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คํานํา  
 

ข้อมูลด้านการย้ายถ่ินของประชากรมีความสําคัญและจําเป็นต่อการ
กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ เนื่องจากการย้ายถ่ินท่ีอยู่ของประชากร 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากร หากขาดการบริหารจัดการท่ีดีและ
เหมาะสมกับจํานวนประชากรท่ีมีอยู่จริงในแต่ละพ้ืนท่ี ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชากรท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาความแออัดของท่ีอยู่อาศัย ปัญหา
ทางด้านสภาพแวดล้อมและภาวะมลพิษ ปัญหาการกําจัดขยะ ปัญหาความไม่
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาด้านการให้บริการสาธารณสุข และการ
บริหารจัดการสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร เป็นต้น  

ดังนั้นเพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลพ้ืนฐานในเร่ืองการย้ายถ่ินของประชากร 
ท่ีทันสมัย  สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสํารวจ
การย้ายถ่ินของประชากรในไตรมาสท่ี 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงมี
การสํารวจอย่างต่อเนื่องทุกปี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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   บทสรุปผู้บรหิาร 
  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจการย้ายถ่ินของประชากร 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ประชากรและสังคมของผู้ย้ายถ่ิน สําหรับนําไปใช้ในการติดตามสถานการณ์การ
ย้ายถ่ินของประชากร ในการสํารวจปี 2561 นี้มีครัวเรือนตัวอย่างท่ัวประเทศ 
ท้ังสิ้น 83,880 ครัวเรือน ซ่ึงผลการสํารวจสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

จํานวนและอัตราการย้ายถ่ิน  
 

แผนภูมิ 1  จํานวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น จําแนกตามภาค 

 
หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินตามพ้ืนท่ี   =    จํานวนผู้ย้ายถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ี     x  100 
                                จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

ผลการสํารวจในปี 2561 พบว่า ผู้ย้ายถ่ินมีจํานวนท้ังสิ้น 5.69 แสนคน 
หรือคิดเป็นอัตราการย้ายถ่ินร้อยละ 0.8 จากประชากรท้ังประเทศ (67.87  ล้านคน) 
โดยท่ีภาคกลางมีอัตราการย้ายถ่ินสูงสุด (ร้อยละ 1.0) ส่วนกรุงเทพมหานครมี
อัตราการย้ายถ่ินตํ่าสุด (ร้อยละ 0.4) 
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เพศและกลุ่มอาย ุ

เม่ือพิจารณาอัตราการย้ายถ่ินตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมี
อัตราการย้ายถ่ินเท่ากัน คือ ร้อยละ 0.8 หากพิจารณาต้ังแต่ปี 2557 – 2561 
พบว่า อัตราการย้ายถ่ินมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 1.3 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 
0.8 ในปี 2561 และเม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้ม
ลดลงเช่นเดียวกับภาพรวม คือเพศชายลดลงจากร้อยละ 1.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 
0.8 ในปี 2561 และเพศหญิงลดลงจากร้อยละ 1.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 0.8 ใน
ปี 2561 
ตาราง 1  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการย้ายถิ่น จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2557 – 2561  

เพศ 
ปี 

2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวน (คน) 

รวม 898,697 934,215 773,010 631,976 568,494 

ชาย 492,290 478,570 398,942 316,900 280,701 

หญิง 406,407 455,645 374,067 315,076 287,793 

                           อัตราการย้ายถิ่น 

รวม 1.3 1.4 1.1 0.9 0.8 

ชาย 1.5 1.5 1.2 1.0 0.8 

หญิง 1.2 1.3 1.1 0.9 0.8 
 
หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินตามเพศ  =        จํานวนผู้ย้ายถ่ินแต่ละเพศ    x  100 
                                                      จํานวนประชากรท้ังส้ินแต่ละเพศ 
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ในปี  2561 กลุ่มอายุ ท่ี มีการย้ ายถ่ินมากท่ีสุดคือ กลุ่ มวัยผู้ ใหญ่  
(อายุ 25 - 59 ปี) ซ่ึงเป็นวัยทํางานมีจํานวน 3.16 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.6 ของผู้ย้ายถ่ินท้ังหมด รองลงมาคือ กลุ่มวัยเยาวชน (15 – 24 ปี) มีจํานวน 
1.64 แสนคน (ร้อยละ 28.8) กลุ่มวัยเด็ก (0-14 ปี) มีจํานวน 6.86 หม่ืนคน (ร้อย
ละ 12.1) และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีจํานวน 2.01 หม่ืนคน (ร้อยละ 3.5) 
แผนภูมิ 1  จํานวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น จําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 และ 2561 

 
 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินตามกลุ่มอาย    =       จํานวนผู้ย้ายถ่ินในแต่ละกลุ่มอายุ     x  100 
                         จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละกลุ่มอายุ 
 

หากพิจารณาอัตราการย้ายถ่ิน พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) 
มีอัตราการย้ายถ่ินสูงสุด (ร้อยละ 1.7) รองลงมาคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 – 59 ปี) 
(ร้อยละ 0.9) และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) มีอัตราการย้ายถ่ินตํ่าสุด 
(ร้อยละ 0.2) หากเปรียบเทียบกับการสํารวจในปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2560) พบว่า 
อัตราการย้ายถ่ินส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มอายุมีสัดส่วนลดลง ยกเว้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุท่ี
อัตราการย้ายถ่ินไม่เปลี่ยนแปลง 
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(หน่วย : แสนคน) 

