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คํานํา 

ขอมูลดานการยายถิ่นของประชากรมีความสําคัญและจําเปนตอการ

กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ เนื่องจากการยายถิ่นที่อยูของประชากร 

เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ตางๆ ซึ่ง

สงผลกระทบตอความหนาแนนของประชากร หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและ

เหมาะสมกับจํานวนประชากรที่มีอยูจริงในแตละพื้นที่ ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ

ประชากรทั้งทางตรงและทางออม เชน ปญหาความแออัดของที่อยูอาศัย ปญหา

ทางดานสภาพแวดลอมและภาวะมลพิษ ปญหาการกําจัดขยะ ปญหาความไม

ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และปญหาดานการใหบรกิารสาธารณสุข และการ

บรหิารจัดการสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชากร เปนตน  

ดังน้ันเพื่อใหประเทศมีขอมูลพื้นฐานในเรื่องดังกลาว  สํานักงานสถิติ

แหงชาติ จึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการสํารวจการยายถิ่นของประชากรใน

ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560  ซึ่งมีการสํารวจอยางตอเนื่อง

ทุกป และหวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ที่จะนําขอมูลไปใช 
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แผนภูมิ 1  จํานวนผูยายถิ่นและอตัราการยายถิ่น  

              จําแนกตามภาค 

บทสรุปผูบริหาร 
  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจการยายถิ่นของประชากร 

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานดาน

ประชากรและสังคมของผูยายถิ่น สําหรับนําไปใชในการติดตามสถานการณการ

ยายถิ่นของประชากร ในการสํารวจป 2560 นี้มีครัวเรือนทั่วประเทศ ที่ตกเปน

ตัวอยางทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน ซึ่งผลการสํารวจสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

จํานวนและอัตราการยายถิ่น  

ผลการสํารวจในป 2560 

พบวา ผูยายถิ่นมีจํานวนทั้ งสิ้น 

6.32 แสนคน หรือคิดเปนอัตรา

ก ารย า ย ถิ่ น ร อ ย ล ะ  0.9 จ าก

ป ระชากรทั้ งป ระ เท ศ  (67.70  

ลานคน) เม่ือพิจารณาตามอัตรา

การยายถิ่น พบวา ภาคใต มีอัตรา

การยายถิ่น สูงที่สุด (รอยละ 1.2) 

สวนกรุงเทพมหานครมีอัตราการ

ยายถิ่นนอยที่สุด (รอยละ 0.4) 
หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามพื้นที่    

               =  จํานวนผูยายถิ่นในแตละพื้นที่  x  100 

                   ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที ่
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เพศและกลุมอายุ 

เม่ือพิจารณาอัตราการยายถิ่นตามเพศ พบวา ชายมีอัตราการยายถิ่นสูง

กวาหญิง (ชายรอยละ 1.0 และหญิงรอยละ 0.9) หากพิจารณาตั้งแตป 2556 – 

2560 พบวา อัตราการยายถิ่นมีแนวโนมลดลงจาก รอยละ 1.7 ในป 2556 เปน

รอยละ 0.9 ในป 2560 และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงมี

แนวโนมลดลงเชนเดียวกับภาพรวม คือเพศชายลดลงจากรอยละ 1.9 ในป 2556 

เปนรอยละ 1.0 ในป 2560 และเพศหญิงลดลงจากรอยละ 1.6 ในป 2556 เปน

รอยละ 0.9 ในป 2560 

ตาราง 1  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2556 – 2560 

เพศ 
ป พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 

จํานวน (คน) 

รวม 1,181,036 898,697 934,215 773,010 631,976 

ชาย 620,308 492,290 478,570 398,942 316,900 

หญิง 560,729 406,407 455,645 374,067 315,076 

อัตรา 

รวม 1.7 1.3 1.4 1.1 0.9 

ชาย 1.9 1.5 1.5 1.2 1.0 

หญิง 1.6 1.2 1.3 1.1 0.9 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามเพศ  =   จํานวนผูยายถิ่นแตละเพศ    x  100 

                                                    ประชากรทั้งสิน้แตละเพศ 
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แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบจํานวนและอตัราการยายถิ่น  

              จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2559 – 2560 

ในป 2560 กลุมวัยที่มีการยายถิ่นมากที่สุดคือ กลุมวัยผูใหญ (25 - 59 ป) 

ซึ่งเปนวัยทํางานมีจํานวน 3.52 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 55.7 ของผูยายถิ่น

ทั้งหมด รองลงมาคือ กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) มีจํานวน 1.80 แสนคน (รอยละ 

28.5) กลุมวัยเด็ก (0-14 ป) มีจํานวน 7.60 หมื่นคน (รอยละ 12.0) และกลุมวัย

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีจํานวน 2.39 หมื่นคน (รอยละ 3.8) 

ห าก พิ จ า รณ าต าม

อัตราการยายถ่ิน พบวา กลุมวัย

เยาวชน (15 – 24 ป) จะมีอัตรา                           

การยายถ่ินสูงที่สุด (รอยละ 1.9) 

รองลงมือ กลุมวัยผูใหญ (25 – 

59  ป ) (รอยละ 1 .0) กลุม วัย

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีอัตรา

การยายถิ่นนอยที่สุด (รอยละ 

0.2) หากเปรียบเทียบกับการ

สํารวจในปที่ผานมา (พ.ศ. 2559) 

พบวา อัตราการยายถิ่นสวนใหญ

ของทุกกลุม วัยมีสัดสวนลดลง 

ยกเวนกลุมวัยผูสูงอายุมีสัดสวน

เพิ่มขึ้น  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามกลุมอายุ 

               =   จํานวนผูยายถิ่นในแตละกลุมอายุ  x  100 

                    ประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุมอายุ 
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แผนภูมิ 3  จํานวนผูยายถิ่นและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 

