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สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการสํารวจ      
การยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2551 โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม  
พ.ศ. 2551 จากประชากรตัวอยางทั้งสิ้น 226,905 คน 
เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานประชากรและสังคม
ของผู ย ายถิ่น   สํ าหรับนํ าไปใช ในการติดตาม
สถานการณการยายถิ่นของประชากร  ซึ่งผลการ
สํารวจสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. จํานวนและอัตราการยายถิ่น  
ผูยายถิ่น1/   มีทั้งสิ้น 1.8 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 2.8 

ของประชากรทั้งประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีจํานวนผูยายถิ่นสูงสุด คือ 6.9 แสนคน (รอยละ 37.5) และ
กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูยายถิ่นต่ําสุด คือ 6.6 หม่ืนคน 
(รอยละ 3.6) 
แผนภูมิ 1 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามภาคที่อยูในปจจุบัน 

พ.ศ. 2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/   ผูย าย ถ่ิน  หมายถึง  ผู ท่ียายสถานที่อยูอาศัยจากหมูบานอื่น  หรือ  
เขตเทศบาลอื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเปนที่อยูอาศัยครั้งสุดทาย  มายัง
หมูบานหรือเขตเทศบาลซึ่งเปนพื้นที่ท่ีอยูปจจุบันที่กําลังถูกสัมภาษณ 
ระหวาง 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551 

 

 
 
 
เมื่อพิจารณาอัตราการยายถ่ินรายภาคในชวง 4 ป 

ที่ผานมา (พ.ศ.2548-2551) พบวา อัตรายายถ่ินของ
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต ลดลงมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะภาคเหนืออัตราลดลงมากจากรอยละ 4.8 
ในป 2548 เปนรอยละ 2.7 ในป 2551 และตั้งแต  
ป 2549 เปนตนมา พบวาภาคกลางมีอัตราการยายถ่ิน
สูงกวาภาคอืน่อยางเหน็ไดชัด  
แผนภูมิ 2 อัตราการยายถิ่นรายภาค พ.ศ. 2548 - 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพศและอายุ 

เพศชายมีอัตราการยายถ่ินสูงกวาเพศหญิง  
(รอยละ 3.1 และ 2.5 ตามลําดับ) และพบวา อัตรา
การยายถ่ินของทั้งเพศชายและเพศหญิง มีแนวโนมลดลง 
ตาราง 1 อัตราการยายถิ่น จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2548 – 2551 

พ.ศ. อัตราการยายถิ่น 
2548 2549 2550 2551 

ชาย 4.9 3.6 3.5 3.1 
หญิง 3.8 3.1 2.9 2.5 

 

 

วัยที่มีการยายถ่ินสูงสุด คือ วัยทํางาน (15-59 ป) 
ซ่ึงมีประมาณรอยละ  87.1 ของผูยายถ่ินทั้งสิ้น 
รองลงมาคือวัยเด็ก (0-14 ป) รอยละ 11.1 และต่ําสดุ

สรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2551  

รอยละ 

ใต
 13.0%

ตะวันออกเฉียงเหนือ
 37.5%

เหนือ 17.5%

กลาง 
28.4%

กรุงเทพมหานคร
 3.6%

1.8 ลานคน 



ในวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) รอยละ 1.8 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับการสํารวจในป 2550 พบวา การยายถ่ิน
ในกลุมอายุ 0-14 ป และ 15-24 ป  มีสัดสวนลดลง
เล็กนอย  ในขณะที่การยายถ่ินในกลุมอายุ 25-59 ป 
มี สัดส วน เพิ่ มขึ้ น  สวนในวั ย สูงอายุ สัดส วน 
ไมเปลี่ยนแปลง 
แผนภูมิ 3 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามกลุมอายุ 
                  พ.ศ. 2550-2551 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ระดับการศึกษา 
ผูยายถ่ินที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป สําเร็จการศึกษา

ในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนสูงสุด (รอยละ 27.0) 
รองลงมาคือ ประถมศึกษา ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคยีงกนั 
คือ รอยละ 25.5 สําหรับระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา มีรอยละ 19.4   
14.0 และ 11.5 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสํารวจครั้งที่ผานมา พบวา ผูยายถ่ินที่มกีารศกึษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับต่ํากวาประถมศึกษา
มีสัดสวนลดลง โดยเฉพาะผูที่ไมมีการศึกษาลดลง
ประมาณ 1 เทา สวนระดบัอุดมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตนและประถมศึกษา มสัีดสวนเพิ่มขึน้เล็กนอย 
แผนภูมิ 4 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามระดับการศึกษา 

      พ.ศ. 2550 - 2551 
 

 
 

4. การทํางาน 
ผูยายถ่ินอายุ 15 ปทั้งสิ้น 1.6 ลานคน อยูใน

กําลังแรงงานรอยละ 78.7  โดย 3 ใน 4  ของผูยายถ่ิน
เปนผูที่มีงานทํา (รอยละ 74.5) และพบวา มีอาชีพ
เปนเกษตรกรสูงสุด (รอยละ 29.7) รองลงมาคือ
อาชีพพนักงานบริการ และอาชีพขั้นพื้นฐานในดาน
การขายและการใหบริการ (รอยละ 16.7 และ 15.8 
ตามลําดับ) โดยผูยายถ่ินทํางานในอุตสาหกรรมประเภท
เกษตรกรรมสงูสุด รองลงมาคือ การผลิต และการ
ขายสง สวนผูที่ไมอยูในกาํลังแรงงานนัน้มรีอยละ 21.3
ซ่ึงประมาณครึ่งหนึ่ง เปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน
เพราะทํางานบาน (รอยละ 11.1) 
แผนภูมิ  5 รอยละของผูยายถิ่นอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตาม

สถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2551  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. ประเภทของการยายถิ่น 

เมื่อพิจารณาการยายถ่ินตามภาคที่อยูอาศัย 
พบวา  ผูย าย ถ่ินภายในภาคเดียวกัน  มีจํานวน
มากกวาผูยายถ่ินระหวางภาคเล็กนอย (รอยละ 49.9 
และ 48.4 ตามลําดับ) ซ่ึงมีขอสังเกตวา ในป 2551
อัตราการยายถ่ินระหวางภาคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ อัตราการย าย ถ่ินภายในภาคเริ่มลดลง  

ผูวางงาน 
4.0 % 

ผูยายถิ่น (1,642.627) 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 78.7 % ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 21.3 % 

ผูมีงานทํา  
74.5 % 

ผูรอฤดูกาล 
0.2 % 

ทํางานบาน  
11.1 % 

เรียนหนังสือ 
5.3 % 

อ่ืน ๆ 
4.9 % 

รอยละ 
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รอยละ 



โดยเปนผูที่ยายภายในจังหวัดเดียวกันสูงกวายาย
ระหวางจังหวัด ประมาณ 1 เทา สวนผูที่ยายระหวาง
ภาค  พบวา  เปนผูยายถ่ินจากกรุงเทพมหานคร  
สูงกวาภาคอื่นอยางเห็นไดชัด (รอยละ 21.1) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจ พ.ศ.2548-2550 พบวา  
ตั้งแตป 2549 เปนตนมา อัตราการยายถ่ินมาจาก
ตางประเทศมีแนวโนมลดลง ในขณะที่อัตราการ
ยายถ่ินระหวางภาคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนอัตรา
การยายถ่ินภายในภาคเดียวกันเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 
2550  และลดลงอยางเห็นไดชัดในป 2551   
ตาราง 2  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามประเภทของ   
                การยายถิ่น พ.ศ. 2548 - 2551 
 

พ.ศ. ประเภทของการยายถิ่น 
2548 2549 2550 2551 

ยายภายในภาคเดียวกัน 48.3 51.2 51.5 49.9 
     ยายระหวางจังหวัด 16.9 16.1 17.6 16.9 
     ยายภายในจังหวัด 31.4 35.1 33.9 33.0 
ยายระหวางภาค 49.6 46.1 46.5 48.4 
     ยายมาจาก กทม. 23.3 20.2 23.1 21.1 
     ยายมาจากภาคกลาง 14.4 10.8 11.3 13.8 
     ยายมาจากภาคเหนือ 3.5 4.4 3.3 4.0 
     ยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.5 8.4 6.0 6.8 
     ยายมาจากภาคใต 2.9 2.3 2.7 2.7 
ยายมาจากตางประเทศ 2.0 2.7 2.1 1.7 

 

6. เหตุผลของการยายถิ่น 
เหตุผลของการยายถ่ินที่มีสัดสวนสูงสุดคือ 

เหตุผลดานครอบครัว รอยละ 54.7 โดยสัดสวนของ
ผูที่กลับภูมิลําเนาและยายเพราะติดตามครอบครัว  
มีสัดสวนใกล เคียงกัน  คือประมาณรอยละ  26 
รองลงมาคือเหตุผลดานการงาน รอยละ 21.7 ซ่ึง
เหตุ ผลที่ ย า ย เพื่ อหางานมากกว า ย า ย เพราะ 
เปลี่ยนงาน ประมาณ 1 เทา สวนเหตุผลอ่ืนที่เหลือมี
นอยกวารอยละ 10 

 
 

แผนภูมิ 6 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามเหตุผลของ 
                  การยายถิ่น พ.ศ. 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.  การกลับภูมิลําเนา 
ผูยายถ่ิน 1.8 ลานคน มีผูที่กลับภูมิลําเนา

ในชวง 1 ป นับตั้งแตยายมาอยูสถานที่อยูปจจุบัน
ประมาณ 4 ใน 5 (รอยละ 83.0) และไมเคยกลับรอยละ 17.0
สําหรับพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลําเนา พบวา 
ผูยายถ่ินเดินทางดวยรถยนตสวนตวัสูงเปนอนัดับหนึ่ง 
(รอยละ 34.6)  รองลงมาคือรถโดยสารไมปรับอากาศ 
รอยละ 31.7 และรถโดยสารปรับอากาศ รอยละ 22.4 
นอกนั้น คือ โดยสารรถไฟ เครื่องบิน และอื่น ๆ 
8.  การสงเงิน/สงของ 

ผูยายถ่ินอายุ 15 ปขึ้นไป (1.6 ลานคน) เปน  
ผูที่สงเงิน/สงของ(รวมการนําไปใหดวยตนเอง)ใหผูอ่ืน 
จํานวน 4.2 แสนคน (รอยละ 25.5) โดย 3 ใน 4 ของ
ผูรับเงิน/ส่ิงของ ปลายทาง คือบิดา/มารดา (รอยละ 74.6) 
รองลงมาคือ บุตร และสามี/ภรรยา รอยละ 15.4  และ 
6.6 ตามลําดับ โดยผูยายถ่ินสวนใหญนําเงิน/ส่ิงของ ไปให
ดวยตนเอง รองลงมาคือ สงผานทางธนาคารและไปรษณีย  
แผนภูมิ 7 รอยละของผูรับเงิน/สิ่งของปลายทาง พ.ศ.2551 
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รอยละ 

ผูรับ 