ระดับการศึกษา 

ในปี 2561 พบว่า ผู้ย้ายถ่ินท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป เป็นผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการย้ายถ่ินสูงสุด 1.37 แสนคน (คิดเป็น
อัตราการย้ายถ่ินร้อยละ 1.5) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.09 แสนคน 
(ร้อยละ 1.1) ระดับประถมศึกษา 9.39 หม่ืนคน (ร้อยละ 0.8) ระดับอุดมศึกษา 
8.92 หม่ืนคน (ร้อยละ 0.9) ระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา 3.36 หม่ืนคน (ร้อยละ 
0.3) และไม่มีการศึกษา 2.88 หม่ืนคน (ร้อยละ 1.2) ท่ีเหลือกระจายอยู่ในการศึกษา
อื่นๆ และไม่ทราบการศึกษา  
แผนภูมิ 3  จํานวนผู้ย้ายถิน่และอัตราการยา้ยถิ่น จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 

 

 
 

หมายเหตุ : อัตราการย้ายถิ่นตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ     =      จํานวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ       x  100 
                                                                             จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
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ประเภทของการย้ายถ่ิน 

เม่ือพิจารณาตามประเภทของการย้ายถ่ิน พบว่า ผู้ย้ายถ่ินภายในภาค
เดียวกันมีจํานวนมากกว่าผู้ย้ายถ่ินระหว่างภาค (3.65 แสนคน และ 1.81 แสนคน 
ตามลําดับ) และเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจในปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2560) การย้ายถ่ิน
ทุกประเภทมีจํานวนลดลง  
ตาราง 2  เปรียบเทียบจํานวนผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามประเภทของการย้ายถิ่น พ.ศ. 2557 – 2561 

หน่วย :  คน 

ประเภทของการย้ายถ่ิน 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

ยอดรวม 898,697 934,215 773,009 631,976 568,494 

ย้ายภายในภาคเดียวกัน 503,054 540,697 520,902 400,802 364,626 

ย้ายระหว่างจังหวัด 157,111 159,290 151,850 107,004 93,725 

ย้ายภายในจังหวัด 345,943 381,407 369,052 293,798 270,901 

ย้ายระหว่างภาค 350,216 335,588 232,103 207,139 181,107 

ย้ายมาจากต่างประเทศ 45,427 57,930 20,004 24,035 22,761 
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สาเหตุของการย้ายถ่ิน 

เม่ือสอบถามถึงสาเหตุของการย้ายถ่ิน พบว่า ผู้ย้ายถ่ินจํานวน 2.10 
แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 36.9) ย้ายถ่ินด้วยสาเหตุด้านครอบครัว เช่น ติดตามคนใน
ครอบครัว หรือกลับภูมิลําเนา เป็นต้น รองลงมา จํานวน 1.71 แสนคน (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.2) ย้ายถ่ินด้วยสาเหตุการงาน เช่น หางานทํา หน้าท่ีการงาน หรือ
ต้องการเปลี่ยนงาน เป็นต้น จํานวน 9.98 หมื่นคน (ร้อยละ 17.6) ย้ายถิ่นด้วย
สาเหตุย้ายท่ีอยู่อาศัย ท่ีเหลือเป็นย้ายถ่ินด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพ และเพ่ือดูแลผู้อื่น เป็นต้น  
แผนภูมิ 4  จํานวนผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น  
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   สารบัญ 
  

  หน้า 
 
คํานํา i 
บทสรุปผู้บริหาร iii 
สารบัญแผนภูมิ x 
สารบัญตาราง  xi  
บทนํา  1 
สรุปผลการสํารวจ 9 
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สารบัญแผนภูมิ 
  

   หน้า 
แผนภูม ิ 1 อัตราการย้ายถ่ิน จําแนกตามเขตการปกครอง และภาค 9 
แผนภูม ิ 2 เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยา้ยถ่ิน  10 
  จําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 – 2561  
แผนภูม ิ 3 เปรียบเทียบอัตราการยา้ยถ่ิน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สาํเร็จ 11 
  พ.ศ. 2560 – 2561  
แผนภูม ิ 4 ร้อยละของผูย้้ายถ่ิน จําแนกตามสถานภาพการสมรส 12 
แผนภูม ิ 5 ร้อยละของผูย้้ายถ่ิน  จําแนกตามอาชีพ 13 
แผนภูม ิ 6 ร้อยละของผูย้้ายถ่ิน  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 14 
แผนภูม ิ 7 ร้อยละของผู้ยา้ยถ่ิน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ 15 
แผนภูม ิ 8 จํานวนผูย้้ายถ่ิน  จําแนกตามประเภทและทศิทางการยา้ยถ่ิน 17 
แผนภูม ิ 9 จํานวนและอัตราการยา้ยถ่ินของผู้ยา้ยถ่ินระหว่างภาค 18 
  จําแนกตามภาค   
แผนภูม ิ 10 จํานวนผู้ยา้ยถ่ิน จําแนกตามถ่ินที่อยู่ก่อนย้าย และภาคทีอ่ยู ่ 19 
  ในปัจจุบัน   
แผนภูม ิ 11 จํานวนและอัตราการยา้ยถ่ินระหวา่งประเทศ จําแนกตามภาค 20 
  ที่อยู่ปัจจุบันของผูย้้ายถ่ิน   
แผนภูม ิ 12 ร้อยละของผูย้้ายถ่ิน จําแนกตามกระแสของการย้ายถ่ิน และ 21 
  ภาคทีอ่ยู่ก่อนย้าย   
แผนภูม ิ 13 อัตราการย้ายถ่ินสุทธิ พ.ศ. 2557 - 2561 22 
แผนภูม ิ 14 ร้อยละของผูย้้ายถ่ิน จําแนกตามสาเหตุของการย้ายถ่ิน  23 
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สารบัญตาราง 
 