 

(หนวย : แสนคน) 

ระดับการศกึษา 

ในป 2560 พบวา ผูยายถ่ินที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เปนผูที่สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการยายถิ่นสูงที่สุด 1.34 แสนคน (คิดเปน

อัตราการยายถิ่นรอยละ 1.5) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1.21 แสนคน 

(รอยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา 1.20 แสนคน (รอยละ 1.1) ระดับอุดมศึกษา 

9.52 หมื่นคน (รอยละ 1.0) ระดับต่ํากวาประถมศึกษา 4.18 หมื่นคน (รอยละ 

0.3) ไมมีการศึกษา 2.70 หมื่นคน (รอยละ 1.2) ที่เหลือกระจายอยูในการศึกษาอื่นๆ 

และไมทราบการศึกษา  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : อัตราการยายถิ่นตามระดับการศกึษาท่ีสําเร็จ     =       จํานวนผูยายถิ่นในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ   x  100 

                                                                              จํานวนประชากรท้ังส้ินในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
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ประเภทของการยายถิ่น 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของการยายถิ่น พบวา ผูยายถิ่นภายในภาค

เดียวกันมีจํานวนมากกวาผูยายถ่ินระหวางภาค (4.01 แสนคน และ 2.07 แสนคน 

ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจในปที่ผานมา (พ.ศ. 2559) การยาย

ถิ่นเกือบทุกประเภทมีแนวโนมลดลง ยกเวนการยายถิ่นจากตางประเทศ 

ตาราง 2  เปรียบเทียบจํานวนผูยายถิ่น จําแนกตามประเภทของการยายถิ่น พ.ศ. 2556 - 2560 

ประเภทของการยายถิ่น 
พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 

ยอดรวม 1,181,036 898,697 934,215 773,009 631,976 

ยายภายในภาคเดียวกนั 635,002 503,054 540,697 520,902 400,802 

ยายระหวางจังหวัด 241,239 157,111 159,290 151,850 107,004 

ยายภายในจังหวัด 393,764 345,943 381,407 369,052 293,798 

ยายระหวางภาค 504,990 350,216 335,588 232,103 207,139 

ยายมาจากตางประเทศ 41,044 45,427 57,930 20,004 24,035 
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สาเหตุของการยายถิน่ 

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุของการยายถิ่น พบวา ผูยายถิ่นจํานวน 2.40 

แสนคน (หรือคิดเปนรอยละ 38.0) ยายถิ่นดวยสาเหตุดานครอบครวั เชน ติดตามคน

ในครอบครัว หรือกลับภูมิลําเนา เปนตน รองลงมา จํานวน 2.10 แสนคน (หรือคิด

เปนรอยละ 33.2) ยายถิ่นดวยสาเหตุการงาน เชน หางานทํา หนาที่การงาน หรือ

ตองการเปลี่ยนงาน เปนตน จํานวน 9.62 หมื่นคน (หรือคิดเปนรอยละ 15.2) 

ยายถิ่นดวยสาเหตุดานที่อยูอาศัย ที่เหลือเปนยายถ่ินดวยสาเหตุอื่นๆ เชน ดาน

การศึกษา ดานสุขภาพ และเพื่อดูแลผูอ่ืน ขาดคนดูแล เปนตน  

แผนภูมิ 4  จํานวนผูยายถ่ิน จําแนกตามสาเหตุของการยายถิ่น  
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สารบัญ 
  

  หนา 
 

คํานํา i 

บทสรุปผูบริหาร vii 

สารบัญแผนภูมิ xv  

สารบัญตาราง  xvi  

บทนํา  1 

สรุปผลการสํารวจ 9  
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สารบัญแผนภูมิ 
  

   หนา 
แผนภูม ิ 1 อัตราการยายถิ่น จําแนกตามเขตการปกครอง และภาค 9 

แผนภูม ิ 2 เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยายถิ่น  10 

  จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2559 – 2560  

แผนภูม ิ 3 เปรียบเทียบอัตราการยายถิ่น จําแนกตามระดบัการศกึษาที่สาํเรจ็ 11 

  พ.ศ. 2559 – 2560  

แผนภูม ิ 4 รอยละของผูยายถิ่น จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 12 

แผนภูม ิ 5 รอยละของผูยายถิ่น  จําแนกตามอาชีพที่ทํางาน  13 

แผนภูม ิ 6 รอยละของผูยายถิ่น  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมที่ทาํงาน 14 

แผนภูม ิ 7 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ 15 

แผนภูม ิ 8 จํานวนผูยายถิ่น  จําแนกตามทศิทางการยายถิ่น 17 

แผนภูม ิ 9 จํานวนและอัตราการยายถ่ินของผูยายถิ่นระหวางภาค 18 

  จําแนกตามภาค   

แผนภูม ิ 10 จํานวนผูยายถ่ิน จําแนกตามถิ่นทีอ่ยูกอนยาย และภาคทีอ่ยู 19 

  ในปจจุบัน   

แผนภูม ิ 11 จํานวนผูยายถ่ินระหวางประเทศ จําแนกตามภาคที่อยูปจจุบัน 20 

  ของผูยายถ่ิน   

แผนภูม ิ 12 รอยละของผูยายถิ่น จาํแนกตามกระแสของการยายถิ่น และ 21 

  ภาคที่อยูปจจุบันของผูยายถิ่น   

แผนภูม ิ 13 อัตราการยายถ่ินสุทธิ พ.ศ. 2556 - 2560 22 

แผนภูม ิ 14 รอยละของผูยายถิ่น จาํแนกตามสาเหตขุองการยายถิ่น  23 
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xvii 

สารบัญตาราง 
 

   หนา 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพสมรส 12 

  และเพศ  

ตาราง 2 จํานวนผูยายถ่ิน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และ 16 

