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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่น�าเสนอขอ้มลูพื้นฐานเชิงพรรณาวา่ ชาวต่างชาตทิี่อาศัยอยูใ่นประเทศไทยเป็น

ใคร มีจ�านวนเท่าไร กระจายตัวอยู่ที่ไหน และท�าอะไร โดยศึกษาจากชุดข้อมูล 100% ส�ามะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ. 2553 พบว่า ณ วันส�ามะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553 มีชาวต่างชาติซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติ

ไทยทั้งหมด (ยกเว้นชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์) อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 2,581,141 คน เป็นชายร้อยละ 56 

หญิงร้อยละ 44 มีอายุต�่ากว่า 15 ปี 15 – 59 ปีและ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 984 และ 7 ตามล�าดับ ชาวต่างชาติ

จากแต่ละภูมิภาคเป็นชายมากกว่าหญิง 1.1 – 3.1 เท่าตัว ยกเว้นชาวต่างชาติจากอเมริกากลางและใต้ที่เป็นหญิง

มากกว่าชาย ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นร้อยละ 72 ของทั้งหมด  

และมีชาวพม่ามากที่สุด 1.3 ล้านคน ในเรื่องของการกระจายตัว พบว่า มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ทีม่ากทีส่ดุอยูใ่นภาคกลาง (ร้อยละ 40) รองลงมาเป็นกรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 27) จังหวดัทีม่ชีาวต่างชาติ 

อาศัยอยู่มากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 

มีชาวต่างชาติที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 2.3 ล้านคน ร้อยละ 20 ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ท�างาน สัดส่วน 

ชาวต่างชาติที่ไม่ท�างานพบสูงมากในกลุ่มที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

และอเมริกาเหนือ ส่วนใหญ่ของผู้ทีท่�างานมีสถานภาพเป็นลกูจ้างเอกชน (ร้อยละ 78) ผู้ทีท่�างานโดยไม่ได้เป็นลกูจ้าง 

(นายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และสมาชิกของ 

การรวมกลุ่ม) คิดเป็นร้อยละ 16 สถานภาพของการท�างานเหล่านีม้ีความแตกต่างกันบ้างตามกลุ่มของชาวต่างชาติ

ค�าส�าคัญ: ชาวต่างชาติ ส�ามะโนประชากรและเคหะ วันส�ามะโน

*
 รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



186  

Foreigners in Thailand

Patama Vapattanawong
*

Abstract 

This article aimed to describe basic information of foreigners in Thailand: Who, how many, 

where they were and what they did, using data from the 100% sample of the Population and  

Housing Census 2010. The foreigners in this article were defined as people who were not Thai 

nationals, excluding undocumented hill – tribes and ethnic minorities. It was found that there were 

a total of 2,581,141 foreigners residing in Thailand as of September 1, 2010. Fifty – six percent were 

male and 44% were female. Foreigners aged lower than 15, 15 – 59, and 60 years or over accounted  

for 9, 84, and 7% of the population, respectively. Foreigners from regions except Central and South 

America were more male than female, with sex ratios ranging from 1.1 to 3.1 times. The Southeast 

Asian foreigners were the biggest group among non – Thais in Thailand, comprising 72% of the 

total. In addition, Burmese, the most prevalent, accounted for 1.3 million foreigners. It was also 

found that there are foreign residents in all regions of Thailand. The largest proportion of foreigners 

resided in the Central region (40%), while the second most populous site for foreigners was Bangkok 

(27%). The top five provinces by population of foreigners were Bangkok, Samut Sakhon, ChonBuri, 

Samut Prakan, and Pathum Thani. 

There were 2.3 million foreigners aged higher than 15 years. Among them, 20% did not work. 

A high proportion of unemployed foreigners was found among those who were from East Asia, 

Europe, Australia and Oceania, and North America. Most working foreigners (78%) were private 

employees. Those whose working status was not employee (employer, self – employed, unpaid  

family worker, and member of cooperative) accounted for 16%. These working statuses were  

slightly different across regional groups of foreigners.
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บทน�า

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศหน่ึงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงพลเมืองของประเทศน้ันเพียง 

อย่างเดียว หากยังมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยเช่นกัน ปรากฏการณ ์

ที่แต่ละประเทศมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่น้ัน มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยล�าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน ์

ทีก่ารพฒันาการคมนาคม การตดิต่อสือ่สาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท�าให้ผู้คนสามารถเคลือ่นย้ายจากถ่ินทีอ่ยูห่น่ึง 

ไปสู่ถ่ินที่อยู ่ใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส�าหรับประเทศไทยน้ัน จากการท�าส�ามะโนประชากรแบบสมัยใหม่  

มีส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 2543 และ 2553 เท่าน้ันที่มีการรายงานจ�านวนประชากรจ�าแนกตาม

สัญชาติ เนื่องจากมีการถามถึงสัญชาติของประชากรที่แจงนับได้ ณ วันส�ามะโนนั่นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในขณะที่

แจงนับประชากรทั้งหมด ณ 1 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้ 17.1 ล้านคน เป็นประชากรสัญชาติไทย 16.9 ล้านคน และ

ไม่ใช่สัญชาติไทย 0.2 ล้านคน ประชากรสัญชาติไทยเพิ่มขึ้นเป็น 60.2 ล้านคน และไม่ใช่สัญชาติไทยเพิ่มขึ้นเป็น 0.7 

ล้านคน เมือ่วนัส�ามะโน 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ส�าหรบั ณ วนัส�ามะโนครัง้ล่าสดุ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 นับประชากร

สัญชาติไทยและไม่ใช่ไทยได้ 63.3 และ 2.6 ล้านคน ตามล�าดับ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.; ส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ, 2545; ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จะเห็นได้ว่าจ�านวนประชากรไม่ใช่สัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน 

ในช่วงเวลา 40 ปี ซึ่งสัดส่วนประชากรไม่ใช่สัญชาติไทยเมื่อเทียบกับประชากรที่แจงนับได้ทั้งหมดไม่เพิ่มขึ้นเลย 

