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คํานํา  
ขอมูลดานการยายถิ่นของประชากรมีความสําคัญและจําเปนตอ

การกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ เน่ืองจากการยายถ่ินที่อยูของ

ประชากร เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรใน

พื้นที่ตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอความหนาแนนของประชากร หากขาดการ

บริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับจํานวนประชากรที่มีอยูจริงในแตละพ้ืนที่ 

ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอประชากรทั้งทางตรงและทางออม เชน ปญหา

ความแออัดของที่อยูอาศัย ปญหาทางดานสภาพแวดลอมและภาวะมลพิษ 

ปญหาการกําจัดขยะ ปญหาความไมปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และ

ปญหาดานการใหบริการสาธารณสุข และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคให

เพียงพอตอความตองการของประชากร เปนตน  

ดังนั้นเพื่อใหประเทศมีขอมูลพ้ืนฐานในเรื่องดังกลาว  สํานักงาน

สถิติแหงชาติ จึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการสํารวจการยายถิ่นของ

ประชากรในไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559  และหวังวา

รายงานฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ที่จะนําขอมูลไปใช 
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ใตท่ัวราช

อาณาจักร

บทสรุปผูบริหาร 
  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการสํารวจการยายถิ่นของประชากร 

พ.ศ. 2559 โดยเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

จากครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานประชากร

และสังคมของผูยายถิ่น สําหรับนําไปใชในการติดตามสถานการณการยายถิ่น

ของประชากร ซึ่งผลการสํารวจสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1.  จาํนวนและอัตราการยายถิ่น  

ผลการสํารวจในป 2559 พบวา ผูยายถิ่นมีจํานวนทั้งสิ้น 7.73 แสนคน 

หรือคิดเปนอัตราการยายถิ่นรอยละ 1.1 จากประชากรทั้งประเทศ (67.51 

ลานคน) เม่ือพิจารณาตามจํานวนผูยายถิ่นและอัตราการยายถิ่น พบวา ภาคกลาง  

มีผูยายถิ่นและอัตราการยายถิ่นสูงที่สุด จํานวน 2.94 แสนคน (รอยละ 1.5 ) สวน

กรุงเทพมหานครมีผูยายถ่ินและอัตราการยายถิ่นนอยที่สุด จํานวน 2.5 หมื่นคน 

(รอยละ 0.3) 

แผนภูมิ 1  จํานวนผูยายถิ่นและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามภาค  

      
 
 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามพื้นที่   =  จํานวนผูยายถิ่นในแตละพื้นที่  x  100 

                                                     ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที่ 

หนวย : แสนคน 

ภาค 

หนวย : รอยละ 
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2. เพศและกลุมอายุ 

เมื่อพิจารณาอัตราการยายถิ่นตั้งแตป 2555 – 2559 พบวา อัตรา

การยายถิ่นมีแนวโนมลดลงจาก รอยละ 2.1 ในป 2555 เปนรอยละ 1.1 ในป 

2559 และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมลดลง

เชนเดียวกับภาพรวม คือเพศชายลดลงจากรอยละ 2.3 ในป 2555 เปนรอยละ 

1.2 ในป 2559 และเพศหญิงลดลงจากรอยละ 2.0 ในป 2555 เปนรอยละ 

1.1 ในป 2559 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบอัตราการยายถิ่น จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2555 – 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามเพศ  =   จํานวนผูยายถิ่นแตละเพศ    x  100 

                                                    ประชากรทั้งสิน้แตละเพศ 
 

 

 

 

 

 

หนวย : รอยละ 

พ.ศ. 

หนวย : รอยละ 
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หนวย : พันคน 

กลุมอาย ุ

หนวย : รอยละ 
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2558 อัตราการยายถ่ิน 2559 อัตราการยายถ่ิน

ในป 2559 กลุมวัยที่มีการยายถิ่นมากที่สุดคือ กลุมวัยผูใหญ (25 - 59 ป) 

ซึ่งเปนวัยทํางานมีจํานวน 4.21 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 54.5 ของผูยายถิ่น

ทั้งหมด รองลงมาคือ กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) มีจํานวน 2.33 แสนคน (รอยละ 

30.1) กลุมวัยเด็ก (0-14 ป) มีจํานวน 9.09 หมื่นคน (รอยละ 11.8) และกลุม

วัยผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีจํานวน 2.80 หมื่นคน (รอยละ 3.6) 

หากพิจารณาตามอัตราการยายถิ่น พบวา กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) 

จะมีอัตราการยายถิ่นสูงที่สุด (รอยละ 2.4) รองลงมือ กลุมวัยผูใหญ (25 – 59 ป) 

(รอยละ 1.2) กลุมวัยผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีอัตราการยายถิ่นนอยที่สุด (รอยละ 

0.3) หากเปรียบเทียบกับการสํารวจในปที่ผานมา (พ.ศ. 2558) พบวา อัตรา

การยายถ่ินสวนใหญของทุกกลุมวัยมีสัดสวนลดลง ยกเวนกลุมวัยผูสูงอายุ              

มีสัดสวนเพิ่มข้ึน (แผนภูมิ 3) 

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามกลุมอายุ  

              พ.ศ. 2558 - 2559        
 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามกลุมอายุ  =    จํานวนผูยายถิ่นในแตละกลุมอายุ    x  100 

                                                           ประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุมอายุ 
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หมายเหตุ : อัตราการยายถิ่นตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ    =      จํานวนผูยายถิ่นในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ        x  100 

                                                                            จํานวนประชากรทั้งสิ้นในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
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หนวย : พนัคน หนวย : รอยละ 

3. ระดับการศึกษา 

ในป 2559 พบวา ผูยายถิ่นที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เปนผูที่สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการยายถิ่นสูงที่สุด 1.83 แสนคน 

(หรือคิดเปนอัตราการยายถิ่นรอยละ 2.1) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 1.53 แสนคน (รอยละ 1.5) ระดับประถมศึกษา 1.37 แสนคน (รอยละ 

1.2) ระดับอุดมศึกษา 1.26 แสนคน (รอยละ 1.3) ระดับต่ํากวาประถมศึกษา 

5.35 หมื่นคน (รอยละ 0.4) และไมมีการศึกษา 2.93 หมื่นคน (รอยละ 1.2)   

แผนภูมิ 4  จํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามระดับการศกึษาที่สําเร็จ          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา 

ที่สําเร็จ 
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4. ประเภทของการยายถิ่น 

เม่ือพิจารณาตามประเภทของการยายถิ่น พบวา ผูยายถิ่นภายใน

ภาคเดียวกันมีจํานวนมากกวาผูยายถิ่นระหวางภาค (5.21 แสนคน และ 2.32 

แสนคน ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจในปที่ผานมา (พ.ศ. 