  ภาคที่อยูในปจจุบัน   

ตาราง 3 จํานวนและอัตราการยายถิ่นของผูยายถ่ินภายในภาคเดียวกัน  18 

  จําแนกตามภาคที่อยูในปจจุบันของผูยายถ่ิน   
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ความเปนมา 

 

1 

บทนํา 

 

 

การยายถ่ินที่อยูของประชากร เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอความหนาแนนของ

ประชากร ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับจํานวนประชากรที่มี

อยูจริงในแตละพื้นที่ ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอประชากรทั้งทางตรงและ

ทางออม เชน ปญหาความแออัดของที่อยูอาศัยปญหาทางดานสภาพแวดลอมและ

ภาวะมลพิษ ปญหาการกําจัดขยะ ปญหาความไมปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 

และปญหาดานการใหบริการสาธารณสุข และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคให

เพียงพอตอความตองการของประชากร เปนตน ฉะนั้นขอมูลดานการยายถิ่นของ

ประชากรจึงมีความสําคัญและจําเปนตอการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ

ดังน้ันเพื่อใหประเทศมขีอมูลพื้นฐานในเร่ืองดังกลาว 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเริ่มดําเนินการสํารวจการยายถิ่นของประชากร

ครั้งแรกใน พ.ศ.2517 โดยทําการสํารวจเฉพาะการยายเขาสูกรุงเทพมหานคร 

ตอมาในป 2526-2533 ไดขยายขอบขายการสํารวจเปนการยายเขาสูจังหวัดที่อยู

ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดในสวนภูมิภาคซึ่งกําหนดให

เปนเมืองหลักในการพัฒนา และตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบัน ไดขยายขอบขาย

การสํารวจใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
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คํานิยาม 

 
 

 

1. การยายถิ่น หมายถึง การยายสถานที่อยูอาศัยจากเขตเทศบาลอื่น หรืออบต.

อื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเปนที่อยูอาศัยครั้งสุดทายมายังเขตเทศบาลหรือ

อบต. ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูปจจุบันที่กําลังถูกสัมภาษณ ระหวาง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 

30 กันยายน 2560 

การเปลี่ยนเขตเทศบาลหรืออบต. เน่ืองจากการขยายเขตเทศบาล

หรือแยกหมูบาน โดยที่บุคคลหรือครัวเรอืนนั้นยังอยูประจําที่เดิม และการยาย

สถานที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไมนับวาเปนการยายถิ่น 

ผูยายถิ่นระหวางจังหวัด หมายถึง ผูซึ่งจังหวัดที่เคยอยูครั้งสุดทายกอน

ยายตางกับจังหวัดที่อยูในขณะสํารวจ 

ผูยายถิ่นระหวางภาค หมายถึง ผูซึ่งภาคที่เคยอยูครั้งสุดทายกอน

ยายตางกับภาคที่อยูในขณะสํารวจ 

2.  คาบเวลาสํารวจ  

การสํารวจไดดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

3.  คุมรวมการสํารวจ  

ประชากรที่อาศัยอยูในครัวเรือนสวนบุคคลและครวัเรือนกลุมบุคคลประเภท

คนงาน 

4.  ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซึ่งอาศัยเปนประจําในบาน

หรือสถานที่อยู เดียวกัน ทั้งนี้ ไมคํานึงถึงวาบุคคลนั้น จะมีความสัมพันธ

ฉันทญาติพี่นองหรือไมก็ตาม  

สถานที่อยูแหงหนึ่งหรือในบานเลขที่หนึ่ง อาจประกอบดวยครัวเรือน

เดียว หรือหลายครัวเรือนก็ได หรือครัวเรือนหน่ึงอาจมีสมาชิกอาศัยอยูในบาน

หลายหลัง หรือหลายหองก็ได แตจะตองอยูในบริเวณ หรือร้ัวเดียวกัน หรือ

หองติดกัน 
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5.  ครัวเรือนสวนบุคคล หมายถึง ประกอบดวยครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียว

ซึ่งหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครองชีพโดยไม

เกี่ยวกับผูใดซึ่งอาจพํานักอยูในเคหสถานเดียวกัน หรือครัวเรือนที่มีบุคคล

ตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกันจัดหา และใชสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครอง

ชีพรวมกัน ครัวเรือนสวนบุคคลอาจอาศัยอยูในเคหะที่เปนเรือนไม  ตึกแถว  

หองแถว  หองชุด  เรือแพ  เปนตน 

6.  ครัวเรือนกลุมบุคคล 

6.1 ประเภทคนงาน ไดแก ครัวเรือนซึ่งประกอบดวย บุคคลหลายคนอยูกิน

รวมกันในที่อยูแหงหนึ่ง เชน ที่พักคนงาน เปนตน 

6.2 ประเภทสถาบัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหลายคนอยูรวมกันในสถานที่อยู 

แหงหนึ่ง เชน สถานที่กักกัน วัด กรมทหาร โดยไมแยกที่อยูเปนสัดสวน

เฉพาะคนหรือเฉพาะครัวเรือน นักเรียนที่อยูประจําที่โรงเรียนหรือใน

หอพักนักเรียน เปนตน ไมอยูในคุมรวมของการสํารวจนี้ 

7.  สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง 

7.1  ผูที่อาศัยอยูเปนประจําในครัวเรือนและอยูในวันสัมภาษณ 

7.2  ผูที่อาศัยอยูเปนประจําในครัวเรือน แตในวันสัมภาษณ ไดไปที่อื่นชั่วคราว

โดยไมมีวัตถุประสงคจะไปอยูประจําที่อื่น และมีลักษณะอยางใดอยาง

หน่ึงดังนี้ 

1) จากไปที่อ่ืนชั่วคราวมีระยะเวลานอยกวา 3 เดือน นับจากวันที่จากไป

ถึงวันที่ทําการสํารวจ (ยกเวน ผูที่ไปทํางาน และเรียนหนังสือ) 

