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ค าน า 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม

ระดับกลุ่มจังหวัดปี 2561  ในภาพรวมเชิงประเด็น เชิงกลุ่มเปูาหมาย เชิงพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านสถานการณ์ทางสังคม เพื่อให้ท้องถิ่นและจังหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเชิงสังคม เป็นข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
ชัดเจนและสามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคมจังหวัด แผนงานและโครงการอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการจัดบริการสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมของท้องถิ่น จังหวัด รวมทั้ง กระทรวงฯ ได้ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการและสภาพปัญหาสังคมของแต่ละพื้นที่ 

 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ เปรียบเทียบ 
คาดการณ์ แนวโน้ม และจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี พ.ศ.2561 ซ่ึงเป็นการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานทางสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ข้อมูลบริบทของกลุ่มจังหวัด ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ต่อความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูล
จากการจัดเก็บผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) และผลกระทบจากสถานการณ์ (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ซ่ึงหวังว่ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เพื่อน าไปใช้วางแผนในการท างานทางสังคม
และเฝูาระวังสถานการณ์ทางสังคม ตลอดจนปูองกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จึงขอขอบคุณส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส านักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ท่าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดท าเอกสารทางวิชาการในครั้งนี้ 
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 รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดประจ าปี 2561 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคมจังหวัด แผนงานและโครงการอื่นๆ 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการจัดบริการสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมของท้องถิ่น จังหวัด 
รวมทั้ง กระทรวงฯ ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพปัญหาสังคมของแต่ละพื้นที่  สถานการณ์
ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆ กรอบหรือกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล ผลสรุปที่ส าคัญ แนวทางการด าเนินการต่อใน
อนาคต บทที่ 2 ข้อมูลบริบทกลุ่มจังหวัด ซ่ึงรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานกระทรวง พม. ในพื้นที่ 4 
จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด บทที่ 3 ข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย ระดับ
กลุ่มจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) และผลกระทบจาก
สถานการณ์ (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. สถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด 
 1.1 ข้อมูลทั่วไประดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด  
 ประชากร (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จ านวน 2,984,469 คน 
เป็นเพศหญิง จ านวน 1,519,724 คน เพศชาย 1,464,745 คน  
 ครัวเรือน หน่วย : พันครัวเรือน 1,197.22  บ้าน จ านวน 1,778,276 หลัง 
 เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 4 จังหวัด 36 อ าเภอ  260 ต าบล 2,213 หมู่บ้าน รูปแบบ
พิเศษ 1 แห่ง คือ เมอืงพัทยา  138 เทศบาล  260 อบต.  

ด้านการศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,207 แห่ง สังกัดอปท. จ านวน 74 แห่ง  
ร้อยละ 6.13  สังกัด ตชด. จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 0.66  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 แห่ง 
ร้อยละ 0.08 สังกัดสถาบันพลศึกษา จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 0.17 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 870 แห่ง ร้อยละ 72.08  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 52 
แห่ง ร้อยละ 4.31  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 0.41  สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 187 แห่ง ร้อยละ 15.49 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 0.66 

ผู้เรียนสังกัดสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 662,645 คน ผู้หญิง 334,390 คน ผู้ชาย 
328355 คนมากที่สุดคือ คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 328,157 คน 
ผู้หญิง 164,776 คน ผู้ชาย 163,381 คน รองลงมาสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 
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139,815 คน ผู้หญิง 69,299 คน ผู้ชาย 70,516 คน ถัดมาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
75,491 คน ผู้หญิง 33,871 คน ผู้ชาย 41,620 คน 

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 มากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 252,958 คน หญิง 
122,138 คน ชาย 130,820 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษา มีจ านวน 178,927 คน หญิง 97,876 คน 
ชาย 81,051 คน ถัดมาระดับ อนุบาล จ านวน 103,886 8o  หญิง 50,470 คน ชาย 53,416 คน  
 ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมของเศรษฐกิจธุรกิจของภาคตะวันออกยังคงอยู่ในระดับที่ดี และยัง
สามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนื่อง แต่สัญญาณของการชะลอตวัลงของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจในชว่งครึ่งหลัง
ของปีนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนลดลง คือ
จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 8.69  รองลงมาจังหวัดระยอง รอ้ยละ 8.30 ส่วนจังหวดัที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตราด ร้อยละ 8.86 และจังหวัดชลบุร ีร้อยละ 1.48 
 ด้านแรงงาน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในกลุ่มจังหวัดนี้มี  จ านวน 167,049 
คน  มากที่สุดอยู่ที่จังหวัดชลบุร ี99,632 คน ร้อยละ 59.64  รองลงมาจังหวัดระยอง 45,051 คน ร้อยละ 
26.97 ถัดมาจังหวัดจันทบุร ี13,538 คน ร้อยละ 8.10 และจังหวัดตราด 8,828 คน ร้อยละ 5.28 

ด้านสุขภาพ สถานพยาบาลรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดนี้มีจ านวนทั้งสิน 87 แห่ง ซ่ึงสังกัด
ภาครัฐ จ านวน 82 แห่ง ร้อยละ 94.25  และสังกัดภาคเอกชน จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 5.75 และมี
บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และบุคคลทางการแพทย์อื่นๆ) จ านวน 1,777 คน 
 ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในรอบปี รวมทัง้หมดมีจ านวน 52,501 คน แยกแต่ละประเภทได้ดังนี้  
โรคเบาหวาน จ านวน 17,408 คน ร้อยละ 33.16 โรคความดัน จ านวน 23,231 คน ร้อยละ 44.25 
โรคหัวใจขาดเลือด จ านวน 3,094 คน ร้อยละ 5.89 โรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 6,150 คน ร้อยละ 
11.71 โรคมะเร็ง จ านวน 2,618 คน ร้อยละ 4.99 เป็นผู้ปุวยเอดส์ถึง จ านวน 2,861 คน 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับ
แจ้งมากที่สุด จ านวน 1,147 คดี จับกุม 887 ราย ผู้ต้องหา 1,000 ราย  รองลงมา คดีท าร้ายร่างกายรับ
แจ้ง จ านวน 664 คดี จับกุม 550 ราย ผู้ต้องหา 145 ราย ถัดมา คดีข่มขืนกระท าช าเรา รับแจ้ง 181 คดี 
จับกุม 118 ราย ผู้ต้องหา 145 ราย คดีอื่นๆ 128 คดี  

จัดกุม 96 ราย ผู้ต้องหา 98 ราย คดีพยายามฆ่า รับแจ้ง 74 คดี จับกุม 47 ราย ผู้ต้องหา 60 
ราย คดีฆ่าผู้อื่น รับแจ้ง 69 คดี จับกุม 53 ราย ผู้ต้องหา 57 ราย สุดท้ายคดีท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาม 
รับแจ้ง 31 คดี จับกุม 23 ราย ผู้ต้องหา 26 ราย 

การเกิดอุทกภัยในปี 2560 จ านวน 15,185 ครั้ง มีผู้เสียหาย จ านวน 14,917 คน  
ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 141,200,000 บาท และการเกิดภัยธรรมชาติ จ านวน 112 
ครั้ง มีผู้เสียหายจากภัยธรรมชาติ 53,975 คน ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
40,652,359.-บาท 
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 ด้านขยะมูลฝอย จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2556 – 2560 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอย(ตันต่อวัน) 
มากที่สุดคือจังหวัดชลบุรี 12,102 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณลดลงจากปี 2559 ถึง 73 ตัน รองลงมา
จังหวัดระยอง 4,763 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 92 ตัน 86,305 ตัน ถัดมา
จังหวัดจันทบุรี 2,802 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณลดลงจากปี 2559 ถึง 77 ตัน และจังหวัดตราด มี
ปริมาณน้อยที่สุด 1,313 ตัน ซ่ึงในปี 2560 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 1 ตัน 
   

1.2 ข้อมูลกลุ่มเปูาหมายระดับกลุ่มจังหวัด 
ผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการ

แห่งรัฐในปี 2560 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกลุ่มจังหวัดนี้ มีจ านวน 258,713 คน ลงส ารวจพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ จ านวน 68,890 คน ร้อยละ 26.63 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีจ านวนทั้งหมด 69,991 คน ซ่ึงจ าแนกได้กลุ่มเปูาหมายได้ดังนี้  กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,473 คน กลุ่มคนพิการ จ านวน 1,122 คน กลุ่มเยาวชน จ านวน 6,925 
คน กลุ่มเยาวชนที่เป็นคนพิการ จ านวน 80 คน กลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อยที่พิการ จ านวน 662 คน กลุ่ม
ผู้สูงอาย จ านวน 15,991 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จ านวน 58,481 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นคน
พิการ จ านวน 493 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,954 คน และกลุ่มเปูาหมายอื่น 
จ านวน 69,751 คน การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่า ผู้ประสบปัญหามี
จ านวนทั้งหมด 68,890 คน แยกเป็นผู้ประสบปัญหา จ านวน 62,317 คน หัวหน้าครัวเรือน จ านวน 
35,166 คน  สมาชิกในครัวเรือน จ านวน 33,724 คน และคนพิการ 3,500 คน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวนเด็กและเยาวชนที่มีอยู่จริง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560   พบว่า 
มีจ านวนทั้งหมด 1,082,036 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 596,014 คน ร้อยละ 55.00 เพศหญิง จ านวน 
485,722 คน ร้อยละ 45.00 จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่าเยาวชน
เยาวชนที่ประสบปัญหามีจ านวน 7,667 คน แยกเป็นเยาวชนที่เป็นคนพิการ จ านวน 80 คน  เยาวชนที่มี
รายได้น้อยที่พิการ จ านวน 662 คน 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย วัยแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560  มีจ านวนวัยแรงงาน จ านวนทั้งหมด 1,965,850 คน ร้อยละ 45.00 เป็นหญิง 806,954 
คน ร้อยละ 55.00 ชาย 965,530 คน ร้อยละ 45.00 จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
(Social Map) ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้น มีจ านวนทั้งหมด 69,991 คน เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นคน
พิการ จ านวน 5,473 คน  
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กลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน
ทั้งหมด 394,456 คน เป็นหญิง จ านวน 221,857คน ชาย จ านวน 172,599 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 
ของประชากร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 4 จังหวัดภาคตะวันออก 

การจ าแนกตามเพศและช่วงอาย ุช่วงอายุที่มีมากที่สุดคือ ช่วยอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ทั้งหมด 
222,359 คน เป็นหญิง 122,860 คน ชาย 99,499 คน ร้อยละ 56.37 รองลงมา ช่วงอายุ 70 – 79 ปี 
ทั้งหมด 111,993 คน เป็นหญิง จ านวน 62,663 คน ชาย จ านวน 49,330 คน ร้อยละ 28.39 ถัดมา ช่วง
อายุ 80 – 89 ปี ทั้งหมด 50,536 เป็นหญิง จ านวน 30,353 คน ชาย จ านวน 20,831 คน ร้อยละ 12.81 
ช่วงอายุ 90 – 100 ปี ทั้งหมด 8,913 คน เป็นหญิง 5,627 คน ชาย จ านวน 3,286 คน  เป็นร้อยละ 2.26 
และ ช่วงอายุ 100 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 355 คน เป็นหญิง จ านวน 354 คน ชาย จ านวน 301 คน ร้อยละ 
0.17 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะมีจ านวนมากกว่าเพศชายในทุกช่วงอายุ 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่ากลุ่มของผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทั้งหมด 15,991 คน แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 58,481 คนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยเป็นคนพิการ 5,954 คน และกลุ่มผู้สูงอายุพิการ 493 คน  

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 2559 – 
2561 ทั้งหมด 1,098 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 31,101,900 บาท และในปี 2561 พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับ
อนุมัติ ทั้งหมด 296 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 8,364,500 บาท จังหวัดที่มีผู้สูงอายุได้รับอนุมัติมากที่สุด คือ 
จังหวัดตราด จ านวน 115 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 3,328,000 บาท รองลงมา จังหวัดระยอง จ านวน 89 
ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 2,415,000 บาท ถัดมา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 86 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 
2,457,000 บาท และจังหวัดชลบุรี จ านวน 6 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 164,500 บาท 

ครอบครัว ครอบครัวที่มีอยู่จริงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 4 จังหวัดนี้ ในการจัดเก็บข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) มีทั้งหมด 51,524 ครัวเรือน  

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จะส ารวจทุก 2 ปี จึงเห็นได้ว่า ในปี 2560 จังหวัด
จันทบุรี มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน มากที่สุด จ านวน 32,893 บาท รองลงมา    จังหวัดระยอง 
จ านวน 27,797 บาท ถัดมาจังหวัดตราด จ านวน 27,796  บาท และจังหวัดชลบุรี จ านวน 27,665  บาท 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2560 เห็นได้ว่า จังหวัดตราด หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด 
จ านวน 193,675 บาท รองลงมา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 186,072 บาท ถัดมาจังหวัดชลบุรี จ านวน 
170,023  บาท และจังหวัดระยอง จ านวน 124,478  บาท 
 สถานการณ์ EEC 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้       
ไทยแลนด์ 4.0 โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการ EEC ดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศในพื้นที่ 3 
จังหวัดในภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ซ่ึงเป็นพื้นที่เดิมของโครงการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด
ที่เกิดขึ้นในอดีต แม้ว่าการดึงดูดการลงทุนมีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น เปูาหมายที่
แท้จริงของการพัฒนา EEC นอกจากจะวัดจากยอดลงทุนที่ได้รับ และจ านวนบริษัทชั้นน าระดับโลกที่มา 
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ลงทุนแล้ว ควรวัดจากความสามารถเทคโนโลยีของประเทศ และทักษะของแรงงานไทยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน
การปฏิรูปกฎระเบียบและการบริการภาครัฐที่จะตามมา และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว 
  จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนา
อุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบที่ดีต่อท้องถิ่นได้ แต่ขณะเดียวกันควรมีการควบคุมที่ดี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
และไม่เกิดปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ซ่ึงจะกระทบกันเป็นลูกโซ่ โดยผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนในแต่ละบริบทแตกต่างกัน ซ่ึง
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ในบริบทด้าน
สังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