2558) การยายถิ่นภายในจังหวัดมีแนวโนมลดลง  

ตาราง 1  เปรียบเทียบจํานวนผูยายถิ่น จําแนกตามประเภทของการยายถ่ิน  

            พ.ศ. 2555 - 2559 

ประเภทของการยายถิ่น 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 

ยอดรวม 1,462,048 1,181,036 898,697 934,215 773,009 

ยายภายในภาคเดียวกัน 725,729 635,002 503,054 540,697 520,902 

ยายระหวางจังหวัด 269,048 241,239 157,111 159,290 151,850 

ยายภายในจังหวัด 456,681 393,764 345,943 381,407 369,052 

ยายระหวางภาค 692,926 504,990 350,216 335,588 232,103 

ยายมาจากตางประเทศ 43,393 41,044 45,427 57,930 20,004 
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การงาน การศึกษา ยายที่อยูอาศัย ครอบครัว สุขภาพ อื่นๆ

5. สาเหตุของการยายถิ่น 

เมื่ อสอบถามถึ งสาเห ตุของการย ายถิ่น  พบว า รอยละ 34.7                   

ดวยสาเหตุการงาน เชน หางานทํา หนาที่การงาน หรือตองการเปลี่ยนงาน 

เปนตน รองลงมาคือดานครอบครัว เชน ติดตามคนในครอบครัว หรือกลับ

ภูมิลําเนา เปนตน รอยละ 33.2 และสาเหตุในดานอื่นๆ ไดแก ดานที่อยูอาศัย

รอยละ 17.4 ดานการศึกษารอยละ 6.4 ดานสุขภาพรอยละ 3.7 ที่เหลือเปน

สาเหตุอื่นๆ เชน เพื่อดูแลผูอื่น ขาดคนดูแล เปนตน 

แผนภูมิ 5  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสาเหตุของการยายถิ่น      
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สารบัญ 

  หนา 
 

คํานํา i 

บทสรุปผูบริหาร iii 

สารบัญแผนภูมิ ix  

สารบัญตาราง  x  

บทนํา  1 

สรุปผลการสํารวจ 9             
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สารบัญแผนภูมิ 
   หนา 

 

แผนภูม ิ 1 จํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามเขตการปกครอง และภาค 9 

แผนภูม ิ 2 เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยายถิ่น  10 

  จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2558 – 2559  

แผนภูม ิ 3 เปรียบเทียบอัตราการยายถ่ิน จําแนกตามระดบัการศกึษาที่สาํเรจ็ 11 

  พ.ศ. 2558 – 2559  

แผนภูม ิ 4 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการสมรส 12 

แผนภูม ิ 5 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการสมรส และเพศ 13 

แผนภูม ิ 6 รอยละของผูยายถิ่น  จําแนกตามอาชีพที่ทํางาน  14 

แผนภูม ิ 7 รอยละของผูยายถิ่น  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมที่ทาํงาน 15 

แผนภูม ิ 8 จํานวนและอัตราการยายถิ่นของผูยายถิ่นระหวางภาค  18 

  จําแนกตามภาค และเขตที่อยูอาศยั   

แผนภูม ิ 9 จํานวนผูยายถ่ิน จําแนกตามถิ่นทีอ่ยูกอนยาย และภาคทีอ่ยู 19 

  ในปจจุบัน   

แผนภูม ิ 10 จํานวนผูยายถ่ินระหวางประเทศ จําแนกตามภาคที่อยูปจจุบัน 20 

  ของผูยายถ่ิน   

แผนภูม ิ 11 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามกระแสของการยายถิ่น และ 21 

  ภาคที่อยูปจจุบันของผูยายถิ่น   

แผนภูม ิ 12 อัตราการยายถิ่นสุทธิ พ.ศ. 2555 - 2559 22 

แผนภูม ิ 13 รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสาเหตขุองการยายถิ่น  23 
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สารบัญตาราง 
   หนา 

 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทาํงาน 15 

  และเพศ  

ตาราง 2 จํานวนผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทาํงาน และ 16 

  ภาคที่อยูในปจจุบัน   

ตาราง 3 จํานวนและอัตราการยายถิ่นของผูยายถิ่นภายในภาคเดียวกัน  17 

  จําแนกตามภาคที่อยูในปจจุบันของผูยายถิ่น   
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บทนํา 

ความเปนมา 

การยายถิ่นที่อยูของประชากร เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอความ

หนาแนนของประชากร ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับ

จํานวนประชากรที่มีอยูจริงในแตละพื้นที่  ยอมกอให เกิดผลกระทบตอ

ประชากรทั้งทางตรงและทางออม เชน ปญหาความแออัดของที่อยูอาศัย

ปญหาทางดานสภาพแวดลอมและภาวะมลพิษ ปญหาการกําจัดขยะ ปญหา

ความไมปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และปญหาดานการใหบริการ

สาธารณสุข และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการ

ของประชากร เปนตน ฉะนั้นขอมูลดานการยายถิ่นของประชากรจึงมี

ความสําคัญและจําเปนตอการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศดังนั้น