 2) จากไปเพื่อศึกษา อบรม ดูงานตางประเทศนอยกวา 6 เดือนที่ไมใชผูที่

ไปทํางานนับจากวันที่จากไปถึงวันที่ทําการสํารวจ 

 3) จากไปเกิน 3 เดือน แตไมมีที่อยูอาศัยประจําที่อื่น เชน ไปทํางานใน

เรือ 4 เดือน เซลลแมน เปนตน 

4)  จากไปทํางานและกินอยูที่อื่นชั่วคราวไมเกิน 30 วันนับจากวันไปถึงวัน

กําหนดกลับ เชน คนไปตัดออย ฯลฯ 

5)  ผูที่มาอยูชั่วคราวเกิน 3 เดือน 
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8.  ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ หมายถึง ระดับการศกึษาสูงสุดที่ไดรับ (ไมรวม

วิชาชีพระยะสั้นที่ไมมี วิชาสามัญสอน เชน ตัดผม ตัดเสื้อ ซอมวิทยุซอม

โทรศัพทมอืถือ เปนตน) 

8.1 ไมมีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไม

เคยไดรับการศึกษา 

8.2 ต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาชั้น

ประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 

8.3 สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้น

ประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แตไม

สําเร็จระดับการศกึษาที่สูงกวา 

8.4  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต

ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 

8.5  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1) สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญ

ศึกษาตั้งแตชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับ

การศึกษาที่สูงกวา 

2) อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่ สํา เร็จการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษาหรือวิชาชีพที่เรียนตอจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หรือเทียบเทา โดยมีหลักสูตรไมเกิน 3 ป และไมสําเร็จระดับ

การศึกษาที่สูงกวา 

3) วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชา

การศึกษา (การฝกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาขึ้นไปแตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 

 



การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560  5 

8.6  อุดมศกึษา 

1)  สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญ

ศึกษาหรือสายวิชาการ โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี โท เอก  

2)  สายวิชาชีพ  หมายถึง บุคคลที่สํ าเร็จการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรอืเทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี 

3)  สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท

วิชาการศึกษา และไดรับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตร ี 

8.7  อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือการ

ฝกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไมเกิน 1 ป และไดรับ

ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสําเร็จการศึกษา พื้นความรูของผูเขา

เรียนไดกําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยาง

ต่ําตองจบประถมปที่ 4 หรือเทียบเทา 

8.8  อื่นๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้นได 

9. สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหวางชายกับหญิงในการเปนสามี

ภรรยา โดยแบงเปนดังน้ี 

9.1 โสด ไดแก ผูที่ยังไมเคยสมรส 

9.2 สมรส ไดแก ผูที่อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา ไมวาจะทําการสมรสกัน

ถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม และแมวาระหวางไปสํารวจทั้ง

สามีภรรยาจะไมไดอยูดวยกัน แตยังมีความสัมพันธฉันทสามี

ภรรยา เชน สามีไปทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศ 

9.3  มาย ไดแก ผูที่คูสมรสไดตายไปแลว และขณะนี้ยังไมไดสมรสใหม 

9.4  หยา ไดแก สามีภรรยาที่หยากันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
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9.5  แยกกันอยู ไดแก ผูที่มิไดอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาแลว แตยังไมได

หยากันตามกฎหมาย รวมทั้งผูที่ไมไดสมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย  

แตไมไดอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาแลว 

9.6  เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ ไดแก ผูที่สมรสแตไมทราบวาสถานภาพ

ใด สําหรับ “แมช”ี ใหใชหลักปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา 

10. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู บุคคลสวนมากมี

อาชีพเดียว สําหรับบุคคลที่ในสัปดาหแหงการสํารวจมีอาชีพมากกวา 1 อาชีพ

ใหนับอาชีพที่มีชั่วโมงทํางานมากที่สุด ถาชั่วโมงทํางานแตละอาชีพเทากันให

นับอาชีพที่มีรายไดมากกวา ถาชั่วโมงทํางานและรายไดที่ไดรับจากแตละ

อาชีพเทากัน ใหนับอาชีพที่ผูตอบสัมภาษณพอใจมากที่สุด ถาผูตอบสัมภาษณ

ตอบไมไดใหนับอาชีพที่ไดทํามานานที่สุด  

11. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไดดําเนินการโดย

สถานประกอบการที่บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่ง

บุคคลนั้นไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ ถาบุคคลหนึ่งมีอาชีพ

มากกวาหนึ่งอยาง ใหบันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว 

12. สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ที่ทํางาน

หรือธุรกิจ แบงออกเปน 5 ประเภท คือ  

12.1  นายจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกําไร หรือ

สวนแบง และไดจางบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจาง 

12.2  ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของ

ตนเองโดยลําพังผูเดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมารวมกิจการดวยเพื่อ

หวังผลกําไร หรือสวนแบงและไมไดจางลูกจางแตอาจมีสมาชิกใน

ครัวเรือนหรือผูฝกงานมาชวยทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือ

คาตอบแทนอยางอื่นสําหรับงานที่ทํา 



การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560  7 

12.3  ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง หมายถึง ผูที่ชวยทํางาน

โดยไมไดรับคาจางในไรนาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน

ครัวเรอืน 

12.4  ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดยไดรับคาจางเปนรายเดือน ราย

สัปดาห  รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจาย คาตอบแทนที่ไดรับจากการ