ในช่วง 30 ปีแรก (ร้อยละ1.3 เมื่อปี 2513 และร้อยละ 1.2 เมื่อปี 2543) แต่เมื่อปี 2553 สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ 3.9 หรือกว่า 3 เท่าตัวทีเดียว สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเร็วมากในช่วง 10 ปีหลังนี่เอง

อาจมีค�าถามว่า “ท�าไมจึงต้องให้ความสนใจกับชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วย?” ค�าตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ 

“เพราะบคุคลเหล่าน้ันก็เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย” ซึง่ในบทความเรือ่ง “จุดเปลีย่นประชากรประเทศไทย” ได้ชีใ้ห้เห็น 

ว่า “เหตุการณ์ทางประชากรที่โดดเด่นในปัจจุบันอีกอย่างหน่ึง คือการที่มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและที ่

ไกลออกไปเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ..... มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะยิ่งมีคนแปลกหน้าหรือคนจากประเทศ 

อืน่ๆ เข้ามาท�างานและอยูอ่าศยัในประเทศไทยมากยิง่ขึน้” (ปราโมทย์ และปัทมา, 2554 หน้า 20) ประชากรเหล่าน้ี 

ย่อมมผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ทางบวกและทางลบ ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของประเทศไทย

ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การรู้จักประชากรกลุ่มน้ีจึงเป็นสิ่งที่สมควรศึกษาอย่างยิ่งดังน้ัน บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์

เพือ่น�าเสนอข้อมลูพืน้ฐานเชงิพรรณาว่า ใครบ้างคอืชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย มจี�านวนมากน้อย

เพียงใด กระจายกันอยู่ที่ไหน และท�าอะไร

ความหมายของชาวต่างชาติและข้อมูลที่ใช้ศึกษา

ความหมาย “ชาวต่างชาติ”

ชาวต่างชาติหรือคนต่างชาติซึ่งในบทความน้ีอาจเขียนสลับไปมาบ้างน้ัน หมายถึงใคร หากพิจารณาอย่าง 

ผิวเผินจากภายนอกเพียงอย่างเดียว เช่น รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง อาจไม่ถูกต้องนัก การระบุให้ถูกต้องควร 

น�าเรื่องของสัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจาก สัญชาติแสดงถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคลว่าเป็นพลเมือง

หรอืสมาชกิหรือคนในบงัคบัของประเทศใดประเทศหน่ึง โดยทีล่กัษณะทางชวีภาพและวฒันธรรมอาจแตกต่างกันได้
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และผู้ทีเ่ปลีย่นสญัชาต ิคอืผู้ทีเ่ปลีย่นฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหน่ึงมาเป็นประชาชนของอกีประเทศหน่ึง  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556; สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ, 2541) ประเทศไทยมีกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ  

ที่มีการกล่าวถึงเรื่องของสัญชาติไว้ กฎหมายฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (2508) ในมาตรา 4 

ของพระราชบัญญัตินี้ มีใจความว่า “คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย ส�าหรับกฎหมายอีกฉบับ 

คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (2522) ซึ่งในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติน้ีอีกเช่นกัน ระบุไว้ว่า  

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จากตัวอย่างกฎหมายที่ยกมาน้ี จะเห็นว่าไม่ได้มี 

การพดูถึงชาวต่างชาตหิรอืคนต่างชาต ิแต่จะพดูถึงคนต่างด้าวโดยใช้สญัชาตเิป็นเครือ่งก�าหนดความเป็นหรือไม่เป็น

คนต่างด้าว ดังนั้น ในเบื้องต้น ผู้เขียนจึงขอใช้ค�าจ�ากัดความของ “คนต่างด้าว” ตามความหมายในพระราชบัญญัติ 

เพื่อเป็นค�าจ�ากัดความของ “ชาวต่างชาติ” 

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา

แหล่งข้อมูลที่สามารถให้จ�านวนของชาวต่างชาติในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง แหล่งข้อมูลใหญ่ๆ  

ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) ข้อมูลของส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย เป็นข้อมูลทะเบียนบุคคลทุกคนทั้งที่มี

สัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท; ก) คนไทยหรือคนมี

สัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ข) คนไม่มีสัญชาติไทย หรือชนกลุ่มน้อย ค) ผู้หนีภัย

จากการสู้รบ ง) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย และ จ) ชาวเขาที่อยู่นอกพื้นที่ 

ที่อยู่อาศัย (มนตรี และเสถียร, 2547) โดยก�าหนดเป็นเลขประจ�าตัว 13 หลัก 2) ข้อมูลของส�านักตรวจคนเข้าเมือง 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นข้อมูลบันทึกการเดินทางของคนต่างด้าว (บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)  

ทุกประเภทที่เข้ามาหรือออกจากประเทศตามด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง 3) ข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงาน

ต่างด้าว กระทรวงแรงงาน เป็นข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการ

ท�างานของคนต่างด้าว และ 4) ข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ ด�าเนินการโดยส�านักงานสถิตแิห่งชาต ิเป็นข้อมลู

การแจงนับคนทกุคนทีม่สีถานทีอ่ยูป่กตใินประเทศระยะยาวหรือเข้ามาอยูใ่นประเทศชัว่คราวแต่มากกว่า 3 เดอืนขึน้

ไปก่อนวันส�ามะโน
1

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป ทั้งในเร่ืองของความครอบคลุมและเน้ือหา ตามบทบาท

หน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน ซึง่ข้อมลูจากการท�าส�ามะโนประชากรมีความครอบคลมุประชากรทกุคน ทัง้ทีม่สีญัชาตไิทย 

และไม่มีสัญชาติไทย รวมถึงมีถิ่นที่อยู่ปกติในประเทศไทยเป็นการถาวร หรือเข้ามาอยู่ชั่วคราวแต่มากกว่า 3 เดือน

ขึ้นไป ข้อมูลชุดน้ีมีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญคือ ไม่สามารถให้ภาพประชากรในลักษณะต่อเน่ืองทุกปี แต่เป็นการให้ภาพ  

ณ วันใดวันหนึ่ง (วันส�ามะโน) ทุกๆ 10 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดข้อจ�ากัดออก ข้อมูลจากส�ามะโนประชากร