   หน้า 
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของผู้ย้ายถ่ิน จําแนกตามสถานภาพสมรส 12 
  และเพศ  
ตาราง 2 จํานวนผู้ย้ายถ่ิน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และ 16 
  ภาคทีอ่ยู่ในปัจจุบัน   
ตาราง 3 จํานวนและอัตราการยา้ยถ่ินของผูย้้ายถ่ินภายในภาคเดียวกัน  18 
  จําแนกตามภาคที่อยู่ในปัจจุบันของผู้ย้ายถ่ิน   
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ความเป็นมา 
 

บทนํา 
 

    
 
 

การย้ายถ่ินท่ีอยู่ของประชากร เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของ
ประชากร ซ่ึงหากขาดการบริหารจัดการท่ีดีและเหมาะสมกับจํานวนประชากรท่ีมี
อยู่จริงในแต่ละพ้ืนท่ี ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ปัญหาความแออัดของท่ีอยู่อาศัยปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมและ
ภาวะมลพิษ ปัญหาการกําจัดขยะ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
และปัญหาด้านการให้บริการสาธารณสุข และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชากร เป็นต้น ฉะนั้นข้อมูลด้านการย้ายถ่ินของ
ประชากรจึงมีความสําคัญและจําเป็นต่อการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ
ดังนั้นจึงดําเนินการสํารวจการย้ายถ่ินของประชากร เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูล
พ้ืนฐานในเร่ืองดังกล่าว 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เร่ิมดําเนินการสํารวจการย้ายถ่ินของประชากร
คร้ังแรกใน พ.ศ.2517 โดยทําการสํารวจเฉพาะการย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 
ต่อมาในปี 2526-2533 ได้ขยายขอบข่ายการสํารวจเป็นการย้ายเข้าสู่จังหวัดท่ีอยู่
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดในส่วนภูมิภาคซ่ึงกําหนดให้
เป็นเมืองหลักในการพัฒนา และต้ังแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่าย
การสํารวจให้ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ 
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1. การย้ายถ่ิน หมายถึง การย้ายสถานท่ีอยู่อาศัยจากเขตเทศบาลอื่น หรืออบต.
อื่น หรือจากประเทศอื่น ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยคร้ังสุดท้ายมายังเขตเทศบาลหรือ
อบต. ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีกําลังถูกสัมภาษณ์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2561 

การเปลี่ยนเขตเทศบาลหรืออบต. เนื่องจากการขยายเขตเทศบาล
หรือแยกหมู่บ้าน โดยท่ีบุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจําท่ีเดิม และการย้าย
สถานท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไม่นับว่าเป็นการย้ายถ่ิน 

ผู้ย้ายถ่ินระหว่างจังหวัด หมายถึง ผู้ซ่ึงจังหวัดท่ีเคยอยู่คร้ังสุดท้ายก่อน
ย้ายต่างกับจังหวัดท่ีอยู่ในขณะสํารวจ 

ผู้ย้ายถ่ินระหว่างภาค หมายถึง ผู้ซ่ึงภาคท่ีเคยอยู่คร้ังสุดท้ายก่อน
ย้ายต่างกับภาคท่ีอยู่ในขณะสํารวจ 

 
2.  คาบเวลาสํารวจ  

การสํารวจได้ดําเนินการพร้อมกันท่ัวประเทศ ในเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2561 

 
3.  คุ้มรวมการสํารวจ  

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล 
ประเภทคนงาน 

 
4.  ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซ่ึงอาศัยเป็นประจําในบ้าน

หรือสถานท่ีอยู่เดียวกัน ท้ังนี้ไม่คํานึงถึงว่าบุคคลนั้น จะมีความสัมพันธ์
ฉันท์ญาติพ่ีน้องหรือไม่ก็ตาม  

สถานท่ีอยู่แห่งหนึ่งหรือในบ้านเลขท่ีหนึ่ง อาจประกอบด้วยครัวเรือน
เดียว หรือหลายครัวเรือนก็ได้ หรือครัวเรือนหนึ่งอาจมีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้าน
หลายหลัง หรือหลายห้องก็ได้ แต่จะต้องอยู่ในบริเวณ หรือร้ัวเดียวกัน หรือ
ห้องติดกัน 

คํานิยาม 
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5.  ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง ประกอบด้วยครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียว
ซ่ึงหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นแก่การครองชีพโดยไม่
เกี่ยวกับผู้ใดซ่ึงอาจพํานักอยู่ในเคหสถานเดียวกัน หรือครัวเรือนท่ีมีบุคคล
ต้ังแต่สองคนข้ึนไปร่วมกันจัดหา และใช้สิ่งอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นแก่การครอง
ชีพร่วมกัน ครัวเรือนส่วนบุคคลอาจอาศัยอยู่ในเคหะท่ีเป็นเรือนไม้  ตึกแถว  
ห้องแถว  ห้องชุด  เรือแพ  เป็นต้น 

 
6.  ครัวเรือนกลุ่มบุคคล 

6.1 ประเภทคนงาน ได้แก่ ครัวเรือนซ่ึงประกอบด้วย บุคคลหลายคนอยู่กิน
ร่วมกันในท่ีอยู่แห่งหนึ่ง เช่น ท่ีพักคนงาน เป็นต้น 

