานวนและร้อยละของประชากร จําแนกตามเพศ        
                          เขตการปกครองเขตการปกครอง  และภาคและภาค  

บทสรุปผู้บริหารบทสรุปผู้บริหาร  

 

แผนภูมิ  แผนภูมิ  11    จํานวนจํานวนประชากรประชากรของประเทศไทย และอัตราการเพ่ิมของประเทศไทย และอัตราการเพ่ิม  
                                  ของประชากรต่อปี พของประชากรต่อปี พ..ศศ. . 24522452--25532553  

ประชากร ประชากร ((ล้านคนล้านคน))  อัตราเพ่ิม อัตราเพ่ิม ((ร้อยละร้อยละ))  
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ถึงแม้ว่าอัตราการเพ่ิมของประชากรจะลดลง แต่เม่ือ
พิจารณาในระดับภาค  พบว่า  ในระหว่างปี 2543-2553   
อัตราการเพ่ิมของประชากรในกรุงเทพมหานคร และ ภาคกลาง 
กลับเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีนี้เนื่องจากประชากรไทย
มีการย้ายถ่ินจากภาคต่างๆ เข้าสู่เมืองใหญ่ท่ีเป็นแหล่งงาน 
คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล และรวมถึง
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11..33    ความหนาแน่นของประชากรความหนาแน่นของประชากร  

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร 
มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 128.6 คนต่อ
พ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงหนาแน่นกว่า 10 ปีท่ีแล้ว 
(118.7 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) กรุงเทพมหานคร    
มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยสูงท่ีสุด (5,294.3 คน 
ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) และภาคเหนือมีความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ยตํ่าสุด (68.7 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร)  
จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความหนาแนน่เฉลี่ย 77 เท่าของ
ภาคเหนือ  

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

11..44    โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร  
จากปิรามิดประชากรท่ีแสดงโครงสร้างประชากร 

จําแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2553 พบว่า โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างแบบผู้สูงอายุ คือ ฐานของ  
ปิรามิดมีขนาดแคบลงและส่วนบนของปิรามิดมีขนาดกว้างข้ึน
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรสูงอายุท่ีเป็นเพศหญิงมีแนวโน้มท่ี
จะมีสัดส่วนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับประชากรสูงอายุเพศชายใน
กลุ่มอายุเดียวกัน 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
พบว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) ประมาณ 
12.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.2) วัยทํางาน 44.8 ล้านคน 
(ร้อยละ 67.9)  และวัยสูงอายุ 8.5 ล้านคน (ร้อยละ 12.9) 
ประชากรในประเทศไทยมีอายุโดยเฉลี่ย (อายุมัธยฐาน) 
ประมาณ 34.7 ปี  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้างทางอาย ุ
รวม เขตการปกครอง 

 ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
วัยเด็ก 0-14 ป ี    

รวม 19.2 16.0 21.8 
ชาย 20.1 16.8 22.7 
หญิง 18.4 15.2 20.9 

วัยแรงงาน 15-59 ป ี   
รวม 67.9 72.3 64.4 
ชาย 68.0 72.5 64.5 
หญิง 67.8 72.2 64.2 

วัยสูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป   
รวม 12.9 11.7 13.8 
ชาย 11.9 10.8 12.8 
หญิง 13.9 12.6 14.9 

แผนภูมิ แผนภูมิ 44    ปิปิรามิดประชากรรามิดประชากรท่ัวราชอาณาจักรท่ัวราชอาณาจักร  พพ..ศศ. . 25532553  

ตารางตาราง  22    ร้อยละของประชากรร้อยละของประชากร  จําแนกตามจําแนกตามโครงสร้างทางอายุโครงสร้างทางอายุ  
                              และเขตการปกครองและเขตการปกครอง  

จํานวน จํานวน ((หน่วยเป็นแสนหน่วยเป็นแสน))  

128.6

5,294.3

177.7

68.7

112.3

125.4

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

    คน คน ::    
1 1 ตรตร..กมกม..  