สามารถให้รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของบทความน้ีได้ครบถ้วน ดังน้ัน บทความน้ีมุ่งศึกษาจากเฉพาะข้อมูล

ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ซึง่เป็นข้อมูลส�ามะโนประชากรครัง้ล่าสดุ และจัดเก็บเป็นข้อมูลดบิรายบคุคล 

ชุดข้อมูล 100%

1 
วันอ้างอิงของการแจงนับคนส�าหรับการท�าส�ามะโนประชากร
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ค�าอธิบายการใช้ข้อมูลส�าหรับชุดข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

ว่า ในการท�าส�ามะโนครั้งน้ี บางพื้นที่สามารถนับจ�านวนครัวเรือนได้ในภาพรวมเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถสัมภาษณ์  

รายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการประมาณค่าด้วยวิธีการถ่วงน�้าหนักร่วมด้วย  

ซึ่งส�านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท�าค่าถ่วงน�้าหนักข้อมูลระดับบุคคล และครัวเรือนไว้ให้ในชุดข้อมูล ดังน้ันในการ 

น�าเสนอผลในบทความนี้ จึงเป็นผลของการวิเคราะห์ที่มีการถ่วงน�้าหนักแล้วทั้งสิ้น

การแจงนับคนของส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 น้ัน นับคนทุกคนที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศ

ระยะยาว หรือเข้ามาอยูใ่นประเทศชัว่คราวแต่มากกว่า 3 เดอืนขึน้ไป ก่อนวนัที ่1 กันยายน พ.ศ. 2553 (วนัส�ามะโน) 

แต่ไม่รวมคณะทตูต่างประเทศ คณะเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารต่างชาตทิีมี่ส�านักงานอยูใ่นประเทศไทย ไม่รวมผู้อพยพทีอ่ยู่

ในค่ายพักพิงตามชายแดน และไม่รวมชาวเขาที่มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นที่ ซึ่งค�าถามข้อ F9 ของแบบแจงนับ (สปค.2) 

เป็นการถามถึงสัญชาติ (รวมชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย) ของแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ 

ในครัวเรือนหน่ึงๆ ค�าถามข้อน้ีสามารถน�ามาจ�าแนกว่าเป็นประชากรที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ใช่ไทยได้ ดังน้ัน  

“ชาวต่างชาติ” “ประชากรต่างชาติ” ในบทความน้ีจึงหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมดยกเว้นชาวเขาและ 

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่แจงนับได้ ณ วันส�ามะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ขนาดและโครงสร้างประชากรของชาวต่างชาติในประเทศไทย

จากการวิเคราะห์พบว่าณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 มีชาวต่างชาติทั้งหมด 2,581,141 คน
2
 อาศัยอยู่ 

ในประเทศไทย เป็นชาย 1,434,764 คน (ร้อยละ 56) หญิง 1,146,377 คน (ร้อยละ 44) หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพศ 

125.2
3
 เกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 72) ของชาวต่างชาติเหล่าน้ีมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ที่เหลือมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10  

ร้อยละ 8 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ไม่มีสัญชาติอีกร้อยละ 4 และไม่ทราบ

สัญชาติต�่ากว่าร้อยละ 1 (รูป 1)

2
 ตวัเลขทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ชดุข้อมลู 100% โดยผู้เขยีนน้ัน มคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากรายงานของส�านักงานสถิตแิห่งชาต ิ(สสช.) 

ซึ่งได้รายงานว่ามีประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (และไม่นับรวมชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย) อยู่เท่ากับ 2,581,466 คน

3 
อัตราส่วนเพศ 125.2 หมายถึงมีประชากรชาย 125.2 คน ต่อประชากรหญิง 100 คน
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รูป 1 ร้อยละของชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  

ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553)

ส�าหรับโครงสร้างประชากรของชาวต่างชาตทิีแ่จงนับได้ ณ วนัส�ามะโน พ.ศ. 2553 น้ัน ได้แสดงไว้ด้วยพรีะมดิ

ประชากร (รูป 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของประชากรกลุ่มน้ีมีอายุอยู่ในวัยท�างาน (อายุ 15 – 59 ปี) และ 

กลุ่มอายุที่มีจ�านวนชาวต่างชาติมากที่สุด คือ 25 – 29 ปี 

รูป 2 พีระมิดประชากรของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ.2553)
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แม้ว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติจะมีอายุอยู่ในช่วงวัยท�างานก็ตาม (วัยเด็กร้อยละ 9 วัยท�างาน

ร้อยละ 84 และวยัสงูอายรุ้อยละ 7) หากเมือ่พจิารณาแยกตามภูมภิาคต่างๆ ของชาวต่างชาตพิบว่ามคีวามแตกต่าง

ของสัดส่วนประชากรวัยหลักๆ ที่เด่นชัด และได้แสดงไว้ในตาราง 1 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

• กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่สัดส่วนวัยเด็กมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 13 และสัดส่วนวัยเด็กสูงกว่า 

วัยสูงอายุ ชาวต่างชาติในกลุ่มนี้มาจากภูมิภาคเอเชียใต้ อเมริกากลางและใต้ และแอฟริกา 

• กลุม่ทีส่อง เป็นกลุม่ทีส่ดัส่วนวยัสงูอายสุงูร้อยละ 20 ถึง 32 ชาวต่างชาตใินกลุม่น้ีมาจากภูมิภาคทีพ่ฒันา

แล้วได้แก่ เอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

• กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่สัดส่วนของประชากรวัยหลักต่างๆ พอๆ กับภาพรวม ได้แก่ชาวต่างชาติที่มาจาก

ภูมิภาคเอเชียกลาง 

• กลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่สัดส่วนวัยสูงอายุต�่ากว่าร้อยละ 6 ขณะที่สัดส่วนวัยท�างานกลับสูงมาก คือร้อยละ 85 

ขึ้นไป ชาวต่างชาติในกลุ่มน้ีมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกลุ่มที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัดส่วนวัยสูงอายุมีเพียงร้อยละ 2 แต่สัดส่วนวัยท�างาน 