เพื่อใหประเทศมขีอมูลพื้นฐานในเรื่องดังกลาว 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเริ่มดําเนินการสํารวจการยายถิ่นของ

ประชากรครั้งแรกใน พ.ศ.2517 โดยทําการสํารวจเฉพาะการยายเขาสู

กรุงเทพมหานคร ตอมาในป 2526-2533 ไดขยายขอบขายการสํารวจเปนการ

ยายเขาสูจังหวัดที่อยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดใน

สวนภูมิภาคซึ่งกําหนดใหเปนเมืองหลักในการพัฒนา และตั้งแตป 2535 จนถึง

ปจจุบัน ไดขยายขอบขายการสํารวจใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
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คํานิยาม 

1. การยายถ่ิน หมายถึง การยายสถานที่อยูอาศัยจากเขตเทศบาลอื่น 

หรืออบต.อื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเปนที่อยูอาศัยครั้งสุดทายมายังเขต

เทศบาลหรืออบต. ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูปจจุบันที่ กําลังถูกสัมภาษณ ระหวาง                

1 ตลุาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 

การเปลี่ยนเขตเทศบาลหรืออบต. เนื่องจากการขยายเขตเทศบาล

หรือแยกหมูบาน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยูประจําที่เดิม และการยาย

สถานที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไมนับวาเปนการยายถิ่น 

ผูยายถิ่นระหวางจังหวัด หมายถึง ผูซึ่งจังหวัดที่เคยอยูครั้งสุดทายกอน

ยายตางกับจังหวัดที่อยูในขณะสํารวจ 

ผูยายถิ่นระหวางภาค หมายถึง ผูซึ่งภาคที่เคยอยูครั้งสุดทายกอน

ยายตางกับภาคที่อยูในขณะสํารวจ 

2. คาบเวลาสํารวจ  

การสํารวจไดดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคมถึง 

ธันวาคม 2559 

3. คุมรวมการสํารวจ  

ประชากรที่อาศัยอยูในครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล

ประเภทคนงาน 

4. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนซึ่งอาศัยเปน

ประจําในบ านหรือสถานที่ อยู เดี ยว กัน  ทั้ งนี้ ไม คํ านึ งถึ งว าบุคคลนั้ น 

จะมีความสัมพันธฉันทญาติพี่นองหรือไมก็ตาม  

สถานที่อยูแหงหนึ่งหรือในบานเลขที่หนึ่ง อาจประกอบดวย

ครัวเรือนเดียว หรือหลายครัวเรือนก็ได หรือครัวเรือนหนึ่งอาจมีสมาชิกอาศัย

อยูในบานหลายหลัง หรือหลายหองก็ได แตจะตองอยูในบริเวณ หรือรั้ว

เดียวกัน หรือหองติดกัน 
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5. ครัวเรือนสวนบุคคล หมายถึง ประกอบดวยครัวเรือนหนึ่งคน คือ 

บุคคลเดียวซึ่งหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครองชีพ

โดยไมเกี่ยวกับผูใดซึ่งอาจพํานักอยูในเคหสถานเดียวกัน หรือครัวเรือนที่มี

บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกันจัดหา และใชสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการ

ครองชีพรวมกัน ครัวเรือนสวนบุคคลอาจอาศัยอยูในเคหะที่ เปนเรือนไม  

ตึกแถว  หองแถว  หองชุด  เรือแพ  เปนตน 

6. ครัวเรือนกลุมบุคคล 

6.1 ประเภทคนงาน ไดแก ครัวเรือนซึ่งประกอบดวย บุคคล

หลายคนอยูกินรวมกันในที่อยูแหงหนึ่ง เชน ที่พักคนงาน เปนตน 

6.2 ประเภทสถาบัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหลายคนอยูรวมกันใน

สถานที่อยูแหงหนึ่ง เชน สถานที่กักกัน วัด กรมทหาร โดยไมแยกที่อยูเปน

สัดสวนเฉพาะคนหรือเฉพาะครัวเรือน นักเรียนที่อยูประจําที่โรงเรียนหรือใน

หอพักนักเรียน เปนตน ไมอยูในคุมรวมของการสํารวจนี้ 

7. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง 

7.1 ผูที่อาศัยอยูเปนประจําในครวัเรือนและอยูในวันสัมภาษณ 

7.2 ผูที่อาศัยอยูเปนประจําในครัวเรือน แตในวันสัมภาษณ ไดไปที่

อื่นชั่วคราวโดยไมมีวัตถุประสงคจะไปอยูประจําที่อ่ืน และมีลักษณะอยางใด

อยางหนึ่งดังนี้ 

1) จากไปที่อื่นชั่วคราวมีระยะเวลานอยกวา 3 เดือน นับจาก

วันที่จากไปถึงวันที่ทําการสํารวจ (ยกเวน ผูที่ไปทํางาน และเรียนหนังสือ) 

2) จากไปเพื่อศึกษา อบรม ดูงานตางประเทศนอยกวา 6 

เดือนที่ไมใชผูที่ไปทํางานนับจากวันที่จากไปถึงวันที่ทําการสํารวจ 

3) จากไปเกิน 3 เดือน แตไมมีที่อยูอาศัยประจําที่อื่น เชน   

ไปทํางานในเรือ 4 เดอืน เซลลแมน เปนตน 



การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 4

4) จากไปทํางานและกินอยูที่อื่นชั่วคราวไมเกิน 30 วันนับจาก

วันไปถึงวันกําหนดกลับ เชน คนไปตัดออย ฯลฯ 

5) ผูที่มาอยูชั่วคราวเกิน 3 เดอืน 

8. ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่

ไดรับ (ไมรวมวิชาชีพระยะสั้นที่ไมมีวิชาสามัญสอน เชน ตัดผม ตัดเสื้อ ซอม

วิทยุซอมโทรศพัทมือถือ เปนตน) 