แผนภูมิ  แผนภูมิ  22    อัตราการเพ่ิมของประชากรต่อปี จําแนกตามภาคอัตราการเพ่ิมของประชากรต่อปี จําแนกตามภาค  
                                      พพ..ศศ. . 25332533--25432543--25532553  
                  

ร้อยละร้อยละ  

แผนภูมิ  แผนภูมิ  33    ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย จําแนกตามภาคความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย จําแนกตามภาค  
                 

ท่ัวราชท่ัวราชอาณาจักรอาณาจักร  

กรุงเทพกรุงเทพมหานครมหานคร  

กลางกลาง  

เหนือเหนือ  

ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนอืเฉียงเหนอื  

ใต้ใต้  

ภาคภาค  

กลุ่มอายุ กลุ่มอายุ ((ปีปี))  

ภาคภาค  ทั่วราชทั่วราช  
อาณาจักรอาณาจักร  

กรุงเทพกรุงเทพ  
มหานครมหานคร  

กลางกลาง  ตะวันออกตะวันออก  
เฉียงเหนอืเฉียงเหนอื  

เหนอืเหนอื  

33..00  
  

22..00  

11..00  

00..00  

--11..00  

--22..00  
ใต้ใต้  

ชาย              ชาย                                                              หญิงหญิง  
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หม้าย หย่าหม้าย หย่า  แยกกันอยู่แยกกันอยู่  
และเคยสมรสฯและเคยสมรสฯ  1111..77%%  

11..55    สัญชาติสัญชาติและและศาสนาศาสนา  

ประชากรในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นผู ้มี
สัญชาติไทย (ร้อยละ 95.9) ท่ีเหลือเป็นสัญชาติอ่ืนๆ เช่น 
พม่า กัมพูชา ลาว และจีน 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ93.6)
รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4.9) ศาสนาคริสต์ 
(ร้อยละ 1.2)  ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 0.06) ขงจื้อ (ร้อยละ 0.03) 
ศาสนาซิกซ์ (ร้อยละ 0.02) และท่ีเหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ  
และผู้ท่ีไม่มีศาสนาท่ีอยู่ในประเทศไทย มีร้อยละ 0.07 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11..66    สถานภาพสมรสสถานภาพสมรส  และภาวะเจริญพันธุ์และภาวะเจริญพันธุ์  

            ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป จํานวน 55.4 ล้านคน       
มีผู้สมรส 31.6 ล้านคน (ร้อยละ 57.4)   โสด 17.0  ล้านคน 
(ร้อยละ 30.9)  ท่ีเหลือเป็น  หม้าย  หย่า  แยกกันอยู่  และ
เคยสมรส แต่ไม่ทราบสถานภาพ ร้อยละ 11.7   
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ส่วนภาวะเจริญพันธุ์ของหญิงท่ีมีอายุ 13 ปีข้ึนไป

ในเรื ่องของการมีบุตร  พบว่า  หญิง 1 คน  มีบุตรท่ี

ตนเองเป็นผู้ให้กําเนิดเองและมีชีวิตอยู่ขณะคลอดหรือ

บุตรเกิดรอด โดยเฉลี่ยประมาณ 1.50 คน   โดยหญิงท่ีอยู่

ในเขตเทศบาลมีจํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยตํ่ากว่าหญิง

ที่อยู่นอกเขตเทศบาล คือ 1.22 และ 1.74 คน ตามลําดับ  

แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะหญิงเคยสมรสท่ีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์

อายุ 15-49 ปี พบว่า  มีบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ย 1.52 คน 

ซ่ึงตํ่ากว่าเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว (1.88 คน)  และสอดคล้องกับ

อายุเฉลี่ยเม่ือสมรสครั้งแรกท่ีสูงข้ึนท้ังชายและหญิง  
 
 

 

ภาวะเจรญิพันธุ์ 
รวม เขตการปกครอง 

ในเขต 
เทศบาล 

 นอกเขต 
 เทศบาล 

จํานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย1/ (คน)   

ต่อสตรีอายุ 13 ปีขึ้นไป 1.50 1.22 1.74 

ต่อสตรีอายุ 15-49 ป ี 1.01 0.81 1.20 

ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี 1.52 1.35 1.64 

จํานวนบุตรที่มชีีวติอยู่เฉลีย่1/ (คน)   

ต่อสตรีอายุ 13 ปีขึ้นไป 1.45 1.19 1.67 

ต่อสตรีอายุ 15-49 ปี  1.00 0.81 1.18 

ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี 1.50 1.34 1.63 

1/  ไม่รวม ผู้ที่ไม่ทราบว่ามีบุตรหรือไม่ 
 
 
 