สูงถึงร้อยละ 90 ทีเดียว และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ 

ส�าหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติและไม่ทราบสัญชาติน้ัน พบสัดส่วนของประชากรวัยเด็กสูงมาก กลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติ 

สัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงถึงร้อยละ 26 ในขณะที่สัดส่วนนี้ของกลุ่มไม่ทราบสัญชาติเท่ากับร้อยละ 24 (ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของชาวต่างชาติทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย จ�าแนกตามกลุม่วยั ภูมิภาค (ตามกลุม่สญัชาต)ิ จ�านวน

รวม และอัตราส่วนเพศ ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553)

ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

ร้อยละ

จ�านวน 

รวม

อัตราส่วน

เพศ
วัยเด็ก

(0 – 14 ปี)

วัยท�างาน

(15 – 59 ปี)

วัยสูงอายุ

(60 ปีขึ้นไป)

เอเชียกลาง 8.1 83.2 8.7 2,749 106.2

เอเชียตะวันออก 7.0 60.7 32.3 249,204 124.8

เอเชียใต้ 11.2 81.4 7.4 78,454 169.9

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8.4 90.0 1.5 1,845,788 111.4

เอเชียตะวันตก 9.1 85.0 5.8 6,634 264.0

ยุโรป 9.9 66.8 23.3 200,564 312.7

อเมริกากลางและใต้ 11.3 78.9 9.8 10,608 84.6

อเมริกาเหนือ 5.0 70.8 24.2 46,279 280.2

แอฟริกา 12.5 78.8 8.7 8,166 244.6

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 9.5 70.3 20.2 13,233 301.0

ไม่มีสัญชาติ 25.6 66.4 8.0 117,315 106.7

ไม่ทราบสัญชาติ 24.2 68.2 7.6 2,147 101.0

รวม 9.3 83.5 7.3 2,581,141 125.2
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จากตาราง 1 นอกจากจะได้แสดงสดัส่วนชาวต่างชาตติามกลุม่วยัต่างๆ แล้ว ยงัได้แสดงอตัราส่วนเพศไว้ด้วย 

ซึง่แสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาตทิีม่าจากแต่ละภูมภิาคและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นชายมากกว่าหญงิทัง้สิน้ ยกเว้น

เพยีงภูมภิาคเดยีว คอื อเมรกิากลางและใต้ทีเ่ป็นหญงิมากกว่าชาย ชาวต่างชาตจิากยโุรป ออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย 

เป็นชายมากกว่าหญิงประมาณ 3 เท่าตัว ชาวต่างชาติจากอเมริกาเหนือเป็นชายมากกว่าหญิงเกือบๆ 3 เท่าตัว 

เช่นกัน ในขณะทีช่าวต่างชาตจิากภูมภิาคต่างๆ ของเอเชยีเป็นชายมากกว่าหญงิราว 1.1 – 1.7 เท่าตวัเท่าน้ัน (ยกเว้น

กลุ่มที่มาจากเอเชียตะวันตก)

ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ชาวต่างชาติ 10 ล�าดับแรก 

จากจ�านวนชาวต่างชาติทั้งหมด 2.6 ล้านคนที่แจงนับได้ ณ วันส�ามะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553 น้ัน  

เมื่อจ�าแนกตามสัญชาติ พบว่า เป็นชาวต่างชาติจาก 179 ชาติทั่วโลก ชาวต่างชาติ 10 ชาติแรกที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยมากทีส่ดุตามล�าดบั คอื พม่า 1.3 ล้านคน ซึง่คดิเป็นประมาณครึง่หน่ึงของชาวต่างชาตทิัง้หมด รองลงมา 

คือ กัมพูชา 0.3 ล้านคน ลาว 0.2 ล้านคน จีน 0.1 ล้านคน สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ชาติละ 8 หมื่นเศษ อินเดีย 

และสหรัฐอเมริกา ชาติละ 4 หมื่นเศษ และสองล�าดับสุดท้าย คือ เยอรมนี และฝรั่งเศส ชาติละ 2 หมื่นเศษ  

ชาวต่างชาติที่เหลืออีก 169 ชาติมีจ�านวนรวมกันเท่ากับ 0.2 ล้านคน นอกจากนี้ จ�านวนชาวต่างชาติ 4 ล�าดับแรก

ซึง่ได้แก่พม่า กัมพชูา ลาว และจีนน้ัน เมือ่รวมกันแล้วคดิเป็น 3 ใน 4 (ร้อยละ 75) ของชาวต่างชาตทิัง้หมด (ตาราง 2) 

ตาราง 2 จ�านวน ร้อยละ และร้อยละสะสม ของชาวต่างชาต1ิ0 ล�าดบัแรก ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน 

(1 กันยายนพ.ศ.2553)

สัญชาติ จ�านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม

พม่า 1,292,686 50.1 50.1

กัมพูขา 281,292 10.9 61.0

ลาว 222,432 8.6 69.6

จีน 141,553 5.5 75.1

สหราชอาณาจักร 85,836 3.3 78.4

ญี่ปุ่น 80,898 3.1 81.5

อินเดีย 46,326 1.8 83.3

สหรัฐอเมริกา 40,230 1.6 84.9

เยอรมนี 24,383 0.9 85.8

ฝรั่งเศส 22,486 0.9 86.7

อื่นๆ 223,558 8.7 95.4

ไม่มีสัญชาติ 117,315 4.5 99.9

ไม่ทราบ 2,147 0.1 100.0

รวม 2,581,141 100.0
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ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดงัได้กล่าวแล้วว่าเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 72) ของชาวต่างชาติทัง้หมดทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน 

1 กันยายน พ.ศ. 2553 น้ัน มาจากประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ในส่วนน้ีจงึเป็นการขยายรายละเอยีด

ของชาวต่างชาติกลุ่มนี้

ตาราง 3 จ�านวนและร้อยละชาวต่างชาติจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียงตามล�าดับ) ที่อาศัย

อยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ.2553) และอัตราส่วนเพศ

สัญชาติ ชาย หญิง รวมสองเพศ ร้อยละ อัตราส่วนเพศ

พม่า 699,296 593,390 1,292,686 70.0 117.8

กัมพูชา 155,191 126,101 281,292 15.2 123.1

ลาว 91,223 131,209 222,432 12.1 69.5

เวียดนาม 9,071 8,591 17,662 1.0 105.6

ฟิลิปปินส์ 7,406 10,168 17,574 1.0 72.8

มาเลเซีย 6,137 2,045 8,182 0.4 300.1

สิงคโปร์ 2,276 676 2,952 0.2 336.7

อินโดนีเซีย 1,820 1,132 2,952 0.2 160.8

ติมอร์เลสเต 30 15 45 0.0 * 200.0

บรูไนดารุสซาลาม 9 2 11 0.0 ** 450.0

รวม 972,459 873,329 1,845,788 100.0 111.4

หมายเหตุ: * ร้อยละ 0.002** ร้อยละ 0.001

ชาวพม่า กัมพชูา และลาว ซึง่เป็นชาวต่างชาต ิ3 ล�าดบัแรก และคดิเป็นร้อยละ 70 ของชาวต่างชาตทิัง้หมดน้ัน  

(ดูร้อยละสะสมในตาราง 2) เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะชาวต่างชาติที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน  

พบว่า เป็นชาวต่างชาติ 3 ชาติน้ีถึงร้อยละ 97 ทีเดียว มีชาวเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ชาติละร้อยละ 1 และม ี

ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต บรูไนดารุสซาลาม ชาติละต�่ากว่าร้อยละ 1 (ตาราง 3)

โครงสร้างเพศของชาวต่างชาติแต่ละชาติกลุ่มน้ีไม่แตกต่างกับภาพรวมทั้งหมด กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นชาย

มากกว่าหญิง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนเพศที่มีค่าเกิน 100 เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวต่างชาติที่มาจากมาเลเซียและ

สิงคโปร์ เป็นชายมากกว่าหญิงกว่า 3 เท่าตัว ส่วนชาวต่างชาติจากติมอร์เลสเตและบรูไนดารุสซาลาม แม้ว่าเป็น

ชายมากกว่าหญิง 2 และกว่า 4 เท่าตัว ตามล�าดับ ก็ตาม แต่ชาวต่างชาติทั้งสองชาตินี้ก็มีจ�านวนน้อยมากเพียง  

11 และ 45 คน ตามล�าดับเท่านั้น นอกจากนั้น ยังพบว่าอัตราส่วนเพศของชาวต่างชาติเพียง 2 ชาติ คือลาวและ

ฟิลิปปินส์ที่มีค่าน้อยกว่า 100 ซึ่งหมายถึงว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยชาวต่างชาติทั้งสองนี้เป็นหญิงมากกว่าชาย

ประมาณ 1.4 เท่าตัว (ตาราง 3)
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การกระจายตัวของชาวต่างชาติตามภาคและจังหวัด

การกระจายตัวตามภาค

จากตาราง 4 ในภาพรวมของชาวต่างชาติทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโนนั้น ร้อยละ 40  

อยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 27 อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 14 ร้อยละ 12 และร้อยละ 7 อยู่ในภาคใต้ ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ ซึ่งร้อยละการกระจายตัวของชาวต่างชาติไปตามภาคต่างๆ ในภาพรวมนี้

เป็นผลมาจากที่ส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 72) มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวต่างชาติ

จากภูมิภาคน้ีกระจายตัวตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละตามล�าดับดังน้ี
4
 ภาคกลาง (ร้อยละ 46) 

กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) ภาคใต้ (ร้อยละ 17) ภาคเหนือ (ร้อยละ 10) และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ 7)

เมือ่พจิารณาเฉพาะชาวต่างชาตทิีม่าจากภูมภิาคอืน่ๆ นอกเหนือจากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กลุม่ไม่มสีญัชาติ 

และไม่ทราบสญัชาตแิล้ว พบว่า ชาวต่างชาติกลุม่น้ีซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 615,891 คน น้ัน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตจิาก

เอเชยีกลาง เอเชยีตะวนัออก เอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัตก ยโุรป อเมรกิากลางและใต้ อเมรกิาเหนือ ออสเตรเลยีและ 

โอเชยีเนีย ต่างอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอืน่ๆ ของประเทศไทย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวต่างชาติกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติ (จ�านวน 117,315 คน) อาศัยอยู่ในภาคเหนือสูงที่สุด  

79,808 คน (ร้อยละ 68) รองลงมาอยู่ในภาคกลาง 20,129 คน (ร้อยละ 17) อยู่ในกรุงเทพมหานคร 9,963 คน 

(ร้อยละ 8) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,839 คน (ร้อยละ 3) และอยู่ในภาคใต้ 3,576 คน (ร้อยละ 3)  

ตามล�าดับ (ตาราง 4)

ตาราง 4 จ�านวนชาวต่างชาต ิจ�าแนกตามภูมภิาค (ตามกลุม่สญัชาต)ิ ภาคทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ.2553)

ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

ภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทั่วราช

อาณาจักร
กรุงเทพ

มหานคร
กลาง เหนือ

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

เอเชียกลาง 2,560 187 2 0 0 2,749

เอเชียตะวันออก 149,400 59,825 23,171 7,921 8,887 249,204

เอเชียใต้ 49,604 18,281 1,773 3,103 5,693 78,454

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 361,800 852,325 182,042 130,979 318,642 1,845,788

เอเชียตะวันตก 3,854 1,803 268 293 416 6,634

ยุโรป 88,176 58,762 11,525 21,830 20,271 200,564

อเมริกากลางและใต้ 8,947 1,338 96 168 59 10,608

อเมริกาเหนือ 23,253 11,611 4,082 4,274 3,059 46,279

4
 ไม่ได้แสดงค่าร้อยละไว้ในตาราง 4
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ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

ภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทั่วราช

อาณาจักร
กรุงเทพ

มหานคร
กลาง เหนือ

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

แอฟริกา 5,755 1,489 186 286 450 8,166

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 5,837 3,982 683 1,084 1,647 13,233