ผลกระทบทางสังคม ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาการค้ามนุษยแ์ละบังคับใช้แรงงาน 

1) นโยบายปอูงกันให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย      
    โดยเฉพาะธุรกิจค้าประเวณ ี
2) นโยบายการปราบปรามการค้ามนษุย์อยา่ง   
    จริงจัง 

2. คุณภาพชีวิตประชาชน 
การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบตอ่ 
มลภาวะทางอากาศ/น้ า/ขยะ 

มาตรการปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนใน
ชุมชน เช่น การก าจัดขยะ มลภาวะทางอากาศ น้ า 
เพื่อรองรับการขยายตวัโรงงานและประชากร 

3. โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย 
แรงงานต่างถิ่นต้องการที่อยู่อาศัยที่ถูกสขุลักษณะ 
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่อยูอ่าศัยให้ 
1) เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของประชากร 
2) ราคาที่แรงงานและครอบครัวยา้ยถิ่น ระดับ    
    รายได้สูง ปานกลาง น้อย สามารถจา่ยได้ 
3) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยูอ่าศัย 

4. ครอบครัวและชมุชน 
ปรับเปลี่ยนวิถีชวีิต รวมกลุ่มเพื่อสังคมน้อยลง 
   เกษตร                     อุตสาหกรรม (รับจ้าง) 

1)เสริมทักษะของแรงงานให้ตอบโจทย์ลกัษณะงาน 
   ที่เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น 
   ภาคอุตสาหกรรม 
 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการของ 
     ชุมชน 
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บทที่ 1 
                                         บทน า 
  
1.1 หลักการเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มี
สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ โดยก าหนดว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน
ราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 
(มาตรา 10 วรรค 1) ในทางปฏิบัติแม้ว่าจะมีความพยายามในการบริหารแบบบูรณาการในภารกิจที่มี
ความส าคัญหลายเรื่อง แต่ยังเกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติในหลายๆ ภารกิจ เป็นผลให้เป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก 
 การปฏิรูปงบประมาณประเทศจาก “ระบบงานงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์” สู่ “ระบบ
งบประมาณเชิงพื้นที่”(Arae-Based Budgeting : ABB) ซ่ึงเป็นแนวคิดของการท างบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Budgeting) โดยมีการฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ มีกระบวนการท าแผนพัฒนาจาก
ล่างขึ้นบน ตั้งแต่แผนชุมชนจนถึงแผนจังหวัด และให้หน่วยงานทั้งภูมิภาคและท้องถิ่นร่ วมกันกลั่นกรอง 
ท าให้งบประมาณสามารถใช้ให้ตรงกับปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซ่ึงเป็นทั้งกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการตนเอง การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล การควบคุมพฤติกรรม
นักการเมืองโดยประชาชนในพื้นที่และการบูรณาการการท างานของหน่วย Function และหน่วย Area ที่
อยู่ในพื้นที่ร่วมกัน ซ่ึงตามแผนปฏิรูปก าหนดให้เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ ๑๔๔๘ 
 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.) เป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค โดยมีอ านาจหน้าที่ คือ ข้อ 1 พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่และเปูาหมาย ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการองค์
ความรู้ข้อมูลสารสนเทศให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานบริการกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและ
ประชาชน ข้อ 3 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและการจัดยุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด ข้อ 4 สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด มีหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมาย
ให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการท าหน้าที่เชื่อมโยงประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
กับส่วนภูมิภาคในการแปลงนโยบาย ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และแผนต่างๆ ของกระทรวงฯ ให้เกิด 
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การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในส่วนภูมิภาค ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
และมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิด
การบูรณาการโครงการด้านสังคมเชิงพื้นที่ในระดับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติ
งานและแผนค าของบประมาณเชิงพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการบูร
ณาการการด าเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับพื้นที่และยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมและคาดการแนวโน้ม
สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดและภาค เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีความเชื่อมโดยงกับจังหวัดและภาค 

1.2 วิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรมการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัด มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ประชุมก าหนดกรอบการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจ าปี ๒๕๖๑ และ

แต่งต้ังคณะท างานรายงานสถานการณ์ทางสังคม 
2) รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 
4) จัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนบูรณาการด้านสังคม

กลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับจังหวัดและภาค 
5) ประชุมเพื่อทบทวนการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม ปรับปรุงแก้ไข และถอด

บทเรียน 
6) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานด้านสังคมน าไปใช้ประโยชน์ 

 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ได้มีข้อมูลรายงานสถานการณ์และ
คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและวางแผนก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน 
 2) เกิดการขับเคลื่อนการบูรณางานโครงการด้านสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับจังหวดั
และภาคของหน่วยงานในสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
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1.4 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 
สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยในช่วงปี 2561 เป็นปีที่มีสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง เกิดขึ้นมากมาย โดยเป็นปัจจัยส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ต่อสถานการณ์ทางสังคม สถานการณ์ที่กล่าวถึงมานี้มีความเชื่อมโยงต่อความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจ
ของประชาชน  อาจมีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาที่บีบค้ันจึงน าไปสู่ปัญหาทางด้านสังคม การเชื่อมโยงใน
กลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกัน 

  หากพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์
บางอย่างเกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบตามมา การแก้ปัญหาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดอาจจะรับมือ
กับความซ้ าซ้อนไม่ได้ มีการขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากสื่อ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ 
ในทุกๆ กลุ่มอายุ การรับรู้ข่าวสารและการส่ือสารที่รวดเร็ว ถ้าเปรียบเทียบกับอดีต 

การพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสถานการณ์ทางสังคมนั้น  จึงจ าเป็นต้องมี
การแยกกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้การด าเนินนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบมีความชัดเจน ซ่ึงกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี แรงงาน ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
ชุมชน คนพิการ เป็นต้น ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน 

 ถ้าพิจารณาถึงสถานการณ์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  ระยอง 
จันทบุรี และจังหวัดตราด จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ แรงงาน การย้ายถิ่นของประชากร ที่
เข้ามาประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโรงงาน การท่องเท่ียว ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมไป
ถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากจังหวัดภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนั้น มี
อุตสาหกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ 
อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยอีกด้วย รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ 
(Eastern Economic Corridor: EEC) 

 
1.5 ผลสรุปที่ส าคัญ 

 สถานการณ์ด้านสังคมที่ผ่านมา การยกระดับแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  การฟื้นฟู พัฒนาที่อยู่
อาศัย จัดหาที่อยู่อาศัยในชุมชน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปัญหาคน
ขอทาน คนไร้ที่พึ่ง การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ความเสมอภาคระหว่างเพศ การลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  สถานการณ์ผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างประชากรที่ประเทศจะต้อง
เผชิญ ขณะที่สถานการณ์อื่นๆ อาจมีปัญหาจากภายใน คือ การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย   
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 1.6 แนวทางในการด าเนินการต่อในอนาคต  

 ประเด็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกันในมิติของ
เศรษฐกิจของสังคม เช่น พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ความรุนแรง ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม การเข้าร่วมประชารัฐเพื่อสังคมของทุกฝุาย ดังนั้นทุกฝุายควรร่วมมือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
จริงจัง รวมถึงรัฐบาลควรมีมาตรการจัดการที่เด็ดขาด  การบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และภาคชุมชน 
ด าเนินการอย่างทันท่วงที มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
 
  ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการณ์
แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคม และผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด จึงได้น าเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมปี 2561 ประกอบไปด้วย ข้อมูลบริบทของกลุ่มจังหวัด 
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม  การวิเคราะห์สถานการณ์ เปรียบเทียบ คาดการณ์ แนวโน้ม ในระดับกลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในระดับกลุ่มจังหวัด และมีส่วนร่วมใน
การเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีการบูรณาการที่ยั่งยืนต่อไป 
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     บทที่ 2                                
ข้อมูลบริบทของกลุ่มจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออก ของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาค
กลาง อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ผลไม้ และอัญมณ ีของประเทศ 

 ทิศเหนือ   จรดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ทิศตะวันออก   จรดราชอาณาจกัรกัมพูชา 

 ทิศใต้   จรดอ่าวไทย 

 ทิศตะวันตก   จรดอ่าวไทย 

ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมากๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบ
ยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ
ทิวเขาบรรทัด ซ่ึงเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ าสาย
ส าคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ าระยอง แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าประแสร์ แม่น้ าตราด 

2.1 ข้อมลูทั่วไป 

พื้นที่ ทั้งหมด 17,072 ตร.กม. 

แผนภาพท่ี 1 แผนท่ีโดยสังเขป 

6,338 ตร.กม. 

4,363 ตร.กม. 

3,552 ตร.กม. 2,819 ตร.กม. 
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ที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน:กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 ปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีประชากรทั้งหมด 2,984,469 คน แบ่งเป็น 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
จากแผนภาพที ่4 จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดนี ้ช่วงวยัแรงงานจะมีมากที่สุด

ถึง จ านวน 1,772,484 คน ร้อยละ 59.39 รองลงมา ช่วงวัยเด็กและเยาวชน อายุแรกเกิด – 18 ปี จ านวน 
1,082,036  คน ร้อยละ 36.26 ถัดมาช่วงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 394,456 คน ร้อยละ 13.22 และมี
คนพิการถึง จ านวน 49,889 คน ร้อยละ 1.67 ของประชากรกลุ่มจังหวัดนี ้รวมถึงกลุ่มสตรี มีจ านวน 
929,412 คน ร้อยละ 31.14 

แผนภาพท่ี 4 จ านวนแยกประเภทของประชากร ปี 2560 

แผนภาพท่ี 2 ร้อยละประชากร ปี 2560 

2.2จ านวนประชากร 

เพศชาย  1,464,745 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08   
เพศหญิง 1,519,724 คน คิดเป็นร้อยละ 50.92ครัวเรือน
ทั้งหมด 643,101 ครัวเรือน 

แผนภาพท่ี 3 แยกสัดส่วนอายุหญิง – ชาย ปี 2560 

13 



 
 

6.13% 

0.41% 

0.08% 
0.06% 

72.08% 

4.31% 

0.17% 

15.49% 

0.66% 
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สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

สถาบนัพลศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด บ้าน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เทศบาล อบต. รูปแบบพิเศษ 

1.ชลบุร ี 985,469 687 92 11 47 50 1 

2.ระยอง 457,833 534 54 8 30 37 0 

3.จันทบุรี 231,087 731 760 10 34 34 0 

4.ตราด 103,887 261 38 7 14 29 0 

รวม 1,778,276 2,213 260 36 116 150 1 

เขตการปกครอง 

          แบ่งออกเป็น 4 จังหวัด 36 อ าเภอ  260 ต าบล 2,213 หมู่บ้าน รูปแบบพิเศษ 1 แห่ง เมืองพัทยา  
116 เทศบาล 150 อบต.  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครอง ปี 2560 

แผนภาพท่ี 5 สังกัดและจ านวนสถานศึกษา 

2.3 ด้านการศึกษา 

ที่มา : เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

มีสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,207 แห่ง  สังกัด อปท. จ านวน 74 แห่ง  ร้อยละ 
6.13  สังกัด ตชด. จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 0.66  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 แห่ง 
ร้อยละ 0.08 สังกัดสถาบันพลศึกษา จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 0.17 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 870 แห่ง ร้อยละ 72.08  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ านวน 52 แห่ง ร้อยละ 4.31  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
ร้อยละ 0.41  สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 187 แห่ง ร้อยละ 15.49 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 0.66 
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ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 มากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 252,958 คน 
หญิง 122,138 คน ชาย 130,820 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษา มีจ านวน 178,927 คน หญิง 
97,876 คน ชาย 81,051 คน ถัดมาระดับ อนุบาล จ านวน 103,886 8o  หญิง 50,470 คน ชาย 
53,416 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 54,521 คน หญิง 34,589 คน ชาย 19,929 คน ระดับ ปวช. 
จ านวน 44,414 คน หญิง 18,816 คน ชาย 25,912 คน ระดับ ปวส. จ านวน 30,952 คน หญิง 
15,210 คน ชาย 15,742 คน และสุดท้ายระดับปริญญาโท จ านวน 2,903 คน หญิง 1,883 คน 
ชาย 1,020 คน 
 

แผนภาพท่ี 6 จ านวนผู้เรียนสังกัดสถานศึกษา แยกตามเพศ 

ท่ีมา : ข้อมูลสถิติการศึกษาประจ าปี 2560 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ม.ค. 2561) สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้เรียนสังกัดสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 662,645 คน ผู้หญิง 334,390 คน ผู้ชาย 

