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สถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายหรือเชิงประเด็นสำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัด บทสรุปและข้อเสนอแนะ ผู้จัดทำหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์                
ต่อหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ในการนำข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนต่อไป 
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แผนภูมิที่ 21 จำนวนองค์กรภาคีเครือข่าย ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1    26 
แผนภูมิที่ 22 จำนวนภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1   27 
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สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1         2 
ภาพที่ ๒ ประเพณีและวัฒนธรรม            6 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  1  มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมูล
สถานการณ์กลุ่มจังหวัดมาวิเคราะห์การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมและคาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์ทางสังคมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่จังหวัด และเพ่ือรวบรวม ประมวล
วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก 1 และเพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ในการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรมในระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ให้กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักวิชาการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
นำไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รายงานนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ บทนำ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางสังคม ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด สถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายหรือเชิงประเด็นสำคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด 13,299 ตารางกิโลเมตร
หรือ 8,291,250 ไร่ จังหวัดชลบุรีมีระยะทางห่างกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๘1 กิโลเมตร รองลงมาคือ
จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัด ๘2 กิโลเมตร และจังหวัดระยอง ๑๗๙ กิโลเมตร ตามลำดับ สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปของพ้ืนที่ อยู่ภายใต้อิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เขต
อากาศแบบสะวันนา (Savanna Climate) ลักษณะภูมิอากาศ ส่วนใหญ่มีอากาศร้อน โดยทั่วไปบางพ้ืนที่
อากาศร้อนจัด ปริมาณฝนน้อยและต่ำกว่าค่าปกติ ทำให้มีฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง หรือประมาณร้อยละ ๒๐ 
ของพ้ืนที ่

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓๐ อำเภอ ๒๔๓ ตำบล ๒,๐๒๐ หมู่บ้าน   
ในส่วนการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ แห่ง เทศบาลนคร ๓ แห่ง (จังหวัด
ชลบุรี ๒ แห่ง และจังหวัดระยอง ๑ แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มี) เทศบาลเมือง ๑๓ แห่ง เทศบาลตำบล ๙๕ 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๗๔ แห่ง และรูปแบบการปกครองพิเศษ ๑ แห่ง (จังหวัดชลบุรี) 

ประชากร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชากรจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๔,๖๙๔ คน เป็นชาย
จำนวน ๑,๔๕๒,๔๓๔ คน ร้อยละ ๔๙.๐๐ เป็นหญิงจำนวน ๑,๕๒๒,๓๖๐ คน ร้อยละ ๕๑.๐๐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๔.๕๔ ของประเทศ (๖๖,๔๑๓,๙๗๙ คน) 

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุช่วงอายุระหว่าง ๒๕ -๖๐ ปี  มีมากที่สุด จำนวน 
๑,๕๙๓,๘๑๔ คน หรือร้อยละ ๕๒.๗๘ รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง ๐-๑๗ ปี จำนวน ๖๑๖,๓๘๗ คน ร้อย
ละ ๒๐.๔๑ ถัดมา ช่วงอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี จำนวน ๔๓๗,๐๐๓ คน ร้อยละ ๑๔.๔๗  และ อายุ ๖๑ ปีขึ้น
ไป จำนวน ๓๗๒,๓๑๘ คน ร้อยละ ๑๒.๓๓ 

ศาสนา มีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97  ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.5    อิสลามร้อยละ 1 
และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.5 

ประเพณีของคนในภาคตะวันออก 1 คือ งานบุญเช่นเดียวกับชนในภาคอ่ืน ที่ไปวัดทำบุญใน
วันสำคัญทางศาสนา มีเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้เป็นเทศกาลส่งเสริม
ผลผลิตของภูมิภาคนี้ งานเทศกาลเกี่ยวกับผลไม้มีชื่อแตกต่างกันไป นอกจากนั้นมีประเพณีวิ่งควาย และงาน
เทศกาลพัทยาที่จังหวัดชลบุรี ส่วนจังหวัดระยองจัดงานวันเกาะแก้วพิสดาร และงานสุนทรภู่รำลึก 

ชาติพันธ์ นอกจากจะมีกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนไทยมาแต่เดิมแล้วยังเป็นถิ่นที่อยู่ของคนหลายเชื้อชาติ 
เช่น ชาวซอง ซึ่งเป็นชนเผ่าตระกูลมอญ-เขมร ที่อยู่ในเขตป่าเขาใช้ชีวิตตามธรรมชาติ 
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หน่วยบริการสาธารณสุข ภาครัฐและภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  มีจำนวน 
๔๐๕ แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๔๖ แห่ง รองลงมาจังหวัดชลบุรี ๑๔๔ แห่ง และจังหวัดระยอง ๑๑๕ แห่ง 
ตามลำดับ 

แพทย์ทั้งหมด ๔,๑๒๖ คน ประชากร ๒,๙๗๔,๖๙๔ คน ประชากรต่อแพทย์ ๗๒๐ : ๑ คน 
สาเหตุการตายจากโรคต่าง ๆ มีผู้เสียชีวิตจากโรควัยชราสุงสูด จำนวน  896 คน รองลงมา 

โรคหัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด จำนวน 772 คน ถัดมา โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 
จำนวน 609 คน 

มีสถานศึกษาในระบบ จำนวน ๑,๖๙๙ แห่ง แบ่งเป็น สังกัด สพฐ. จำนวน ๘๔๑ แห่ง เอกชน 
จำนวน ๗๘๓ แห่ง อาชีวศึกษา จำนวน ๓๙ แห่ง เมืองพัทยา ๑๓ แห่ง สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑๖ 
แห่ง และสถานศึกษานอกระบบ จำนวน ๑๐๙ แห่ง สังกัด กศน. จำนวนนักเรียน นักศึกษา มีจำนวนทั้งหมด 
583,307 คน แยกเป็นเพศหญิง จำนวน 274,723 คน เพศชาย จำนวน 308,584 คน ระดับการศึกษา   
ที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา จำนวน 242,156 คน อยู่ในระบบ จำนวน 119 ,376 คน   
นอกระบบ จำนวน 1,930 คน จังหวัดที่มีนักเรียน นักศึกษา มากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 313,069 คน 
รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จำนวน 123,112คน ถัดมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 115,321 คน 
ตามลำดับ นักเรียนออกกลางคัน จำนวน 553,367 คน และสังกัดที่มีนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด คือ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 325,657 คน และจังหวัดที่มีนักเรียนออก
กลางคันมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 285,906 คน รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จำนวน 145,992 
คน ถัดมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 121,469 คน ตามลำดับ 

จังหวัดที่มีกำลังแรงงานในปัจจุบันมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,065,394 คน 
รองลงมา คือจังหวัดระยอง จำนวน 572,530 คน ถัดมาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 433,056 คน และ
พบว่าผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานมากที่สุด คือจังหวัดชลบุรี จำนวน 416,810 คน รองลงมา คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน 237,254 คน ถัดมา คือจังหวัดระยอง จำนวน 179,138 คน ตามลำดับ ในส่วนกำลัง
แรงงานที่รอฤดูกาล พบในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๙๐ คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานพบว่า เป็นผู้ทำงาน
บ้าน จำนวน 305,918 คน เรียนหนังสือ จำนวน 164,931 คน และอ่ืน ๆ จำนวน 352,379 คน คนต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ในปี ๒๕๖๑ มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน
คงเหลือมากท่ีสุด จำนวน 187,891 คน รองลงมาปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๗,๑๙๘ คน ถัดมาปี ๒๕๒๖ จำนวน 
๑๖๐,๒๕๕ คน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ พบมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี จำนวน 111,496 คน รองลงมาคือจังหวัด
ระยอง จำนวน 52,173 คน ถัดมาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 24,222 คน ตามลำดับ 

จำนวนชุมชนผู้มีรายได้น้อย มีทั้งหมด 80 ชุมชน แยกเป็นชุมชนแออัด จำนวน 72 ชุมชน มี
ครัวเรือน จำนวน 5,125 ครัวเรือน ชุมชนเมือง 6 ชุมชน มีครัวเรือน จำนวน 482 ครัวเรือน ชุมชนชานเมือง 
๒ ชุมชน มีครัวเรือน จำนวน 58 ครัวเรือน และมีบ้านทั้งหมด 4,800 หลัง จังหวัดชลบุรี มีชุมชนมากที่สุด 
จำนวน 43 ชุมชน รองลงมาจังหวัดระยอง มีชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน ถัดมาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีชุมชน
ทั้งหมด จำนวน 17 ชุมชน  

จำนวนครัวเรือน พ.ศ.2552 – 2561 พบว่าในปี 2561 จังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 
2560 จำนวน 17.44 พันต่อครัวเรือน จังหวัดระยอง เพ่ิมสูงขึ้น จำนวน 10.07 พันต่อครัวเรือน และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ิมสูงขึ้น จำนวน 8.77 พันต่อครัวเรือน และจะเห็นได้ว่าในปี 2561  จังหวัดชลบุรี มี
จำนวนครัวเรือนเพ่ิมมากที่สุด จำนวน 624.42 พันต่อครัวเรือน รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จำนวน 
331.02 พันต่อครัวเรือน ถัดมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 250.54 พันต่อครัวเรือน 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่าในปี 
2559 ทุกจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2558 โดยจังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้น จำนวน 41,439 ล้านบาท จังหวัด
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ระยอง เพ่ิมสูงขึ้น จำนวน 16,741 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ิมสูงขึ้น จำนวน 16,011 ล้านบาท 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พบว่าในปี 2559 ทุกจังหวัดมี
อัตราการขยายตัว GPP เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2558 โดยจังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ + 12.67  จังหวัดระยอง 
เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ + 3.49 และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ + 7.11 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP 
per capita) ปี ๒๕๕๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พบว่า จังหวัดระยอง มีจำนวนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ
หัว (GPP per capita) มากที่สุด จำนวน 1 ,009 ,496 บาท/ปี รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 
548,877 บาท/ปี ถัดมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 433,400 บาท/ปี  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
ตามราคาประจำปี จำแนกเป็นรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 พบว่าจังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและ
จังหวัด ตามราคาประจำปีมากที่สุด จำนวน 897 ,117 ล้านบาท ต่อประชากร 889 (1,000 คน) มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 1,009,496 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 1 ของภาค และลำดับที่ 1 ของประเทศ 
รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี มีจำนวน 912,498 ล้านบาท ต่อประชากร 1,662 (1,000 คน)  มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน 548,877 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๒ ของภาค และลำดับที่ ๒ ของประเทศ ถัดมา คือ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 340,913 ล้านบาท ต่อประชากร 787 (1,000 คน)  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน 433,400 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 3 ของภาค และลำดับที่ 5 ของประเทศ 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ พบว่าในปะ 2560 จังหวัดชลบุรี 
มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำนวน 27,665.39 บาท ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2558 เฉลี่ย 408.69 
บาท จังหวัดระยอง มีจำนวน 27,797.79 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 เฉลี่ย 2,517.01 บาท และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีจำนวน 26,061.85 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 เฉลี่ย 1,493.05 บาท 