ทํางาน อาจจะเปนเงิน หรือสิ่งของ  

ลูกจางแบงออกเปน 3 ประเภท 

1) ลูกจางรัฐบาล  หมายถึง ขาราชการ พนักงานเทศบาล  พนักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดจนลูกจางประจํา และชั่วคราว

ของรัฐบาล 

2) ลูกจางรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับหนวยงานรฐัวิสาหกิจ 

3) ลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับเอกชน หรือธุรกิจของ

เอกชน รวมทั้งผูที่รับจางทํางานบาน  

12.5  การรวมกลุม หมายถึง กลุมคนที่มารวมกันทํางานโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพึ่งตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแตละคนมีความ

เทาเทียมกันในการกําหนดการทํางานทุกข้ันตอนไมวาเปนการลงทุน 

การขาย งานอื่นๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบงรายไดใหแก

สมาชิกตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุมดังกลาวอาจจดทะเบียนจัดตั้งใน

รปูของสหกรณหรือไมก็ได)  

13.  ครัวเรือนเดิม หมายถึง ครัวเรือนสุดทายของผูยายถิ่นกอนที่ผูยายถิ่นยายมา

อาศัยอยูในครัวเรือนปจจุบัน 

14.  ครัวเรือนอื่น หมายถึง ครัวเรอืนที่นอกเหนือจากครวัเรือนเดิม 
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ผูยายถิ่นทัว่ประเทศ 

6.32 แสนคน 

(รอยละ 0.9) 

หนวย : รอยละ 

จํานวนและอัตราการยายถิ่น  

 

กรุงเทพ

มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ใต
0.0

0.5

1.0

1.5

0.4

1.1 1.1

0.8

1.2

ผลการสํารวจ 

 

ผลการสํารวจในป 2560 พบวา ผูยายถิ่นมีจํานวนทั้งสิ้น 6.32 แสนคน 

หรือคิดเปนรอยละ 0.9 จากประชากรทั้งประเทศ (67.70 ลานคน) โดยเปนการ

ยายถิ่นมาอยูนอกเขตเทศบาล 3.56 แสนคน และในเขตเทศบาลจํานวน 2.76 

แสนคน หากพิจารณาอัตราการยายถ่ินในแตละภูมิภาค พบวา ภาคใตมีอัตราการ

ยายถิ่นสูงที่สุด คือ รอยละ 1.2 รองลงมาเปนภาคกลาง และภาคเหนือ รอยละ 1.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รอยละ 0.8 และกรุงเทพมหานคร รอยละ 0.4 

แผนภูมิ 1  อัตราการยายถิ่น จําแนกตามเขตการปกครองและภาค         
 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นระหวางพื้นที่  =  จํานวนผูยายถิ่นในแตละพื้นที่  x  100 

                                          ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

ผูยายถิ่น   หมายถึง  ผูที่ยายสถานที่อยูอาศัยจากเขตเทศบาลอื่นหรอือบต.อื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเปนที่อยูอาศัย 

         ครั้งสุดทายมายังเขตเทศบาลหรืออบต. ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่อยูปจจุบัน ในระหวาง 1 ตุลาคม 2559 ถีง  

30 กันยายน 2560 
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เพศและกลุมอายุ 

 

หนวย : พันคน  

         (รอยละ) 

 

 

กลุมวัยที่มีการยายถ่ินมากที่สุดคือ กลุมวัยผูใหญ (25 - 59 ป) ซึ่งเปน               

วัยทํางานมีจํานวน 3.52 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 55.7 ของผูยายถิ่นทั้งหมด 

รองลงมาคอื กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) มีจํานวน 1.80 แสนคน (รอยละ 28.5) กลุม

วัยเด็ก (0-14 ป) มีจํานวน 7.60 หมื่นคน (รอยละ 12.0) และกลุมวัยผูสูงอายุ (60 

ปขึ้นไป) มีจํานวน 2.39 หมื่นคน (รอยละ 3.8) 

หากพิจารณาตามอัตราการยายถิ่น พบวา กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) 

จะมีอัตราการยายถิ่นสูงที่สุด (รอยละ 1.9) รองลงมือ กลุมวัยผูใหญ (25 – 59 ป) 

(รอยละ 1.0) กลุมวัยผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีอัตราการยายถิ่นนอยที่สุด (รอยละ 

0.2) 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามกลุมอายุ  พ.ศ. 2559 - 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามกลุมอายุ  =    จํานวนผูยายถิ่นในแตละกลุมอายุ    x  100 

                                                           ประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุมอายุ 
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ระดับการศึกษา 

 
 

 

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูยายถิ่นในป 2560 พบวา 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงที่สุด (รอยละ 1.5) รองลงมาคือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา (รอยละ 1.1) 

ระดับอุดมศึกษา (รอยละ 1.0) และผูที่มีการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาและไมมี

การศึกษามีเพียงรอยละ 0.4 

เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการสํารวจปที่ผานมา พบวา ผูยายถิ่นที่สําเร็จ

การศึกษาทุกระดับ มอีัตราลดลง  

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบอัตราการยายถิ่น จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ พ.ศ. 2559 – 2560                 
หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ  =    จํานวนผูยายถิ่นในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ    x  100 

                                                                            ประชากรทั้งสิน้ในแตละระดับการศกึษาที่สําเร็จ 

  
หนวย : รอยละ 

การศกึษาที่สําเร็จ 
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สถานภาพสมรส 

 

สมรส 

57.6 

โสด 

34.0 

แยกกันอยู 

4.2 

หยา 

2.3 

หมาย 

1.9 

 

 

ผูยายถิ่นที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป เปนผูที่สมรสรอยละ 57.6  โสดรอยละ 34.0 

สวนที่เหลือรอยละ 9.3 เปนผูที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ ไดแก แยกกันอยู รอยละ 4.2 