328355 คนมากที่สุดคือ คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 328,157 คน 

ผู้หญิง 164,776 คน ผู้ชาย 163,381 คน รองลงมาสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 

139,815 คน ผู้หญิง 69,299 คน ผู้ชาย 70,516 คน ถัดมาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 

75,491 คน ผู้หญิง 33,871 คน ผู้ชาย 41,620 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 

60,076 คน ผู้หญิง 38,223 คน ผู้ชาย 21,853 คน สังกัดสถาบันพลศึกษา จ านวน 1,383 คน ผู้หญิง 

544 คน ผู้ชาย 839 คน สังกัด ตชด. จ านวน 834 คน ผู้หญิง 400 คน ผู้ชาย 434 คน สังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 625 คน ผู้หญิง 392 คน ผู้ชาย 233 คน และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ จ านวน 608 คน มีแต่ผู้ชาย 
แผนภาพท่ี 7 จ านวนผู้เรียนสังกัดสถานศึกษา แยกตามเพศ 
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ด้านเศรษฐกิจ ในภาคนี้เศรษฐกิจก าลังก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะได้มีการสร้างท่าเรือน้ าลึก
ขึ้นที่แหลมฉบัง ซ่ึงขณะนี้มีโรงงานกลั่นน้ ามันขนาดใหญ่อยู่แล้ว พร้อมกันนั้นยังมีนิคมอุตสาหกรรมส าหรับ
ผลิตสินค้าออกยังต่างประเทศ และที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้เน้นด้านอุตสาหกรรม เปโตรเคมี 
โดยการน าเอาก๊าซธรรมชาติที่พบในอ่าวไทยมาแปรสภาพเป็นสารที่ใช้ในการท า พลาสติก  ท าวัสดุพีวีซี ซ่ึง
ใช้ในกิจชายฝั่งทะเลด้านนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและหาดทรายชายฝั่ง อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มาก จึงเป็นแหล่งที่
ผู้คนทั้งชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพัทยาเป็น ที่รู้จักกันทั่วโลก การที่มีการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมกันมาก จึงได้มีการสรา้งที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเป็นหลังๆ และอาคารชุดเป็นจ านวนมาก 

ภาคนี้ยังมีปัญหาหลายอย่าง ประการแรกถ้าคนอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้มากๆ จะเกิดการ
ขาดแคลนน้ าเพราะแถบนี้ ไม่มีแม่น้ าสายใหญ่ๆ ประการต่อมาคือปัญหาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว ชุมชน
ที่ก่อตัวขึ้น รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อาจท าให้เกิดภาวะมลพิษขึ้นกับชายฝั่งทะเล ถ้าหากไม่ รีบแก้ไข
และอย่างไรก็ตาม กลุ่มจังหวัดนี้ก าลังก้าวหน้าใกล้เคียงกับภาคกลาง ในอนาคตอาจจะล้ าหน้าภาคกลาง 

ภาพรวมของเศรษฐกิจธุรกิจของภาคตะวันออกยังคงอยู่ในระดับที่ดี และยังสามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง แต่สัญญาณของการชะลอตัวลงของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนั้นยังคงมีให้
เห็นอยู่ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 ไม่ได้มีการส ารวจ สว่นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในปี 2558 
เมื่อเทียบกับป ี2560 มีหลายจังหวัดที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนลดลง คือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 
8.69  รองลงมาจังหวัดระยอง ร้อยละ 8.30 ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
จังหวัดตราด ร้อยละ 8.86 และจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 1.48 
 
 
 

2.4 ด้านเศรษฐกิจ 

แผนภาพท่ี 8 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน รายจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2560 
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 สภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2560 นั้น พบว่า มีก าลังแรงงานทั้งหมด
2,277,045 คน  ซ่ึงมีงานท า 2,090,860 คน และผู้วา่งงาน 15,006 คน 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 9 คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ รายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2560 

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในกลุ่มจังหวัดนี้มี  จ านวน 167,049 คน    
มากที่สุดอยู่ทีจ่ังหวัดชลบุรี 99,632 คน ร้อยละ 59.64  รองลงมาจังหวัดระยอง 45,051 คน ร้อยละ 
26.97 ถัดมาจังหวัดจันทบุร ี13,538 คน ร้อยละ 8.10  และจังหวัดตราด 8,828 คน ร้อยละ 5.28 

ที่มา คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ รายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2560) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

แรงงาน จ าแนกการมีงานท า 

แผนภาพท่ี 10 สภาพแรงงานไทยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ าแนกตามเพศปี  พ.ศ. 2560  
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2.6 ด้านสุขภาพ 

0 20,000 40,000 60,000

ผู้ปุวยท่ีเข้ารับการรัษาในรอบปี 
ผู้ปุวยเอดส์ 

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 
ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 1,431,970 1,444,812 2,876,782 
ก าลังแรงงาน 1,271,622     1,005,423     2,277,045  
ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 1,004 1,278 1,643 
ผู้มีงานท า 1,165,107 925,753 2,090,860 
ผู้ว่างงาน 8,948 6,153 15,006 
ท างานบ้าน 13,573 244,050 257,624 
เรียนหนังสือ 86,782 93,923 180,706 
อื่นๆ 157,196 174,614 331,810 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชากรในกลุ่มจังหวัดนี้ มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 
2,876,782 คน  ชาย 1,431,970 คน หญิง 1,444,812 คน มีก าลังแรงงาน 2,277,045 คน ก าลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล 1,643 คน ซ่ึงอยู่ในก าลังแรงงานแยกได้ดังนี้ เป็นผู้มีงานท า 2,090,860 คน ผู้ว่างงาน 15,006 
คน และไม่อยู่ในก าลังแรงงาน แบ่งออกเป็น ท างานบ้าน  257,624 คน เรียนหนังสือ 180,706 คน และ
อื่นๆ 331,810 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

จะเห็นได้ว่าสถานพยาบาลรวมทั้งหมดในกลุ่ม 
จังหวัดนี้มีจ านวนทั้งสิน 87 แห่ง ซ่ึงสังกัดภาครัฐ  
จ านวน 82 แห่ง ร้อยละ 94.25  และสังกัด 
ภาคเอกชน จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 5.75  
และมีบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และ 
บุคคลทางการแพทย์อื่นๆ) จ านวน 1,777 คน  

จะเห็นได้ว่าผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในรอบปี รวมทั้งหมด 
มีจ านวน 52,501 คน แยกแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
 โรคเบาหวาน จ านวน 17,408 คน ร้อยละ 33.16  
โรคความดัน จ านวน 23,231 คน ร้อยละ 44.25  
โรคหัวใจขาดเลือด จ านวน 3,094 คน ร้อยละ 5.89 
 โรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 6,150 คน ร้อยละ 11.71 
โรคมะเร็ง จ านวน 2,618 คน ร้อยละ 4.99 และเป็น
ผู้ปุวยเอดส์ถึง  จ านวน 2,861 คน แผนภาพท่ี 12 แสดงถึงสัดส่วนของผู้ปุวย 

0

50

100

จ ำนวนสถำนพยำบำล 

สงักดัรัฐ 

สงักดัเอกชน 

แผนภาพท่ี 11 แสดงถึงสัดส่วนของสถานพยาบาล 

ตารางที่ 2 สภาพแรงงาน ปี 2560 
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2.7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ความผิด
เกี่ยวกับชีวิต 

ร่างกาย 
และเพศ 

ฆ่าผู้อื่น ท าร้ายผู้อื่น
ถึงแก่ความ

ตาย 

พยายามฆ่า ท าร้าย
ร่างกาย 

ข่มขืน
กระท า
ช าเรา 

อื่น ๆ 

รับแจ้ง 1,147 69 31 74 664 181 128

จับกุม 887 53 23 47 550 118 96

ผู้ต้องหา 1,000 57 26 60 614 145 98

จะเห็นได้ว่าฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้งมากที่สุด จ านวน 1,147 คดี จับกุม 
887 ราย ผู้ต้องหา 1,000 ราย  รองลงมา คดีท าร้ายร่างกายรับแจ้ง จ านวน 664 คดี จับกุม 550 ราย 
ผู้ต้องหา 145 ราย ถัดมา คดีข่มขืนกระท าช าเรา รับแจ้ง 181 คดี จับกุม 118 ราย ผู้ต้องหา 145 ราย 
คดีอื่นๆ 128 คดี จัดกุม 96 ราย ผู้ต้องหา 98 ราย คดีพยายามฆ่า รับแจ้ง 74 คดี จับกุม 47 ราย 
ผู้ต้องหา 60 ราย คดีฆ่าผู้อื่น รับแจ้ง 69 คดี จับกุม 53 ราย ผู้ต้องหา 57 ราย สุดท้ายคดีท าร้ายผู้อื่น
ถึงแก่ความตาม รับแจ้ง 31 คดี จับกุม 23 ราย ผู้ต้องหา 26 ราย 

การเกิดอุทกภัยในรอบปี 2560 จ านวน  
15,185 ครั้ง มีผู้เสียหาย จ านวน 14,917 คน  
ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
141,200,000.-บาท และการเกิดภัยธรรมชาติ  
จ านวน 112 ครั้ง มีผู้เสียหายจากภัยธรรมชาติ  
53,975 คน ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 40,652,359.-บาท 

แผนภาพท่ี 14 แสดงถึงสัดส่วนการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในรอบปี 

แผนภาพท่ี 13 แสดงถึงสัดส่วนคดีท่ีเกิดข้ึนจ าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2560 
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2.8 ด้านขยะมูลฝอย 
 
 

ล าดับ จังหวัด ปริมาณขยะ(ตันต่อวัน) 
1 ชลบุร ี 2,547 
2 ระยอง 989 

3 ตราด 474 

4 จันทบุรี 273 
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ตารางท่ี 3 แสดงการจัดล าดับจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย หน่วย:ตันต่อวัน ปี 2560 

แผนภาพท่ี 15 แสดงถึงสัดส่วนจังหวัดท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

ท่ีมา : ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 – 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2556 – 2560 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอย(ตันต่อวัน) มากที่สุดคือจังหวัด
ชลบุรี 12,102 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณลดลงจากปี 2559 ถึง 73 ตัน รองลงมาจังหวัดระยอง 
4,763 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป ี2559 ถึง 92 ตัน 86,305 ตัน ถัดมาจังหวัด
จันทบุรี 2,802 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณลดลงจากปี 2559 ถึง 77 ตัน และจงัหวัดตราด มี
ปริมาณน้อยที่สุด 1,313 ตัน ซ่ึงในปี 2561 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 1 ตัน 
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บทที่ 3 
   สถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มจังหวัด 

 

 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ต้องอยู่
บนหลักการและพื้นฐานส าคัญ คือการสร้างสังคมคุณภาพในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้
ข้างหลัง รัฐบาลขับเคลื่อนด้วยโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย โดยเริ่มเมื่อ       
1 ตุลาคม 2560  ซ่ึงมีคนไทยอายุ 18 ปี ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท และยินยอมเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น รายได้การถือครองทรัพย์สิน หนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูล
ส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าสวัสดิการของรัฐ รวม 11.469 ล้านคนได้รับสิทธิตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีแผนจัดท าทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และที่อยู่ในภาวะยากล าบากทั่วประเทศ (ลูกค้า พม.) เพื่อวิเคราะห์วางแผนการจัดสวัสดิการแบบเจาะจง
รายครัวเรือนเน้นการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐเพิ่มศักยภาพให้พึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ า 
ของสังคม มุ่งหมายให้ฐานข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรร
ทรัพยากรอย่างตรงจุด ตามโครงการ Big Data ของรัฐบาล โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมรายครัวเรือน (ลูกค้า พม.) เพื่อจัดท าแผนที่ทางสังคม (Social map) โดยใช้ฐานข้อมูลผู้
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 11,469  ล้านคนเป็นเปูาหมายในการลงส ารวจข้อมูล 

การขับเคลื่อนจัดเก็บแบบส ารวจผูป้ระสบปัญหารายครัวเรือน (ลูกค้า พม.) ทั่วประเทศ  
กระทรวง พม. ใช ้4 กลไกร่วมขับเคลื่อน โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 – 12  เปน็ 
ผู้ประสานงานส่วนกลาง และสนับสนุนทีม One Home ในพื้นที่  ซึงมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จงัหวัดเป็นหัวหน้าทีมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัด แบ่งพื้นที่และลงส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
เปูาหมายความส าเร็จ คือ มีข้อมูลเพื่อบริหารการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น
และเป็นข้อมูลเพื่อร่วมพัฒนากลุ่มเปูาหมายตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคมให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป โดยเร่ิมจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ และขยายเวลาถึง 15 มีนาคม 2561  

กระบวนการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล หนึ่งเดือนครึ่งกับการลงพื้นที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล         
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (ลูกค้า พม.) ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยใช้ข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐกว่า 1 ล้านคน เป็นเปูาหมาย และเป็นครั้งแรกที่ใช้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. หรือที่เรียกว่า         
ทีม One Home จัดเก็บข้อมูลผปููระสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (ลูกค้า พม.) ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
จังหวัด จากอดีตที่ข้อมูลเหล่านี้ไดม้าจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ท้องที่ โรงเรียน โรงพยาบาล
อาสาสมัครและภาคีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม แม้จะมี พมจ.บางจังหวัดจัดท าระบบข้อมูลและ
สารสนเทศผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยภาคีในพื้นที่ชี้เปูาก่อนลงส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ซ่ึงต่างจาก  