หนี้สิ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๖๐ ในปี 2560  
มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 374,563.14 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม คือ  เพ่ือใช้จ่ายใน
ครัวเรือนมากที่สุด จำนวน 168,612.43 บาท รองลงมาเพ่ือใช้ชื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน จำนวน 
166,763.89 บาท ถัดมาเพ่ือใช้ทำการเกษตร จำนวน 20,828.32 บาท 

จำนวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ปี2561 มีจำนวนทั้งหมด จำนวน 401,263 คน แบ่งเป็น
เพศชาย จำนวน 172,963 คน เพศหญิง จำนวน 228,300 คน จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเพศหญิงจะมากกว่า 
ร้อยละ 57.00 เพศชาย ร้อยละ 43.00 และจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 
194,605 คน เป็นเพศชาย จำนวน 82,931 คน เพศหญิง จำนวน 111,674 คน รองลงมา คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน 116,342 คน เป็นเพศชาย จำนวน 50,606 คน เพศหญิง จำนวน 65,736 คน ถัดมา
จังหวัดระยอง จำนวน 90,316 คน เป็นเพศชาย จำนวน 39,426 คน เพศหญิง จำนวน 50,890 คน 
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2561 พบว่า จังหวัดที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ มากที่สุด คือ 
จังหวัดชลบุรี จำนวน 131,531 ราย รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 91,469 บาท ถัดมา จังหวัด
ระยอง จำนวน 70,409 ราย ตามลำดับ 

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเพ่ิมสูงขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 
มีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้น จากปี 2559 ทุกจังหวัด ในปี พ.ศ.2560 มีจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
ทั้งหมด จำนวน 53,488 คน จังหวัดที่มีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
จำนวน 22,140 คน รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 19 ,708 คน ถัดมาจังหวัดระยอง จำนวน 
11,640 คน คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ ผู้พิการส่วนใหญ่สามลำดับ
แรกเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย รองลงมาประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ถัดมา
ประเภทพิการซ้ำซ้อน ตามลำดับ 

จำนวนคนไร้ที่พ่ึง ขอทาน และจิตเวช ในปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) ที่ให้บริการภายใน (เข้าพัก) มี
จำนวน 266 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่พ่ึง จำนวน 218 ราย ร้อยละ 81.95 รองลงมาเป็นจิตเวช จำนวน 
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36 ราย ร้อยละ 13.53 และ คนขอทานจำนวน 12 ราย ร้อยละ 8.90 และให้บริการภายนอก (ไม่เข้าพัก) 
จำนวน 303 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่ พ่ึง จำนวน 229 ราย ร้อยละ 75.58 รองลงมาเป็นคนขอทาน 
จำนวน 43 ราย ร้อยละ 14.19 และจิตเวช จำนวน 2 ราย ร้อยละ 10.23 ปัจจัยและสาเหตุ ส่วนใหญ่มี
สาเหตุ มาจาก รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน จำนวน 875 ราย พบมากในปี 2560 จำนวน 313 ราย รองลงมา
ไม่มีงานทำ/ตกงาน จำนวน 345 ราย พบมากในปี 2562 ถัดมารายได้ดี/หาเงินง่าย จำนวน 196 ราย พบ
มากในปี 2560 มีความสภาพความพิการ จำนวน 183 ราย พบมากในปี 2561 และไม่มีผู้เลี้ยงดู จำนวน 
110 ราย 

องค์กรภาคีเครือข่ายที่มีมากที่สุดคือ องค์กรสตรี จำนวน 1,016 แห่ง มีมากในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รองลงมาคือองค์กรที่จดแจ้งตาม พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการสังคมฯ จำนวน 325 แห่ง มีมากใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถัดมาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จำนวน 245 แห่ง มีมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เครือข่ายอาสาสมัครที่มีมากท่ีสุดคือ สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 5,837 คน มีมากในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 38.85 เครือข่ายอาสาสมัครรองลงมาคืออาสาสมัครพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) จำนวน 3,231 คน มีมากในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 47.75 เครือข่ายอาสาสมัครถัดมา
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จำนวน 1,208 คน มีมากในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 37.41 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 มีบทบำทหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ           
ทำงวิชำกำรกำรพัฒนำสังคมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร  
องค์ควำมรู้ ข้อมูลสำรสนเทศ กำรศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมเพ่ือคำดกำรณ์แนวโน้ม                     
ของสถำนกำรณ์ทำงสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำสังคมและจัดท ำยุทธศำสตร์ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด กำรเป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศและศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำรสังคมในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด โดยผู้รับบริกำรได้แก่ หน่วยงำนบริกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำย ในพ้ืนที่ให้บริกำรในควำมรับผิดชอบของ
กระทรวงฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรภำคเอกชนและประชำชนในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำรสังคมข้อมูลเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ และ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนั้นส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 จึงได้จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำง
สังคมระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เพ่ือคำดกำรณ์
แนวโน้มของสถำนกำรณ์ทำงสังคมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้รับบริกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรภำคประชำชน และประชำชน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ และกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๒ ได้แก่จังหวัด
จนัทบุรี จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย 
มีข้อมูลสำรสนเทศทำงสังคม ที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่ทันต่อ
สถำนกำรณ ์ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือรวบรวม ประมวลวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคม ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ภำคตะวันออก 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
๒) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และกำรบูรณำกำรแผนงำนโครงกำร 

กิจกรรมในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้กับหน่วยงำนระดับท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่นักวิชำกำรขององค์กรและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ำไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหำสังคมที่เกิดขึ้น 
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ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  

(จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 
 
๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ 

ตารางท่ี 1   พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

ที่มำ ส ำนักงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด : เว็ปไซต์ www.pad.moi.go.th ข้อมลู ณ วันท่ี 19 เม.ย. 62 
  
๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
       อำณำเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัด นครนำยก และปรำจีนบุรี 
           ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด สระแก้ว และจันทบุรี 
           ทิศตะวันตกติดและทิศใต้ติดกับทะเลอ่ำวไทย มีแนวชำยฝั่งทะเลยำว ๒๘๘ กิโลเมตร 
แยกเป็น จังหวัดชลบุรี ๑๗๒ กิโลเมตร จังหวัดระยอง ๑๐๔ กิโลเมตร จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๑๒ กิโลเมตร         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 แสดงอำณำเขตของกลุม่จังหวัดภำคตะวันออก 1 
 
๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไปของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑ อยู่ภำยใต้อิทธิพล ของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอำกำศแบบสะวันนำ (Savanna Climate) ส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ลักษณะอำกำศจะมีช่วงฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่ำงชัดเจน อิทธิพล
จำกลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือจะท ำให้อำกำศแห้งแล้งตั้งแต่เดือนธันวำคมถึงเดือนมีนำคม และฝนเริ่มตก
ตั้งแต่ เดือนเมษำยนถึงเดือนตุลำคม ปริมำณฝนเพ่ิมขึ้นตำมล ำดับ โดยปริมำณฝนรวมเกิน ๖๐ มิลลิเมตร ใน ๘ 
เดือน และฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหำคม 

 

จังหวัด 
พื้นที่ อันดับระดับภาค 

(ภาคตะวันออก) 
อันดับระดับ
กลุ่มจังหวัดฯ ตารางกิโลเมตร ไร ่

ชลบุร ี ๔,๓๖๓ 
๓,๕๕๒ 
๕,๓๕๑ 

๒,๗๒๖,๘๗๕ 
๒,๒๒๐,๐๐๐ 
๓.๓ ล้ำนไร ่

๓ 
๔ 
๒ 

๒ 
๓ 
๑ 

ระยอง 
ฉะเชิงเทรำ 

http://www.pad.moi.go.th/
http://www.pad.moi.go.th/


๓ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ลักษณะภูมิอำกำศ ส่วนใหญ่มีอำกำศร้อน โดยทั่วไปบำงพ้ืนที่อำกำศร้อนจัด ปริมำณฝนน้อย
และต่ ำกว่ำค่ำปกติ ท ำให้มีฟ้ำคะนองเป็นบำงแห่ง หรือประมำณร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่ และมีลมกระโชกแรง
บำงแห่ง ส ำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี สูงกว่ำค่ำปกติประมำณ ๒๗ – ๒๘ องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในจังหวัดชลบุรี 

๒.๔ ข้อมูลการปกครอง 
 ๒.๔.๑ กำรปกครอง แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๓๐ อ ำเภอ ๒๔๓ ต ำบล ๒,๐๒๐ หมู่บ้ำน   

ในส่วนกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๓ แห่ง เทศบำลนคร ๓ แห่ง                    
(จังหวัดชลบุรี ๒ แห่ง และจังหวัดระยอง ๑ แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ไม่มี) เทศบำลเมือง ๑๓ แห่ง เทศบำล
ต ำบล ๙๕ แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๗๔ แห่ง และรูปแบบกำรปกครองพิเศษ ๑ แห่ง (จังหวัดชลบุรี) 
ดังรำยละเอียดตำรำงที่ 2   

ตารางที ่2 จ านวนเขตการปกครองรายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑.ปี พ.ศ ๒๕๖๒ 
            (หน่วย:แห่ง) 