8.1 ไมมีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน 

หรือไมเคยไดรับการศกึษา 

8.2  ตํ่ากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํา

กวาชั้นประถมปที่ 6 หรือช้ันประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดมิ 

8.3  สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต

ชั้นประถมปที่ 6 หรือช้ันประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จ

ระดบัการศึกษาที่สูงกวา 

8.4  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนตน  หมายถึง บุคคลที่สําเร็จ

การศึกษาตั้งแตชั้น ม.3  ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับ

การศึกษาที่สูงกวา 

8.5  สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1) สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท

สามัญศึกษาต้ังแตชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับ

การศึกษาที่สูงกวา 

2) อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษาหรือวิชาชีพที่เรียนตอจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

โดยมีหลักสูตรไมเกิน 3 ป และไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 
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3) วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา

ประเภทวิชาการศึกษา (การฝกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาขึ้นไปแตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 

8.6  อุดมศึกษา 

1) สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สําเรจ็การศึกษาประเภท

สามัญศึกษาหรือสายวิชาการ โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 

โท เอก  

2) สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง หรือ

เทียบเทาอนุปริญญา ปรญิญาตรี 

3) สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา

ประเภทวิชาการศึกษา และไดรับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตร ี 

8.7 อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือ

การฝกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไม เกิน  1 ป  และไดรับ

ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสําเร็จการศึกษา พื้นความรูของผูเขาเรียนได

กําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยางต่ําตองจบประถม

ปที่ 4 หรือเทียบเทา 

8.8 อื่นๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้นได 

9. สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหวางชายกับหญิงในการ

เปนสามีภรรยา โดยแบงเปนดังนี้ 

9.1 โสด ไดแก ผูที่ยังไมเคยสมรส 

9.2 สมรส ไดแก ผูที่อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา ไมวาจะทําการ

สมรสกันถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม และแมวาระหวางไปสํารวจทั้งสามี
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ภรรยาจะไมไดอยูดวยกัน แตยังมีความสัมพันธฉันทสามีภรรยา เชน สามีไป

ทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศ 

9.3 มาย ไดแก ผูที่คูสมรสไดตายไปแลว และขณะนี้ยังไมไดสมรส

ใหม 

9.4 หยา ไดแก สามีภรรยาที่หยากันโดยถูกตองตามกฎหมาย 

9.5 แยกกันอยู ไดแก ผูที่มิไดอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาแลว แต

ยังไมไดหยากันตามกฎหมาย รวมทั้งผูที่ไมไดสมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย  

แตไมไดอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาแลว 

9.6 เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ ไดแก ผูที่สมรสแตไมทราบวา

สถานภาพใด สําหรับ “แมช”ี ใหใชหลักปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา 

           10. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู 

บุคคลสวนมากมีอาชีพเดียว สําหรับบุคคลที่ในสัปดาหแหงการสํารวจมีอาชีพ

มากกวา 1 อาชีพใหนับอาชีพที่มีช่ัวโมงทํางานมากที่สุด ถาชั่วโมงทํางานแตละ

อาชีพเทากันใหนับอาชีพที่มีรายไดมากกวา ถาชั่วโมงทํางานและรายไดที่ไดรับ

จากแตละอาชีพเทากัน ใหนับอาชีพที่ผูตอบสัมภาษณพอใจมากที่สุด ถาผูตอบ

สัมภาษณตอบไมไดใหนับอาชีพที่ไดทํามานานที่สุด  

11. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได

ดําเนินการโดยสถานประกอบการที่บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู หรือประเภทของ

ธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ ถาบุคคลหนึ่งมี

อาชีพมากกวาหนึ่งอยาง ใหบันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว 



การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 7 

12. สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานใน

สถานที่ที่ทํางานหรือธุรกิจ แบงออกเปน 5 ประเภท คือ  

12.1 นายจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผล

กําไร หรือสวนแบง และไดจางบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจาง 

12.2 ป ระกอบธุ รกิจส วนตั ว โดยไม มี ลู กจ าง  หมายถึ ง               

ผูประกอบธุรกิจของตนเองโดยลําพังผูเดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมารวมกิจการ

ดวยเพื่อหวังผลกําไร หรือสวนแบงและไมไดจางลูกจางแตอาจมีสมาชิกใน

ครัวเรือนหรือผูฝกงานมาชวยทํางานโดยไมไดรบัคาจาง หรือคาตอบแทนอยาง

อื่นสําหรับงานที่ทํา 

12.3 ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง หมายถึง ผูที่

ชวยทํางานโดยไมไดรับคาจางในไรนาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกใน

ครวัเรือน 

12.4 ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดยไดรับคาจางเปนรายเดือน  

รายสัปดาห  รายวัน  รายชิ้น  หรือเหมาจาย  คาตอบแทนที่ไดรับจากการ

ทํางาน  อาจจะเปนเงิน หรือสิ่งของ  

ลูกจางแบงออกเปน 3 ประเภท 

1) ลูกจางรัฐบาล  หมายถึง ขาราชการ พนักงานเทศบาล  

พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดจนลูกจางประจํา และชั่วคราวของ

รัฐบาล 

2) ลูกจ างรัฐวิสาหกิจ  หมายถึ ง ผู ที่ ทํ างานให กับ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

3)  ลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับเอกชน หรือ

ธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผูที่รับจางทํางานบาน  
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12.5 การรวมกลุม หมายถึง กลุมคนที่มารวมกันทํางานโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือพึ่งตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแตละคนมีความ

เทาเทียมกันในการกําหนดการทํางานทุกขั้นตอนไมวาเปนการลงทุน การขาย 

งานอื่นๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบงรายไดใหแกสมาชิกตามที่ตกลงกัน 

(การรวมกลุมดังกลาวอาจจดทะเบียนจัดต้ังในรูปของสหกรณหรือไมก็ได)  