6.2 ประเภทสถาบัน ซ่ึงหมายถึง บุคคลหลายคนอยู่ร่วมกันในสถานท่ีอยู่ 
แห่งหนึ่ง เช่น สถานท่ีกักกัน วัด กรมทหาร โดยไม่แยกท่ีอยู่เป็นสัดส่วน
เฉพาะคนหรือเฉพาะครัวเรือน นักเรียนท่ีอยู่ประจําท่ีโรงเรียนหรือใน
หอพักนักเรียน เป็นต้น ไม่อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจนี ้

 
7.  สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง 

7.1  ผู้ท่ีอาศัยอยู่เป็นประจําในครัวเรือนและอยู่ในวันสัมภาษณ์ 
7.2  ผู้ท่ีอาศัยอยู่เป็นประจําในครัวเรือน แต่ในวันสัมภาษณ์ ได้ไปท่ีอื่นชั่วคราว

โดยไม่มีวัตถุประสงค์จะไปอยู่ประจําท่ีอื่น และมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้ 
1) จากไปท่ีอื่นชั่วคราวมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันท่ีจากไป

ถึงวันท่ีทําการสํารวจ (ยกเว้น ผู้ท่ีไปทํางาน และเรียนหนังสือ) 
 2) จากไปเพ่ือศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศน้อยกว่า 6 เดือนท่ีไม่ใช่ผู้ท่ี

ไปทํางานนับจากวันท่ีจากไปถึงวันท่ีทําการสํารวจ 
 3) จากไปเกิน 3 เดือน แต่ไม่มีท่ีอยู่อาศัยประจําท่ีอื่น เช่น ไปทํางานใน

เรือ 4 เดือน เซลล์แมน เป็นต้น 
4)  จากไปทํางานและกินอยู่ท่ีอื่นชั่วคราวไม่เกิน 30 วันนับจากวันไปถึงวัน

กําหนดกลับ เช่น คนไปตัดอ้อย ฯลฯ 
5)  ผู้ท่ีมาอยู่ชั่วคราวเกิน 3 เดือน 
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8.  ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ (ไม่รวม
วิชาชีพระยะสั้นท่ีไม่มีวิชาสามัญสอน เช่น ตัดผม ตัดเสื้อ ซ่อมวิทยุซ่อม
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) 

8.1 ไม่มีการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีไม่เคยเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือไม่
เคยได้รับการศึกษา 

8.2 ต่ํากว่าประถมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาตํ่ากว่าชั้น
ประถมปีท่ี 6 หรือชั้นประถมปีท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 

8.3 สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ชั้น
ประถมปีท่ี 6 หรือชั้นประถมปีท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิมข้ึนไป แต่ไม่
สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

8.4  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาต้ังแต่
ชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

8.5  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1) สายสามัญ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภทสามัญ

ศึกษาต้ังแต่ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่า 

2) อาชีวศึกษา  หมายถึง บุคคลท่ีสําเ ร็จการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาหรือวิชาชีพท่ีเรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่สําเร็จระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่า 

3) วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภทวิชา
การศึกษา (การฝึกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปแต่ไม่สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 
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8.6  อุดมศึกษา 
1)  สายวิชาการ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภทสามัญ

ศึกษาหรือสายวิชาการ โดยได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี โท เอก  

2)  สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลท่ีสําเ ร็จการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ปริญญาตรี 

3)  สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภท
วิชาการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี  

8.7 อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเม่ือสําเร็จการศึกษา พ้ืนความรู้ของผู้เข้า
เรียนได้กําหนดให้แตกต่างตามวิชาเฉพาะแต่ละอย่างท่ีเรียน แต่อย่าง
ตํ่าต้องจบประถมปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

8.8  อื่นๆ หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีไม่สามารถเทียบชั้นได้ 
 

9. สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามี
ภรรยา โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

9.1 โสด ได้แก่ ผู้ท่ียังไม่เคยสมรส 
9.2 สมรส ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะทําการสมรสกัน

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปสํารวจทั้ง
สามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์ฉันท์สามี
ภรรยา เช่น สามีไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

9.3  ม่าย ได้แก่ ผู้ท่ีคู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่ 
9.4  หย่า ได้แก่ สามีภรรยาท่ีหย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
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9.5  แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ท่ีมิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้
หย่ากันตามกฎหมาย รวมท้ังผู้ท่ีไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว 

9.6  เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ ได้แก่ ผู้ท่ีสมรสแต่ไม่ทราบว่าสถานภาพ
ใด สําหรับ “แม่ชี” ให้ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 

 
10. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีบุคคลนั้นทําอยู่ บุคคลส่วนมากมี

อาชีพเดียว สําหรับบุคคลท่ีในสัปดาห์แห่งการสํารวจมีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ
ให้นับอาชีพท่ีมีชั่วโมงทํางานมากท่ีสุด ถ้าชั่วโมงทํางานแต่ละอาชีพเท่ากันให้
นับอาชีพท่ีมีรายได้มากกว่า ถ้าชั่วโมงทํางานและรายได้ท่ีได้รับจากแต่ละ
อาชีพเท่ากัน ให้นับอาชีพท่ีผู้ตอบสัมภาษณ์พอใจมากท่ีสุด ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์
ตอบไม่ได้ให้นับอาชีพท่ีได้ทํามานานท่ีสุด  