 
จังหวัด 

 
อ ำเภอ 

 
ต ำบล 

 
หมู่บ้ำน 

 จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. พิเศษ 

ชลบุร ี ๑๑ ๙๒ ๖๘๗ ๑ ๒ ๑๐ ๓๕ ๔๘ ๑ เมืองพัทยำ 
ระยอง ๘ ๕๘ ๔๔๑ ๑ ๑ ๒ ๒๗ ๓๗ - 

ฉะเชิงเทรำ ๑๑ ๙๓ ๘๙๒ ๑ - ๑ ๓๓ ๗๔ - 
รวม ๓๐ ๒๔๓ ๒,๐๒๐ ๓ ๓ ๑๓ ๙๕ ๑๕๙ ๑ 

ท่ีมำ: ระบบสถิติทำงทะเบียน ข้อมูลทำงกำรปกครอง กรมกำรปกครำอง, กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ธันวำคม ๖๑ 
 
๒.๕ ข้อมูลประชากร 
        ประชำกรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ประชำกรจ ำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๔,๖๙๔ คน เป็นชำยจ ำนวน 
๑,๔๕๒,๔๓๔ คน ร้อยละ ๔๙.๐๐ เป็นหญิงจ ำนวน ๑,๕๒๒,๓๖๐ คน ร้อยละ ๕๑.๐๐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๔.๕๔ ของประเทศ (๖๖,๔๑๓,๙๗๙ คน) ดังแผนภูมิที ่1   
 

แผนภูมิที ่1 สัดส่วนประชากรหญิง - ชาย 

 
 
 
 
 
 
 

ชาย
๔๙.๐๐

หญิง
๕๑.๐๐



๔ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ตารางท่ี 3 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จ าแนกตามเพศ 
           (หน่วย : คน) 

จังหวัด ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ รวม 

  

๐-๑๗ ป ี

ชำย ๑๗๕,๘๔๘  ๘๔,๘๖๙ ๓๒,๙๑๕ ๒๙๓,๖๓๒ 
หญิง ๑๖๖,๑๔๔ ๘๐,๗๐๙ ๓๑,๑๗๔ ๒๗๘,๐๒๗ 
รวม ๓๔๑,๙๙๒ ๑๖๕,๔๗๘ ๑๐๘,๙๑๗ ๖๑๖,๓๘๗ 
ร้อยละ ๕๕.๔๘  ๒๖.๒๕ ๑๗.๖๗ ๒๐.๔๑ 

๑๘-๒๔ ป ี

ชำย ๘๑,๗๕๕ ๓๓,๗๒๗ ๑๑๑,๗๔๗ ๒๒๗,๒๒๙ 
หญิง ๖๙,๗๔๑ ๓๓,๙๐๖ ๑๐๖,๑๒๗ ๒๐๙,๗๗๔ 
รวม ๑๕๑,๔๙๖ ๖๗,๖๓๓ ๒๑๗,๘๗๔ ๔๓๗,๐๐๓ 
ร้อยละ ๓๔.๖๗  ๑๕.๔๘ ๔๙.๘๖ ๑๔.๔๗ 

๒๕-๖๐ ป ี

ชำย ๓๙๒,๒๘๖ ๑๙๒,๕๘๐ ๑๘๖,๘๓๖ ๗๗๑,๗๐๒ 
หญิง ๔๒๙,๕๕๓ ๒๐๐,๑๓๔ ๑๙๒,๔๒๕ ๘๒๒,๑๑๒ 
รวม ๘๒๑,๘๓๙ ๓๙๒,๗๑๔ ๓๗๙,๒๖๑ ๑,๕๙๓,๘๑๔ 
ร้อยละ ๕๑.๕๒  ๒๔.๖๔ ๒๓.๘๐ ๕๒.๗๘ 

๖๑ ปีขึ้นไป 

ชำย ๗๖,๓๙๔ ๓๖,๒๘๒ ๔๗,๑๙๕ ๑๕๙,๘๗๑ 
หญิง ๑๐๓,๖๐๓ ๔๗,๑๒๒ ๖๑,๗๒๒ ๒๑๒,๔๔๗ 
รวม ๑๗๙,๙๙๗ ๘๓,๔๐๔ ๑๐๘,๙๑๗ ๓๗๒,๓๑๘ 
ร้อยละ ๔๘.๓๔ ๒๒.๔๐ ๒๙.๒๕ ๑๒.๓๓ 

รวม ๑,๔๙๕,๓๒๔ ๗๐๙,๒๒๙ ๗๗๐,๑๔๑ ๒,๙๗๔,๖๙๔ 
ท่ีมำ: ระบบสถิติทำงทะเบียน กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ ธันวำคม พ.ศ. ๖๑ 

  จำกตำรำงที่ 3 จ ำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑ จะเห็น        
ได้ว่ำ ประชำกรช่วงอำยุระหว่ำง ๒๕-๖๐ ปี มีมำกท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดนี้ จ ำนวน ๑,๕๙๓,๘๑๔ คน หรือร้อยละ 
๕๒.๗๘ รองลงมำ คือ ช่วงอำยุระหว่ำง ๐-๑๗ ปี จ ำนวน ๖๑๖,๓๘๗ คน ร้อยละ ๒๐.๔๑ ถัดมำ ช่วงอำยุ
ระหว่ำง ๑๘-๒๔ ปี จ ำนวน ๔๓๗,๐๐๓ คน ร้อยละ ๑๔.๔๗  และ อำยุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ ำนวน ๓๗๒,๓๑๘ คน 
ร้อยละ ๑๒.๓๓ 

แผนภูมิที ่2 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จ าแนกตามเพศ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน 

วัยแรงงาน 

ผู้สูงอาย ุ

ชาย หญิง 



๕ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และชาติพันธ์ 
  ๒.๖.๑ ศำสนำ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก มีผู้นับถือศำสนำพุทธร้อยละ 97  ศำสนำคริสต์ 
ร้อยละ 1.5    อิสลำมร้อยละ 1  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.5 

  ๒.๖.๒ ประเพณี  
         งำนประเพณีของคนในภำคตะวันออกคือ งำนบุญเช่นเดียวกับชนในภำคอ่ืน ที่ไปวัด

ท ำบุญในวันส ำคัญทำงศำสนำ มีเทศกำลนมัสกำรหลวงพ่อโสธร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ นอกจำกนี้เป็นเทศกำล
ส่งเสริมผลผลิตของภูมิภำคนี้ งำนเทศกำลเกี่ยวกับผลไม้มีชื่อแตกต่ำงกันไป นอกจำกนั้นมีประเพณีวิ่งคว ำย 
และงำนเทศกำลพัทยำที่จังหวัดชลบุรี ส่วนจังหวัดระยองจัดงำนวันเกำะแก้วพิสดำร และงำนสุนทรภู่ร ำลึก  
ประเพณีแยกตำมจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     - งำนเทศกำลนมัสกำรหลวงพ่อโสธร 

๑. งำนเทศกำลเดือน ๕ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๕ ค่ ำ ถึงแรม ๒ ค่ ำ รวม ๓ วัน ๓ คืน 
เป็นงำนฉลองสมโภชในวันที่อำรำธนำหลวงพ่อโสธรขึ้นจำกน้ ำมำประดิษฐำนที่วัดแห่งนี้ 

๒. งำนเทศกำลเดือน ๑๒ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๒ ค่ ำ ถึงแรม ๑ ค่ ำ เนื่องจำกในปี พ.ศ. 
๒๔๓๓ เกิดโรคฝีดำษระบำดทั่ว ชำวบ้ำนจึงบนบำนต่อหลวงพ่อโสธร ขอให้หำยและได้จัดพิธีสมโภชจน
กลำยเป็นประเพณีสืบต่อกันมำ ปัจจุบันทำงจังหวัดฉะเชิงเทรำและทำงวัดโสธรฯ ได้ร่วมกันจัด "งำนนมัสกำร
พระพุทธโสธร และงำนกำชำดฉะเชิงเทรำ" ขึ้นเป็นประจ ำ มีกำรเฉลิมฉลองและกำรจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธร
จ ำลองทั้งทำงบกและทำงน้ ำ 

๓. งำนเทศกำลตรุษจีน จัดโดยสมำคมชำวจีน พร้อมด้วยพ่อค้ำประชำชน และ
ข้ำรำชกำร เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ ำ ถึงขึ้น ๕ ค่ ำ (ตำมจันทรคติของจีน)   

- งำนวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว จัดขึ้นประมำณเดือนมีนำคม ถึง เมษำยนของ
ทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลำด งำนจัดที่โรงเรียนพุทธโสธร อ ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรำ ในงำนมีกำร
ออกร้ำนจ ำหน่ำยมะม่วงและผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรประกวดผลิตผลทำงกำรเกษตรและกำรจัดนิทรรศกำร
ทำงวิชำกำร 

จังหวัดชลบุร ี
- งำนเทศกำลพัทยำ จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษำยน เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ

เผยแพร่ชื่อเสียงของพัทยำ ภำยในงำนมีกำรประกวดขบวนรถบุปผชำติ กำรประกวดนำงงำม กำรแข่งขันกีฬำ
ทำงน้ ำ และมหรสพต่ำง ๆ 

- งำนเทศกำลวันไหล เป็นงำนสงกรำนต์ของภำคตะวันออก มีควำมแตกต่ำงจำกที่
อ่ืนคือ จะเริ่มเล่นกันประมำณวันที่ ๑๖ หรือ ๑๗-๑๘-๑๙ เมษำยน โดยเรียกกันว่ำ "วันไหล" ส่วนที่พัทยำได้
ก ำหนดวันไหลเป็นวันที่ ๑๙ เมษำยนของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีรดน้ ำด ำหัว, มีกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน
และขบวนแห่ต่ำง ๆ 

- งำนบุญกลำงบ้ำนและเครื่องจักสำนพนัสนิคม จัดเป็นประจ ำทุกปี เป็นงำน
ประเพณีที่สืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำนำน มีกำรจัดงำนในรำวเดือน ๓ ถึงเดือน ๖ โดยผู้เฒ่ำหรือชำวบ้ำนที่นับ
ถือจะเป็นผู้ก ำหนดวันท ำบุญของชำวบ้ำน หลังพิธีสงฆ์มีกำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน และมีกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำน 