13.  ครัวเรือนเดิม หมายถึง ครัวเรือนสุดทายของผูยายถิ่นกอนที่              

ผูยายถิ่นยายมาอาศัยอยูในครวัเรือนปจจุบัน 

14.  ครัวเรือนอื่น หมายถึง ครัวเรือนที่นอกเหนือจากครัวเรือนเดิมและ

ครวัเรือนปจจุบัน 
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ในเขตเทศบาล 

3.78 แสนคน 

(รอยละ 48.9) 

นอกเขตเทศบาล 

3.95 แสนคน 

(รอยละ 51.1) 

ผูยายถิ่นท่ัวประเทศ 

7.73 แสนคน 

(รอยละ 1.1) 

หนวย : แสนคน หนวย : รอยละ 

0.25

2.94

1.36
1.82

1.36

0.3

1.5

1.2
1.0

1.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
อัตราการยายถ่ิน

กรงุเทพ

มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก

เฉยีงเหนือ

ใต

สรุปผลการสํารวจ 
 

1. จํานวนและอัตราการยายถิ่น  

ผลการสํารวจในป 2559 พบวา ผูยายถ่ินมีจํานวนทั้งสิ้น 7.73 แสนคน 

หรือคิดเปนรอยละ 1.1 จากประชากรทั้งประเทศ (67.51 ลานคน) โดยเปนการ

ยายถิ่นมาอยูในเขตเทศบาลจํานวน 3.78 แสนคน และนอกเขตเทศบาล 3.95 

แสนคน หากพิจารณาอัตราการยายถิ่นในแตละภูมิภาค พบวา ภาคกลางและ

ภาคใตมีอัตราการยายถิ่นสูงที่สุด คือ รอยละ 1.5 รองลงมาเปนภาคเหนือ รอยละ 

1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 1.0 และกรุงเทพมหานคร รอยละ 0.3 

แผนภูมิ 1  จํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามเขตการปกครองและภาค         
 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นระหวางพื้นที่  =  จํานวนผูยายถิ่นในแตละพื้นที่  x  100 

                                          ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที่ 

 

 

 

ผูยายถิ่น   หมายถึง ผูที่ยายสถานที่อยูอาศัยจากเขตเทศบาลอื่นหรืออบต.อื่น หรือจากประเทศอื่น ซึ่งเปนที่อยูอาศยั 

                          คร้ังสุดทายมายังเขตเทศบาลหรืออบต. ซึ่งเปนพื้นที่ท่ีอยูปจจุบัน ในระหวาง 1 ตุลาคม 2558 ถึง  

                        30 กันยายน 2559 
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115.1
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28.0

1.0

3.2

1.4
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2.0

3.0

4.0

0.0

200.0

400.0

600.0

0 - 14 15 - 24 25 - 59 60 ปขึ้นไป

2558 จํานวน 2559 จํานวน

2558 อัตราการยายถ่ิน 2559 อัตราการยายถ่ิน

2. เพศและกลุมอายุ 

ในป 2559 กลุมวัยที่มีการยายถ่ินมากที่สุดคือ กลุมวัยผูใหญ (25 - 59 ป) 

ซึ่งเปนวัยทํางานมีจํานวน 4.21 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 54.5 ของผูยายถ่ิน

ทั้งหมด รองลงมาคือ กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) มีจํานวน 2.33 แสนคน (รอยละ 

30.1) กลุมวัยเด็ก (0-14 ป) มีจํานวน 9.09 หมื่นคน (รอยละ 11.8) และกลุมวัย

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีจํานวน 2.80 หมื่นคน (รอยละ 3.6) 

หากพิจารณาตามอัตราการยายถิ่น พบวา กลุมวัยเยาวชน (15 – 24 ป) 

จะมีอัตราการยายถิ่นสูงที่สุด (รอยละ 2.4) รองลงมือ กลุมวัยผูใหญ (25 – 59 ป) 

(รอยละ 1.2) กลุมวัยผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีอัตราการยายถิ่นนอยที่สุด (รอยละ 

0.3) 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการยายถิ่น จําแนกตามกลุมอายุ  

               พ.ศ. 2558 - 2559             
 

 

 

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามกลุมอายุ  =    จํานวนผูยายถิ่นในแตละกลุมอายุ    x  100 

                                                           ประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุมอายุ 

หนวย : พนัคน 

กลุมอายุ 

หนวย : รอยละ 
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0.0 1.0 2.0 3.0

ไมมกีารศึกษา

ต่ํากวาประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อุดมศึกษา

1.2
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1.9

2.3

1.7
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3. ระดับการศึกษา 

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูยายถิ่น พบวา สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงที่สุด (รอยละ 2.1) รองลงมาคือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 1.5) ระดับอุดมศึกษา (รอยละ 1.3) ระดับ

ประถมศึกษา (รอยละ 1.2) และผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาและไมมี

การศึกษามีเพียงรอยละ 1.6 

เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการสํารวจปที่ผานมา พบวา ผูยายถิ่นที่

สําเรจ็การศึกษาทุกระดับ มีอัตราลดลง  

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบอัตราการยายถิ่น จําแนกตามระดับการศกึษาที่สําเร็จ  

              พ.ศ. 2558 – 2559          
 
 
หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ  =    จํานวนผูยายถิ่นในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ    x  100 

                                                                            ประชากรทั้งสิน้ในแตละระดับการศกึษาที่สําเร็จ  
  

 

หนวย : รอยละ 

การศกึษาที่สําเร็จ 
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โสด
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51.6%
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หยา
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4.0%
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ชาย หญิง

โสด สมรส มาย หยา แยกกันอยู เคยสมรส

แตไมทราบ

สถานภาพ

4. สถานภาพสมรส 

ผูยายถิ่นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป เปนผูที่สมรสรอยละ 51.6  โสดรอยละ 

39.1 สวนที่เหลือรอยละ 9.3 เปนผูที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ ไดแก แยกกันอยู 