 
11. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีได้ดําเนินการโดย

สถานประกอบการท่ีบุคคลนั้นกําลังทํางานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจ ซ่ึง
บุคคลนั้นได้ดําเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการสํารวจ ถ้าบุคคลหนึ่งมีอาชีพ
มากกว่าหนึ่งอย่าง ให้บันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพท่ีบันทึกไว้ 

 
12. สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลท่ีทํางานในสถานท่ีท่ีทํางาน

หรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
12.1  นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือหวังผลกําไร หรือ

ส่วนแบ่ง และได้จ้างบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 
12.2  ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของ

ตนเองโดยลําพังผู้เดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วยเพ่ือ
หวังผลกําไร หรือส่วนแบ่งและไม่ได้จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกใน
ครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอื่นสําหรับงานท่ีทํา 
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12.3  ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ท่ีช่วยทํางาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน
ครัวเรือน 

12.4  ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ ท่ีทํางานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ราย
สัปดาห์  รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ทํางาน อาจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ  

ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1) ลูกจ้างรัฐบาล  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  พนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดจนลูกจ้างประจํา และชั่วคราว
ของรัฐบาล 

2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ท่ีทํางานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
3) ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ท่ีทํางานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของ

เอกชน รวมท้ังผู้ท่ีรับจ้างทํางานบ้าน  
12.5  การรวมกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนท่ีมาร่วมกันทํางานโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมีความ
เท่าเทียมกันในการกําหนดการทํางานทุกข้ันตอนไม่ว่าเป็นการลงทุน 
การขาย งานอื่นๆ ของกิจการท่ีทํา ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่
สมาชิกตามท่ีตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดต้ังใน
รูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้)  

 
13.  ครัวเรือนเดิม หมายถึง ครัวเรือนสุดท้ายของผู้ย้ายถ่ินก่อนท่ีผู้ย้ายถ่ินย้ายมา

อาศัยอยู่ในครัวเรือนปัจจุบัน 
 
14.  ครัวเรือนอื่น หมายถึง ครัวเรือนท่ีนอกเหนือจากครัวเรือนเดิม 
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ผลการสํารวจ 
 

ผลการสํารวจในปี 2561 พบว่า ผู้ย้ายถ่ินมีจํานวนท้ังสิ้น 5.69 แสนคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากประชากรท้ังประเทศ (67.87 ล้านคน) โดยเป็นการ
ย้ายถ่ินมาอยู่นอกเขตเทศบาล 3.03 แสนคน และในเขตเทศบาลจํานวน 2.66 
แสนคน หากพิจารณาอัตราการย้ายถ่ินในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคกลางมีอัตรา
การย้ายถ่ินสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.0 รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาคใต้เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 0.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.7 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 0.4 
แผนภูมิ 1  อัตราการย้ายถิ่น จําแนกตามเขตการปกครองและภาค  

 
 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินระหว่างพ้ืนท่ี  =     จํานวนผู้ย้ายถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ี    x  100 
                                           จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละพ้ืนท่ี 

 
 
 
 

ผู้ย้ายถ่ิน   หมายถึง  ผู้ท่ีย้ายสถานท่ีอยู่อาศัยจากเขตเทศบาลอ่ืนหรืออบต.อ่ืน หรือจากประเทศอ่ืน ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย 
         ครั้งสุดท้ายมายังเขตเทศบาลหรืออบต. ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ปัจจุบัน ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง  

30 กันยายน 2561 

จํานวนและอัตราการย้ายถ่ิน  
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หน่วย : พันคน  
         (ร้อยละ) 

 
 

กลุ่มอายุท่ีมีการย้ายถ่ินมากท่ีสุดคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 - 59 ปี)  
ซ่ึงเป็นวัยทํางานมีจํานวน 3.16 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.6 ของผู้ย้ายถ่ิน
ท้ังหมด รองลงมาคือ กลุ่มวัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) มีจํานวน 1.64 แสนคน  
(ร้อยละ 28.8) กลุ่มวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีจํานวน 6.86 หม่ืนคน (ร้อยละ 12.1) 
และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) มีจํานวน 2.01 หม่ืนคน (ร้อยละ 3.5) 

หากพิจารณาอัตราการย้ายถ่ิน พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) 
มีอัตราการย้ายถ่ินสูงสุด (ร้อยละ 1.7) รองลงมาคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 – 59 ปี) 
(ร้อยละ 0.9) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) มีอัตราการย้ายถิ่นตํ่าสุด (ร้อยละ 0.2) 
แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการย้ายถิ่น จําแนกตามกลุ่มอายุ  พ.ศ. 2560 - 2561 
 

 
 
หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินตามกลุ่มอายุ  =      จํานวนผู้ย้ายถ่ินในแต่ละกลุ่มอายุ     x  100 
                                                           จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละกลุ่มอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศและกลุ่มอายุ 
 



การสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 
 

11 

 
 

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของผู้ย้ายถ่ินในปี 2561 พบว่า 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงสุด (ร้อยละ 1.5) รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 1.1) ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 0.9) ระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 0.8) และผู้ ท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษาและไม่มี
การศึกษามีเพียงร้อยละ 0.4 