- งำนประเพณีกองข้ำว จัดขึ้นทุกปีระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๑ เมษำยน ที่อ ำเภอศรีรำชำ 
เป็นประเพณีเก่ำแก่ที่ยังคงรักษำไว้ มีกำรจัดขบวนแห่ในชุดไทยประจ ำบ้ำน พิธีบวงสรวง กำรละเล่นพ้ืนเมือง 
และกำรสำธิตกำรท ำอำหำร 



๖ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- งำนประเพณีวิ่งควำย จัดในวันขึ้น ๑๔ ค่ ำ เดือน ๑๑ เป็นประเพณีที่เก่ำแก่ของ
จังหวัดชลบุรี ในวันงำนจะมีกำรแต่งควำยอย่ำงสวยงำมด้วยผ้ำแพรพรรณสีต่ำง ๆ และน ำควำยมำชุมนุมที่หน้ำ
เทศบำลเมืองชลบุรี โดยจัดให้มีกำรวิ่งควำยและกำรประกวดสุขภำพควำย 

จังหวัดระยอง 
- งำนวันสุนทรภู่ มีกำรจัดงำนเป็นประจ ำทุกปี ในวันที่ ๒๖ มิถุนำยน มีพิธีสักกำระ

อนุเสำวรีย์และกำรแสดงนิทรรศกำร 
- งำนเทศกำลผลไม้และของดีเมืองระยอง มีกำรจัดงำนในทุก ๆ ปี ในช่วงเดือน

พฤษภำคมถึงมิถุนำยน เพรำะในช่วงนี้มีทุเรียน, เงำะ, ระก ำหวำน และยังมีกำรประกวดผลไม้ กำรแข่งขันทำง
ผลไม ้

- งำนเจดีย์กลำงน้ ำ มีกำรสมโภชพระเจดีย์ขึ้นที่วัดสมุทรคงคำรำม กำรแข่งเรือยำว 
และกำรละเล่นต่ำง ๆ จะจัดงำนประมำณเดือน ๑๒ ของทุกปี 

 
  ๒.๖.๓ วัฒนธรรม  

         กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกมีวิถีชีวิตประสมประสำนกับคนไทยพ้ืนถิ่น สื่อสำรกันด้วย
ภำษำ วัฒนธรรม และควำมเชื่อไปในแนวเดียวกัน ผสมกลมกลืน ไม่มีปัญหำขัดแย้งกันแต่อย่ำงใด ใช้ภำษำไทย
อย่ำงเดียวกัน ส ำเนียงไทยภำคกลำง แต่จะมีเสียงเพ้ียนไปบ้ำง ผู้คนแถบภำคตะวันออกคล้ำยคนภำคกลำง 
ค่อนไปทำงปักษ์ใต้ แต่ส ำเนียงกำรพูดและภำษำท้องถิ่นมีค ำสร้อยท้ำยค ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ในเรื่อง
ผิวพรรณอำจแตกต่ำงตรงขำวกว่ำ ส่วนบ้ำนเรือที่อยู่อำศัยคล้ำยคลึงกันมำก บ้ำนเรือนเก่ำ ๆ นิยมปลูกเป็น
เรือนไทยปั้นหยำ พ้ืนบ้ำนยกใต้ถุนสูงเตี้ย ๆ และมีเสำปูนรองรับเสำบ้ำน เพ่ือกันควำมชื้นจำกพ้ืนดินอีกที ทั้ง
มักปลูกอยู่ในลำนทรำยท่ำมกลำงดงมะพร้ำว นอกจำกนี้พืชพรรณที่ปลูกท ำกิน เช่น มะพร้ำว เงำะ ทุเรียน 
มังคุด สับปะรด รสชำติอำหำรกำรกินของชำวภำคตะวันออก จะคล้ำยชำวภำคกลำง เพียงแต่จะเน้นอำหำร
ทะเลมำกข้ึน เนื่องจำกอยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 

  ๒.๖.๔ ชำติพันธ์  
         ภำคตะวันออกนอกจำกจะมีกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนไทยมำแต่เดิมแล้ว ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของ

คนหลำยเชื้อชำติ เช่น ชำวซอง ซึ่งเป็นชนเผ่ำตระกูลมอญ -เขมร ที่อยู่ในเขตป่ำเขำ ใช้ชีวิตตำมธรรมชำติ 
ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท ำจำกวัสดุในท้องถิ่น  เช่น เครื่องจักสำน มีกระบุง ตะกร้ำ และของป่ำเอำมำ
แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และอำหำรกับคนในเมือง  ส่วนชำวญวน อพยพเข้ำมำ ตั้งถิ่นฐำนสมัยใดไม่ปรำกฏชัดเจน 
อยู่ที่แถบบ้ำนท่ำเรือจ้ำง เป็นญวนที่นับถือศำสนำคริสต์ ชำวจีนเป็นกลุ่มที่มีจ ำนวนมำกที่สุด มีบทบำทด้ำน
กำรค้ำ เริ่มจำกกำรค้ำทำงเรือส ำเภำมำตั้งแต่ในอดีต ชำวไทยมุสลิม อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน ในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  อันสืบเนื่องมำจำกปัญหำกำรยึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศส 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



๗ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๗ ดา้นสาธารณสุข 
ตารางท่ี 4 จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุข ภาครฐัและภาคเอกชน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

          (หน่วย:แห่ง) 
จังหวัด ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ รวม 

ภำครัฐ 

โรงพยำบำลศูนย์ (รพศ.) ๑ ๑ ๑ ๓ 
โรงพยำบำลทั่วไป (รพท.) ๑ ๒ - ๓ 
โรงพยำบำลชุมชน (รพช.) ๑๐ ๖ ๑๐ ๒๖ 
สำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.) ๑๑ ๘ ๑๐ ๒๙ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ๑๑๘ ๙๕ ๑๑๘ ๓๓๑ 
ภำคเอกชน ๓ ๓ ๗ ๑๓ 

รวม ๑๔๔ ๑๑๕ ๑๔๖ ๔๐๕ 
 

แผนภูมิที ่3 จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุข ภาครฐัและภาคเอกชน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  

 
ทีม่ำ  : HDC Report กระทรวงสำธำรณสุข  ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ พ.ย.๒๕๖๐ 

   จำกตำรำงที่ 4  และแผนภูมิที่ 3 จ ำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข ภำครัฐและ
ภำคเอกชนของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก  มีหน่วยบริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน ๔๐๕ แห่ง จะเห็นได้ว่ำหน่วย
บริกำรสำธำรณสุขทำงภำครัฐมีมำกท่ีสุดถึง ๓๙๒ แห่ง และภำคเอกชน ๑๓ แห่ง แบ่งเป็น โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ๓๓๑ แห่ง ซึ่งมีมำกที่สุดในกลุ่มภำคตะวันออก รองมำได้แก่ สำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.) 
๒๙ แห่ง ถัดมำ โรงพยำบำลชุมชน (รพช.) ๒๖ แห่ง โรงพยำบำลทั่วไป (รพท.) ๓ แห่ง และโรงพยำบำลศูนย์ 
(รพศ.) ๓ แห่ง ตำมล ำดับ ส ำหรับจังหวัดที่มีหน่วยบริกำรสำธำรณสุขมำกที่สุดได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๑๔๖ 
แห่ง รองลงมำจังหวัดชลบุรี ๑๔๔ แห่ง และจังหวัดระยอง ๑๑๕ แห่ง ตำมล ำดับ  

ตารางท่ี 5 จ านวนประชากรต่อแพทย์รายจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

(หน่วย : คน) 
จังหวัด แพทย์ ประชำกร ประชำกรต่อแพทย์ 

ชลบุร ี ๒,๖๗๑ ๑,๔๙๕,๓๒๔ ๕๕๙:๑ 
ระยอง ๗๘๘ ๗๐๙,๒๒๙ ๙๐๐:๑ 
ฉะเชิงเทรำ ๖๖๗ ๗๗๐,๑๔๑ ๑,๑๕๔:๑ 
รวม  ๔,๑๒๖ ๒,๙๗๔,๖๙๔ ๗๒๐:๑ 

ที่มำ  : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ,ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันที ่๑ เม.ย.๒๕๖๒ 
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๗

โรงพยำบำลศูนย์ (รพศ.) โรงพยำบำลท่ัวไป (รพท.) โรงพยำบำลชุมชน (รพช.) สำธำรณสุขอ ำเภอ(สสอ.) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
(รพ.สต.)

ภำคเอกชน

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ



๘ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     จำกตำรำงที่ 5 จ ำนวนประชำกรต่อแพทย์ในกลุ่มจังหวัดนี้มีแพทย์ทั้งหมด ๔,๑๒๖ คน                
มีประชำกรทั้งหมด ๒ ,๙๗๔ ,๖๙๔ คน มีประชำกรต่อแพทย์ ๗๒๐ : ๑ คน จังหวัดที่มีแพทย์มำกที่สุด                   
คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน ๒,๖๗๑ คน ประชำกรต่อแพทย์ ๕๕๙ : ๑ คน รองลงมำ จังหวัดระยอง จ ำนวน ๗๘๘ คน 
ประชำกรต่อแพทย์ ๙๐๐ : ๑ คน  และจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน ๖๗๗ คน ประชำกรต่อแพทย์ ๑,๑๕๔ : ๑ คน 
 

ตารางท่ี 6 สาเหตุการตาย ๑๐ ล าดับ จากโรคต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๑ 
                               (หน่วย:คน) 
ล ำดับ ชื่อโรค 

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 
ที่ ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
๑ วัยชรำ 142 203 345 101 64 165 215 171 386 
๒ หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอยีด 168 146 314 58 44 102 200 156 356 

๓ ควำมดันโลหิตสูงไม่ทรำบสำเหตุ (ปฐมภมูิ) 109 106 215 42 51 93 139 162 301 
๔ กำรติดเช้ือในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 69 62 131 35 32 67 88 73 161 

๕ หัวใจล้มเหลว 72 38 110 37 26 63 73 75 148 
๖ เบำหวำนชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภำวะแทรกซ้อน 42 31 73 26 28 54 69 43 112 

๗ สำเหตุกำรตำยอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรำยละเอยีด 32 26 58 23 26 49 58 52 110 
๘ มะเร็งเซลล์ตับ 22 28 50 20 24 44 58 44 102 