3.1  ข้อมูลกลุม่เป้าหมาย (Social Map) 
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

114,151 

61,853 55,990 

26,719 26,921 27,176 
8,220 6,573 

Social Map 
ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผลการจัดเก็บ Social Map 

ครั้งนี้ที่ใช้ข้อมูลที่รัฐบาลมอบหมายกระทรวงการคลัง ใช้กลไกของกระทรวงเป็นผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้
น้อย ผ่านการคัดกรองจนได้ผู้มีคุณสมบัติ เป็นคนไทยอายุ 18 ปี ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 
บาท และยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น รายได้การถือครองทรัพย์สิน หนี้สินที่คงค้าง      
เป็นตน้เช่น รายได้การถือ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าสวัสดิการของรัฐ รวม 11.469 
ล้านคน เป็นเปูาหมายในการลงส ารวจและจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน (ลูกค้า พม.) โดยใช้แบบส ารวจใน
ระบบ Google Form มีการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อ มูลผ่านการประชุมทางไกล และสสว.1 - 12 ได้
เชิญทีม One Home ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบประชุม และประสานให้ข้อแนะน าเป็นระยะมี
ข้อก าหนดในการจัดเก็บ คือ 1) ประสานความเข้าใจและขอความร่วมมือนายอ าเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ผูน้ า 
ชุมชนและอาสาสมัคร 2) ประสานรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่น
ท้องที่ ชุมชน 3) การลงพื้นที่ถือรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นฐาน 4) จัดเก็บพิกัดที่อยู่อาศัย 5) หาก 
ไม่ใช่ลูกค้า พม. ขอความร่วมมือภาคีที่ลงพื้นที่ร่วมรับรอง 6) พบลูกค้า พม. (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) 
แต่ยังไม่ไดรั้บบตัรสวัสดิการแห่งรัฐให้เก็บแบบส ารวจเพิ่มเติม 7) พบสมาชิกครอบครัวอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่
มีปัญหาต้องช่วยเหลือให้จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยกระทรวงเปิดห้องแชทไลน์ (Monitor Social Map) 
เป็นพื้นที่พบปะ สอบถาม แลกเปลี่ยน และรายงานผลความก้าวหน้ารายวัน ทั้งระบบ On Line และระบบ 
Off Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกลุ่มจังหวัดนี้ 

มีจ านวน 258,713 คน ลงส ารวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ จ านวน 68,890 คน    
ร้อยละ 26.63  

 
 
 

3.2  ผลการจัดเก็บ (Social Map) 

แผนภาพท่ี 16 แสดงถึงสัดส่วนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เทียบกับผลการจัดเก็บ Social Map แยกรายจังหวัด 
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

26,921 27,176 

8,220  6,573  

13,924 12,202 

5,285 3,755 

12,997 14,974 

2,935 2,818 

1,294 975 

769 462 

ผู้ประสบปัญหา หัวหน้าครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน คนพิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ชลบุร ี ระยอง จันทบุรี ตราด รวม 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 33,050 17,334 12,944 6,663 69,991 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ 2,443 1,245 1,345 440 5,473 
กลุ่มคนพิการ 421 240 366 95 1,122 
กลุ่มเยาวชน 2,729 1,724 1,689 783 6,925 
กลุ่มเยาวชนที่เป็นคนพกิาร 38 17 21 4 80 
กลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อยทีพ่ิการ 291 153 161 57 662 
กลุ่มผู้สูงอาย 6,500 3,432 4,102 1,957 15,991 
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 24,128 14,885 12,700 6,768 58,481 
กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ 172 114 166 41 493 
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ 2,622 1,364 1,480 488 5,954 
กลุ่มเปูาหมายอื่น 27,744 16,758 17,444 7,805 69,751 

 
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการ กลุ่มผู้มีรายได้มีจ านวนทั้งหมด 69,991 คน ซ่ึงจ าแนกได้

กลุ่มเปูาหมายได้ดังนี้  กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,473 คน กลุ่มคนพิการ จ านวน 1,122 
คน กลุ่มเยาวชน จ านวน 6,925 คน กลุ่มเยาวชนที่เป็นคนพิการ จ านวน 80 คน กลุ่มเยาวชนที่มีรายได้
น้อยที่พิการ จ านวน 662 คน กลุ่มผู้สูงอาย จ านวน 15,991 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จ านวน 
58,481 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ จ านวน 493 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ 
จ านวน 5,954 คน และกลุ่มเปูาหมายอื่น จ านวน 69,751 คน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 ผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบวา่ ผู้ประสบปญัหามีจ านวน
ทั้งหมด 68,890 คน แยกเป็นผู้ประสบปัญหา จ านวน 62,317 คน หัวหนา้ครัวเรือน จ านวน 35,166 คน  
สมาชิกในครัวเรือน จ านวน 33,724 คน และคนพิการ 3,500 คน  

แผนภาพท่ี 17 แสดงถึงจ านวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ แยกประเภท และจังหวัด 

ตารางท่ี 4 จ าแนกจ านวนกลุ่มเปูาหมายท่ีจัดเก็บ 
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เด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 18 ปี จ านวนเด็กที่มีอยู่จริง ณ วันที่    
31 ธันวาคม 2560   พบว่า มีจ านวนทั้งหมด 1,082,036 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 596,014 คน 
ร้อยละ 55.00 เพศหญิง จ านวน 485,722 คน ร้อยละ 45.00  

ชลบุรี 

ระยอง 

จันทบุรี 

ตราด 

291 

153 

161 

57 

2,729 

1,724 

1,689 

783 

38 

17 

21 

4 

เยาวชนที่เป็นคนพิการ เยาวชน เยาวชนที่มีรายได้น้อยที่พิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากการจัดเก็บขอ้มูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่าเยาวชนเยาวชนที่ประสบ
ปัญหามีจ านวน 7,667 คน แยกเป็นเยาวชนที่เป็นคนพิการ จ านวน 80 คน  เยาวชนที่มีรายได้น้อยที่พกิาร 
จ านวน 662 คน 

 
 
 
 

ชาย 
55% 

หญิง 
45% 

เด็กและเยาวชน อายุ แรกเกิด - 18 ปี 

กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุต่ ากว่า 18)  ปี) 

แผนภาพท่ี 18 แสดงถึงสัดส่วนเด็กและเยาวชน แยกตามเพศ 

แผนภาพท่ี 19 แสดงถึงจ านวนเยาวชน แยกประเภท และจังหวัด 
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หญิง 
55% 

ชาย 
45% 

ประชากรวัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 25  - 59 ปี) 

แผนภาพที่ 20 แสดงจ านวนวัยแรงงานใน ปี 2560 

แผนภาพที่ 21 แสดงจ านวนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แยกจังหวัด 

0

5,000
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 33,050 17,334 12,944 6,663

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ 2,443 1,245 1,345 440

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการจัดเก็บขอ้มูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้น มี
จ านวนทั้งหมด 69,991 คน เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,473 คน 

 
 
 
 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (วยัแรงงาน อายตุัง้แต ่25 – 59 ปี) 

วัยแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560  มีจ านวนวัย
แรงงาน จ านวนทั้งหมด 1,965,850 คน ร้อยละ 45.00 เป็นหญิง 806,954 คน ร้อยละ 55.00     
ชาย 965,530 คน ร้อยละ 45.00 
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หญิง 
56% 

ชาย 
44% 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 

แผนภาพท่ี 22 แสดงสัดส่วนเพศของผู้สูงอายุ ใน ปี 2560 

แผนภาพที่ 23 จ าแนกสัดส่วนเพศและช่วงอายุ ของผู้สูงอายุ ใน ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - 69 ปี 

70 - 79 ปี 

80 - 89 ปี 

90 - 100 ปี 

100 ปีข้ึนไป 

99,499 

49,330 

20,183 

3,286 

301 

122,860 

62,663 

30,353 

5,627 

354 

หญิง ชาย 

กลุ่มผู้สูงอายุ  

วัยสูงอายุ  หรือ ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 มีจ านวนทั้งหมด 
394,456 คน เป็นหญิง จ านวน 221,857คน ชาย 
จ านวน 172,599 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 ของ
ประชากร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 4 จังหวัดภาค
ตะวันออก  

จากแผนภาพที่ 23  จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ ช่วงอายุที่มีมากที่สุดคือ ช่วยอายุระหว่าง 60 – 69 ปี 
ทั้งหมด 222,359 คน เป็นหญิง 122,860 คน ชาย 99,499 คน ร้อยละ 56.37 รองลงมา ช่วงอายุ 70 – 
79 ปี ทั้งหมด 111,993 คน เป็นหญิง จ านวน 62,663 คน ชาย จ านวน 49,330 คน ร้อยละ 28.39    
ถัดมา ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ทั้งหมด 50,536 เป็นหญิง จ านวน 30,353 คน ชาย จ านวน 20,831 คน 
ร้อยละ 12.81 ช่วงอายุ 90 – 100 ปี ทั้งหมด 8,913 คน เป็นหญิง 5,627 คน ชาย จ านวน 3,286 คน  
เป็นร้อยละ 2.26 และ ช่วงอายุ 100 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 355 คน เป็นหญิง จ านวน 354 คน ชาย จ านวน 
301 คน ร้อยละ 0.17 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะมีจ านวนมากกว่าเพศชายในทุก
ช่วงอายุ 
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แผนภาพท่ี 24 จ าแนกประเภท ของผู้สูงอายุ จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) แยกจังหวัด 
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ชลบุรี 

ระยอง 

จันทบุรี 

ตราด 

แผนภาพท่ี 25 จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ จ าแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

6,500 
3,432 4,102 

1,957 

24,128 

14,885 
12,700 

6,768 

2,622 
1,364 1,480 488 172 114 166 41 

กลุ่มผู้สูงอาย 
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ 

ปี 2559 2560 2561 

จังหวัด 
ผู้ได้รับอนุมัติ 

(ราย) 
เงินอนุมัติ 
 (บาท) 

ผู้ได้รับอนุมัติ 
(ราย) 

เงินอนุมัติ 
 (บาท) 

ผู้ได้รับอนุมัติ 
(ราย) 

เงินอนุมัติ 
 (บาท) 

ชลบุร ี 44       1,217,900   32       923,000   6       164,500   
ระยอง 20       555,000   24       699,000   89       2,415,000   
จันทบุรี 202       5,747,500   222       6,178,000   86       2,457,000   
ตราด 138       4,021,000   120       3,396,000   115       3,328,000   

จ าแนกประเภทกลุ่มผู้สูงอายุอายุ (Social Map) 

จากแผนภาพที่ 24  จากการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่ากลุ่มของ
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทั้งหมด 15,991 คน แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 58,481 คน            
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ 5,954 คน และกลุ่มผู้สูงอายุพิการ 493 คน  
 

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ  

ตารางท่ี 5 จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ จ าแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
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2558 

2559 

2560 
หน่วย: พันครัวเรือน ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

แผนภาพท่ี 26 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2560 

 จากตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 25 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ พบว่า 
ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ทั้งหมด 1,098 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 31,101,900 บาท 
และในปี 2561 พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมด 296 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 8,364,500 บาท จังหวัด
ที่มีผู้สูงอายุได้รับอนุมัติมากที่สุด คือ จังหวัดตราด จ านวน 115 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 3,328,000 บาท 
รองลงมา จังหวัดระยอง จ านวน 89 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 2,415,000 บาท ถัดมา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 
86 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 2,457,000 บาท และจังหวัดชลบุรี จ านวน 6 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 164,500 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ครอบครัว 

“ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความผูกพันทาง
สายโลหิต ทางกฎหมาย ทางจิตใจ หรือทางสังคม ซ่ึงสมาชิกในคราอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกันและ
มีความสัมพันธ์ ที่เกื้อกูลกัน” (ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2558 – 
2564, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
       นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็นรากฐานหรือสถาบันที่ส าคัญของสังคมในการให้การศึกษาอบรมสั่งสอน
เลี้ยงดูและสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆแก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ยังเด็กจนเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ 

สถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคล ครอบครัวจึงเกิดการ
ปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง  รูปแบบ ขนาดของครอบครัวและวิถีชีวิต  รวมทั้งสภาพปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อสถาบันครอบครัว 
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แผนภาพท่ี 27 จ านวนครัวเรือนท่ีจัดเก็บผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social  Map) 

แผนภาพท่ี 28 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน รายจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2560 

ชลบุรี 

ระยอง 

จันทบุรี 

ตราด 

18,447 

22,592 

6,308 

4,177 

แผนภาพท่ี 27 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 
 
 จากแผนภาพที ่28 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จะส ารวจทุก 2 ปี จึงเห็นได้ว่า ในปี 
2560 จังหวัดจันทบุรี มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน มากที่สุด จ านวน 32,893 บาท รองลงมา    
จังหวัดระยอง จ านวน 27,797 บาท ถัดมาจังหวัดตราด จ านวน 27,796  บาท และจังหวัดชลบุรี จ านวน 
27,665  บาท 
 

 

2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560

ชลบุรี 16,797. 22,286. 21,869. 22,260. 24,052. 23,007. 28,366. 27,256. 27,665.

ระยอง 13,254. 18,961. 20,018. 25,090. 22,982. 21,929. 30,400. 30,314. 27,797.

จันทบุรี 15,958. 15,896. 20,606. 18,866. 19,441. 24,277. 27,283. 36,023. 32,893.