หยารอยละ 2.3 และหมายรอยละ 1.9  

แผนภูมิ 4  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามเพศ พบวา ผูยายถิ่น เกือบทุกสถานภาพเปนเพศหญิง                 

สูงกวาเพศชาย โดยเฉพาะสถานภาพหมาย (รอยละ 79.9 และ 20.1 ตามลําดับ) ในขณะ

ที่ผูยายถิ่นที่เปนโสด เพศชายจะสูงกวาเพศหญิง กลาวคือ เปนเพศชายรอยละ 53.4               

เพศหญิง รอยละ 46.6  
ตาราง 1  จํานวนและรอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพสมรส และเพศ  

หนวย : คน 

เพศ 
สถานภาพสมรส 

โสด สมรส หมาย หยา แยกกันอยู 

จํานวน (คน) 

รวม 189,087 320,064 10,518 13,034 23,294 

ชาย 100,941 159,353 2,117 5,857 11,193 

หญิง 88,146 160,711 8,401 7,177 12,101 

รอยละ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ชาย 53.4 49.8 20.1 44.9 48.1 

หญิง 46.6 50.2 79.9 55.1 51.9 
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อาชีพ 

 
 
 

จากจํานวนผูยายถิ่น 6.32 แสนคนนั้น เปนผูยายถิ่นที่มีงานทํา 3.95 

แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 62.5 ของจํานวนผูยายถิ่นทั้งหมด เมื่อจําแนกตาม

ลักษณะอาชีพที่ทําพบวา เปนพนกังานบริการและผูจําหนายสินคา 9.33 หมื่นคน 

หรือคิดเปนรอยละ 23.6 ของจํานวนผูยายถิ่นที่มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ               

ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 7.61 หมื่นคน (รอยละ 19.3)  ชางฝมือและผูปฏิบัติงาน

ที่ เกี่ยวของ 5.97 หมื่นคน (รอยละ 15.1) ผูปฎิบัติการเครื่องจักรโรงงานและ

เครื่องจักร และผูปฎิบัติงานดานการประกอบ 5.43 หมื่นคน (รอยละ 13.8) 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ปาไม และประมง 5.37 หมื่นคน (รอยละ 

13.6) เสมียน 1.81 หมื่นคน (รอยละ 4.6) ที่เหลือกระจายอยูในประเภทอาชีพอื่นๆ 

เชน อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ เจาหนาที่เทคนิค และผูประกอบวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับดานตางๆ เปนตน  

แผนภูมิ 5  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามอาชีพท่ีทํางาน                   

อาชีพ 

รอยละ 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

 
    

เม่ือจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา ผูยายถิ่นทํางานประเภท

อุตสาหกรรมการผลิต 8.97 หมื่นคน หรือคิดเปนรอยละ 22.7 ของจํานวนผูยายถิ่นที่

มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และ

รถจักรยานยนต 8.22 หมื่นคน (รอยละ 20.8)  เกษตรกรรม 6.80 หมื่นคน (รอยละ 

17.2)  ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 5.17 หมื่นคน (รอยละ 13.1) การกอสราง 

3.71 หมื่นคน (รอยละ 9.4) การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 1.35 หมื่นคน (รอยละ 

3.4) การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 9.15 

พันคน (รอยละ 2.3) การศึกษา 7.45 พันคน (รอยละ 1.9) ที่เหลือกระจายอยูใน

ประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ศิลปะ ความบันเทิง และกิจกรรมการจางงานใน

ครัวเรือนสวนบุคคลฯ เปนตน  

แผนภูมิ 6  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีทํางาน  

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

รอยละ 

อุตสาหกรรม 
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สถานภาพการทํางาน 

 
 

 

ผูยายถิ่นที่มีงานทําสวนใหญมีสถานภาพการทํางานเปนลูกจาง 2.71 

แสนคน (คิดเปนรอยละ 68.7) ซึ่งในจํานวนนี้เปนลูกจางเอกชน 2.42 แสนคน 

(รอยละ 61.3) รองลงมาคือ ผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง 7.28 หมื่นคน 

(รอยละ 18.4) ผูชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง 4.47 หมื่นคน (รอยละ 

11.3) ลูกจางรัฐบาล 2.04 หมื่นคน (รอยละ 5.2) นายจาง 5.92 พันคน (รอยละ 1.5) 

และการรวมกลุม 209 คน (รอยละ 0.1) 

เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา ผูยายถิ่นเพศหญิงเละเพศชาย สวนใหญมี

สถานภาพการทํางานเปนลูกจางเอกชน (รอยละ 63.7 และรอยละ 62.8 ตามลําดับ) 

รองลงมาเปนประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง รอยละ 21.3 และผูชวยธุรกิจใน

ครัวเรือนโดยไมไดรบัคาจาง รอยละ 8.5 สําหรบัเพศหญิง สวนใหญมีสถานภาพการ

ทํางานเปนลูกจางเอกชนรอยละ 63.7 รองลงมาเปนผูชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมได

รับคาจาง รอยละ 15.0 และประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง รอยละ 14.6  

แผนภูมิ 7  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ 
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เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ผูยายถิ่นสวนใหญเปนลูกจางเอกชน 

โดยทํางานในภาคกลางมากที่สุด 1.12 แสนคน (รอยละ 45.1) รองลงมาคือ 

ภาคใต 4.64 หมื่นคน (รอยละ 18.6) ภาคเหนือ 4.29 หม่ืนคน (รอยละ 17.2) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.79 หมื่นคน (รอยละ 11.2) และกรุงเทพมหานคร 

1.97 หมื่นคน (รอยละ 7.9)  
ตาราง 2  จํานวนผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และภาคท่ีอยูในปจจุบัน  

หนวย : คน 

  