๙ กำรหำยใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอยีด 33 14 47 26 14 40 46 43 89 
๑๐ โรคเสื่อมของสมองในวัยชรำ มิได้จ ำแนกไว้ที่ใด 18 26 44 20 16 36 33 38 71 

 
แผนภูมิที ่4 สาเหตุการตาย ๑๐ ล าดับ จากโรคต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

 
ที่มำ  : HDC Report กระทรวงสำธำรณสุข/แหล่งอื่น ๆ  ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ พ.ย.๖๑ 

  จำกตำรำงที่ 6 และแผนภูมิที่ 4 จะเห็นได้ว่ำสำเหตุกำรตำยจำกโรคต่ำง ๆ มีผู้เสียชีวิตจำก
โรควัยชรำสุงสูด จ ำนวน  896 คน รองลงมำ โรคหัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอียด จ ำนวน 772 คน ถัดมำ 
โรคควำมดันโลหิตสูงไม่ทรำบสำเหตุ (ปฐมภูมิ) จ ำนวน 609 คน  
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หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอียด

ควำมดันโลหิตสูงไม่ทรำบสำเหตุ (ปฐมภูมิ)

กำรติดเช้ือในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด

หัวใจล้มเหลว

เบำหวำนชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภำวะแทรกซ้อน

สำเหตุกำรตำยอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรำยละเอียด

มะเร็งเซลล์ตับ

กำรหำยใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอียด

โรคเสื่อมของสมองในวัยชรำ มิได้จ ำแนกไว้ที่ใด



๙ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ๒.๘ ด้านการศึกษา 
ตารางท่ี 7 สถานศึกษาในระบบ นอกระบบ จ าแนกรายสังกัด รายจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

           (หน่วยแห่ง)  

จังหวัด  
ในระบบ นอกระบบ 

รวม 
สพฐ. เอกชน อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ เมืองพัทยำ ส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำต ิ กศน. 

ชลบุร ี 307 484 25 3 13 9 1 842 
ระยอง 217 149 6 2 0 4 3 381 
ฉะเชิงเทรำ 317 150 8 2 0 3 105 585 

รวม 841 783 39 7 13 16 109 1,808 
 

แผนภูมิที ่5 สถานศึกษาในระบบ นอกระบบ จ าแนกรายสังกัด รายจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรข้อมูล ณ วันที ่๔ ต.ค.๖๑ 

(www.mis.moe.go.th) 
จำกตำรำงที่ 7 และแผนภูมิที่ 5  มีสถำนศึกษำในระบบ จ ำนวน ๑,๖๙๙ แห่ง แบ่งเป็น 

สังกัด สพฐ. จ ำนวน ๘๔๑ แห่ง เอกชน จ ำนวน ๗๘๓ แห่ง อำชีวศึกษำ จ ำนวน ๓๙ แห่ง เมืองพัทยำ ๑๓ แห่ง 
และส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำติ จ ำนวน ๑๖ แห่ง และสถำนศึกษำนอกระบบ จ ำนวน ๑๐๙ แห่ง สังกัด กศน. 
ทั้งนี้จังหวัดที่มีสถำนศึกษำมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน ๘๔๒ แห่ง รองลงมำ คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรำ 
จ ำนวน ๕๘๕ แห่ง ถัดมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน ๓๘๑ แห่ง 
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๑๐ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(หน่วย:คน) 
ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับกำรศึกษำ 
รวม 

ชำย หญิง รวม 
อนุบำล 52,086  49,231  101,317  

ประถม 
ในระบบ 131,227  109,008  240,235  

นอกระบบ 1,011  919  1,930  

ม.ต้น 
ในระบบ 60,951  58,425  119,376  

นอกระบบ 7,879  3,863  11,742  

ม.ปลำย 
ในระบบ 20,963  31,982  52,945  

นอกระบบ 10,372  7,475  17,847  
ปวช. 15,514  8,920  24,434  
ปวส. 8,581  4,900  13,481  
รวม 308,584  274,723  583,307  

แผนภูมิที ่6 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
  จำกตำรำงที่ 8 และแผนภูมิที่ 6  จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ จ ำแนกระดับกำรศึกษำ และเพศ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  มีจ ำนวนทั้งหมด 583,307 คน แยกเป็นเพศหญิง จ ำนวน 274,723 คน เพศชำย 
จ ำนวน 308,584 คน ระดับกำรศึกษำที่มีนักเรียนมำกที่สุด คือ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 242,156 คน 
อยู่ในระบบ จ ำนวน 119,376 คน นอกระบบ จ ำนวน 1,930 คน เป็นเพศชำยมำกที่สุด จ ำนวน 132,238 
คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 131 ,227  คน นอกระบบ จ ำนวน 1,011 คน รองลงมำ คือ เพศหญิง จ ำนวน 
109,927 คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 109,008   คน นอกระบบ จ ำนวน 919 คน ระดับกำรศึกษำที่มี
นักเรียนมำกรองลงมำ คือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 131,118 คน เป็นเพศชำยมำกที่สุด จ ำนวน 
68,830 คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 60,951 คน นอกระบบ จ ำนวน 7,879 คน รองลงมำ คือ เพศหญิง 
จ ำนวน 62,288 คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 58,425 คน นอกระบบ จ ำนวน 3,863 คน ถัดมำ คือ ระดับ
อนุบำลจ ำนวน 101,317 คน เป็นเพศชำยมำกที่สุด จ ำนวน 52,086  คน รองลงมำ คือ เพศหญิง จ ำนวน 
49,231 คน และระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 70,792 คน เป็นเพศหญิงมำกที่สุด จ ำนวน 
39,403 คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 31,982 คน นอกระบบ จ ำนวน 7,475 คน รองลงมำ คือ เพศชำย 
จ ำนวน 31,335 คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 20,963 คน นอกระบบ จ ำนวน 10,372 คน ระดับปวช. จ ำนวน 
24,434 คน เป็นเพศชำยมำกที่สุด จ ำนวน 15,514 คน เพศหญิง จ ำนวน 8,920 คน และสุดท้ำยระดับ
ปวส. จ ำนวน 13,481 คน เป็นเพศชำยมำกที่สุด จ ำนวน 8,581 คน เพศหญิง จ ำนวน 4,900 คน 
ตำมล ำดับ  
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อนุบำล ประถม ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. ปวส.

ชำย หญิง

http://analytic.nlic.mol.go.th/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FNLIC_REPORT%2FMOE%2FDASHBOARD%2FMOE_002&Page=page%201
http://analytic.nlic.mol.go.th/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FNLIC_REPORT%2FMOE%2FDASHBOARD%2FMOE_002&Page=page%201


๑๑ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(หน่วย:คน) 
ตารางท่ี 9 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกระดับการศึกษา และเพศ แยกรายจังหวัด 

 
จังหวัด ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 

เพศ ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ระดับ
กำรศึกษำ  

อนุบำล 28,657  26,891  55,548  13,130  12,662  25,792  10,299  9,678  19,977  

ประถม 
ในระบบ 69,061  64,539  133,600  34,178  31805 34,178  27,988 12,664  40,652  

นอกระบบ 617  499  1,116  261  293  554  133  127  260  

ม.ต้น 
ในระบบ 32,431  31,060  63,491  15,214  14,701  29,915  13,306  12,664  25,970  

นอกระบบ 4,278  1,402  5,680  2,008  1,501  3,509  1,593  960  2,553  

ม.
ปลำย 

ในระบบ 10,991  16,661  27,652  5,334  8,023  13,357  4,638  7,298  11,936  
นอกระบบ 5,761  3,789  9,550  2,180  1,993  4,173  2,431  1,693  4,124  

ปวช. 6,899  4,401  11,300  4,297  2,349  6,646  4,318  2,170  6,488  

ปวส. 3,285  1,847  5,132  3,040  1,948  4,988  2,256  1,105  3,361  

รวม 161,980  151,089  313,069  79,642  43,470  123,112  66,962  48,359  115,321  

 
แผนภูมิที ่7 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกระดับการศึกษา แยกรายจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ที่มา : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๑ 

จำกตำรำงที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ จ ำแนกระดับกำรศึกษำ แยกรำย
จังหวัด ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  จังหวัดที่มีนักเรียน นักศึกษำ มำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 313,069 คน 
เป็นเพศหญิง จ ำนวน 151,089 คน เพศชำย จ ำนวน 161,980 คน รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน 
123,112 คน เป็นเพศหญิง จ ำนวน 43,470 คน เพศชำย จ ำนวน 79,642 คน ถัดมำ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 115,321 คน เป็นเพศหญิง จ ำนวน 48,359 คน เพศชำย จ ำนวน 66 ,962 คน 
ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 10 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ) ปี พ.ศ. 2559 - 2560   

จังหวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2559 2560 
ระดับประเทศ 34.48 33.23 
ชลบุร ี 37.36 36.56 
ระยอง 36.2 24.06 
ฉะเชิงเทรำ 34.96 33.61 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)  
www.serviceapp.niets.or.th  ข้อมูล ณ  วันท่ี ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 
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๑๒ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (คะแนน)  
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

จังหวัด ค่ำเฉลี่ยเชำวน์ปัญญำ (IQ) 
ระดับประเทศ 98.23 
ชลบุร ี 104.45 
ระยอง 102.89 
ฉะเชิงเทรำ 98.59 

  ที่มำ : กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

ตาราง 12 จ านวนของนักเรียนออกกลางคัน ตามสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2561 
           (หน่วย:คน)  

สังกัด/หน่วยงาน ชลบรุ ี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวม 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 145,941 93,621 86,095 325,657 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 90,907 21,351 17,686 129,944 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 16,089 11,583 9,863 37,535 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 2,832 - - 2,832 
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 29,917 19,126 7,264 56,307 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 220 311 261 792 

รวม 285,906 145,992 121,469 553,367 
 

แผนภูมิที ่8 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ตามสังกัด แยกรายจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค.62 

จำกตำรำงที่ 12 และแผนภูมิที่ 8 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ตำมสังกัด แยกรำยจังหวัด 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  พบว่ำมีนักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 553,367 คน และสังกัดที่มีนักเรียนออกกลำงคัน
มำกที่สุด คือสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 325,657 คน รองลงมำคือ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 129,944 คน ถัดมำสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น จ ำนวน 56,307 คน และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 37,535 คน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 2,832 คน สุดท้ำยสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
จ ำนวน 792 คน และจังหวัดที่มีนักเรียนออกกลำงคันมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 285,906 คน 
รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน 145,992 คน ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 121,469 คน 
ตำมล ำดับ  
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ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ



๑๓ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๙ ด้านแรงงาน 
ตารางที ่13 ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ าแนกสถานะแรงงาน ไตรมาส ๔ (ต.ค. - ธ.ค.๖๑)  

          (หน่วย:คน) 
จังหวัด ก ำลังแรงงำนในปัจจุบัน ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 

ชลบุร ี 1,065,394 416,810 
ระยอง 572,530 179,138 

ฉะเชิงเทรำ 433,056 237,254 
 

แผนภูมิที ่9 ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ าแนกสถานะแรงงาน ไตรมาส ๔ (ต.ค. - ธ.ค.๖๑) 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ข้อมูล ณ ธ.ค.๖๑ 

  จำกตำรำงที่ 13 และแผนภูมิที่ 9 ประชำกรอำยุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ ำแนกสถำนะแรงงำน ไตร
มำส ๔ (ต.ค. - ธ.ค.๖๑) พบว่ำจังหวัดที่มีก ำลังแรงงำนในปัจจุบันมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 
1,065,394 คน รองลงมำ คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 572,530 คน ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 
433,056 คน และพบว่ำผู้ไม่อยู่ในในก ำลังแรงงำนมำกที่สุด คือจังหวัดชลบุรี  จ ำนวน 416,810 คน 
รองลงมำ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 237,254 คน ถัดมำ คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 179,138 คน 
ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี 14 ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๔ (ต.ค. - ธ.ค.๖๑) 
(หน่วย:คน) 

จังหวัด 
ก ำลังแรงงำนในปัจจุบัน ก ำลังแรงงำน ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 

ผู้มีงำนท ำ ผู้ว่ำงงำน ที่รอฤดูกำล ท ำงำนบ้ำน เรียนหนังสือ อื่น ๆ 

ชลบุร ี 1,058,631 6,764 0 142,582 80,508 183,719 

ระยอง 569,598 2,932 0 72,737 37,132 69,296 

ฉะเชิงเทรำ 432,581 476 390 90,599 47,291 99,364 

รวม 2,060,810 10,172 390 305,918 164,931 352,379 
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๑๔ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แผนภูมิที ่10 ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๔ (ต.ค. - ธ.ค.๖๑) 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ข้อมูล ณ ธ.ค.๖๑ 

 
จำกตำรำงที่ 14 และแผนภูมิที่ 10 ประชำกรอำยุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ ำแนกตำมสถำนภำพ

แรงงำนไตรมำส ๔ (ต.ค. - ธ.ค.๖๑) พบว่ำก ำลังแรงงำนในปัจจุบันมีผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 2,060,810 คน มี
มำกที่สุดในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 1,058,631 คน รองลงมำ คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 569,598 คน ถัดมำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 432,581 คน  

ก ำลังแรงงำนในปัจจุบันมีผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 10,172 คน มีมำกที่สุดในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 
6,764 คน รองลงมำ คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 2,932 คน ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 476 คน  

ในส่วนก ำลังแรงงำนที่รอฤดูกำล พบในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน ๓๙๐ คน ส่วนผู้ไม่อยู่ใน
ก ำลังแรงงำนพบว่ำ เป็นผู้ท ำงำนบ้ำน จ ำนวน 305,918 คน เรียนหนังสือ จ ำนวน 164,931 คน และอ่ืน ๆ 
จ ำนวน 352,379 คน  

ตารางท่ี 15 จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ พ.ศ.2556-256๑ แยกรายจังหวัด 
          (หน่วย: คน) 

จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ชลบุร ี 116,890 140,120 65,850 85,396 29,632 111,496 
ระยอง 27,321 19,074 29,115 31,062 45,051 52,173 

ฉะเชิงเทรำ 16,044 8,004 15,808 16,268 25,982 24,222 
รวม 160,255 167,198 110,773 132,726 100,665 187,891 

 
แผนภูมิที ่11 จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ พ.ศ.2556-256๑ แยกรายจังหวัด 
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๑๕ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แผนภูมิที ่12 จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ พ.ศ.2556-256๑ ภาพรวม ๓ จังหวัด 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ข้อมูล ณ วันที่ ธ.ค.๖๑ (statbbi.nso.go.th)  

 

  จำกตำรำงที่ 15 และแผนภูมิที่ 11 และ 12 จ ำนวนคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท ำงำน
คงเหลือ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ แยกรำยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนี้ พบว่ำในปี ๒๕๖๑ มีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับ
อนุญำตท ำงำนคงเหลือมำกที่สุด จ ำนวน 187,891 คน รองลงมำปี ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑๖๗,๑๙๘ คน ถัดมำปี 
๒๕๒๖ จ ำนวน ๑๖๐,๒๕๕ คน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ พบมำกท่ีสุดในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 111,496 คน รองลงมำ
คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 52,173 คน ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 24,222 คน 

๒.๑๐ ด้านที่อยู่อาศัย  
ตารางท่ี 16 จ านวนชุมชนผู้มีรายได้น้อยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          (หน่วย:แห่ง:คน) 

จังหวัด 
จ ำนวน
ชุมชน 

ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง ชุมชนชำนเมือง จ ำนวน
บ้ำน 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวน
ประชำกร ชุมชน ครัวเรือน ชุมชน ครัวเรือน ชุมชน ครัวเรือน 

ชลบุร ี 43 40 3,053 2 99 1 29 2,799 3,182 12,728 

ระยอง 20 20 1,257 - - - - 946 1,257 8,028 

ฉะเชิงเทรำ 17 12 815 4 383 1 29 1,055 1,227 4,908 
 

ที่มำ : กองยุทธศำสตร์และสำรสนเทศท่ีอยู่อำศัย ฝ่ำยวิชำกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย กำรเคหะแห่งชำติ 
หมำยเหตุ : 1. *จังหวัดที่ไม่มีชุมชนผู้มีรำยได้น้อย 

2. **ใช้ฐำนข้อมูลชุมชนผู้มีรำยไดน้้อย ปี 2549 เนื่องจำกมเีหตุกำรณไ์ม่สงบในพ้ืนท่ี จึงไมไ่ด้ท ำกำรส ำรวจ 

3. จ ำนวนประชำกรผูม้ีรำยได้น้อย ค ำนวณจำกค่ำเฉลีย่จ ำนวนคนต่อครัวเรือน = 4 คน คูณด้วยจ ำนวนครัวเรือน 

4. ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนคน คดิเฉลีย่จำกฐำนข้อมูลที่ฝ่ำยวิชำกำรฯ จัดเกบ็ไว ้
   จำกตำรำงที่ 16 จ ำนวนชุมชนผู้มีรำยได้น้อยของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำมี
จ ำนวนชุมชนทั้งหมด 80 ชุมชน แยกเป็นชุมชนแออัด จ ำนวน 72 ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 5,125 
ครัวเรือน ชุมชนเมือง 6 ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 482 ครัวเรือน ชุมชนชำนเมือง ๒ ชุมชน มีครัวเรือน 
จ ำนวน 58 ครัวเรือน และมีบ้ำนทั้งหมด 4,800 หลัง จังหวัดชลบุรี มีชุมชนมำกที่สุด จ ำนวน 43 ชุมชน  
แยกเป็นชุมชนแออัด จ ำนวน 40 ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 3,053 ครัวเรือน ชุมชนเมือง 2 ชุมชน มี
ครัวเรือน จ ำนวน 99 ครัวเรือน ชุมชนชำนเมือง 1 ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 29 ครัวเรือน และมีบ้ำน
ทั้งหมด 2,799 หลัง รองลงมำจังหวัดระยอง มีชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน แยกเป็นชุมชนแออัด จ ำนวน 20 
ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 1,257 ครัวเรือน ไม่มีชุมชนเมือง และชุมชนชำนเมือง และมีบ้ำนทั้งหมด 946 
หลัง ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีชุมชนทั้งหมด จ ำนวน 17 ชุมชน แยกเป็นชุมชนแออัด จ ำนวน 12 ชุมชน  มี
ครัวเรือน จ ำนวน 815 ครัวเรือน ชุมชนเมือง 4 ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 383 ครัวเรือน ชุมชนชำนเมือง 1 
ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 29 ครัวเรือน และมีบ้ำนทั้งหมด 1,055 หลัง  
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๑๖ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 17 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 
หน่วย : พันต่อครัวเรือน 

ปี ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 
2552 376.91 177.31 207.41 
2553 382.13 179.46 209.30 
2554 388.83 193.36 211.86 
2555 392.55 195.47 213.50 
2556 395.92 197.23 215.24 
2557 604.79 288.69 227.50 
2558 588.71 297.43 243.60 
2559 590.54 310.83 242.30 
2560 606.98 320.95 241.77 
2561 624.42 331.02 250.54 

 
แผนภูมิที ่13 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2552 – 2561 

 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จำกตำรำงที่ 17 และแผนภูมิที่ 13 จ ำนวนครัวเรือน จ ำแนกตำมจังหวัด พ.ศ.
2552 – 2561 พบว่ำในปี 2561 จังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 17.44 พันต่อครัวเรือน 
จังหวัดระยอง เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 10.07 พันต่อครัวเรือน และจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 8.77 
พันต่อครัวเรือน และจะเห็นได้ว่ำในปี 2561  จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวนครัวเรือนเพ่ิมมำกท่ีสุด จ ำนวน 624.42 
พันต่อครัวเรือน รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน 331.02 พันต่อครัวเรือน ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
จ ำนวน 250.54 พันต่อครัวเรือน 
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๑๗ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๑1 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ตารางท่ี 18 ผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2550 – 2559  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

                                                                               หน่วย: ล้ำนบำท 
จังหวัด ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 

ปี 

2550 473,206 393,847 181,866 
2551 491,319 388,724 191,294 
2552 458,187 401,048 168,521 
2553 480,926 449,313 201,654 
2554 487,168 442,273 206,066 
2555 473,000 469,085 268,049 
2556 498,437 483,847 250,589 
2557 513,112 475,141 247,920 
2558 535,229 491,117 240,637 
2559 576,668 507,858 256,648 