รอยละ 4.0 มายรอยละ 3.4 หยารอยละ 1.8 และเคยสมรสแตไมทราบ

สถานภาพ รอยละ 0.1 

แผนภูมิ 4  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามเพศ พบวา ผูยายถิ่น ที่สมรสเปนเพศหญิงสูงกวาเพศ

ชาย (รอยละ 52.4 และ 50.8 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูยายถิ่นที่เปนโสด และหยา เพศ

ชายจะสูงกวาเพศหญิง กลาวคือ สถานภาพโสด เปนเพศชายรอยละ 42.6 เพศหญิง 

รอยละ 35.4 และสถานภาพหยา เพศชายรอยละ 2.2 เพศหญิง รอยละ 1.4 

แผนภูมิ 5  รอยละของผูยายถิ่น  จําแนกตามสถานภาพสมรส และเพศ 

  

 
    

หนวย : รอยละ 

สถานภาพ

สมรส 
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27.1พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา

ชางฝมือและผูปฎิบัตงิานที่เก่ียวของ

ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน

ผูปฎิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร 
  ปาไม และประมง

ผูควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักร 
และผูประกอบการดานการประกอบ

เสมียน

เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพ
ที่เก่ียวของกับดานตางๆ

ผูประกอบวิชาชพีดานตางๆ

ผูจัดการ ขาราชการะดบัอาวุโส
และผูบญัญัติกฎหมาย

5. อาชีพ 

เมื่อจําแนกผูยายถิ่นที่มีงานทํา 4.90 แสนคน ตามลักษณะอาชีพที่ทํา

พบวา เปนพนักงานบริการและผูจําหนายสินคา 1.33 แสนคน หรือคิดเปน           

รอยละ 27.1 ของจํานวนผูยายถิ่นที่มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ ชางฝมือและ

ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 7.69 หมื่นคน  ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 7.23 หมื่นคน 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ปาไม และประมง 7.22 หมื่นคน ผูควบคุม

เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูประกอบการดานการประกอบ 6.40 

หมื่นคน เสมียน 2.46 หม่ืนคน เจาหนาที่ เทคนิค และผูประกอบวิชาชีพที่

เก่ียวของกับดานตางๆ 2.04 หมื่นคน ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 1.34 หมื่นคน 

และผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย 1.31 หมื่นคน  

แผนภูมิ 6  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามอาชีพท่ีทํางาน                    

อาชีพ 

หนวย : รอยละ 
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การบริหารฯ

การบริหาร
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การ

ศึกษา

อ่ืนๆ

6. ประเภทอุตสาหกรรม 

เมื่อจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา ผูยายถิ่นทํางานประเภท

อุตสาหกรรมการผลิต 1.04 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 21.2 ของจํานวนผูยายถิ่น

ที่มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต 

และรถจักรยานยนต 9.75 หมื่นคน เกษตรกรรม 8.27 แสนคน ที่พักแรมและ

บริการดานอาหาร 6.16 หมื่นคน การกอสราง 5.33 หมื่นคน การขนสงและ

สถานที่เก็บสินคา 2.04 หมื่นคน กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

1.74 หมื่นคน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคม

ภาคบังคับ 1.33 หมื่นคน การศึกษา 9.9 พันคน ที่เหลือกระจายอยูในประเภท

อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ศิลปะ ความบันเทิง และ

กิจกรรมการจางงานในครัวเรอืนสวนบุคคลฯ เปนตน  

แผนภูมิ 7  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีทํางาน  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

หนวย  : รอยละ 
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7. สถานภาพการทํางาน 

ผูยายถิ่นที่มีงานทําสวนใหญมีสถานภาพการทํางานเปนลูกจาง 3.34 

แสนคน (คิดเปนรอยละ 68.1) ซึ่งในจํานวนนี้เปนลูกจางเอกชน 3.05 แสนคน 

(รอยละ 62.3) รองลงมาคือ ผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลกูจาง 7.96 หมื่นคน 

(รอยละ 16.3) ผูชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง 6.74 หมื่นคน (รอยละ 

13.8) ลูกจางรัฐบาล 2.86 หมื่นคน (รอยละ 5.8) นายจาง 8.47 พันคน (รอยละ 1.7) 

และการรวมกลุม 433 คน (รอยละ 0.1) 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา ผูยายถิ่นเพศชาย สวนใหญมีสถานภาพ

การทํางานเปนลูกจางเอกชนรอยละ 62.4 รองลงมาเปนประกอบธุรกิจสวนตัว

โดยไมมีลูกจาง รอยละ 18.0 และผูชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง 

รอยละ 12.2 สําหรับเพศหญิง สวนใหญมีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางเอกชน

รอยละ 62.1 รองลงมาเปนผูชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง รอยละ 15.9 

และประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง รอยละ 13.9  

ตาราง 1  จํานวนและรอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ 

สถานภาพการทํางาน 
จํานวน (คน) รอยละ 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวม 489,644 282,842 206,802 100.0 100.0 100.0 

นายจาง 8,466 6,233 2,233 1.7 2.2 1.1 

ประกอบธุรกิจสวนตัวโดย 

   ไมมีลูกจาง 

79,606 50,943 28,663 16.3 18.0 13.9 

ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับ 

   คาจาง 

67,389 34,507 32,883 13.8 12.2 15.9 

ลูกจางรัฐบาล 28,652 14,101 14,550 5.8 5.0 7.0 

ลูกจางเอกชน 305,098 176,625 128,473 62.3 62.4 62.1 

การรวมกลุม 433 433 - 0.1 0.2 - 
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เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ผูยายถิ่นสวนใหญเปนลูกจางเอกชน 

โดยทํางานในภาคกลางมากที่สุด 1.56 แสนคน (รอยละ 51.0) รองลงมาคือ 

ภาคใต 5.21 หมื่นคน (รอยละ 17.1) ภาคเหนือ 4.44 หม่ืนคน (รอยละ 14.6)             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.95 หมื่นคน (รอยละ 12.9) และกรุงเทพมหานคร 