ไม่มีสัญชาติ 9,963 20,129 79,808 3,839 3,576 117,315

ไม่ทราบสัญชาติ 1,889 65 64 69 60 2,147

รวม 711,038 1,029,797 303,700 173,846 362,760 2,581,141

(ร้อยละ) (27.5) (39.9) (11.8) (6.7) (14.1) (100.0)

การกระจายตัวตามจังหวัด
5

จากแผนที่ประเทศไทย (รูป 3) ที่แสดงการกระจายร้อยละของชาวต่างชาติตามจังหวัดต่างๆ พบว่า ชาว 

ต่างชาตกิระจุกตวักันอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นิคมอตุสาหกรรมอสิเทร์ินซบีอร์ด จังหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลาง

เศรษฐกิจทางภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดที่อยู่แนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า และเม่ือเรียงตามล�าดับจังหวัดที่ม ี

ชาวต่างชาติอาศัยอยู่จากมากไปน้อย 15 ล�าดับ เป็นดังน้ี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรปราการ 

ปทมุธานี ภูเก็ต เชยีงใหม่ ระนอง ตาก กาญจนบรุ ีสรุาษฎร์ธานี ระยอง ชมุพร เชยีงราย และนนทบรุ ีซึง่ชาวต่างชาติ 

ใน 15 จังหวัดน้ีคิดเป็นร้อยละ 75 ของชาวต่างชาติทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น ประมาณครึ่งหนึ่งของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 

51) อาศัยอยู่ในเพียง 5 จังหวัดเท่าน้ัน คือ กรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 27) สมุทรสาคร (ร้อยละ 9) ชลบุรี (ร้อยละ 6) 

สมทุรปราการ (ร้อยละ 5) และปทมุธานี (ร้อยละ 4)

5 ยังรวมบึงกาฬไว้ในจังหวัดหนองคาย

ตาราง 4 (ต่อ) จ�านวนชาวต่างชาต ิจ�าแนกตามภูมิภาค (ตามกลุม่สญัชาต)ิ ภาคทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ.2553) 
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รูป 3 แผนที่แสดงการกระจายร้อยละของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ. 2553) ไปตามจังหวัดต่างๆ

สถานภาพการท�างานของชาวต่างชาติในประเทศไทย

ในการท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 น้ัน ผู้ทีเ่ข้าข่ายของการแจงนับเร่ืองการท�างานคอื ประชากร

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยที่แบบแจงนับเริ่มด้วยข้อถามเกี่ยวกับอาชีพหลักในรอบปีที่แล้ว คือ “ในรอบปี

ที่แล้ว.....(ชื่อ).....ท�างานหรือไม่” ส�าหรับการบันทึกค�าตอบน้ัน ถ้าไม่ท�างาน ก็จะบันทึกว่า “ไม่ท�า” แต่ถ้าท�างาน  

จะต้องบันทึก “หน้าที่ที่รับผิดชอบ” และ “ต�าแหน่ง” (ถ้ามี) ผู้ที่ตอบว่าไม่ท�างานการถามเรื่องการท�างานก็สิ้นสุด  
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แต่ส�าหรบัผู้ทีต่อบว่าท�างานน้ัน จะมกีารถามต่อด้วยข้อถามอกี 3 ข้อ คอื “สถานทีท่�างานที.่...(ชือ่)....ท�าอยูเ่ป็นกิจการ

อะไร” “....(ชื่อ)....ท�างานในฐานะอะไร” และ “ปัจจุบัน สถานที่ท�างานของ....(ชื่อ)....อยู่ที่ไหน”

ตาราง 1 แสดงไว้แล้วว่าชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91 ของชาวต่างชาติทั้งหมด  

ดังนั้น การสอบถามเรื่องการท�างานจึงครอบคลุมชาวต่างชาติ 2,343,036 คน ชาวต่างชาติที่อยู่ในวัยท�างานเหล่านี้ 

1,864,296 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 เป็นผู้ที่ท�างาน และเมื่อจ�าแนกตามภูมิภาคต่างๆ ของชาวต่างชาติ พบว่า  

มีชาวต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค ที่สัดส่วนของผู้ที่ไม่ท�างานสูงถึงครึ่งหน่ึงหรือมากกว่าครึ่งของผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน  

ซึง่ได้แก่ ชาวต่างชาตจิากภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก (ร้อยละ 60 ไม่ท�างาน) ยโุรป (ร้อยละ 56 ไม่ท�างาน) ออสเตรเลยี

และโอเชียเนีย (ร้อยละ 48 ไม่ท�างาน) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 46 ไม่ท�างาน) (รูป 4) เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง  

4 ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ส�าหรับชาวต่างชาติในแต่ละภูมิภาคอื่นๆ ที่เหลือสัดส่วน

ของผู้ทีท่�างานสงูกว่าผู้ทีไ่ม่ท�างานทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวต่างชาตวิยัท�างานจากภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้ 10 คน จะเป็นผู้ที่ท�างานถึง 9 คนทีเดียว

รูป 4 ร้อยละการท�างานของชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ. 2553)

หมายเหตุ: เป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ชาวต่างชาติที่ท�างาน มีสถานภาพการท�างานแตกต่างกัน สถานภาพการท�างานในที่น้ีได้มาจากข้อถาม  

“....(ชื่อ)....ท�างานในฐานะอะไร” ซึ่งสามารถจ�าแนกได้เป็น 8 สถานะ คือ นายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มี

ลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน สมาชิกของ 

การรวมกลุ่ม และท�างานแต่ไม่ทราบสถานภาพ ซึ่งเมื่อรวมสถานะลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มเดียวกัน
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แล้ว พบว่า ร้อยละ 78 ของผู้ที่ท�างานทั้งหมดมีสถานภาพเป็นลูกจ้างเอกชน รองลงมาเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

โดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 8) เป็นผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 6) ส�าหรับชาวต่างชาติที่เป็น

นายจ้างมีอยู่ประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่ร้อยละ 1 ท�างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (ตาราง 5)

ตาราง 5 ร้อยละและจ�านวนของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553) จ�าแนก 