 

 11..77    การการมีช่ือในทะเบียนบ้านมีช่ือในทะเบียนบ้าน  
ในภาพรวมประเทศประชากรเกินกว่าครึ่งมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน   และการมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัด

ท่ีอยู่ปัจจุบันนั้น มีร้อยละ 87.6  ท่ีเหลือ ร้อยละ 9.2 เป็น

ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อยู่คนละจังหวัดกับที่อยู่ปัจจุบัน 

ร้อยละ 3.0 มีในต่างประเทศ    และร้อยละ 0.2 ไม่มีชื่อ

ในทะเบียนบ้านท้ังในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ  ซ่ึง

คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนชาติอ่ืนๆ 
 

แผนภูมิ  แผนภูมิ  66    ร้อยละของประชากรอายุ ร้อยละของประชากรอายุ 13 13 ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป     
                              จําแนกตามสถานภาพสมรส จําแนกตามสถานภาพสมรส   

แผนภูมิ  แผนภูมิ  55    ร้อยละของประชากร จําแนกตามร้อยละของประชากร จําแนกตามสัญชาติ และศาสนาสัญชาติ และศาสนา  
  

ตารางตาราง    33    จํานวนบุตรเกิดรอดเฉล่ียและจํานวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่เฉล่ียจํานวนบุตรเกิดรอดเฉล่ียและจํานวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่เฉล่ีย                          
                          จําแนกตามเขจําแนกตามเขตการปกครองตการปกครอง  

ร้อยละร้อยละ  

ไทย พม่า พุทธ อิสลาม คริสต์ 
0

20

40

60

80

100
95.9 93.6

2.0 4.92.1 1.2

สัญชาติสัญชาติ  ศาสนาศาสนา  

อ่ืนๆ 

สมรสสมรส  
5757..44%%  

โสดโสด  
3300..99%%  
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การมีชื่อในทะเบยีนบ้าน 
รวม        เพศ เขตการปกครอง 

ชาย หญิง ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มีในบ้านท่ีอาศัยอยู ่ 78.6 77.4 79.7 66.9 87.8 

มีอยู่ที่อื่น      

ในจังหวัดน้ี 9.0 9.3 8.7 12.2 6.4 

ในจังหวัดอื่น 9.2 9.6 8.9 16.2 3.8 

ประเทศอื่น 3.0 3.5 2.5 4.5 1.8 

ไม่มีที่ใดเลย 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

  
11..88    การศึกษาการศึกษา    

ประชากรกลุ่มอายุ 6-24 ปี เป็นวัยท่ีควรกําลัง
ศึกษาอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง พบว่า ประชากรในวัยนี้ 
ที่ไม่ได้กําลังเรียนหนังสืออยู่ มีร้อยละ 29.4  เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 31.3 และเพศหญิง ร้อยละ 27.5   ส่วนประชากร
ในเขตเทศบาลท่ีไม่ได้กําลังเรียนหนังสือมีสัดส่วนสูงกว่า
นอกเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 30.9 และ 28.3 
ตามลําดับ) 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ระดับใดระดับหนึ่ง พบว่า ประชากรท่ีสําเร็จการศึกษาสูงกว่า
ระดับประถมศึกษามีประมาณ ร้อยละ 46.5 ของประชากร
อายุ 15 ปีข้ึนไปท้ังสิ้น ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพศ และ
เขตการปกครอง  พบว่า  เพศชายท่ีสําเร็จการศึกษาสูงกว่า
ระดับประถมศึกษามีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง และประชากร
ในเขตเทศบาลสําเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา
มากกว่าประชากรนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 58.0 และ 
36.7 ตามลําดับ) 

โดยภาพรวมประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปในประเทศไทย
มีปีการศึกษาเฉลี่ย 8.1 ปี โดยประชากรในกรุงเทพมหานคร
มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 10.8 ปี รองลงมาเป็น ภาคกลาง 
(8.3 ปี) ภาคใต้ (7.8 ปี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.2 ปี) 
และภาคเหนือ มีปีการศึกษาเฉลี่ย 7.1 ปี ซ่ึงตํ่ากว่าภาคอ่ืนๆ  

 

 