ตราด 13,821. 14,080. 19,230. 16,664. 16,948. 28,118. 21,652. 25,332. 27,796.
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สถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคล ครอบครัวจึงเกิดการ
ปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง  รูปแบบ ขนาดของครอบครัวและวิถีชีวิต  รวมทั้งสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
สถาบันครอบครัว  ครอบครัวที่มีอยู่จริงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 4 จังหวัดนี้ ครอบครัวที่มีอยู่จริงใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 4 จังหวัดนี้ ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) มี
ทั้งหมด 51,524 ครัวเรือน   

สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ชลบุรี 23,077 21,312 21,123 20,573 25,499 24,934 25,704 24,182 24,257 24,573

ระยอง 19,196 18,566 17,689 18,546 21,024 21,873 23,303 24,434 21,025 22,699

จันทบุรี 17,830 17,290 19,828 18,861 19,595 17,597 20,650 23,351 22,790 20,620

ตราด 13,010 13,365 13,439 17,051 15,663 16,706 18,127 18,989 18,914 20,405
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แผนภาพท่ี 29 หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนก เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2560 
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แผนภาพท่ี 30 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที ่29 หนี้สินเฉลี่ยตอ่ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2560 เห็นได้ว่า จังหวัดตราด หนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนมากที่สุด จ านวน 193,675 บาท รองลงมา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 186,072 บาท ถัดมา
จังหวัดชลบุรี จ านวน 170,023  บาท และจังหวัดระยอง จ านวน 124,478  บาท 

จากแผนภาพที ่30 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตอ่เดือนต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2560 เหน็ได้ว่า จังหวัดชลบุร ีมี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนมากที่สุด จ านวน 24,573 บาท รองลงมา จังหวัดระยอง จ านวน 
22,699 บาท ถัดมาจังหวัดจันทบุรี จ านวน 20,620  บาท และจังหวัดตราด จ านวน 20,405  บาท 
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 การลงพื้นที่ ส ารวจและเก็บข้อมูลครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ พม.ทุกระดับได้ระดมสรรพกาลังแม้จะมี
ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา จ านวนบุคลากร พาหนะ ระบบการบันทึกข้อมูล งานประจ าที่ผู้รับบริการรอไม่ได้ 
แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะท าให้ พม. มีข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่รู้ปัญหา รู้ความต้องการจ าเป็น รู้
พิกัดแหล่งที่อยู่ เพื่อใช้เป็นเปูาหมายในการวางแผนคุ้มครองช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอการร้องขอ แต่กา ร
จัดเก็บครั้งนี้ ยังจัดเก็บได้จ านวน 68,890 ราย เป็นเพียงส่วนน้อยของจ านวนคนจนในกลุ่มจังหวัดนี้  
จ านวน 258,713 ราย หมายความว่า การพิสูจน์ทราบว่าคนจนจริงอยู่ที่ไหนยังต้องด าเนนิการต่อไป แต่จะ
ท าแบบใด วิธีการใด คงต้องน าข้อค้นพบจากการลงพื้นที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครั้งนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา ข้อค้นพบส าคัญ มีดังนี้ 
         1. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หรือผู้เสยีเปรียบในสังคมตามนิยามของแผนปฏิรูป ประเทศด้าน
สังคมหรือคนจน ซ่ึงรัฐบาลช่วยเหลือด้วยโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการลงทะเบียน/คัดกรองและมอบ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.46 ล้านคน ข้อค้นพบ พบว่า 
            - มีมากกว่าร้อยละ 30 ที่ไม่ใช่คนจน แต่อาศัยช่องว่างของหลักเกณฑ์สร้างสิทธิ ให้ตนเอง อาทิ 
ภรรยาเจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้างระดับอ าเภอ ใช้เกณฑ์มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี เนื่องจากกิจการ
เปน็ของสามี คุณพ่อวัยเกษียณว่างงานอยู่บ้านหรู ลูกเป็นแพทย์ เป็นวิศวกร ฯลฯ 
            - พบว่า มีคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งมีทะเบียนบ้านมากกว่า 1 เล่ม บางบ้าน 7 เล่ม จากปัญหาการ
ย้ายถิ่นฐาน เพื่อหางานท า การลงส ารวจจึงไม่พบตัวตน 
            - พบว่า มีคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งไร้สถานะ ไร้ที่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง อาศัยตามเพิงพัก ไกลระบบ
สาธารณูปโภค ไกลผู้คน ชุมชน 
         2. ค าตอบอยู่ที่หมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้เมื่อลงพื้นที่พบหลายหน่วยงานลงจัดเก็บข้อมูลตามภารกิ จ 
ประชาชนสับสน เบื่อหน่ายกับการให้ข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กระจายไปตามภารกิจของส่วนราชการ ไม่สามารถบูรณาการใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนแก้ไข
ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติแบบองค์รวม 

3. การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูล พบว่าผู้ที่สามารถชี้เปูาหมาย รู้ที่รู้พิกัด รู้ลึกถึงปัญหาคือ 
คนในพื้นที่ ระดับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน จิตอาสา แต่ก็พบเช่นกันว่า มีผู้น าท้องที่อีกหลายคนไม่รู้
ลูกบ้าน ไม่รูพ้ื้นที่เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครั้งนี้ต้องขอบคุณและยกเครดิตส่วนหนึ่งให้ท่านเหล่านี้ และฝากข้อชวนคิดว่าท าไมไม่ร่วมกันท าร่วมกัน
ถามซะทีเดียว ทุกๆ เร่ือง และพบว่าการส ารวจภาครัฐควรวางระบบให้พื้นที่เป็นผู้จัดเก็บ และเป็นเจ้าของ
ข้อมูลโดยเช่ือมโยงจากพื้นที่ มาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายต่อไป 
โดย มนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผูอ้ านวยส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
 
 

3.3 ข้อค้นพบ (Social Map) 

31 



 
 

  
                                      

ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วย
ประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลาง
ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายัง
ตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นต าแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนใน
อาเซียน เพื่อเช่ือมเอเชียและเช่ือมโลก 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทย
แลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ 
Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ส านักงานเพื่อการพัฒนา ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) มีเปูาหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม การลงทุนซ่ึง
จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและท าให้ เศรษฐกิจของไทย
เติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของ คณะกรรมการนโยบาย
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

มติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องการจัดท าแผนการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน ซ่ึงแต่ละแผนจะเช่ือมโยงกัน น าไปสู่การพัฒนา
พื้นที่อีอีซีอย่างสมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ  แผนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ทั้ง 8 แผน 
ประกอบด้วย 

- แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
- .แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน 
- แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ

กับประชาชน 
- แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม 

 

 

ฉะเชิงเทรา (คน) 
221,675 

366,275 

108,314 

25,375 

 0 

 49 

3.4 สถานการณ์ EEC 
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      สถานการณ์ทางสังคมระดับพื้นทีใ่นเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

กลุ่มเป้าหมาย ชลบุร ี(คน) ระยอง (คน) ฉะเชิงเทรา (คน) 
1. เด็กและเยาวชน 512,535 243,126 221,675 
2. วัยแรงงาน 773,527 375,363 366,275 
3. ผู้สูงอาย ุ 184,912 79,390 108,314 
4. คนพิการ 21,540 10,961 25,375 
5. ค้ามนุษย์ (ป ี60) 20 2 0 
6. คนไร้ที่พึ่ง (ปี 60) 113 28 49 

 
 
แนวโน้มผลกระทบทางสงัคมจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) 
การศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั พบว่า ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม มีดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ 
               โลกาภวิัตน์ (Globalisation) ได้น าไปสู่การอพยพขา้มพรมแดนทั่วโลก หลายประเทศที่พัฒนา 
แล้วและก าลังพัฒนาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลงทุน แต่เนื่องจากการขาดแคลน
แรงงานในหลายประเทศ ท าให ้ แรงงานข้ามชาติเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การยา้ยถิ่น
ฐานทั้งที่ถูกกฎหมาย (Legal migration) และผิดกฎหมาย (Illegal migration) เกิดขึ้นเนื่องจากผู้อพยพ
ปรารถนาที่จะมีชวีิตที่ดีขึ้นในประเทศปลายทาง ท าให้การเกิดการแสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติทั้ง
ในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง โดยเฉพาะกับผู้อพยพผิดกฎหมาย 
               ในรายงาน UNODC ปี ๒๕๕๙ ระบุวา่ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ 
ปลายทางของการค้ามนุษย ์ โดยเฉพาะผู้เสียหายจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้พบว่าสัดส่วนของเด็กหญิงตก
เป็นเหยื่อการค้ามนษุย์สูงกวา่ประเทศอืน่ในภูมิภาค สว่นเด็กชายถูกบังคับใช้แรงงาน 
               นอกจากนี้ สราวุธ ไพทูรยพ์งษ์ ได้ระบุไว้ใน Managing international labor migration in 
ASEAN: A case of Thailand , 2012 ว่าแรงงานต่างด้าวจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม อาจท าให ้ เกิดปัญหาสังคมหลายด้าน เช่น การค้ายาเสพติด และการแพร่กระจายของโรคต่างๆ 
เช่น HIV/AIDS การค้ามนุษย์ การขายบริการทางเพศ แรงงานเด็ก วิถีชวีิตและวัฒนธรรมในชุมชน เด็กไร้
สัญชาติ และขอ้มูลจาก TDRI, 2006 ระบุวา่ ที่หมูบ่้านวังมน จังหวัดสระแก้ว แรงงานภาคเกษตรชาว
กัมพูชา จ านวน 7-8 คน จากแรงงานจานวน 10 คน จะขายบริการทางเพศด้วย คนที่เหลือจะอายุมาก
หรือเด็กเกินไป โดยที่คนขายบริการนี้ไม่ได้มีแต่เพียงผู้หญิง แต่รวมถึงเด็กชายอาย ุ 11-12 ปีด้วย ซ่ึงคน
เหล่านี้อาจจะแพร่เชื้อ HIV ได้ 
 
 

ตารางท่ี 6 สถานการณ์ทางสังคมระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
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แผนภาพท่ี 30 จ านวนคดีค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปี 2556-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
แรงงานทั้งระดับสูงและระดับแรงงาน โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่ 3 จังหวัด มีแนวโน้มที่
ธุรกิจภาคบริการจะขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงมีสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
จ านวนมาก จากแผนภาพที่ 30 จ านวนคดีค้ามนุษย์ของประเทศไทยระหว่างปี 2556-2560 พบว่า 3 
จังหวัดในพื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรีมีคดีค้ามนุษย์มากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นคดีค้าประเวณี ในปี 2560 จังหวัดชลบุรี พบคดีค้ามนุษย์ 20 คดี 
        เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด 
ได้มีการจัดตั้งกลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานตามกฎหมายต่างๆ อาทิ 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานจังหวัด คณะอนุกรรมการควบคุมการ
ขอทานจังหวัด คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด 

ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน 
            การพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องการแรงงานจ านวนมาก ซ่ึงรวมทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว งานวิจัยผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง กรณีศึกษา 
ชุมชนต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบผลกระทบด้านสังคมทางบวกและลบ ซ่ึง
ผลกระทบทางบวก คือ เมื่อมีประชาชนเข้ามาอาศัยมากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ราคาที่ดินมีราคาสูง ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบ คือ 1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
2) เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) เกิดการขาดแคลนด้านสถานศึกษา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าใน
ประเด็นย่อย ทั้ง 4 นั้น มีความสัมพันธ์กัน (เนตรทราย นิสสัยสุข, 2556) 
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พัชรี โพธิหัง (2550) จากการศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร ที่ส่งผลต่อชุมชนต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่ส่งผลต่อชุมชนต าบลดอนหัวฬ่อ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมมี
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการโยกย้ายถิ่น เพื่อเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรม และปัญหา
ชุมชน เช่น การลักทรัพย์ ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น รองลงมาคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น
ความคิดเห็นในทางบวก เนื่องจากมีการลงทุนมีการจ้างงานจ านวนมาก สร้างอาชีพใหม่ๆ และมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
     จากงานวิจัยผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกต่อชุมชน
ท้องถิ่นพบว่า การอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น โดยเฉพาะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมา
ท างานก่อสร้างโรงแรมและคอนโดมีเนียม โดยจะอาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง ท า ให้เกิดปัญหา คือ             
การปรับตัวของเด็กๆ ซ่ึงเป็นลูกของคนงานก่อสร้างเข้ามาเรียนในโรงเรียนวัด เกิดปัญหาการปรับตัวใน
โรงเรียน (อ้างอิง สุริชัย หวันแก้ว, 2543) 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) และดัชนีย่อยในจังหวัดพื้นที่ EEC       
ปี2560 (ล าดับจาก 77 จังหวัด) 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ภาพรวม 6 8 11 
สุขภาพ 34 16 25 
การศึกษา 2 7 21 
ชีวิตการงาน 2 4 10 
รายได ้ 7 9 10 
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 74 67 57 
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 18 44 33 
การคมนาคมและการส่ือสาร 5 6 16 
การมีส่วนร่วม 72 68 50 

 
  
(ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ป 2560, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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จากตารางที่ 7 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) และดัชนี