ตามสถานภาพของการท�างาน

สถานภาพของการท�างาน จ�านวน ร้อยละ

นายจ้าง 33,782 1.8

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 145,237 7.8

ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 110,157 5.9

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 28,069 1.5

ลูกจ้างเอกชน 1,451,889 77.9

สมาชิกของการรวมกลุ่ม 10,742 0.6

ไม่ทราบสถานภาพ 84,420 4.5

รวม 1,864,296 100.0

หมายเหตุ: เป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จากสถานภาพการท�างานที่แสดงไว้ในตาราง 6 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่มน้ัน เมื่อรวมสถานภาพนายจ้าง  

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และสมาชิกของการรวม

กลุ่มเข้าด้วยกันแล้วก�าหนดใหม่ให้เป็นสถานภาพ “ไมใ่ช่ลกูจ้าง” แล้วน�ามาจ�าแนกตามภมูิภาคของชาวต่างชาติ 

พบว่า ส่วนใหญ่ของชาวต่างชาตทิีม่าจากแต่ละภูมภิาคมสีถานภาพเป็นลกูจ้างเอกชนมากกว่าสถานภาพอืน่ๆ อย่างไร

ก็ตาม มสีดัส่วนสถานภาพการท�างานของชางต่างชาตบิางภูมภิาคทีม่แีบบแผนแตกต่างออกไปอย่างเด่นชดั กล่าวคอื  

ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียกลางมีสัดส่วนผู้ที่ท�างานแต่ไม่ทราบสถานภาพการท�างานสูงมาก (ร้อยละ 43)  

ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีสัดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างกับผู้ที่เป็นลูกจ้างเอกชนพอๆ กัน (ร้อยละ 41 

เปรียบเทียบกับร้อยละ 44) ส่วนชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียใต้มีสัดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างสูงมาก (ร้อยละ 56)  

ในทางตรงกันข้าม ชาวต่างชาตจิากภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นลกูจ้างเอกชนสงูมากถึงร้อยละ 85 นอกจากน้ัน 

ยังพบว่า ชาวต่างชาติจากภูมิภาคอเมริกาเหนือท�างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจด้วยสัดส่วนที่สูงมากกว่า 

ชาวต่างชาตจิากภูมภิาคอืน่ๆ อย่างเด่นชดั (ร้อยละ 13 เปรยีบเทยีบกับร้อยละ 1 – 8) และทีน่่าสนใจประการสดุท้าย

คือ ชาวต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติมีสัดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างสูงถึงร้อยละ 58 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มอื่นๆ ที่ทราบสัญชาติ (ตาราง 6)
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ตาราง 6 ร้อยละและจ�านวนของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553) จ�าแนก 

ตามภูมิภาค (ตามกลุ่มสัญชาติ) สถานภาพของการท�างาน 

ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

สถานภาพการท�างาน (ร้อยละ)

รวมไม่ใช่ 

ลูกจ้าง

ลูกจ้าง

รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ

ลูกจ้าง 

เอกชน

ไม่ทราบ

สถานภาพ

รวมทุก

สถานภาพ

เอเชียกลาง 20.1 7.7 28.9 43.3 100.0 451

เอเชียตะวันออก 41.2 4.0 44.5 10.2 100.0 99,920

เอเชียใต้ 56.4 2.9 30.2 10.5 100.0 40,699

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 10.8 0.9 84.8 3.5 100.0 1,557,050

เอเชียตะวันตก 27.4 7.5 44.7 20.4 100.0 3,618

ยุโรป 33.5 6.5 45.7 14.3 100.0 63,224

อเมริกากลางและใต้ 23.5 5.1 52.1 19.3 100.0 3,263

อเมริกาเหนือ 18.2 12.9 59.9 9.0 100.0 20,407

แอฟริกา 37.1 5.0 45.0 12.9 100.0 4,568

ออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย 24.0 8.5 54.6 12.9 100.0 5,715

ไม่มีสัญชาติ 57.6 1.2 39.2 2.0 100.0 65,227

ไม่ทราบสัญชาติ 0.6 0.0 8.2 91.2 100.0 154

รวม 16.1 1.5 77.9 4.5 100.0 1,864,296

(จ�านวน) (299,918) (28,069) (1,451,889) (84,420) (1,864,296)

หมายเหตุ: เป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

อภิปรายผล

บทความน้ีน�าเสนอสถานการณ์ของชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยศกึษาจากข้อมูลการท�าส�ามะโน

ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่โดยหลักการแล้ว นับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย นอกจาก

การแจงนับคนแล้ว ยังมีรายละเอียดข้อมูลด้านประชากร เช่น อายุ เพศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น การท�างาน  

ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของชาวต่างชาติได้หลายมิติ เพิ่มขึ้นกว่ารายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ 

ที่เผยแพร่โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) อย่างไรก็ตาม จุดด้อยของข้อมูลชุดน้ี  

คือ เสนอสถานการณ์ในลักษณะของภาพนิ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็คือ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 

ซึ่งอาจนับได้ว่าล่าช้าไป เพราะนับถึงวันนี้ก็ล่วงเลยมา 5 ปี

จากข้อมูลส�ามะโนประชากรฯ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 1 กันยายน มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 

2,581,141 คน คิดเปน็ชายร้อยละ 56 และหญิงร้อยละ 44 เป็นผู้ที่อยูใ่นวัยเด็ก (อายุต�า่กว่า 15 ป)ี วัยท�างาน (อายุ 

15 – 59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 984 และ 7 ตามล�าดับ ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจาก
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นร้อยละ 72 ของทั้งหมด และเป็นชาวพม่ามากที่สุด (1.3 ล้านคน) จ�านวน

เหล่าน้ีน่าจะต�่ากว่าความเป็นจริง สิ่งที่สามารถยืนยันได้ประการหน่ึงก็คือ การที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท�า 

ค�าอธิบายการใช้ข้อมูลดิบส�าหรับผู้ขอใช้ข้อมูลทุกราย โดยชี้แจงว่า บางพื้นที่สามารถนับจ�านวนครัวเรือนได้ใน 

ภาพรวม แต่ไม่สามารถสัมภาษณ์รายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการประมาณ 

ค่าด้วยวิธีการถ่วงน�้าหนักร่วมด้วย ค�าอธิบายการใช้ข้อมูลดังกล่าวน้ีสะท้อนว่า ในทางปฏิบัติ น่าจะมีการตกแจง 