เม่ือทําการเปรียบเทียบกับการสํารวจปีท่ีผ่านมา พบว่า ผู้ย้ายถ่ินท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษามีอัตราการย้ายถ่ินลดลง ส่วนผู้ย้ายถ่ิน
ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ท่ีมี
การศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษาและไม่มีการศึกษา อัตราการย้ายถ่ินไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบอัตราการย้ายถิ่น จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ พ.ศ. 2560 – 2561 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ  =     จํานวนผู้ย้ายถ่ินในแต่ละระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ    x  100 
                                                                           จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 

 
 
 

ระดับการศึกษา 
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ผู้ย้ายถ่ินท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป เป็นผู้ท่ีสมรสร้อยละ 53.6  โสดร้อยละ 36.2 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.2 เป็นผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสอื่นๆ ได้แก่ แยกกันอยู่ ร้อยละ 
4.6 หม้ายร้อยละ 3.0 และหย่าร้อยละ 2.6 
แผนภูมิ 4  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามสถานภาพสมรส  

 

หากพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ย้ายถ่ิน เกือบทุกสถานภาพเป็นเพศหญิง                 
สูงกว่าเพศชาย โดยเฉพาะสถานภาพหม้าย (ร้อยละ 89.5 และ 10.5 ตามลําดับ) ในขณะ
ท่ีผู้ย้ายถ่ินท่ีเป็นโสด เพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เป็นเพศชายร้อยละ 57.8               
และเพศหญิง ร้อยละ 42.2  
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามสถานภาพสมรส และเพศ  

เพศ 
สถานภาพสมรส 

โสด สมรส หม้าย หย่า แยกกันอยู่ 
จํานวน (คน) 

รวม 181,023 267,931 14,826 13,189 22,918 

ชาย 104,710 121,933 1,558 4,946 9,035 

หญิง 76,313 145,998 13,268 8,243 13,883 

ร้อยละ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ชาย 57.8 45.5 10.5 37.5 39.4 

หญิง 42.2 54.5 89.5 62.5 60.6 
 

สถานภาพสมรส 
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จากจํานวนผู้ย้ายถ่ิน 5.69 แสนคนนั้น เป็นผู้ย้ายถ่ินท่ีมีงานทํา 3.48 

แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.2 ของจํานวนผู้ย้ายถ่ินท้ังหมด เม่ือจําแนกตาม
ลักษณะอาชีพ พบว่า เป็นพนักงานบริการและผู้จําหน่ายสินค้า 8.97 หม่ืนคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 25.8 ของจํานวนผู้ย้ายถ่ินท่ีมีงานทําท้ังหมด รองลงมาคือ               
ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน 6.44 หม่ืนคน (ร้อยละ 18.5)  ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 5.68 หม่ืนคน (ร้อยละ 16.3) ผู้ปฎิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและ
เคร่ืองจักร และผู้ปฎิบัติงานด้านการประกอบ 4.23 หม่ืนคน (ร้อยละ 12.2) 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง 3.34 หม่ืนคน (ร้อยละ 9.6) 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 2.12 หม่ืนคน (ร้อยละ 6.1) ท่ีเหลือกระจายอยู่ในอาชีพ
อื่นๆ เช่น เสมียน เจ้าหน้าท่ีเทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ 
เป็นต้น  
แผนภูมิ 5  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามอาชีพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ 

อาชีพ 
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เม่ือจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ย้ายถ่ินทํางานประเภท
อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
7.69 หม่ืนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.1 ของจํานวนผู้ย้ายถ่ินท่ีมีงานทําท้ังหมด 
รองลงมาคือ การผลิต 7.47 หม่ืนคน (ร้อยละ 21.5) เกษตรกรรม 4.81 หม่ืนคน 
(ร้อยละ 13.8)  ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 3.85 หม่ืนคน (ร้อยละ 11.1) การ
ก่อสร้าง 3.06 หม่ืนคน (ร้อยละ 8.8) การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 1.22 หม่ืนคน 
(ร้อยละ 3.5) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 1.01 หม่ืนคน (ร้อยละ 2.9) การศึกษา 9.17 พันคน (ร้อยละ 2.6) ท่ีเหลือ
กระจายอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ ศิลปะ ความบันเทิง และกิจกรรมการจ้างงาน
ในครัวเรือนส่วนบุคคลฯ เป็นต้น  
แผนภูมิ 6  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
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ผู้ย้ายถ่ินท่ีมีงานทําส่วนใหญ่มีสถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้าง 2.46 
แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 70.8) ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นลูกจ้างเอกชน 2.20 แสนคน 
(ร้อยละ 63.3) ลูกจ้างรัฐบาล 2.59 หม่ืนคน (ร้อยละ 7.5) รองลงมาคือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 6.13 หม่ืนคน (ร้อยละ 17.6) ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง 3.52 หม่ืนคน (ร้อยละ 10.1) และนายจ้าง 5.29 พันคน (ร้อยละ 1.5) 
(ตาราง 2) 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ย้ายถ่ินเพศชาย ส่วนใหญ่มีสถานภาพการ
ทํางานเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 66.6) รองลงมาเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่
มีลูกจ้าง ร้อยละ 17.3 และผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 8.0 
สําหรับเพศหญิง ส่วนใหญ่มีสถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้างเอกชนร้อยละ 59.1 
รองลงมาเป็นผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 18.1 และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 12.9  
แผนภูมิ 7  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ 

 
 

 

 

