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ลักษณะทางประชากร Demographic characteristics

  ประชากรรวม ('000) 769.8 1,028.4 1,828.7   Total population ('000)

  ประชากรในเขตเทศบาล (%) 49.0 63.1 59.2   Population in municipal area (%)

  อัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน) 95.0 94.4 95.9   Sex ratio (males per 100 females)

  อัตราการเพิม่ของประชากรต่อปี 4.62 2.90 5.76   Annual growth rate

  อายมุัธยฐาน (ป)ี 25.7 28.8 34.0   Median age (years)

  ประชากรตามหมวดอายุ   Population by age group

     วยัเด็ก 0-14 ปี (%) 23.3 17.5 13.7      0-14 years (%)

     วยัแรงงาน 15-59 ปี (%) 70.7 76.4 77.0      15-59 years (%)

     วยัสูงอาย ุ60 ปีขึน้ไป (%) 6.0 6.1 9.3      60 years and over (%)

  อัตราส่วนการเป็นภาระ (ต่อประชากร 15-59 ปี 100  คน)   Age dependency ratio  (per 100 adults 15-59 years)

     รวม 41.5 30.8 29.8      Total

     ประชากร 0-14 ปี 33.0 22.8 17.8      0 - 14 years

     ประชากร 60 ปีขึน้ไป 8.5 8.0 12.0      60 years and over  

  อายเุฉล่ียเมือ่แรกสมรส   Singulate mean age at  first marriage (SMAM)

     รวม 26.1 26.5 26.7      Total

     ชาย 27.0 27.7 28.1      Males

     หญิง 25.4 25.4 25.2      Females

  ประชากรทีม่ีสัญชาติไทย (%) na 99.8 93.2   Thai citizenship (%)

  ประชากรทีไ่ม่ใช่สัญชาติไทย (%) na 0.3 6.8   Non Thai citizenship (%)

  ประชากรทีน่ับถือศาสนาพุทธ (%) 98.0 97.7 97.8   Buddhism (%)

  ประชากรทีน่ับถือศาสนาอิสลาม (%) 1.3 1.5 1.2   Muslims (%)

  ประชากรทีม่ีชือ่ในทะเบียนบ้านตามทีอ่ยูอ่าศัยจริง (%) na na 64.2   Registered in actual resident (%)

  ประชากรทีม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้นภายในจงัหวดัทีอ่ยูอ่าศัยจริง (%) na na 71.4   Registered in actual provinced resident (%)

การศึกษา Education

  จ านวนปีโดยเฉล่ียทีส่ าเร็จการศึกษาของ   Average years of education 

     ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป 7.2 8.5 9.2      attainment of population aged 15 years and over

  ประชากรอาย ุ6 -24 ปี ทีไ่ม่ได้ก าลังเรียนหนังสือ (%) 51 47.8 39.1   Population aged 6-24 years not attending school (%) 

การอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ไป Literacy of population aged 15 years and over

  ประชากรทีอ่่านและเขียนภาษาใดได้ (%) na 96.8 99.9   Population can read and write the language (%)

  ประชากรทีอ่่านและเขียนภาษาไทยได้ (%) 95.9 na 96.5   Population can read and write Thai language (%)

  ประชากรทีอ่่านและเขียนภาษาอืน่ได้ (%) na na 20.7   Population can read and write others language (%)

การท างานของประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ไป Employment of population aged 15 years and over

  ประชากรทีท่ างานในรอบปีทัง้ส้ิน (%) 70.9 67.7 73.9   Population work in the last year (%)

     ประชากรทีท่ างานในภาคเกษตรกรรม (%) 11.8 5.8 2.7      Population in agricultural sector (%)

  สถานภาพการท างาน (%)   Work status (%)

     นายจ้าง 1.1 1.7 2.2      Employers

     ธรุกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 15.9 17 19.4      Own account workers

     ลูกจ้าง (รัฐบาล/รัฐวสิาหกิจ/เอกชน) 72.9 74.4 74.0      Employees
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รายการ Items



     ช่วยธรุกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 10.0 6.6 4.1      Unpaid family workers

     การรวมกลุ่ม na 0.3 0.3      Members of producers' cooperatives

ภาวะเจริญพันธุ์ Fertility 

  จ านวนบุตรเกิดรอดเฉล่ีย  1.80 1.30 1.07   Mean number of children ever born

     (ต่อสตรีเคยสมรสอาย ุ15-49 ป)ี      (Per ever married woman 15-49 years)

  จ านวนบุตรทีม่ีชีวติอยูโ่ดยเฉล่ีย  1.80 1.30 1.07   Mean number of children still living

     (ต่อสตรีเคยสมรสอาย ุ15-49 ป)ี      (Per ever married woman 15-49 years)

การย้ายถ่ิน Migration

  การยา้ยถิน่ในช่วง 5 ปี   Five years migration 

     ประชากรทีย่า้ยถิน่ภายใน 5 ปี (%) 18.9 22.1 17.2    Population who migrated within previous 5 years (%)

     ประชากรทีไ่ม่ได้อาศัยอยูใ่นจังหวดัทีเ่กิด (%) 40.7 52.1 51.2    Population who were not living 

     in province of birth (%)

ลักษณะของครัวเรือน Households characteristics

  จ านวนครัวเรือนทัง้ส้ิน 175,142 319,939 646,407   Total  households 

  จ านวนครัวเรือนกลุ่มบุคคล 532 1,208 1,180   Collective households 

  จ านวนครัวเรือนส่วนบุคคล 174,160 318,731 645,227   Private households

     - ขนาดครัวเรือนเฉล่ีย  4.3 3.2 2.8      - Average housholds size

     - ครัวเรือนคนเดียว (%) 5.8 17.4 23.8      - One person housholds (%)

     - ครัวเรือนทีม่ีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง (%) 24.7 29.5 35.9      - Female - headed households (%)

ลักษณะของทีอ่ยูอ่าศัย Housing characteristics

  ทีอ่ยูอ่าศัยของครัวเรือนใช้วสัดุไม่ถาวร (%) 3.4 3.9 0.2   Households living in non-permanent 

     materials dwelling (%)

  ครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าของทีอ่ยูอ่าศัย (%) 73.4 51.5 57.6   Households with ownership (%)

  ครัวเรือนทีม่ีส้วมถูกสุขลักษณะ (%) 99.5 99.9 99.9   Households with sanitation (%)

  ครัวเรือนทีม่ีน้ าด่ืมสะอาด1/ (%) 97.0 99.5 99.9   Households with safe drinking water1/ (%)

  ครัวเรือนทีม่ีคอมพิวเตอร์ (%) na na 37.5   Households with computer (%)

  ครัวเรือนทีม่ีโทรศัพท์มือถือ (%) na na 92.2   Households with mobile phone (%)

  ครัวเรือนทีม่ีอินเตอร์เน็ต (%) na na 20.3   Households with Internet (%)

  na : ไมม่ขีอ้ถามในปนีัน้
        not available

   a   : นอ้ยกวา่ 0.1 

          Less than 0.1

   1/ น้ าด่ืมสะอาด ได้แก ่น้ าประปา  น้ าประปาผ่านการบ าบดั (ต้ม/กรอง) น้ าฝน น้ าด่ืมบรรจขุวด/ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 

        Safe drinking water included tab water, treated water, rain water, bottled drinking water.

        ป ี2543  น้ าด่ืมสะอาด รวมน้ าบาดาล/น้ าบอ่ทีไ่มใ่ชส่าธารณะ

        In 2000 : Safe drinking water included private well.
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