เพศ 
เขตการปกครอง 

และภาค 

ประชากร ปีการศึกษาเฉลี่ย 

อายุ 6-24 ปี 
ท่ีไม่ได้ 

กําลังเรียน 
(%) 

อายุ 15 ปีข้ึนไป 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สูงกว่าระดับ
ประถมศึกษา (%) 

ของประชากร
อายุ 15 ปีข้ึนไป 

(ปี) 

รวม 29.4 46.5 8.1 

ชาย 31.3 48.5 8.2 

หญิง 27.5 44.6 8.0 

ในเขตเทศบาล 30.9 58.0 9.3 

นอกเขตเทศบาล 28.3 36.7 7.0 

ภาค    

กรุงเทพมหานคร 36.3 70.8 10.8 

กลาง 35.5 50.6 8.3 

เหนือ 25.8 37.4 7.1 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 22.1 36.5 7.2 

ใต้ 32.2 45.4 7.8 

  
  

  

  11..99    การทํางานการทํางาน  
ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีมีงานทําในรอบปีท่ีแล้ว 

มีจํานวน 38.6  ล้านคน หรือร้อยละ 73.5 ของประชากร

อายุ 15 ปีข้ึนไป (ไม่รวมผู้ท่ีไม่ทราบว่าทํางานหรือไม่) 

เป็นชาย 19.9 ล้านคน (ร้อยละ 51.5) และหญิง 18.7 ล้านคน 

(ร้อยละ 48.5)  ผู้มีงานทําส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.4 ทํางาน

นอกภาคเกษตรกรรม และทํางานในภาคเกษตรกรรม  

ร้อยละ 43.6   

ผู้มีงานทําส่วนใหญ่ทํางานในฐานะลูกจ้าง (ลูกจ้าง

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน) ร้อยละ 42.3  รองลงมา 

เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 33.2 

ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 22.2 

โดยเพศชายทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างมากกว่าเพศหญิง 

(ร้อยละ 38.7 และ 27.3 ตามลําดับ) ตรงกันข้ามกับเพศหญิง

จะช่วยธุรกิจในครัวเรือนมากกว่าชาย (ร้อยละ 30.8 และ 

14.0 ตามลําดับ)  
 

ตารางตาราง    55    การศึกษาของประชากร จําแนกตามเพศการศึกษาของประชากร จําแนกตามเพศ  
                                        เขตการปกครองเขตการปกครอง  และภาคและภาค  

  

ตารางตาราง    44    ร้อยละของประชากร จําแนกตามการมีชื่อในทะเบียนบ้านร้อยละของประชากร จําแนกตามการมีชื่อในทะเบียนบ้าน                          
                          เพศ และเขตการปกครองเพศ และเขตการปกครอง  
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  11..1010  การย้ายถ่ินการย้ายถ่ิน  
จากการทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

พบว่า ประชากรท่ีมีถ่ินท่ีเกิดคนละจังหวัดกับท่ีอยู่ปัจจุบัน 
ร้อยละ 21.8  ซ่ึงแสดงว่าประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.2 
เป็นผู้ท่ีเกิดในจังหวัดเดียวกับจังหวัดท่ีอยู่ปัจจุบัน   

ประชากรท่ีมีการย้ายถ่ินในช่วงเวลา 5 ปีก่อนวัน
สํามะโน พ.ศ. 2548-2553 มีจํานวน 6.2 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 9.4 ของประชากรท้ังประเทศ เพศชายมีสัดส่วน
การย้ายถ่ินสูงกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 9.9 และ 9.0 ตามลําดับ) 
และประชากรในเขตเทศบาล  มีสัดส่วนการย้ายถ่ินสูงกว่า 
ประชากรนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 13.4 และ 6.3 ตามลาํดับ) 
 

 
 

การย้ายถ่ิน1/ 
รวม เพศ เขตการปกครอง 

ชาย หญิง ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด 78.2 77.8 78.5 68.9 85.4 

ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดทีเ่กิด 21.8 22.2 21.5 31.1 14.6 

ผู้ที่ย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี  
(พ.ศ. 2548-2553) 

9.4 9.9 9.0 13.4 6.3 

  1/  ไม่รวม ผู้ที่ไม่ทราบระยะเวลาการอยู่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน 
 
 