 
แผนภูมิที ่14 ผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2550 – 2559  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 
หมำยเหตุ : ปี 2555 - 2558 เป็นตัวเลขปรับปรุงใหม่  ปี 2559 เป็นตัวเลขเบื้องต้น   

        ที่มำ: ผลิตภณัฑภ์ำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

จำกตำรำงที่ 18 และแผนภูมิที่ 14 ผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ (ปีอ้ำงอิง พ.ศ. 2545) 
พ.ศ. 2550 – 2559 ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำในปี 2559 ทุกจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นจำกปี 2558 โดย
จังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 41,439 ล้ำนบำท จังหวัดระยอง เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 16,741 ล้ำนบำท และ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 16,011 ล้ำนบำท และจะเห็นได้ว่ำในปี 2559 ผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบ
ปริมำณลูกโซ่  จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวนเพ่ิมมำกท่ีสุด จ ำนวน 576,668 ล้ำนบำท รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง 
จ ำนวน 507,858 ล้ำนบำท ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 256,648 ล้ำนบำท 
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๑๘ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 19 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ล ำดับ จังหวัด อัตรำกำรขยำยตัว  GPP (ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
๑ ชลบุร ี + 7.46 + 12.67 
๒ ระยอง - 3.27 + 3.49 
๓ ฉะเชิงเทรำ - 2.33 + 7.11 

ที่มำ : ผลิตภณัฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

จำกตำรำงที่ 19 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 
พบว่ำในปี 2559 ทุกจังหวัดมีอัตรำกำรขยำยตัว GPP เพ่ิมสูงขึ้นจำกปี 2558 โดยจังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้น           
ร้อยละ + 12.67  จังหวัดระยอง เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ + 3.49 และจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ           
+ 7.11 และจะเห็นได้ว่ำในปี 2559 อัตรำกำรขยำยตัว GPP จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวนเพ่ิมมำกที่สุด รองลงมำ 
คือ จังหวัดระยอง ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ  

ตารางท่ี 20 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี ๒๕๕๙ 
ล ำดับ จังหวัด บำทต่อปี 

๑ ชลบุร ี 548,877 
๒ ระยอง 1,009,496 
๓ ฉะเชิงเทรำ 433,400 

ที่มำ : ผลิตภณัฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

จำกตำรำงที่ 20 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี ๒๕๕๙ ของกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออก 1 พบว่ำ จังหวัดระยอง มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) มำกที่สุด จ ำนวน 
1,009,496 บำท/ปี รองลงมำ คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 548,877 บำท/ปี ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
จ ำนวน 433,400 บำท/ปี 

 
ตารางท่ี 21 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ตามราคาประจ าปี จ าแนกเป็นรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และ

จังหวัด 
(ล้านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ต่อคน (บาท) 

การเรียงล าดับผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน 
ภาค ประเทศ 

ชลบุร ี 912,498 1,662 548,877 2 2 
ระยอง 897,117 889 1,009,496 1 1 

ฉะเชิงเทรำ 340,913 787 433,400 3 5 
หมำยเหตุ : เป็นตัวเลขเบื้องต้น 

ที่มำ: ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
จำกตำรำงที่ 21 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ตำมรำคำประจ ำปี จ ำแนกเป็นรำยจังหวัด 

ปี พ.ศ. 2559 ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำ จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคและจังหวัด 
ตำมรำคำประจ ำปี  มำกที่สุด จ ำนวน 897,117 ล้ำนบำท ต่อประชำกร 889 (1,000 คน) มีผลิตภัณฑ์         
มวลรวมจังหวัดต่อคน 1,009,496 บำท ซึ่งอยู่ในล ำดับที่ 1 ของภำค และล ำดับที่ 1 ของประเทศ รองลงมำ 
คือ จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวน 912,498 ล้ำนบำท ต่อประชำกร 1,662 (1,000 คน)  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน 548,877 บำท ซึ่งอยู่ในล ำดับที่ ๒ ของภำค และล ำดับที่ ๒ ของประเทศ ถัดมำ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีจ ำนวน 340,913 ล้ำนบำท ต่อประชำกร 787 (1,000 คน)  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อ
คน 433,400 บำท ซึ่งอยู่ในล ำดับที่ 3 ของภำค และล ำดับที่ 5 ของประเทศ   

 



๑๙ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 22 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๖๐ 
                                                                                       (หน่วย:บำท) 

จังหวัด 2552 2554 2556 2558 2560 
ชลบุร ี 24,052.20 23,007.20 28,366.50 27,256.70 27,665.39 
ระยอง 22,982.83 21,929.00 30,400.80 30,314.80 27,797.79 
ฉะเชิงเทรำ 21,251.57 23,030.70 34,548.30 27,554.90 26,061.85 

 
แผนภูมิที ่15 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๖๐ 

  
ที่มำ : กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จำกตำรำงที่ 22 และแผนภูมิที่ 15 รำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออก 1 พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๖๐ พบว่ำในปะ 2560 จังหวัดชลบุรี มีรำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน จ ำนวน 27,665.39 บำท ซึ่งสูงขึ้นจำกปี 2558 เฉลี่ย 408.69 บำท จังหวัดระยอง มีจ ำนวน 
27 ,797.79 บำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 เฉลี่ย 2,517.01 บำท และจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีจ ำนวน 
26,061.85 บำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 เฉลี่ย 1,493.05 บำท 

 
ตารางท่ี 23 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก 1พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ 
                (หน่วย:บำท) 
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 2552 2554 2556 2558 2560 

เพื่อใช้จ่ำยในครัวเรือน 131,727.00 131,188.20 193,204.60 161,889.10 168,612.43 
เพื่อใช้ท ำธุรกิจที่ไม่ใช่กำรเกษตร 34,520.00 24,891.60 52,622.00 27,796.40 17,053.97 
เพื่อใช้ท ำกำรเกษตร 46,942.00 42,813.70 25,264.10 10,277.40 20,828.32 
เพื่อใช้ในกำรศึกษำ 4,106.00 1,327.80 1,421.90 1,632.10 1,304.53 
เพื่อใช้ซื้อ/เช่ำซื้อบ้ำนและที่ดิน 213,881.00 193,345.00 274,009.70 168,555.20 166,763.89 
อื่น ๆ 158.00 74.90 291.30 0.00 0.00 
รวมหนี้สินทั้งสิ้น 431,334.00 393,641.20 546,813.60 370,150.20 374,563.14 

 
หมำยเหตุ: หนี้อื่น ๆ ได้แก่ หนี้จำกกำรค้ ำประกันบุคคลอื่น หนี้คำ่ปรับหรือจ่ำยชดเชยค่ำเสียหำยเป็นต้น 

ที่มำ : กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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๒๐ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แผนภูมิที ่16 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
จำกตำรำงที่ 23 และแผนภูมิที่ 16 หนี้สิ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำแนกวัตถุประสงค์ของกำร

กู้ยืม ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๖๐ พบว่ำในปี 2560 มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น 374,563.14 บำท โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืม คือ เพ่ือใช้จ่ำยในครัวเรือนมำกที่สุด จ ำนวน 
168,612.43 บำท รองลงมำเพ่ือใช้ชื้อ/เช่ำซื้อบ้ำนและที่ดิน จ ำนวน 166,763.89 บำท ถัดมำเพ่ือใช้ท ำ
กำรเกษตร จ ำนวน 20,828.32 บำท เพ่ือใช้ท ำธุรกิจที่ไม่ใช่กำรเกษตร จ ำนวน 17,053.97 บำท และ
สุดท้ำยเพื่อใช้ในกำรศึกษำ 1,304.53 บำท ตำมล ำดับ 
 

๒.๑2  ข้อมูลด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๑2.๑ ผู้สูงอายุ 

ตารางท่ี 24 สถิติ จ านวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ปี2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
(หน่วย:รำย) 

จังหวัด ชาย หญิง รวม 
ชลบุรี 82,931 111,674 194,605 
ระยอง 39,426 50,890 90,316 

ฉะเชิงเทรา 50,606 65,736 116,342 
รวม 172,963 228,300 401,263 

 

แผนภูมิที ่17 สถิติ จ านวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ปี2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

 
จำกตำรำงที่ 24 และแผนภูมิที่ 17 สถิติ จ ำนวนผู้สูงอำยุแยกตำมจังหวัด ปี2561 ของกลุ่มจังหวัด

ภำคตะวันออก 1 พบว่ำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมด จ ำนวน 401,263 คน เพศชำย จ ำนวน 172,963 คน เพศหญิง 
จ ำนวน 228,300 คน เห็นได้ว่ำผู้สูงอำยุเพศหญิงมำกกว่ำ ร้อยละ 57.00 เพศชำย  และจังหวัดที่มีผู้สูงอำยุมำกที่สุด 
คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 194,605 คน เพศชำย จ ำนวน 82,931 คน เพศหญิง จ ำนวน 111,674 คน รองลงมำ 
คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 116,342 คน เพศชำย จ ำนวน 50,606 คน เพศหญิง จ ำนวน 65,736 คน และ
จังหวัดระยอง จ ำนวน 90,316 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 39,426 คน เพศหญิง จ ำนวน 50,890 คน 

 
 

หนี้สินทั้งส้ิน
เพื่อใช้จ่ำยในครัวเรือน
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เพื่อใช้ในกำรศึกษำ
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๒๑ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 25 จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
 ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