สถานภาพการทํางาน 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน 
โดยทํางานในภาคกลางมากท่ีสุด 1.09 แสนคน (ร้อยละ 49.7) รองลงมาคือ ภาคใต้ 
3.48 หม่ืนคน (ร้อยละ 15.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.17 หม่ืนคน (ร้อยละ 14.4) 
ภาคเหนือ 2.48 หม่ืนคน (ร้อยละ 11.3) และกรุงเทพมหานคร 1.94 หม่ืนคน 
(ร้อยละ 8.8)  
ตาราง 2  จํานวนผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และภาคท่ีอยู่ในปัจจุบัน  

หน่วย : คน 
  
สถานภาพการทํางาน 

  

ท่ัวราช 
อาณาจักร 

ภาคท่ีอยู่ในปัจจุบัน 
กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก- ใต้ 
มหานคร     เฉียงเหนือ   

รวม 347,663 21,284 143,396 53,016 71,800 58,167 

นายจา้ง 5,290 - 4,347 754 123 66 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
   โดยไม่มีลูกจา้ง 

61,268 964 16,361 8,053 23,310 12,580 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน 
   โดยไม่ได้รับค่าจา้ง 

35,220 914 8,077 12,532 9,884 3,813 

ลูกจ้างรัฐบาล 25,883 - 5,393 6,834 6,775 6,881 

ลูกจ้างเอกชน 220,002 19,406 109,218 24,843 31,708 34,827 
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เม่ือพิจารณาผู้ย้ายถ่ินตามประเภทของการย้ายพบว่า เป็นผู้ย้ายภายใน

ภาคเดียวกันมากท่ีสุด 3.65 แสนคน (ร้อยละ 64.1)  ในจํานวนนี้เป็นผู้ย้ายถ่ิน
ภายในจังหวัด 2.71 แสนคน (ร้อยละ 47.6) ผู้ย้ายถ่ินระหว่างจังหวัด 9.37 หม่ืนคน 
(ร้อยละ 16.5) รองลงมาเป็นผู้ย้ายถ่ินย้ายระหว่างภาคจํานวน 1.81 แสนคน (ร้อยละ 
31.9) สําหรับผู้ย้ายถ่ินมาจากต่างประเทศมีจํานวนน้อยท่ีสุด 2.28 หม่ืนคน (ร้อยละ 4.0) 

แผนภูมิ 8  จํานวนผู้ย้ายถิน่ จําแนกตามประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น  

 
8.1 การย้ายถ่ินภายในภาคเดียวกัน 

จากผลการสํารวจ พบว่า ผู้ย้ายถ่ินท่ีย้ายภายในภาคเดียวกัน 3.65 แสนคน
นั้น เป็นผู้ย้ายถ่ินท่ีอยู่ในภาคกลางมากท่ีสุด คือ 1.36 แสนคน รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ 8.02 หม่ืนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.52 หม่ืนคน และภาคใต้ 
7.34 หม่ืนคน เม่ือพิจารณาตามอัตราการย้ายถ่ินภายในภาคเดียวกัน พบว่า 
ภาคใต้มีอัตราการย้ายถ่ินภายในภาคเดียวกันมากท่ีสุด (ร้อยละ 0.8) รองลงมาคือ 
ภาคกลาง และภาคเหนือ มีอัตราการย้ายถ่ินภายในภาคเดียวกันเท่ากัน คือร้อยละ  
0.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 0.4) 

 
 

 
 

ประเภทและทิศทางการย้ายถ่ิน 
 



การสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 
 

18 

ตาราง 3  จํานวนและอัตราการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน จําแนกตามภาคท่ีอยู่ 
             ในปัจจุบันของผู้ย้ายถิ่น 

หน่วย : คน 

ภาคท่ีอยู่ในปัจจุบนั 
ย้ายภายในภาคเดียวกัน 

รวม ย้ายภายในจังหวัด ย้ายระหว่างจังหวัด 

ท่ัวราชอาณาจักร 364,626 270,901 93,725 
(0.5) (0.4) (0.1) 

กรุงเทพมหานคร 1/ - - - 
- - - 

ภาคกลาง 135,860 108,181 27,679 
(0.7) (0.5) (0.1) 

ภาคเหนือ 80,191 54,437 25,754 
(0.7) (0.5 (0.2) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75,213 53,836 21,377 
(0.4) (0.3) (0.1) 

ภาคใต ้ 73,362 54,448 18,914 
(0.8) (0.6) (0.2) 

หมายเหตุ :  1/ การย้ายสถานที่อยู่อาศัยภายในกรุงเทพมหานคร ถือว่าไม่เป็นการย้ายถิ่น 
                  อัตราการย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน   =    จํานวนผู้ย้ายถิ่นภายในพ้ืนที่เดียวกัน      x  100 
                                                                 จํานวนประชากรทั้งประเทศเป็นรายพ้ืนที่ 

8.2 การย้ายถ่ินระหว่างภาค 
จากจํานวนผู้ย้ายถ่ินระหว่างภาค 1.81 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

31.9 ของผู้ย้ายถ่ินท้ังหมด พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู้ย้ายถ่ิน
ระหว่างภาคมากท่ีสุด 5.96 หม่ืนคน หากพิจารณาตามอัตราการย้ายถ่ินระหว่าง
ภาค พบว่า  กรุงเทพมหานคร มีอัตราการย้ายถ่ินระหว่างภาคมากท่ีสุด คือร้อยละ 
0.4 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากันคือ ร้อยละ 0.3 
ภาคเหนือ ร้อยละ 0.2 และภาคใต้ ร้อยละ 0.1 
แผนภูมิ 9  จํานวนและอัตราการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค จําแนกตามภาค  