22. . ลักษณะลักษณะทางทางครัวเรือน และท่ีอยู่อาศัยครัวเรือน และท่ีอยู่อาศัย  

              22..1 1 จํานวนครัวเรือน ขนาดของครัจํานวนครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนและเพศวเรือนและเพศ  
                  ของหัวหน้าครัวเรือนของหัวหน้าครัวเรือน  

ประเทศไทยมีครัวเรือนท้ังสิ้น 20.52 ล้านครัวเรือน  
เป็นครัวเรือนส่วนบุคคล 20.36 ล้านครัวเรือน และ
ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 0.16 ล้านครัวเรือน  โดยมีขนาด
ครัวเรือนส่วนบุคคลเฉลี่ย 3.1 คนต่อหนึ่งครัวเรือน ซึ่ง
เล็กกว่าขนาดครัวเรือนในปีสํามะโนฯ พ.ศ. 2543  โดยมี
ขนาดครัวเรือนส่วนบุคคลเฉลี่ย 3.8 คนต่อหนึ่งครัวเรือน  
และในเขตเทศบาลมีขนาดครัว เร ือนเฉลี ่ย เล ็กกว่า 
นอกเขตเทศบาล (2.9 คน และ 3.4 คน ต่อหนึ่งครัวเรือน 
ตามลําดับ) 
 หัวหน้าครัวเรือนของครัวเรือนส่วนบุคคล ส่วนใหญ่
เป็นชายมากกว่าหญิง คือ ร้อยละ 65.3 และ 34.7 ตามลําดับ 
สัดส่วนหัวหน้าครัวเรือนท่ีเป็นหญิงในเขตเทศบาลมากกว่า
นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 36.2 และ 33.4 ตามลําดับ) 

 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะทางครัวเรือน 
รวม เขตการปกครอง 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต 
เทศบาล 

จํานวนครัวเรือนส่วนบุคคล 20,364,332 9,685,386 10,678,946 

ขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 3.1 2.9 3.4 

ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือน 
     เป็นหญิง (%) 

34.7 36.2 33.4 

 
 
 

 22..2  2  ประเภทของท่ีอยู่อาศัยประเภทของท่ีอยู่อาศัย  

ประเภทท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเด่ียว (ร้อยละ 72.6)   ซ่ึง
ในทุกภาคมีลักษณะเช่นเดียวกัน รองลงมา เป็นตึกแถว 
ห้องแถวและเรือนแถว ร้อยละ 11.1 แฟลต อพาร์ทเม้นท์ 
ร้อยละ 7.0 และทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ทาวน์โฮม ร้อยละ 6.4 
โดยในเขตเทศบาลมีท่ีอยู่อาศัยประเภท ตึกแถว ห้องแถว 
เรือนแถว มากกว่านอกเขตเทศบาลกว่าสี่เท่า (ร้อยละ 18.5 
และ 4.5 ตามลําดับ) 
      

 
 

ตารางตาราง    66    ร้อยละร้อยละการย้ายถ่ินการย้ายถ่ินของประชากรของประชากร  จําแนกตามจําแนกตามเพศเพศ  
                                และเขตการปกครองและเขตการปกครอง  

ตารางตาราง    77    จํานวนและขนาดครัวเรือนส่วนบุคคล ร้อยละของจํานวนและขนาดครัวเรือนส่วนบุคคล ร้อยละของ  
                    หัวหน้าครัหัวหน้าครัวเรือน วเรือน   จําแนกตามเขตการปกครองจําแนกตามเขตการปกครอง  

แผนภูมิ  แผนภูมิ  77    ร้อยละของประชากรอายุ ร้อยละของประชากรอายุ   1515    ปีขึ้นไปปีขึ้นไปท่ีทํางานท่ีทํางาน    
                    จําแนกตามจําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศสถานภาพการทํางาน และเพศ  

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

 

 

ร้ร้อยละอยละ  

สถานภาพสถานภาพ  
การทาํงานการทาํงาน  นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล

รัฐวิสาหกิจ  
เอกชน 

ช่วยธุรกิจ 
ในครัวเรือน 

สมาชิกของ
การรวมกลุ่ม 

ธุรกิจ 
ส่วนตัว 
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ประเภทที่อยู่อาศัย 
รวม เขตการปกครอง 