ย่อย 3 จังหวัดในพื้นที่ EEC ปี 2560 พบว่าทั้งสามจังหวัดมีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ในล าดับต้นๆ ของ
ประเทศคือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อยู่ล าดับที่ 6, 8 และ 11 ตามล าดับ จาก 77 จังหวัด 
และดัชนีย่อยด้านการศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ และการคมนาคมและการสื่อสาร ทั้งสามจังหวัดมี
ความก้าวหน้าอยู่ในล าดับต้นๆ ของประเทศเช่นเดียวกัน แต่ในทางตรงข้าม พบว่าด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมทั้งสามจังหวัด มีความก้าวหน้าน้อย อาจจะเนื่องมาจากสภาพความเป็น
เมืองของทั้งสามจังหวัดที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพ จึงส่งผลให้ความก้าวหน้าทางที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วม มีความก้าวหน้าน้อย 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย 
จากที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น จะมีแรงงานอพยพเข้ามา 

จ านวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ 
ที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณูปโภค เป็นสิ่งส าคัญมาก เพื่อรองรับแรงงานทุกระดับทุกภาษา 
โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่อยู่อาศัยเนื่องจากเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

นโยบายที่อยู่อาศัยจะมีความแตกต่างจากนโยบายสังคมด้านอื่นซ่ึง ส่วนใหญ่ภาครัฐจะเป็นผู้จัด 
บริการแต่ส าหรับที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุน และจัดบริการ อย่างไรก็ตามภาครัฐ
จ าเป็นต้องแน่ใจว่ามีที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อประชากรที่อยู่ในพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นจากสังคมผู้สูงอายุการ
เปลี่ยนโครงสร้างครอบครัว จากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว การอพยพย้ายถิ่น ของแรงงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ โดยการจัดหาที่อยู่อาศัยต้องค านึงถึง ประเภทและขนาดของครอบครัว เพื่อตอบ
โจทย์ของประชากรในปัจจุบัน (Bramley et al, 2004) ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และสิ่งที่ส าคัญต้องค านึงถึง คือ ความสามารถในการช าระค่าที่อยู่
อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการซ้ือที่เหมาะกับรายได้และที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ (Hudson et al., 
2008) 

จากตารางที่ 7 ดัชนีความก้าวหน้าของคนและดัชนีย่อย สามจังหวัดในพื้นที่ EEC ปี 2560 
พบว่าทั้งสามจังหวัดมีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมน้อย โดยจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทราอยู่ในล าดับที่ 74, 67 และ 57 ตามล าดับ จาก 77 จังหวัด เช่นเดียวกับมีความก้าวหน้าด้าน
การมีส่วนร่วมน้อยซ่ึงจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อยู่ในลาดับที่ 72, 68 และ 50 ตามล าดับ 
ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ กระทรวง พม. ได้เตรียมแผนรองรับที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้ 

1) จังหวัดฉะเชิงเทรามีแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่ม ในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอ 
แปลงยาว ในปี 2561-2563 รวมทั้งหมด 1,812 หน่วย ประกอบด้วย 
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ในปี 2561  
      -ก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบรกิารชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ลาดขวาง) จ านวน 524 หน่วย (แล้วเสร็จต้นปี 2562) บริเวณอ าเภอบา้นโพธิ ์
      -ก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบรกิารชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 360 หน่วย บริเวณอ าเภอแปลงยาว 
      -ก่อสร้างโรงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา(บางปะกง) จ านวน 588 
หน่วย บริเวณอ าเภอบ้านโพธิ ์
      ในปี 2563  

- ก่อสรา้งโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา จ านวน 340 หน่วย บริเวณอ าเภอแปลงยาว 
      2) จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ยังไม่มีแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่ม 

ครอบครัวและชุมชน 
      การพัฒนาอุตสาหกรรมพบว่าได้ส่งผลกระทบในเชิงบวก ประชากรมีงานท าเพิ่มขึ้นเม่ือจ านวน 
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นท าให้เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพภาคเกษตรกรรมลดลง ที่ดินได้ถูกพัฒนาเป็น
พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม (เนตรทราย นิสสัยสุข , 2556) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคมใน
ชุมชนเปลี่ยนไปจากการที่คนเข้าไปท างานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นท าให้เกิดการแข่งขันทุ่มเทให้กับการ
ท างาน การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีน้อยลง 
      อุไร อินทร์ม่วง และคณะ(2555) ได้จัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของชุมชนต าบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น จากการเปลี่ยนแปลงชุมชนเกษตรกรรมไปสู่การเป็นผู้รับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่าประชากรเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากการท าไร่ท านามาเป็นผู้รับจ้างในสถาน
ประกอบการ และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอาชีพสูงขึ้น ท าให้วิถีการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วย มี
ผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินขนาดใหญ่ ที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐาน และ
เร่ิมต้นอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ใหม่ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังอาจส่งผลกระทบกบัชุมชน
ที่อยู่รอบๆ นิคมฯ ทั้งโดยตรง และทางอ้อม ทั้งยังอาจส่งผลกระทบเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรน้ า 
      จากการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อหมู่บ้าน ทั้งทางด้านกายภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชากรในชุมชน อาทิ 
ขยะ น้ าเสีย ฝุุนละออง กลิ่นเหม็น รถติด อาชญากรรม ยาเสพติด ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ใหญ่เกิน
กว่าชุมชนจะแก้ปัญหาโดยล าพัง สุขสันต์ นูพิมพ์ (2550) 
    
เรียบเรียงโดย 
สุดารัตน์ ทฤษฎิคุณ นักพัฒนาสังคมชานาญการ 
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 
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สรุปผล/ ข้อเสนอแนะ 

การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด เป็นการชี้ให้เห็นถึงนโยบาย เพราะ
การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดเป็นการวางแผนที่จะก าหนดนโยบายให้จังหวัด
ด าเนินงานและขับเคลื่อนงาน ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือในส่วนของข้อมูลบางตัวไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ เพราะมีหน่วยงานที่จัดเก็บแล้ว เช่น 
ในเรื่องของประชากร น าข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

ซ่ึงส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้รวบรวมเป็นภาพรวมของทั้ง 4 จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)   สามารถสรุปสถานการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,207 แห่ง สังกัดอปท. จ านวน 74 
แห่ง  ร้อยละ 6.13  สังกัด ตชด. จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 0.66  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 
แห่ง ร้อยละ 0.08 สังกัดสถาบันพลศึกษา จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 0.17 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 870 แห่ง ร้อยละ 72.08  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 52 
แห่ง ร้อยละ 4.31  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 0.41  สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 187 แห่ง ร้อยละ 15.49 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 0.66 

ผู้เรียนสังกัดสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 662,645 คน ผู้หญิง 334,390 คน ร้อยละ 
50.46 ผู้ชาย 328,355 คน ร้อยละ 49.54 มากที่สุดคือ คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 328,157 คน ร้อยละ 49.52  ผู้หญิง 164,776 คน ผู้ชาย 163,381 คน รองลงมาสังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 139,815 คน ร้อยละ 21.10 ผู้หญิง 69,299 คน ผู้ชาย 
70,516 คน ถัดมาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 75,491 คน ร้อยละ 11.39  ผู้หญิง 
33,871 คน ผู้ชาย 41,620 คน 

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 มากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 252,958 คน    
ร้อยละ 38.17 หญิง 122,138 คน ชาย 130,820 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษา มีจ านวน 178,927 คน 
ร้อยละ 28.74 หญิง 97,876 คน ชาย 81,051 คน ถัดมาระดับ อนุบาล จ านวน 103,886 คน  ร้อยละ 
16.68 หญิง 50,470 คน ชาย 53,416 คน  
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2) ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมของเศรษฐกิจธุรกิจของภาคตะวันออกยังคงอยู่ในระดับที่ดี  
และยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่สัญญาณของการชะลอตัวลงของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจ
ในช่วงครึ่งหลังของปีนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือนลดลง คือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 8.69  รองลงมาจังหวัดระยอง ร้อยละ 8.30 ส่วนจังหวัดที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตราด ร้อยละ 8.86 และจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 
1.48 

3) ด้านแรงงาน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในกลุ่มจังหวัดนี้มี  จ านวน 
167,049 คน  มากที่สุดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 99,632 คน ร้อยละ 59.64  รองลงมาจังหวัดระยอง 
45,051 คน ร้อยละ 26.97 ถัดมาจังหวัดจันทบุรี 13,538 คน ร้อยละ 8.10 และจังหวัดตราด 8,828 
คน ร้อยละ 5.28 

ประชากรในกลุ่มจังหวัดนี้ มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 2,876,782 คน  ชาย 
1,431,970 คน หญิง 1,444,812 คน มีก าลังแรงงาน 2,277,045 คน ร้อยละ 79.15 ก าลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 1,643 คน ร้อยละ 20.85  ซ่ึงอยู่ในก าลังแรงงานแยกได้ดังนี้ เป็นผู้มีงานท า 2,090,860 
คน ร้อยละ 91.82 ผู้ว่างงาน 15,006 คน ร้อยละ 0.66 และไม่อยู่ในก าลังแรงงาน แบ่งออกเป็น 
ท างานบ้าน  257,624 คน เรียนหนังสือ 180,706 คน และอื่นๆ 331,810 

4) ด้านสุขภาพ สถานพยาบาลรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดนี้มีจ านวนทั้งสิน 87 แห่ง ซ่ึง
สังกัดภาครัฐ จ านวน 82 แห่ง ร้อยละ 94.25  และสังกัดภาคเอกชน จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 5.75 
และมีบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และบุคคลทางการแพทย์อื่นๆ) จ านวน 1,777 คน 
 ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในรอบปี รวมทั้งหมดมีจ านวน 52,501 คน แยกแต่ละประเภท
ได้ดังนี ้ โรคเบาหวาน จ านวน 17,408 คน ร้อยละ 33.16 โรคความดัน จ านวน 23,231 คน ร้อยละ 
44.25 โรคหัวใจขาดเลือด จ านวน 3,094 คน ร้อยละ 5.89 โรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 6,150 คน 
ร้อยละ 11.71 โรคมะเร็ง จ านวน 2,618 คน ร้อยละ 4.99 เป็นผู้ปุวยเอดส์ถึง จ านวน 2,861 คน 

5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศ รับแจ้งมากที่สุด จ านวน 1,147 คดี จับกุม 887 ราย ผู้ต้องหา 1,000 ราย  รองลงมา คดี
ท าร้ายร่างกายรับแจ้ง จ านวน 664 คดี จับกุม 550 ราย ผู้ต้องหา 145 ราย ถัดมา คดีข่มขืนกระท า
ช าเรา รับแจ้ง 181 คดี จับกุม 118 ราย ผู้ต้องหา 145 ราย คดีอื่นๆ 128 คดี  

จัดกุม 96 ราย ผู้ต้องหา 98 ราย คดีพยายามฆ่า รับแจ้ง 74 คดี จับกุม 47 ราย ผู้ต้องหา 
60 ราย คดีฆ่าผู้อื่น รับแจ้ง 69 คดี จับกุม 53 ราย ผู้ต้องหา 57 ราย สุดท้ายคดีท าร้ายผู้อื่นถึงแก่
ความตาม รับแจ้ง 31 คดี จับกุม 23 ราย ผู้ต้องหา 26 ราย 

การเกิดอุทกภัยในปี 2560 จ านวน 15,185 ครั้ง มีผู้เสียหาย จ านวน 14,917 คน  
ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 141,200,000 บาท และการเกิดภัยธรรมชาติ จ านวน 
112 ครั้ง มีผู้เสียหายจากภัยธรรมชาติ 53,975 คน ค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 40,652,359.-บาท 
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6) ด้านขยะมูลฝอย จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2556 – 2560 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
(ตันต่อวัน) มากที่สุดคือจังหวัดชลบุรี 12,102 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณลดลงจากปี 2559 ถึง 73 
ตัน รองลงมาจังหวัดระยอง 4,763 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 92 ตัน 
86,305 ตัน ถัดมาจังหวัดจันทบุรี 2,802 ตัน ซ่ึงในปี 2560 มีปริมาณลดลงจากปี 2559 ถึง 77 ตัน 
และจังหวัดตราด มีปริมาณน้อยที่สุด 1,313 ตัน ซ่ึงในปี 2560 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 1 ตัน 

7) ผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) จากข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกลุ่มจังหวัดนี้ มีจ านวน 258,713 คน ลง
ส ารวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ จ านวน 68,890 คน ร้อยละ 26.63 

กลุ่มผู้มีรายได้มีจ านวนทั้งหมด 69,991 คน ซ่ึงจ าแนกได้กลุ่มเปูาหมายได้ดังนี้  กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,473 คน กลุ่มคนพิการ จ านวน 1,122 คน กลุ่มเยาวชน จ านวน 
6,925 คน กลุ่มเยาวชนที่เป็นคนพิการ จ านวน 80 คน กลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อยที่พิการ จ านวน 
662 คน กลุ่มผู้สูงอาย จ านวน 15,991 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จ านวน 58,481 คน กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ จ านวน 493 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,954 คน 
และกลุ่มเปูาหมายอื่น จ านวน 69,751 คน 

การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่า ผู้ประสบปัญหามี
จ านวนทั้งหมด 68,890 คน แยกเป็นผู้ประสบปัญหา จ านวน 62,317 คน หัวหน้าครัวเรือน จ านวน 
35,166 คน  ร้อยละ 51.05 สมาชิกในครัวเรือน จ านวน 33,724 คน ร้อยละ 48.95 และคนพิการ 
3,500 คน  

8) กลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวนเด็กและเยาวชนที่มีอยู่จริง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560   
พบว่า มีจ านวนทั้งหมด 1,082,036 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 596,014 คน ร้อยละ 55.00 เพศ
หญิง จ านวน 485,722 คน ร้อยละ 45.00 

จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่าเยาวชนเยาวชนที่
ประสบปัญหามีจ านวน 7,667 คน ร้อยละ 11.13 แยกเป็นเยาวชนที่เป็นคนพิการ จ านวน 80 คน  
เยาวชนที่มีรายได้น้อยที่พิการ จ านวน 662 คน 

9) ด้านกลุ่มผู้มีรายได้น้อย วัยแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่
จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีจ านวนวัยแรงงาน จ านวนทั้งหมด 1,965,850 คน ร้อยละ 45.00 
เป็นหญิง 806,954 คน ร้อยละ 55.00 ชาย 965,530 คน ร้อยละ 45.00 

จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้น 
มีจ านวนทั้งหมด 69,991 คน เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นคนพิการ จ านวน 5,473 คน 

10) ด้านกลุ่มผู้สูงอายุ วัยสูงอายุ  หรือ ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอยู่
จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนทั้งหมด 394,456 คน เป็นหญิง จ านวน 221,857คน ชาย 
จ านวน 172,599 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 ของประชากร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด 
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การจ าแนกตามเพศและช่วงอายุ ช่วงอายุที่มีมากที่สุดคือ ช่วยอายุระหว่าง 60 – 69 ปี 
ทั้งหมด 222,359 คน เป็นหญิง 122,860 คน ชาย 99,499 คน ร้อยละ 56.37 รองลงมา ช่วงอายุ 70 
– 79 ปี ทั้งหมด 111,993 คน เป็นหญิง จ านวน 62,663 คน ชาย จ านวน 49,330 คน ร้อยละ 
28.39    ถัดมา ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ทั้งหมด 50,536 เป็นหญิง จ านวน 30,353 คน ชาย จ านวน 
20,831 คน ร้อยละ 12.81 ช่วงอายุ 90 – 100 ปี ทั้งหมด 8,913 คน เป็นหญิง 5,627 คน ชาย 
จ านวน 3,286 คน  เป็นร้อยละ 2.26 และ ช่วงอายุ 100 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 355 คน เป็นหญิง จ านวน 
354 คน ชาย จ านวน 301 คน ร้อยละ 0.17 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะมีจ านวน
มากกว่าเพศชายในทุกช่วงอายุ 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) พบว่ากลุ่มของผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทั้งหมด 15,991 คน แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 58,481 คนกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยเป็นคนพิการ 5,954 คน และกลุ่มผู้สูงอายุพิการ 493 คน 

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 
2559 – 2561 ทั้งหมด 1,098 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 31,101,900 บาท และในปี 2561 พบว่า
ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมด 296 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 8,364,500 บาท จังหวัดที่มีผู้สูงอายุได้รับ
อนุมัติมากที่สุด คือ จังหวัดตราด จ านวน 115 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 3,328,000 บาท รองลงมา 
จังหวัดระยอง จ านวน 89 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 2,415,000 บาท ถัดมา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 86 
ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 2,457,000 บาท และจังหวัดชลบุรี จ านวน 6 ราย เงินที่ได้รับอนุมัติ 164,500 
บาท 

11) ด้านครอบครัว ครอบครัวที่มีอยู่จริงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 4 จังหวัดนี้ ในการ
จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) มีทั้งหมด 51,524 ครัวเรือน  

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จะส ารวจทุก 2 ปี จึงเห็นได้ว่า ในปี 2560 จังหวัด
จันทบุรี มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน มากที่สุด จ านวน 32,893 บาท รองลงมา    จังหวัด
ระยอง จ านวน 27,797 บาท ถัดมาจังหวัดตราด จ านวน 27,796  บาท และจังหวัดชลบุรี จ านวน 
27,665  บาท 

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2560 เห็นได้ว่า จังหวัดตราด หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
มากที่สุด จ านวน 193,675 บาท รองลงมา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 186,072 บาท ถัดมาจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 170,023  บาท และจังหวัดระยอง จ านวน 124,478  บาท 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

Social Map 
     1. โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 
         - ควรมีการสร้างความชัดเจนของกลุ่มเปูาหมาย และเกณฑ์/เง่ือนไข /คุณสมบัติที่ส่งผลต่อการ 
ได้มาซ่ึงคนที่ควรได้รับสิ ทธิ 
         - ควรมีการย้อนตรวจสอบสิทธิ หากไม่ใช่คนจนจริง ต้องคืนสิทธิเพื่อให้งบประมาณที่มีจ ากัดลง 
ไปถูกที่ ถูกตัว 
         - ต้องมอบสทิธิให้กับคนไทยที่ตกหล่นในการลงทะเบียน ปี 2560 
         - ปรับระบบการลงทะเบียนโครงการฯ ให้เข้าหากลุ่มเปูาหมายแทน โดยอาจใช้กลไกในพื้นที่ 

     2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ในฐานะเจ้าภาพด้านสังคม สร้างระบบเฝูา                            
ระวังและเตือนภัยทางสังคม 
        - ระยะสั้น พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่จัดเก็บคร้ังนี้ ให้ผู้บริหารใช้ 
ก าหนดนโยบายด้านการคุ้มครองช่วยเหลือและวางแผนพัฒนาผู้เสียเปรียบในสังคม และมอบให้หน่วยงาน 
ด้านสังคม คืนข้อมูลให้พื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบ ทั้งในส่วนแบบส ารวจการ 
จัดเก็บที่น าดิจิตัลเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา  
        -ระยะกลาง 1) ท าความร่วมมือกับภาคีประชารัฐเพื่อสังคมก าหนดดัชนี ชี้วัดทางสังคม (Social 
Index) ร่วมกัน ส าหรับวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม จ าแนกตามมิติและกลุ่มเปูาหมาย เช่น กลุ่มเด็ก 
เยาวชน ก าหนดตัวชี้วัดมิติด้านการศึกษา ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว 
          2) พัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ตามมิติที่เกี่ยวข้องการน า
ข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิตัลเชื่อมโยงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/Digital ID รวมทั้ง Big Data Analysis น าสู่
การสร้างระบบเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคมต่อไป 
          3) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล/รายครัวเรือน ให้เจ้าของข้อมูลเป็นคนให้ข้อมูล 
โดยให้ชุมชน หมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนในพื้นที เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง คือ การเสริมหนุนให้ชุมชน
ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนในชุมชน จัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้
ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี มันคงยังยืน คุณภาพชีวิตดี และมีภูมิต้านทานจากปัจจัยกระทบต่างๆ โดยต้องเสริ 
มสิทธิ หน้าที่ และบทบาทของชุมชนต่อกิจการสาธารณะ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กลไกรัฐต้อง
ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรค และปกปูองคุ้มครองให้ ชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างพลังอ านาจและพลัง
ความสามารถให้กับชุมชน ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ EEC  

ด้านเศรษฐกิจ เพื่อปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ดังนั้น ภาครัฐควรเพิ่ม 
นโยบายในการปูองกันการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณีให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และมีการปราบ
ปราบอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีสถิติคดีค้ามนุษย์สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั้น ควรให้ประชาชนผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบ มีส่วนร่วมเสนอความต้องการของประชาชน และการด าเนินการแก้ไขจากภาครัฐควรท า
อย่างจริงจัง ภาคอุตสาหกรรมทีก่อเกิดปัญหาการสร้างผลกระทบควรมีมาตรการและนโยบายที่ดีในการ
แก้ไขปัญหา การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ควรประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้
กระทบต่อส่วนรวมน้อยที่สุด และควรหามาตรการในการปูอ งกันผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนเพื่อการ
อยู่ร่วมกันของภาคประชาชนกับภาคอุตสาหกรรม (เนตรทราย นิสสัยสุข, 2556) โดยควรมีการร่วมกัน
เสนอแนะมาตรการ แนวทางในการปูองกัน/ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน จึงควรมีการจัดการประเมินผลกระทบต่อชุมชนเป็นระยะ เช่น ทุก 2 ปี 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับ
การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม  

1) เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของประชากร  
2) ราคาที่แรงงานและครอบครัวย้ายถิ่นระดับรายได้สูง ปานกลาง น้อย สามารถจ่ายได้ และ 
3) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย 

ด้านครอบครัวและชุมชน ควรมีการเสริมทักษะของแรงงานให้ตอบโจทย์ลักษณะงานที่ 
เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรม และให้ประชาชนมีสว่นร่วมเสนอความต้องการของ
ชุมชน โดยโรงงานที่อยู่ในชุมชน ควรสร้างความเข้าใจให้กบัชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยจัดให้ประชาชนจากทกุหมู่บา้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และควรประชาสัมพันธ ์
โครงการเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชน ให้ได้รับทราบ
โดยทั่วกันเพื่อให้ชุมชนมีส่วนรว่ม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่กัน ให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอ้มูล ปัญหาครอบครัว ของประชาชนที่ประกอบอาชีพ
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ให้ทราบแนวโน้มของปัญหา และรว่มกันหาแนวทางปูองกันแก้ไขปัญหา 
มิให้กลายเป็นปัญหาสังคมในชุมชนต่อไป (อุไร อินทร์ม่วง และคณะ, 2555) 
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รายงานสถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะประจ าปี พ.ศ.2560 ขนาดและโครงสร้างของประชากร. 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ข้อมูลสถิติแรงงาน, การพัฒนาฝีมอืและศักยภาพแรงงานประจ าปี พ.ศ.2560. ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ข้อมูลสถิติการศึกษาประจ าปี ประจ าป ีพ.ศ.2560. (ข้อมูล ณ วันที ่10 ม.ค. 2561) สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ : กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลสถิตคินต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ พ.ศ. 2552 – 2560. ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

รายงานสถิติจ านวนประชากรและบา้น : กรมการปกครอง ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560.  
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2558 – 2564, กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รายงานสถานการณ์ ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปีพ.ศ.2560/ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 

เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

ข้อมูลจากการจัดเกบ็ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) : จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด   
ปี พ.ศ.2561. 

รายงานข้อค้นพบจากพื้นที่ทั่วไทย : กรณี พม.ส ารวจขอ้มูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือนปี พ.ศ.
2561,  สสว.1-12 Social Map – TPSO 3 ชลบุรี. นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล 

(ร่าง) การวิเคราะห์ผลกระทบจากการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) : สุดารัตน์ ทฤษฎิคุณ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ, ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2. 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
“ผู้สูงอายุ” (Older person) ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: 

UN) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และสังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) 
หมายถึง การมีประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวม
ทั่วโลก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11คาดการณ์ได้ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่าง สมบูรณ์ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2568) ในปัจจุบันเทคโนโลยีนับวันจะทวี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เกิดปรากฏการณ์การซ้อนทับกันระหว่างสังคมสารสนเทศและสังคม
ผู้สูงอายุในประเทศไทย 

การศึกษาของ สมาน ลอยฟูา (2554) ได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหา หนึ่งของผู้สูงอายุในยุคสารสนเทศ
คือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้ผู้สูงอายุจะเร่ิมปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่
ก็ยังเป็นส่วนน้อย มีผู้สูงอายุอีกจ านวนมากยังไม่สนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้สูงอายุยังมีการกระจุกตัวในพื้นที่เขตเทศบาลมีมากกว่าผู้สูงอายุ
ที่อยู่นอกเขตเทศบาล จากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 
2551 – 2557 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ จากสถานการณ์และปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะวิจัยจึงได้
ท าการศึกษาแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการวิจัยและผลการวิจัยดังนี้  

วัตถุประสงคข์้อที่ 1: เพื่อศึกษาช่องทางการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุในเขตชนบททีม่ีในปัจจุบัน 

ผลการการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,796 ในเขตชนบท รวม 12 
พื้นที่ พบว่า ช่องทางเสียงตามสายเป็นช่องทางที่ผู้สูงอายุใช้ในการรับรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
มากที่สุดในปัจจุบัน (56.2 %)  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2525 ถึง 
พ.ศ. 2529 ประชาชนตามหมู่บ้านในชนบทต่าง ๆ ได้ท าการจัดตั้งหอกระจายข่าวเพื่อกระจายเสียง
เผยแพร่ข่าวสารและความบันเทิงในหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก และหน่วยงานรัฐในขณะนั้นก็ให้ความส าคัญ
และสนับสนุนหอกระจายข่าวในด้านต่างต่าง เช่น การให้ความรู้ด้านการเกษตร สุขภาพอนามัย การพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทแต่ล่ะพื้นที่ (ประไพพรรณ ธงอิงเนตร, 2533) จากการที่หมู่บ้านแทบทุกแห่งใน
เขตพื้นที่ชนบทมีการถ่ายทอดข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวสารเป็นประจ า (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542) ดังนั้น
จึงไม่น่าแปลกใจที่ว่า ประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่จึงมีความคุ้นชินกับการรับข่าวสารจากช่องทางเสียงตาม
สายมากกว่าการทราบข่าวจากวิทยุหรือโทรทัศน์ (ดวงพร ค านูณวัฒน์ , 2545) ดังนั้น ช่องทางเสียงตาม
สาย ถือเป็นช่องทางส าคัญในการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในท้องถิ่นชนบท นอกจากนี้การลงพื้นที่สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเขตยังได้ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังนี้ สาเหตุส าคัญที่ท าให้ช่องทางเสียงตามสายเป็นช่องทาง
ที่ผู้สูงอายุในเขตชนบทที่มีในปัจจุบันใช้ในการรับรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมากที่สุด เนื่องจาก ไม่
มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังและเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งยังใช้ภาษาท้องถิ่นท าให้ผู้สูงอายุในเขตชนบทเข้าใจง่ายขึ้น 