นับคนไม่มากก็น้อย (หรือนับคนไม่ครบ/ครอบคลุม)

การท�าส�ามะโนฯ ของประเทศไทยยงัเป็นลกัษณะการท�าแบบเตม็รปูแบบหรือแบบดัง้เดิม (Full or traditional  

census) ทีอ่าศยัพนักงานแจงนับจ�านวนมาก เก็บข้อมลูประชากรทกุคนจากทกุครัวเรือนพร้อมกันตามเวลาทีอ้่างองิ 

การท�าเช่นนี้ในปัจจุบันมีความยากล�าบากมากกว่าเมื่ออดีตมาก โดยเฉพาะเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมาก สังคมมีความ

ซบัซ้อนขึน้ ความเป็นเมอืงเพิม่ขึน้ ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ปลีย่นไปในแนวดิง่ของพืน้ทีเ่ขตเมอืง (ตกึสงู คอนโดมีเนียม 

อพาร์ตเมนต์) รวมทัง้ผู้คนมคีวามเป็นส่วนตวัสงู ความเกรงกลวัต่อเรือ่งความปลอดภัย ความลบัของข้อมลู สิง่เหล่าน้ี 

ล้วนเป็นอุปสรรคส�าคัญของการแจงนับคนให้ครบถ้วนด้วยส�ามะโนแบบดั้งเดิม ซึ่งประเทศที่พัฒนาหลายประเทศ 

ได้เปลี่ยนวิธีการท�าส�ามะโนแบบดั้งเดิมมาเป็นส�ามะโนแบบทางเลือกอื่น เช่น ประเทศในยุโรปที่มีการท�าส�ามะโน 

โดยใช้ฐานทะเบียนราษฎร (Registered – based census) ส�ามะโนแบบผสม (Mixed forms census) ส�ามะโน 

แบบหมุนเวียน (Rolling census) (Valente, 2010)

ประเดน็การให้ค�าจ�ากัดความของชาวต่างชาตใินบทความน้ี แม้ว่าจะไม่นับรวมชาวเขาและกลุม่ชาตพินัธ์ุแล้ว

ก็ตาม (สามารถจ�าแนกได้เน่ืองจากมีรหัสตัวแปรสัญชาติที่บอกว่าเป็นชาวเขา) แต่ก็ยังพบว่ามีกลุ่มที่ไม่มีสัญชาต ิ

ราว 1 แสนเศษ ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรกลุ่มน้ีแตกต่างจากชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆ ที่ทราบสัญชาต ิ

อย่างชดัเจน ดงัแสดงไว้ในตาราง 1 เพือ่ให้เข้าใจความแตกต่างของโครงสร้างอายขุองประชากรกลุม่น้ี จึงได้วเิคราะห์

ภาษาที่ใช้พูดประจ�าระหว่างสมาชิกในครัวเรือน และพบว่าร้อยละ 87 (ไม่ได้แสดงผลในตาราง) มีภาษาพูดที่แสดง

ว่าเป็นชาวเขา หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ภาษากะเหรี่ยง ม้ง ลัวะ มูเซอร์ โซ่ ลาวโซ่ง มอเก็น ฯลฯ ชาวเขาและ

กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีภาวะเจริญพันธุ์สูง ขณะที่ความยืนยาวชีวิตต�่า จึงท�าให้มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงมากน่ันเอง 

กรณีเช่นนี้ กล่าวได้ว่า ส�าหรับข้อมูลจากส�ามะโนประชากรการใช้สัญชาติเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นเครื่องมือแบ่งว่า

เป็นชาวต่างชาติหรือไม่นั้นอาจไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวจ�านวนหนึ่งที่ได้สิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent 

resident) ในประเทศไทย โดยมีใบส�าคัญของคนต่างด้าวเสมือนบัตรประจ�าตัวประชาชน คนกลุ่มน้ี ร้อยละ 85  

มาจากประเทศจีน (กฤตยา, 2547) ดังนั้น ผลการศึกษานี้ที่แสดงว่ามีต่างชาติชาวจีนอยู่ 1 แสน 4 หมื่นเศษนั้น  

จึงอาจเป็นการนับรวมคนต่างด้าวที่มาจากจีนและได้รับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย หรืออีกนัยหนึ่งคือ

เป็นพลเมืองของไทยเข้าไว้ด้วย
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ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ของชาวต่างชาตทิีเ่สนอทัง้หมดน้ีเป็นเพยีงข้อมลูพืน้ฐานเพือ่ตอบค�าถามว่า ใครบ้างคอืชาวต่างชาติ 

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีจ�านวนมากน้อยเพียงใด กระจายกันอยู่ที่ไหน และท�าอะไร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับ

บุคคล และถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน แต่มีข้อมูลหลายส่วนที่สามารถจุดประกายค�าถามขึ้นเพื่อหาค�าตอบ

หรือศึกษาในเชิงลึกต่อไป สิ่งที่ควรศึกษาต่อได้แก่ 

• ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติจากแต่ละภูมิภาคอย่างไร

• ชาวต่างชาติที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ท�างานมีลักษณะการอยู่อาศัยอย่างไร เข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเมื่อใด มีความสัมพันธ์กับประชากรไทยหรือไม่/อย่างไร

• การศึกษาเชิงลึกกลุ่มชาวต่างชาติที่สัดส่วนของวัยสูงอายุสูง ถึงเหตุผล แรงจูงใจ ที่ท�าให้มาอยู่อาศัย 

ในประเทศไทย

• การศกึษาโครงสร้างเพศของชาวต่างชาตทิีส่่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญงิ แต่ท�าไมจึงมบีางชาตทิีเ่ป็นหญงิ

มากกว่าชาย

• นอกจากน้ันการศึกษาต่อโดยใช้การวิเคราะห์ระดับครัวเรือนของชาวต่างชาติก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและ 

ยังไม่มีการศึกษาส�าหรับข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนบทความขอขอบคุณส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคระห์ชุดข้อมูล 100% ส�ามะโนประชากร

และเคหะ พ.ศ. 2553
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