สถานภาพการทํางาน 

  

ทั่วราช 

อาณาจักร 

ภาคที่อยูในปจจุบัน 

กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก- ใต 

มหานคร     เฉียงเหนอื   

รวม 395,092 24,963 157,593 70,802 75,194 66,540 

นายจาง 5,924 - 3,221 432 2,214 57 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 

   โดยไมมีลูกจาง 

72,797 3,713 26,691 11,645 20,129 10,619 

ชวยธุรกิจครัวเรือน 

   โดยไมไดรับคาจาง 

44,677 1,171 12,527 7,273 16,887 6,819 

ลูกจางรัฐบาล 22,103 373 2,715 8,587 8,034 2,394 

ลูกจางเอกชน 249,382 19,706 112,439 42,865 27,930 46,442 

การรวมกลุม 209 - - - - 209 
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ประเภทและทิศทางการยายถิ่น 

 
 

 

เมื่อพิจารณาผูยายถิ่นตามประเภทของการยายพบวา เปนผูยายภายใน

ภาคเดียวกันมากที่สุด 4.01 แสนคน (รอยละ 63.4)  ในจํานวนนี้เปนผูยายถิ่น

ภายในจังหวัด 2.94 แสนคน (รอยละ 46.5) ผูยายถิ่นระหวางจังหวัด 1.07 แสนคน 

(รอยละ 16.9) รองลงมาเปนผูยายถิ่นยายระหวางภาคจํานวน 2.07 แสนคน (รอยละ 

32.8) สําหรบัผูยายถ่ินมาจากตางประเทศมีจํานวนนอยที่สุด 2.40 หมื่นคน (รอยละ 3.8) 

แผนภูมิ 8  จํานวนของผูยายถิ่น จําแนกตามประเภทและทิศทางการยายถิ่น  

 

 

 

 

 

 
                            

 

8.1 การยายถิ่นภายในภาคเดียวกัน 

จากผลการสํารวจ พบวา ผูยายถิ่นที่ยายภายในภาคเดียวกัน 2.94  

แสนคนน้ัน เปนผูยายถ่ินที่อยูในภาคกลางมากที่สุด คือ 1.21 แสนคน รองลงมา

คือ ภาคเหนือ 6.47 หมื่นคน ภาคใต 5.84 หมื่นคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.01 หมื่นคน แตเมื่อพิจารณาตามอัตราการยายถ่ินภายในภาคเดียวกัน พบวา 

ภาคใตมีอัตราการยายถิ่นภายในภาคเดียวกันมากที่สุด (รอยละ 1.0) รองลงมาคือ 

ภาคกลาง (รอยละ 0.8)  ภาคเหนือ (รอยละ 0.7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 0.4) 
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กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ภาค 

ตาราง 3  จํานวนและอัตราการยายถิ่นของผูยายถิ่นภายในภาคเดียวกนั จําแนกตามภาคที่อยู 

             ในปจจุบันของผูยายถ่ิน  

หนวย : คน 

ภาคที่อยูในปจจุบัน 
ยายภายในภาคเดียวกนั 

รวม ยายภายในจังหวดั ยายระหวางจังหวัด 

ทั่วราชอาณาจักร 400,802 293,798 107,004 
(0.6) (0.4) (0.2) 

กรุงเทพมหานคร 1/ - - - 
- - - 

ภาคกลาง 153,635 120,531 33,103 
(0.8) (0.6) (0.2) 

ภาคเหนือ 82,933 64,716 18,217 
(0.7) (0.6) (0.2) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75,925 50,104 25,821 
(0.4) (0.3) (0.1) 

ภาคใต 88,309 58,446 29,862 
(1.0) (0.6) (0.3) 

หมายเหตุ :  1/ การยายสถานที่อยูอาศัยภายในกรุงเทพมหานคร ถือวาไมเปนการยายถิ่น 

                  อตัราการยายถิ่นภายในภาคเดียวกนั   =    จํานวนผูยายถิ่นภายในพื้นที่เดียวกนั      x  100 

                                                                        ประชากรทั้งประเทศเปนรายพื้นท่ี 

8.2 การยายถิ่นระหวางภาค 

จากจํานวนผูยายถิ่นระหวางภาค 2.07 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 

32.8 ของผูยายถิ่นทั้งสิ้น พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูยายถิ่นระหวาง

ภาคมากที่สุด 6.65 หมื่นคน หากพิจารณาตามอัตราการยายถิ่นระหวางภาค พบวา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร มีอัตราการยายถิ่นระหวางภาค   

รอยละ 0.4 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ รอยละ 0.4 และภาคใต รอยละ 0.2 

แผนภูมิ 9  จํานวนและอัตราการยายถ่ินของผูยายถิ่นระหวางภาค จําแนกตามภาค  

 

 
                       

 

                 

        

 

 
หมายเหตุ :   อัตราการยายถิ่นระหวางพื้นที่   =    จํานวนผูยายถิ่นระหวางภาคเปนรายพื้นที่      x  100 

                                                                ประชากรทั้งประเทศเปนรายพื้นที่ 
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เมื่อพิจารณาถิ่นที่อยูกอนยาย  พบวา  ผูยายถิ่นในกรุงเทพมหานคร                

ภาคกลาง และภาคเหนือ เปนผูที่ยายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 

สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปนผูที่ยายถ่ินมาจากภาคกลาง                

มากที่สุด  

แผนภูมิ 10  จํานวนผูยายถิ่น จาํแนกตามถ่ินท่ีอยูกอนยายและภาคที่อยูในปจจุบัน  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคที่อยูปจจุบนั 

หนวย : พันคน 
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ผูยายถิ่น 

ระหวางประเทศ 

2.40 หมื่นคน 

ภาคกลาง 

8.88 พันคน (รอยละ 0.05) 