1.35 หมื่นคน (รอยละ 4.4)  

ตาราง 2  จํานวนผูยายถิ่น จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และภาคที่อยูในปจจุบัน  
หนวย : คน 

  

สถานภาพการทํางาน 

  

ภาคที่อยูในปจจุบัน 

กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก- ใต 

มหานคร     เฉียงเหนอื   

รวม 18,468 208,732 81,653 97,727 83,063 

นายจาง 1,827 3,735 469 1,350 1,084 

ประกอบธุรกิจสวนตัวโดย 

   ไมมีลกูจาง 

949 28,369 17,825 19,208 13,255 

ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับ 

   คาจาง 

1,659 12,256 12,875 31,604 8,996 

ลูกจางรัฐบาล 537 8,756 6,080 5,671 7,607 

ลูกจางเอกชน 13,496 155,615 44,405 39,461 52,121 

การรวมกลุม - - - 433 - 
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8. ประเภทและทิศทางการยายถิ่น 
เมื่อพิจารณาผูยายถิ่นตามประเภทของการยายพบวา เปนผูยายภายใน

ภาคเดียวกันมากที่สุด 5.21 แสนคน (รอยละ 67.4)  ในจํานวนน้ีเปนผูยายถ่ิน
ภายในจังหวัด 3.69 แสนคน (รอยละ 47.7) ผูยายถิ่นระหวางจังหวัด 1.52  
แสนคน (รอยละ 19.6) รองลงมาเปนผูยายถิ่นยายระหวางภาคจํานวน 2.32 
แสนคน (รอยละ 30.0)  สําหรับผูยายถิ่นมาจากตางประเทศมีจํานวนนอยที่สุด 
2.00 หมื่นคน (รอยละ 2.6) 

8.1 การยายถิ่นภายในภาคเดียวกัน 
จากผลการสํารวจ พบวา ผูยายถิ่นที่ยายภายในภาคเดียวกัน 5.21  

แสนคนนั้น เปนผูยายถิ่นที่อยูในภาคกลางมากที่สุด คือ 2.02 แสนคน รองลงมา
คือ ภาคใต 1.13 แสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.08 แสนคน ภาคเหนือ 
9.23 หมื่นคน แตเมื่อพิจารณาตามอัตราการยายถิ่นภายในภาคเดียวกัน พบวา 
ภาคใตมีอัตราการยายถิ่นภายในภาคเดียวกันมากที่สุด (รอยละ 1.2) รองลงมาคือ 
ภาคกลาง (รอยละ 1.0)  ภาคเหนือ (รอยละ 0.9) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รอยละ 0.6) 
ตาราง 3  จํานวนและอัตราการยายถิ่นของผูยายถิ่นภายในภาคเดียวกัน จําแนกตาม 

ภาคที่อยูในปจจบัุนของผูยายถิ่น  
หนวย : คน 

ภาคที่อยูในปจจุบัน 
ยายภายในภาคเดียวกัน 

รวม ยายภายในจังหวดั ยายระหวางจังหวัด 

ทั่วราชอาณาจักร 520,902 369,052 151,850 
(0.8) (0.6) (0.2) 

กรุงเทพมหานคร 1/ - - - 
- - - 

ภาคกลาง 201,809 142,622 59,186 
(1.0) (0.7) (0.3) 

ภาคเหนือ 98,280 72,302 25,978 
(0.9) (0.6) (0.2) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 107,726 75,765 31,961 
(0.6) (0.4) (0.2) 

ภาคใต 113,087 78,362 34,725 
(1.2) (0.9) (0.4) 

หมายเหตุ :  1/ การยายสถานที่อยูอาศัยภายในกรุงเทพมหานคร ถือวาไมเปนการยายถิ่น 
                  อตัราการยายถิ่นภายในภาคเดียวกนั   =    จํานวนผูยายถิ่นภายในพื้นที่เดียวกนั      x  100 
                                                                        ประชากรทั้งประเทศเปนรายพื้นท่ี 
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เฉียงเหนือ

ใต

8.2 การยายถิ่นระหวางภาค 

จากจํานวนผูยายถิ่นระหวางภาค 2.32 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 

30.0 ของผูยายถ่ินทั้ งสิ้น พบวา ภาคกลางมีจํานวนผูยายถิ่นระหวางภาค              

มากที่สุด 8.19 หมื่นคน หากพิจารณาตามอัตราการยายถิ่นระหวางภาค พบวา  

ภาคกลางมีอัตราการยายถิ่นระหวางภาค รอยละ 0.4 รองลงมาคือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 0.4 ภาคเหนือ รอยละ 0.3 กรุงเทพมหานคร รอยละ 

0.3 และภาคใต รอยละ 0.2 

แผนภูมิ 8  จํานวนและอัตราการยายถิ่นของผูยายถิ่นระหวางภาค จําแนกตามภาค  

               และเขตที่อยูอาศยั  

 

 

 

 

 

 
                            

 

หมายเหตุ :   อัตราการยายถิ่นระหวางพื้นที่   =    จํานวนผูยายถิ่นระหวางภาคเปนรายพื้นที่      x  100 

                                                                ประชากรทั้งประเทศเปนรายพื้นที่ 

        

 

 

 

ภาค 

หนวย : รอยละ หนวย : พนัคน 

ยายถิน่ 

ภายในภาค

เดียวกัน 

5.21 

แสนคน 

ยายถิน่ 

ระหวาง 

ภาค 

2.32 

แสนคน 

ผูยายถิ่น 

ท้ังหมด 

7.73 แสนคน 
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ยายมาจากภาคใต ยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยายมาจากภาคเหนือ ยายมาจากภาคกลาง

ยายมาจากกรุงเทพมหานคร

เมื่อพิจารณาถิ่นที่อยูกอนยาย  พบวา  ผูยายถ่ินในกรุงเทพมหานคร 

และภาคกลาง เปนผูที่ยายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด สําหรับ