 
 
อีกทั้งการสื่อสารรูปแบบการฟังยังเป็นที่นิยมของผู้สูงอายุมากกว่าการอ่านเนื่องจากการศึกษาและการ
เส่ือมสภาพของอวัยวะทางการมองเห็น  

ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าเพิ่มเติมอีกว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชนบท
ปัจจุบันไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข่าวสารและสวัสดิการด้านต่างๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง 7 ด้านเลย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาน ลอยฟูา (2554) พบว่า แม้
ผู้สูงอายุจะเร่ิมปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย มีผู้สูงอายุอีกจ านวนมากยังไม่
สนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้อาจ เนื่องจากความยากในการใช้งานและผู้สูงอายุไม่มีประสบการณ์หรือ
มีประสบการณ์น้อย จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุในเขตชนบท 3 ประเด็นโดยควรค านึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุดังรูป 5.1 
ดังนี้ 

1) ปัญหาด้านร่างกาย: เทคโนโลยีเองต้องดีไซน์มาเฉพาะคนกลุ่มผู้ใช้คือผู้สูงอายุเท่านั้น โดยค า
นึกถึงความเส่ือสภาพของร่างกายและอวัยวะของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  

2) ปัญหาด้านจิตรใจ: ความง่ายในการเรียนรู้วิธีใช้งานระบบสารสนเทศถือเป็นอีกเรื่องที่ส าคัญ 
เพราะ ผู้สูงอายุที่ใช้พยามความพยายามและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่น้อยลง  

3) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ: เรื่องของ infrastructure ที่รัฐบาลจะต้องลงทุนเข้ามาในเขตพื้นที่ 
เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ในครัวเรือน หรือโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูก 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อศึกษาความต้องการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท 
 สวัสดิการสังคมด้านการศึกษา 
 เทคโนโลยีสานสนเทศมีความส าคัญต่อการจัดสวัสดิการสังคมด้านการศึกษาของผู้สูงอายุ 
เนื่องจากจะช่วยกระตุนความสามารถในการคิด การเรียนรู้ ความจ า และชะลออาการภาวะสมองเสื่อม   
อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสในการศึกษา และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ช่วยให้ผู้สูงอายุมองเห็นถึง
คุณค่าและประโยชนของตนเอง (สมาน ลอยฟูา, 2554) ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็น
ว่าผู้สูงอายุมีความต้องการใช้ E-Learning มากกว่าเทคโนโลยีอื่นในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านการศึกษา
ของผู้สูงอายุในเขตชนบท จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่า ผู้สูงอายุในชนบทบางส่วนก็มี
ความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม จากเสียงตอบรับจากการเข้ามาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่เหตุผลหลักที่
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ E-learning จะมากจากข้อดีของ E-learning เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ 
(Google Search, YouTube, Facebook, Line) นอกจากความยืดหยุ่นและความสะดวกที่ผู้เรียน
สามารถ เข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้ตามแต่ความสะดวก ในสภาพการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ ผู้เรียนจะมีเสรีภาพในการค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ ซ่ึงบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
ความคาดหวังของผู้สอน ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเรื่องจังหวะการเรียนและประเด็นส าคัญของเนื้อหาการ 
เรียน จึงท าให้เส้นทางของการเรียนแบบ E-Learning ของ นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามความ
ต้องการของตน ถ้าผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีเปูาหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเว็บ จึง
จะท าให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนผ่านเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 สวัสดิการสังคมด้านสขุภาพอนามัย 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอรเน็ตจะเอื้อประโยชนต่อผู้สูงอายุในการเป็นเครื่องมือเพื่อ
ชดเชยความเสื่อมสภาพของร่างกายและช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงรักษารูปแบบการด ารงชีวิตที่เป็นอิสระ 
(Abbey & Hude, 2009; Eastman & Iyer, 2004) ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็นว่า 
ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีความต้องการใช้ สายรัดข้อมูลแจ้งเตือนสุขภาพ มากกว่าเทคโนโลยีอื่น 
(Application ในมือถือ, Web Site, Google Search) ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญเขตในพื้นที่ให้เหตุผลสนับสนุน ดังนี้ ปัจจุบันผู้สูงอายุอาศัยอยู่อย่างล าพังโดยไม่มีลูกหลาน มี
หลายรายเป็นผู้ปุวย ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา การน าเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาใช้จะ
สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นหรือลูกหลานก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
ผู้สูงอายุได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ต้องออกไปท างาน โดยใช้อุปกรณ์ที่พกพาง่ายและกะทัดรัดเป็นเครื่อง
ตรวจวัดร่างกายของผู้สูงอายุที่ชื่อว่า “สายรัดข้อมือวัดสุขภาพ” ในยามฉุกเฉินหากมีการใช้สายรัดข้อมือ
สุขภาพเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว สัญญาณชีพก็จะท าให้ทางหน่วยงาน อบต. รพ.สต. อสม. เข้าให้การ
ช่วยเหลือได้ทันที  

สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย 
 ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีความต้องการใช้ 
Social map มากกว่าเทคโนโลยีอื่น (Web site, Facebook, และ Applicationในมือถือเรื่องที่อยู่อาศัย) 
ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจาก Social Map เป็นการตอบโจทย ์5 ประการ มีใคร อยู่
ที่ไหน เดือดร้อนเรื่องอะไร อยากได้อะไร และเคยได้อะไรบ้างเมื่อไรที่เป็น นอกจากนี้ ค าว่า Map บอกยัง
บอกพกิัด พื้นที ่สถานะทีอ่ยู ่และก็ตอ้งมีด้านการให้ความช่วยเหลือด้วย  
สวัสดิการรายได้และการมีงานท า  

ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทไม่มีความต้องการใช้
เทคโนโลยีใดในการเข้าถึงเรื่องการมีรายได้และการมีงานท า ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ให้เหตุเนื่องจากผู้สูงอายุใน
ชนบทส่วนใหญ่อยู่ตามล าพัง ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออ านวย จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยีในด้านการท างานและรายได้ หรือถ้าประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว ถ้าต้องใช้เทคโนโลยีในการให้ผู้สูงอายุมีงานท าและรายได้
ส าหรับผู้สูงอายุในชนบทควรเป็นเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
ท าเกษตรกรรม ควรมีลักษณะและรูปแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมีผู้สอนและฝึกปฏิบัติ  

สวัสดิการด้านนันทนาการ 
ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอาย ุต้องการใช้ช่องทาง YouTube 

มากกว่าช่องทางอื่นในการเข้าถึงสิทธิสวสัดิการด้านนันทนาการ การสัมภาษณ์ได้เหตุผลอธิบายดังนี้ 
YouTube เป็นช่องทางนันทนาการที่ที่ใช้งานง่าย ค้นหาสะดวก เพื่อให้เกิดการเข้าถึงที่มากขึ้น YouTube 
ควรออกแบบเฉพาะให้กลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ต้องมีตัวหนังสือขนาดใหญ ่เสียงชัดเจน และไม่ซับซ้อนในการ
ค้นหา และมแีหล่งที่มาของข้อมูลและผูด้ าเนินรายการที่มีความน่าเช่ือถอื มีองค์กรรับรองได้ 



 
 
 สวัสดิการความยตุิธรรม 
 ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุไม่มีความต้องการใช้ใช้เทคโนโลยี
ทั้ง 4 ช่องทาง (Web site, Google search, Applicationในมือถือเรื่องกฎหมายและสิทธิ และ 
Facebook) ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดกิารด้านยุติธรรมของผู้สูงอาย ุเนื่องจากผู้สูงอายุในชนบทสว่นใหญ่มัก
ปรึกษาปัญหาหรือกฎหมายกับครอบครวั ญาตพิี่น้อง หรือ เพื่อนๆ มากกวา่ เนือ่งจากสามารถที่จะพูดคุย
สอบถามได้อยา่งละเอียด และเลือกบุคคลที่น่าเช่ือถือในการให้ค าปรึกษาได้ด้วย จึงเห็นวา่ผู้สูงอายุไม่มี
จ าเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านกฎหมาย 

สิทธิสวัสดิการดา้นการบริการทางสังคมทั่วไป 
 ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้ บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐใน
การเข้าถึงสิทธิสวัสดกิารด้านบรกิารทางสังคมทั่วไปมีค่าสูงที่สุด เนื่องจากการสร้างแรงจูงใจในการใช้
รูปแบบของเงิน 300 บาท ผู้สูงอายุในชนบทต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น เพือ่น ามาใช้จ่ายในครอบครัว  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3: เพื่อจัดท าแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท 
จากการศึกษาพบวา่ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีความต้องการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมทั้ง 7 
ด้านโดยการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On กล่าวคือ ระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่
ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเขา้ใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลง
ชื่อเข้าใช้งานซ้ าอีก 
 Module 1: สวัสดิการด้านการศึกษา 

ควรเป็นระบบ E-learning ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ มีเน้ือหาที่เฉพาะแจะจงและผ่าน
การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุถูกล่อหลวง ความเสื่อมสภาพทางด้านร่างกาย 
อาทิ การมองเห็นและการได้ยินและความสามารถทางสมอง  (Billipp, 2001) เป็นส่วนส าคัญที่ต้องค านึง
ในการออกแบบระบบ E-learning เฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ  
Module 2: สวัสดิการดา้นสุขภาพ 

ควรจะเป็นรูปแบบสายรัดข้อมือแจ้งเตือนสุขภาพ สามารถบอกอัตราการเต้นหัวใจ ชีพจร 
รวมทั้งอาจเพิ่ม function เตือนให้กินยาตามเวลา และอุปกรณ์ sensor แจ้งเตือนเวลาผู้สูงอายุเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหกล้ม เป็นต้น 

Module 3: สวัสดิการดา้นที่อยู่อาศัย 
ผู้สูงอายุไม่อยากได้ Application ในมือถือที่ช่วยให้การอยู่อาศัยในบ้านสบายขึ้น หรือ Smart 

Home Application แต่ผู้สูงอายุมีความต้องการ Social map ที่สามารถตอบโจทย์ 5 ประการ มีใคร อยู่
ที่ไหน เดือดร้อนเรื่องอะไร อยากได้อะไร และเคยได้อะไรบ้างเมื่อไรที่เป็น นอกจากนี้ ค าว่า Map บอกยัง
บอกพิกัด พื้นที่ สถานะที่อยู่ เพื่อช่วยเหลือได้ทันทีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 



 
 
Module 4: สวัสดิการดา้นนันทนาการ  

อีกหนึ่ง module ที่ควรจะเพิ่ม คือ Online Video Platform Application ลักษณะคล้าย 
YouTube เพื่อความนันทนาการของผู้สูงวัย ซ่ึงจะช่วยลดความรูสึกเหงา หดหู และอาการ ซึมเศร้าลง 
และเพิ่มความมั่นใจในตนเองมากขึ้น จะช่วยให้มจีิตใจกระปรีก้ระเปร่าขึ้น โดยตัว Application ต้องมี
ตัวหนังสือขนาดใหญ ่เสียงชัดเจน และไม่ซับซ้อนในการค้นหา  

Module 5: สวัสดิการดา้นบริการทางสังคมทั่วไป  
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านบรกิารทางสังคมทั่วไป เปน็อีกหนึ่ง

ตัวอยา่งในการสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบ IT โดยใช้เงินเป็นตัวกระตุ้น  
 นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกก็มีส่วนส าคัญเช่นกันในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท มีปัจจยัที่เกี่ยวองที่ควร
ค านึงหลายปัจจัย ดังนี้    
 ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการใช้งานระบบ IT ) การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ
ประมาณร้อยละ 40.0 ไมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการใช้อินเทอร์เน็ตและยังพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าจะมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ ตนเองบ่อยกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุน้อย
กว่า (Reisenwitz, et al. 2007) การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใกล้ชิด การกระตุน การให้ก าลังใจ และการ
สนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว ลูกหลาน หรือเพื่อนๆ มีส่วนส่งเสริมการใช้ระบบ IT ของผู้สูงอายุ 
สภาพเศรษฐกิจและการมีรายไดที่จ ากัด ค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นปัจจัยขัดขวางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ซ่ึงผู้สูงอายุในชนบทส่วนมากมองว่าการมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นสิงฟุุงเฟือย หรือบางส่วนอาจไมมีเงินเพียงพอในการซ้ือคอมพิวเตอร์ เป็นนของ
ตนเอง อย่างไรก็ตามรัฐควรเพิ่มการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นสาธารณะในเขตชนบทให้มากขึ้น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตไมไดออกแบบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุ 
อาทิ ปุุมกดต่างๆ จะมีที่ขนาดเล็กมาก ซ่ึงยากส าหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นและการใช้งาน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการออก Software ด้วย  ที่ผู้ออกแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายทุี่ ไม่มีการ
ค านึกถึงระดับความรู้พื้นฐาน ปัญหาด้านสายตา ความจ า และ ปัญหาการเคลื่อนไหว เป็นต้น 
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