ภาคใต 

6.56 พันคน (รอยละ 0.07) 

ภาคเหนือ 

4.58 พันคน (รอยละ 0.04) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.02 พันคน (รอยละ 0.02) 

20 

8.3 การยายถิ่นระหวางประเทศ 

ผูที่ยายถ่ินมาจากตางประเทศมีทั้งสิ้น 2.40 หมื่นคน ในจํานวนน้ีเปน           

ผูที่ปจจุบันอาศัยอยูในภาคกลางมากที่สุด 8.88 พันคน (คิดเปนอัตราการยายถิ่น   

รอยละ 0.05) รองลงมาคือภาคใต 6.56 พันคน (รอยละ 0.07) ภาคเหนือ 4.58 

พันคน (รอยละ 0.04) และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4.02 พันคน (รอยละ 0.02)  

แผนภูมิ 11 จํานวนและอัตราการผูยายถิ่นระหวางประเทศ จําแนกตามภาคที่อยูปจจุบันของผูยายถิ่น         
 

หมายเหตุ :   อัตราการยายถิ่นระหวางประเทศ   =    จํานวนผูยายถิ่นระหวางประเทศเปนรายพื้นที่      x  100     

                                                                       ประชากรทั้งประเทศเปนรายพื้นที่ 
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กระแสการยายถิ่น 

 

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

26.3 64.7 34.7 27.5
14.7 9.0

10.7

35.3

21.6

0.9

2.0 5.7

6.5

8.6

11.1

3.1 21.0

37.7

18.5
53.4

52.7

46.8

14.9 11.7
6.2

24.9 9.6

3.9 4.9 0.9 2.6 7.9

ท ั่วราช

อาณาจักร

กรุงเทพ

มหานคร

กลาง เหน ือ ต ะวนัออก

เฉียงเหนอื

ใต 

ยายออกจากในเขตเทศบาล

ยายออกจากนอกเขตเทศบาล

ไปในเขต เทศบาล ไปนอกเขตเทศบาล ไปต างประเทศ

ไปในเขต เทศบาล ไปนอกเขตเทศบาล ไปต างประเทศ

 
 

กระแสการยายถ่ิน คือการยายถิ่นระหวางพื้นที่ เพื่อใหมีรายไดหรือ

ความเปนอยูที่ดีข้ึน การยายถิ่นสวนมากจะเปนการยายถิ่นจากพื้นที่ที่มีรายไดต่ํา

ไปสูพื้นที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากกวา ดังนั้น ผูที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล               

มีโอกาสที่จะยายถิ่นมากกวาผูที่อาศัยในเขตเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับผลการ

สํารวจที่พบวา การยายถิ่นออกจากนอกเขตเทศบาล มีสูงกวาครึ่งหนึ่งของการ   

ยายถิ่นทั้งหมด (รอยละ 56.5) และเมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ผูที่ยายถิ่น

จากกรุงเทพมหานครนั้น มีการยายถิ่นเขาไปอาศัยอยูในเขตเทศบาลสูงกวายายถิ่น

เขาไปอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 64.7 และรอยละ 35.3 ตามลําดับ) สําหรับ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีการยายถิ่นออกจากนอกเขตเทศบาลสูง

กวาการยายถิ่นออกจากในเขตเทศบาลอยางเห็นไดชัด (รอยละ 80.2 และรอยละ 

60.6 ตามลําดับ) 

แผนภูมิ 12  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามกระแสของการยายถ่ิน และภาคท่ีอยูปจจุบันของผูยายถิ่น              

หนวย : รอยละ 

ภาค 
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การยายถิ่นสุทธิ  

 

5.1
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0.6 0.3 0.4
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-4.3
-1.9

-0.4 -0.6 -0.4

2.9

-1.3 -0.1 -0.2 -0.1

-8.2 -8.6

-1.1 -1.0 -0.8

-15.0

0.0

15.0
กรุงทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

2556 2557 2558 2559 2560

 

 

เมื่อพิจารณาอัตราการยายถิ่นสุทธิ พบวา รูปแบบของการยายถิ่นสุทธิของ   

แตละภาคในป 2560  พบวา กรงุเทพมหานคร รอยละ 0.4  มีอัตราการยายถิ่นสุทธิ

เปนบวก นอกจากนี้ พบวา ในภาคอ่ืนๆ มีคาติดลบ ซึ่งหมายถึงอัตราการยายออก

มากกวาการยายเขา ภาคใต รอยละ -0.8 ภาคกลาง รอยละ -0.5 ภาคเหนือ รอยละ 

-0.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ -0.1   

แผนภูมิ 13  อัตราการยายถิ่นสุทธิ พ.ศ. 2556 - 2560 

  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นสุทธ ิ  =   ผูยายถิ่นเขา – ผูยายถิ่นออก  x 100 

                                   ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที่ 

 
 

 

 

 

หนวย : รอยละ 

พ.ศ. 
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สาเหตุของการยายถิ่น  

 
 

 

จากผลการสํารวจ พบวา สาเหตุของการยายถิ่นที่มีอัตราสูงสุด คือ ดาน

ครอบครัว รอยละ 38.0 ซึ่งสวนใหญยายถิ่นดวยสาเหตุติดตามครอบครัวสูงเปน

อันดับ 1 และกลับภูมิลําเนาสูงเปนอันดับ 2 ตามลําดับ (รอยละ 20.2 และ 16.0) 

รองลงมา ดานการงาน สวนใหญที่ยายถิ่นเนื่องจากหนาที่การงาน มากกวายาย

เพราะตองการหางานทํา (รอยละ 13.2 และ 12.9)  

แผนภูมิ 14  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสาเหตุของการยายถิ่น                         

เหตุผลของการยายถิ่น 

หนวย : รอยละ 
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