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผูที่ยายถ่ินมาจากภาคกลางมากที่สุด  

แผนภูมิ 9  จํานวนผูยายถิ่น จําแนกตามถิ่นที่อยูกอนยายและภาคที่อยูในปจจุบัน  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคที่อยูปจจุบัน 

หนวย : พันคน 
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ผูยายถิ่น 

ระหวางประเทศ 

2.00 หม่ืนคน 

ภาคกลาง 

1.04 หมืน่คน (รอยละ 0.05) 

ภาคเหนือ 

3.28 พันคน (รอยละ 0.03) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.87 พันคน (รอยละ 0.02) 

ภาคใต 

3.41 พันคน (รอยละ 0.04) 

8.3 การยายถิ่นระหวางประเทศ 

ผูที่ยายถิ่นมาจากตางประเทศมีทั้งสิ้น 2.00 หมื่นคน ในจํานวนนี้เปน           

ผูที่ปจจุบันอาศัยอยูในภาคกลางมากที่สุด 1.04 หมื่นคน (คิดเปนอัตราการยายถิ่น

รอยละ 0.05) รองลงมาคือภาคใต 3.41 พันคน (รอยละ 0.04) ภาคเหนือ 3.28 

พันคน (รอยละ 0.03) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.87 พันคน (รอยละ 0.02)  

แผนภูมิ 10 จํานวนและอัตราการผูยายถิ่นระหวางประเทศ  

                จําแนกตามภาคที่อยูปจจุบันของผูยายถิ่น         
 

หมายเหตุ :   อัตราการยายถิ่นระหวางประเทศ   =    จํานวนผูยายถิ่นระหวางประเทศเปนรายพื้นที่      x  100     

                                                                       ประชากรทั้งประเทศเปนรายพื้นที่ 
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39.3 26.2

56.2 57.8

46.3

13.4 15.1 16.1 16.2 6.9

4.5 5.7 6.6 3.5 4.6

ท่ัวราช

อาณาจกัร

กรุงเทพ

มหานคร

กลาง เหนือ ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ใต

ยายออกจากในเขตเทศบาล

ยายออกจากนอกเขตเทศบาล

ไปในเขตเทศบาล ไปนอกเขตเทศบาล ไปตางประเทศ

ไปในเขตเทศบาล ไปนอกเขตเทศบาล ไปตางประเทศ

9. กระแสการยายถิ่น 

กระแสการยายถิ่น คือการยายถิ่นระหวางพื้นที่ เพื่อใหมีรายไดหรือ

ความเปนอยูที่ดีข้ึน การยายถิ่นสวนมากจะเปนการยายถิ่นจากพื้นที่ที่มีรายได

ต่ําไปสู พ้ืนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากกวา ดังนั้น ผูที่อาศัยอยูนอกเขต

เทศบาล มีโอกาสที่จะยายถิ่นมากกวาผูที่อาศัยในเขตเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการสํารวจที่พบวา การยายถิ่นออกจากนอกเขตเทศบาล มีสูงกวาครึ่งหนึ่ง

ของการยายถิ่นทั้งหมด (รอยละ 57.2) และเมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา                

ผูที่ยายถิ่นจากกรุงเทพมหานครนั้น มีการยายถิ่นเขาไปอาศัยอยูในเขตเทศบาล

สูงกวายายถิ่นเขาไปอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 71.9 และรอยละ 28.1 

ตามลําดับ) สําหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการยายถ่ินออกจาก

นอกเขตเทศบาลสูงกวาการยายถิ่นออกจากในเขตเทศบาลอยางเห็นไดชัด (รอยละ 

78.9 และรอยละ 77.5 ตามลําดับ) 

แผนภูมิ 11  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามกระแสของการยายถิ่น และภาค 

ที่อยูปจจบัุนของผูยายถิ่น            
 

หนวย : รอยละ 

ภาค 
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10. การยายถิ่นสุทธิ 

เมื่อพิจารณาอัตราการยายถิ่นสุทธิ พบวา รูปแบบของการยายถ่ินสุทธิของ

แตละภาคในป 2559  พบวา กรุงเทพมหานคร รอยละ 0.3  มีอัตราการยายถิ่น

สุทธิเปนบวก นอกจากนี้  พบวา ในภาคอื่นๆ มีคาติดลบ ซึ่งหมายถึงอัตรา                   

การยายออกมากกวาการยายเขา ภาคใต รอยละ -1.0 ภาคกลาง รอยละ -0.6 

ภาคเหนือ รอยละ -0.6  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ -0.2   

แผนภูมิ 12  อัตราการยายถิ่นสุทธิ พ.ศ. 2555 - 2559 

  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นสุทธ ิ  =   ผูยายถิ่นเขา – ผูยายถิ่นออก  x 100 

                                   ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที่ 

 
 

 

 

 

หนวย : รอยละ 

พ.ศ. 
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ติดตามคนในครอบครัว
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11.  สาเหตุของการยายถิ่น 

จากผลการสํารวจ พบวา สาเหตุของการยายถิ่นที่มีอัตราสูงสุด คือ 

ดานการงาน สวนใหญที่ยายถิ่นเนื่องจากตองการหางานทํามากกวายายเพราะ

หนาที่การงาน (รอยละ 14.3 และ 13.3) รองลงมาดานครอบครัว รอยละ 33.2 

ซึ่งสวนใหญยายถ่ินดวยสาเหตุติดตามครอบครัวสูงเปนอันดับ 1 และกลับ

ภูมิลําเนาสูงเปนอันดับ 2 ตามลําดับ (รอยละ 18.2 และ 14.1)  

แผนภูมิ 13  รอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสาเหตุของการยายถิ่น                           

เหตุผลของการยายถิ่น 

หนวย : รอยละ 

อื่นๆ 

(32.1%) 

ครอบครัว 

(33.2%) 

การงาน 

(34.7%) 
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