 
 หมายเหตุ :   อัตราการย้ายถิ่นระหว่างพ้ืนที่   =       จํานวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาคเป็นรายพ้ืนที่      x  100 

                                                                จํานวนประชากรทั้งประเทศเป็นรายพ้ืนที่ 
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เม่ือพิจารณาถ่ินท่ีอยู่ก่อนย้าย  พบว่า  ผู้ย้ายถ่ินในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ท่ีย้ายถ่ินมาจากภาคกลางมากท่ีสุด สําหรับภาคกลาง 
และภาคใต้ เป็นผู้ท่ีย้ายถ่ินมาจากกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ส่วนกรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้ท่ีย้ายถ่ินมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 
แผนภูมิ 10  จํานวนผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามถิ่นท่ีอยู่ก่อนย้ายและภาคท่ีอยู่ในปัจจุบัน   
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8.3 การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ 
ผู้ท่ีย้ายถ่ินมาจากต่างประเทศมีท้ังสิ้น 2.28 หม่ืนคน ในจํานวนนี้เป็น           

ผู้ท่ีปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลางมากท่ีสุด 1.16 หม่ืนคน (คิดเป็นอัตราการย้ายถ่ิน   
ร้อยละ 0.06) รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 3.46 พันคน (ร้อยละ 0.04) ภาคเหนือ 
3.03 พันคน (ร้อยละ 0.03) ภาคใต้ 2.65 พันคน (ร้อยละ 0.03) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.01 พันคน (ร้อยละ 0.01)  
แผนภูมิ 11 จํานวนและอัตราการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ จําแนกตามภาคท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้ย้ายถิ่น 

 

 
 
 
หมายเหตุ :   อัตราการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ   =  จํานวนผู้ย้ายถ่ินระหว่างประเทศเป็นรายพ้ืนท่ี      x  100     
                                                         จํานวนประชากรท้ังประเทศเป็นรายพ้ืนท่ี 
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กระแสการย้ายถ่ิน คือการย้ายถ่ินระหว่างพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีรายได้หรือ

ความเป็นอยู่ ท่ีดีข้ึน การย้ายถ่ินส่วนมากจะเป็นการย้ายถ่ินสู่พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาส 
ทางเศรษฐกิจดีกว่า ดังนั้น ผู้ท่ีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล มีโอกาสท่ีจะย้ายถ่ิน
มากกว่าผู้ท่ีอาศัยในเขตเทศบาล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสํารวจท่ีพบว่า การย้ายถ่ิน
ออกจากนอกเขตเทศบาล มีสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของการย้ายถ่ินท้ังหมด (ร้อยละ 53.2) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ผู้ท่ีย้ายถ่ินจากกรุงเทพมหานครนั้น มีการย้ายถ่ิน
ออกจากเขตเทศบาลเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลสูงกว่าย้ายถ่ินเข้าไปอาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 72.7 และร้อยละ 27.3 ตามลําดับ) สําหรับ ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการย้ายถ่ินออกจากนอกเขตเทศบาลสูงกว่า 
การย้ายถ่ินออกจากในเขตเทศบาลอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 
60.9 ตามลําดับ) 
แผนภูมิ 12  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามกระแสของการย้ายถิ่น และภาคท่ีอยู่ก่อนย้าย  

 

 

 

 

กระแสการย้ายถ่ิน 
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เม่ือพิจารณาอัตราการย้ายถ่ินสุทธิ พบว่า รูปแบบของการย้ายถ่ินสุทธิของ   
แต่ละภาคในปี 2561  พบว่า กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 0.4  มีอัตราการย้ายถ่ินสุทธิ
เป็นบวก (อัตราการย้ายเข้ามากกว่าการย้ายออก) นอกจากน้ี พบว่า ในภาคอื่นๆ  
มีค่าติดลบ ซ่ึงหมายถึงอัตราการย้ายออกมากกว่าการย้ายเข้า ภาคใต้ ร้อยละ -0.7 
ภาคเหนือ ร้อยละ -0.5 ภาคกลาง ร้อยละ -0.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อย
ละ -0.1   
แผนภูมิ 13  อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ พ.ศ. 2557 – 2561 

 

 
 

หมายเหตุ :  อัตราการย้ายถ่ินสุทธิ  =     ผู้ย้ายถ่ินเข้า – ผู้ย้ายถ่ินออก      x 100 
                                   จํานวนประชากรท้ังส้ินในแต่ละพ้ืนท่ี 

 

 
 
 
 
 

หน่วย : ร้อยละ 

พ.ศ. 

การย้ายถ่ินสุทธิ  
 

15.0 

0.0 

-15.0 
2557 2558 2559 2560 2561 
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จากผลการสํารวจ พบว่า สาเหตุของการย้ายถ่ินสูงสุด คือ ด้าน
ครอบครัว ร้อยละ 36.8 ซ่ึงส่วนใหญ่ย้ายถ่ินด้วยสาเหตุติดตามคนในครอบครัวสูง
เป็นอันดับ 1 และกลับภูมิลําเนาสูงเป็นอันดับ 2 (ร้อยละ 20.8 และ 14.7 
ตามลําดับ) รองลงมา ด้านการงาน ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินเนื่องจากหางานทํา และหน้าท่ี 
การงาน (ร้อยละ 12.9 และ 12.0 ตามลําดับ)  
แผนภูมิ 14  ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จําแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น   

 

 

สาเหตุของการย้ายถ่ิน  
 