จํานวน ร้อยละ ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ประเภทที่อยู่อาศัย1/ 20,282,743 100.0 100.0  100.0 

บ้านเด่ียว 14,728,702 72.6 53.5 89.8 
ทาวน์เฮ้าส์ บา้นแฝด 
    ทาวน์โฮม 

1,297,664 
 

6.4 
 

9.9 
 

3.2 
 

คอนโดมิเนียม แมนช่ัน 492,368 2.4 4.6 0.5 
แฟลต อพาร์ทเม้นท์ 
    หอพกั 

1,408,741 
 

7.0 
 

12.8 
 

1.7 
 

ตึกแถว ห้องแถว  
   เรือนแถว 

2,256,145 
 

11.1 
 

18.5 
 

4.5 
 

อื่น ๆ2/  99,123 0.5 0.7 0.3 
1/ ไม่รวม ไม่ทราบ 
2/ รวม ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในห้องภายในบ้าน  ห้องภายในสํานักงาน  เรือ แพ และรถ 
 
 
 

22..33    แหล่งท่ีมาของน้ําดื่มน้ําใช้แหล่งท่ีมาของน้ําดื่มน้ําใช้  
แหล่งท่ีมาของน้ําด่ืมในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่

ครัวเรือนจะด่ืมน้ําท่ีมาจากน้ําด่ืมบรรจุขวด (ร้อยละ 37.8)   
น้ําฝน (ร้อยละ 28.0)  และน้ําประปาท่ีผ่านการบําบัดโดย
การต้มหรือกรอง (ร้อยละ 20.3)  ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่
ด่ืมน้ําท่ีมาจากน้ําด่ืมบรรจุขวด (ร้อยละ 50.6)  แต่นอกเขตเทศบาล 
ส่วนใหญ่ด่ืมน้ําฝน ร้อยละ 43.1  
  สําหรับแหล่งท่ีมาของน้ําใช้ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่
ใช้น้ําประปา ร้อยละ 81.2 รองลงมา ใช้น้ําบ่อ ร้อยละ 7.5 
น้ําบาดาล ร้อยละ 7.3 น้ําจากแม่น้ํา ลําคลองฯ ร้อยละ 1.8  
และน้ําฝน ร้อยละ 1.4  สัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาล
ใช้น้ําประปาสูงกว่านอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 89.6 และ 
73.6 ตามลําดับ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งที่มาของนํ้าดื่ม 
และนํ้าใช ้

รวม เขตการปกครอง 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

นํ้าดื่ม1/ 100.0 100.0 100.0 

นํ้าประปา 8.0 5.1 10.6 

นํ้าประปา (ต้ม/กรอง) 20.3 30.4 11.2 

นํ้าบาดาล 1.3 0.8 1.7 

นํ้าบ่อ 3.9 1.5 6.1 

นํ้าจากแม่น้ํา ลําคลองฯ 0.6 0.2 1.0 

นํ้าฝน 28.0 11.3 43.1 

นํ้าด่ืมบรรจขุวด  
     ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 

37.8 50.6 26.2 

อื่น ๆ 0.1 0.1 0.1 

นํ้าใช้1/ 100.0   100.0 100.0 

นํ้าประปา 81.2 89.6 73.6 

นํ้าประปา (ต้ม/กรอง) 0.7 0.5 1.0 

นํ้าบาดาล 7.3 4.6 9.7 

นํ้าบ่อ 7.5 4.1 10.6 

นํ้าจากแม่น้ํา ลําคลองฯ 1.8 0.6 2.9 

นํ้าฝน 1.4 0.6 2.1 

อื่น ๆ 0.1 0.1 0.1 

1/  ไม่รวม ไม่ทราบ 

 

ตารางตาราง    88    จํานวนและร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคลจํานวนและร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคล    จําแนกตามจําแนกตาม  
                          ประเภทท่ีอยู่อาศัย และเขตการปกครองประเภทท่ีอยู่อาศัย และเขตการปกครอง        

ตารางตาราง    99    ร้อยละของร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคล ครัวเรือนส่วนบุคคล จําแนกตามจําแนกตามแหล่งท่ีมาแหล่งท่ีมา  
                              ของน้ําดื่ม ของน้ําดื่ม น้ําใช้ และเขตการปกครองน้ําใช้ และเขตการปกครอง  