          (หน่วย:รำย บำท) 
ปี 2557 2558 2559 2560 2561 

จังหวัด 
ผู้ได้รับ 
อนุมัติ 

เงินอนุมัติ 
ผู้ได้รับ 
อนุมัติ 

เงินอนุมัติ 
ผู้ได้รับ 
อนุมัติ 

เงินอนุมัติ 
ผู้ได้รับ 
อนุมัติ 

เงินอนุมัติ 
ผู้ได้รับ 
อนุมัติ 

เงินอนุมัติ 

(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท 

ชลบุร ี 28 722,000 21 597,900 44 1,217,900 32 923,000 13 354,500 

ระยอง 7 200,000 - - 20 555,000 24 699,000 113 3,010,000 

ฉะเชิงเทรำ 36 1,030,000 62 1,854,400 73 2,141,300 102 2,905,000 96 2,834,000 

รวม 71 1,952,000 83 2,452,300 137 3,914,200 158 4,527,000 222 6,198,500 

 ที่มำ...กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ข้อมูล ณ ธ.ค.61 

จำกตำรำงที่ 25 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินกองทุนผู้สูงอำยุของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 
ปีงบประมำณ 2557 – 2561 พบว่ำในปี 2561 มีผู้สูงอำยุได้รับกำรอนุมัติ จ ำนวน 222 รำย ได้รับเงิน
อนุมัติ จ ำนวน 6,198,500 บำท และจังหวัดที่ผู้สูงอำยุได้รับอนุมัติเงินตำมกองทุนฯ มำกที่สุด คือ จังหวัด
ระยอง ได้รับอนุมัติ จ ำนวน 113 รำย เงินอนุมัติ จ ำนวน 3,010,000 บำท รองลงมำ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ได้รับอนุมัติ 96 รำย เงินอนุมัติ จ ำนวน 2,834,000 บำท และจังหวัดชลบุรี ได้รับอนุมัติ จ ำนวน 13 รำย 
เงินอนุมัติ จ ำนวน 354,500 บำท   
 

ตารางท่ี 26 จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ปี 2561 
                              (หน่วย:รำย) 

จังหวัด 2561 
ชลบุร ี 131,531 

ระยอง 70,409 

ฉะเชิงเทรำ 91,469 

         ที่มำ   กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ ธ.ค.61 

จำกตำรำงที่  26 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 
ปีงบประมำณ 2561 พบว่ำ จังหวัดที่ผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพ มำกท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 131,531 
รำย รองลงมำ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 91 ,469 บำท ถัดมำ จังหวัดระยอง จ ำนวน 70,409 รำย 
ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๑2.๒ คนพิการ 
ตารางท่ี 27 สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกตามจังหวัด   

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
         (หน่วย:รำย)   

จังหวัด ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 
2552 8,912 5,141 7,412 
2553 11,664 7,408 9,632 
2554 14,450 8,051 11,188 
2555 15,811 8,831 12,403 
2556 17,686 9,857 13,815 
2557 19,653 10,786 15,114 
2558 21,064 11,415 16,883 
2559 20,285 10,767 17,976 
2560 22,140 11,640 19,708 

ที่มำ : ข้อมูลประมวลผลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 

 
แผนภูมิที ่18 สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกตามจังหวัด   

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
 

จำกตำรำงที่ 2๗ และแผนภูมิที่ 18 สถิติข้อมูลคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร ของกลุ่ม
จังหวัดภำคตะวันออก 1 จะเห็นได้ว่ำตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2558 นั้น จ ำนวนคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัว
คนพิกำรเพิ่มสูงขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 ก็มีจ ำนวนเพิ่มสูงขึ้น จำกปี 2559 ทุก
จังหวัด ในปี พ.ศ.2560 มีจ ำนวนคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร ทั้งหมด จ ำนวน 53,488 คน จังหวัดที่
มีคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรมำกท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 22,140 คน รองลงมำ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 19,708 คน ถัดมำจังหวัดระยอง จ ำนวน 11,640 คน  
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๒๓ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ตารางท่ี 28 สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 

ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
                                               (หน่วย:รำย)  

ประเภทคนพิการ 2556 2557 2558 2559 2560 
ทำงกำรเห็น 2,968 3,204 3,439 3,331 3,555 
ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 5,442 5,996 6,610 6,768 7,451 
ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย 21,746 24,440 27,053 27,178 29,854 
พิกำรซ้อน 4,024 4,403 4,605 4,297 4,600 
ไม่ระบ ุ 1,367 1,112 763 322 237 
ทำงสติปัญญำ 3,508 3,769 3,899 4,029 4,295 
ทำงกำรเรียนรู ้ 88 117 145 157 193 
ทำงออทิสติก 233 314 389 435 501 
ทำงจิตใจ และพฤติกรรม 1,982 2,198 2,459 2,511 2,802 

รวม 41,358 45,553 49,362 49,028 53,488 
  

แผนภูมิที ่19 สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 
ที่มำ : ข้อมูลประมวลผลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 
 

จำกตำรำงที่ 28 และแผนภูมิที่ 19 สถิติข้อมูลคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำแนก
ตำมประเภทควำมพิกำร ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำในทุกปี ผู้พิกำร
ส่วนใหญ่สำมล ำดับแรกเป็นผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย รองลงมำประเภททำงกำรได้ยินหรือ          
สื่อควำมหมำย ถัดมำประเภทพิกำรซ้ ำซ้อน ตำมล ำดับ  
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๒๔ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๒.๑2.๓ ผู้ด้อยโอกาส  
ตารางท่ี 29 จ านวนคนไร้ทีพ่ึ่ง ขอทาน และจิตเวช ท่ีให้บริการภายใน (เข้าพัก) 

และให้บริการภายนอก (ไม่เข้าพัก) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ปี 2560-2562 
   ปี 2560  

จังหวัด 
ให้บริการภายใน (เข้าพัก) รวม ให้บริการภายนอก (ไม่เข้าพัก) รวม 

คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง จิตเวช  คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง จิตเวช  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   

ชลบุรี 3 2 69 59 0 0 133 34 40 57 90 2 0 223 

ระยอง 0 0 12 10 3 2 27 39 17 9 13 1 1 80 

ฉะเชิงเทรำ 0 0 1 0 0 0 1 9 3 35 40 6 3 96 

รวม 3 2 82 69 3 2 161 82 60 101 143 9 4 399 

   ปี 2561  

จังหวัด 
ให้บริการภายใน (เข้าพัก) รวม ให้บริการภายนอก (ไม่เข้าพัก) รวม 

คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง จิตเวช  คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง จิตเวช  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   

ชลบุรี 18 21 36 28 5 4 112 2 2 55 66 6 6 274 

ระยอง 0 0 10 8 1 2 21 26 5 13 5 6 2 57 

ฉะเชิงเทรำ 0 0 2 0 0 0 2 4 4 54 36 8 3 109 

รวม 18 21 48 36 6 6 135 32 11 122 107 20 11 303 

  ปี 2562  (ม.ค.-มิ.ย.)  

จังหวัด 
ให้บริการภายใน (เข้าพัก) รวม ให้บริการภายนอก (ไม่เข้าพัก) รวม 

คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง จิตเวช  คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง จิตเวช  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   

ชลบุรี 2 0 116 64 15 26 223 15 18 3 0 0 0 36 

ระยอง 0 0 32 4 4 1 41 14 1 12 3 1 1 32 

ฉะเชิงเทรำ 0 0 2 0 0 0 2 3 2 53 41 4 2 105 

รวม 2 0 150 68 19 27 266 32 21 68 44 5 3 173 

ที่มำ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร  
ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2562 

  จำกตำรำงที่ 29 จ ำนวนคนไร้ที่พ่ึง ขอทำน และจิตเวช ที่ให้บริกำรภำยใน (เข้ำพัก) และ
ให้บริกำรภำยนอก (ไม่เข้ำพัก) ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑ พบว่ำในปี 2560 ที่ให้บริกำรภำยใน        
(เข้ำพัก) มีจ ำนวน 161 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่ พ่ึง จ ำนวน 151 รำย ร้อยละ 93.78 รองลงมำเป็น       
คนขอทำน จ ำนวน 5 รำย และจิตเวช จ ำนวน 5 รำย ซึ่งมีสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 3.11 และให้บริกำร
ภำยนอก (ไม่เข้ำพัก) จ ำนวน 399 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่พ่ึง จ ำนวน 244 รำย ร้อยละ 61.15 รองลงมำ
เป็นคนขอทำน จ ำนวน 142 รำย ร้อยละ 35.58 และจิตเวช จ ำนวน 13 รำย ร้อยละ 3.27 
  ในปี 2561 ที่ให้บริกำรภำยใน (เข้ำพัก) มีจ ำนวน 135 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่ พ่ึง 
จ ำนวน 84 รำย ร้อยละ 62.22 รองลงมำเป็นคนขอทำน จ ำนวน 39 รำย ร้อยละ 28.88 และจิตเวช 
จ ำนวน 12 รำย ร้อยละ 8.90 และให้บริกำรภำยนอก (ไม่เข้ำพัก) จ ำนวน 303 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่พ่ึง 
จ ำนวน 229 รำย ร้อยละ 75.58 รองลงมำเป็นคนขอทำน จ ำนวน 43 รำย ร้อยละ 14.19 และจิตเวช 
จ ำนวน 31 รำย ร้อยละ 10.23 



๒๕ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ในปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) ที่ให้บริกำรภำยใน (เข้ำพัก) มีจ ำนวน 266 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้
ที่พ่ึง จ ำนวน 218 รำย ร้อยละ 81.95 รองลงมำเป็นจิตเวช จ ำนวน 36 รำย ร้อยละ 13.53 และ คน
ขอทำนจ ำนวน 12 รำย ร้อยละ 8.90 และให้บริกำรภำยนอก (ไม่เข้ำพัก) จ ำนวน 303 รำย ส่วนใหญ่เป็นคน
ไร้ที่พ่ึง จ ำนวน 229 รำย ร้อยละ 75.58 รองลงมำเป็นคนขอทำน จ ำนวน 43 รำย ร้อยละ 14.19 และจิต
เวช จ ำนวน 2 รำย ร้อยละ 10.23 

ตารางท่ี 30  ปัจจัยและสาเหตุ ของคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และจิตเวช  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ปี 2560-2562 
ปัจจัยและสาเหตุ ปี 60 ปี 61 ปี 62 รวม 

รำยได้ไม่เพียงพอ/ยำกจน 313 234 28 575 
ไม่มีงำนท ำ/ตกงำน 85 127 133 345 
ไม่มีผู้เลี้ยงดู 27 19 64 110 
ถูกชักจูง/ล่อล่วง 0 0 0 0 
มีสภำพควำมพิกำร 55 67 61 183 
รำยได้ดี/หำเงินง่ำย 94 56 46 196 

 
ที่มำ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

แผนภูมิที่ 20 ปัจจัยและสาเหตุ ของคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และจิตเวช  
ปี 2560-2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 
จำกตำรำงที่ 30 และแผนภูมิที่ 20 ปัจจัยและสำเหตุ ของคนไร้ที่พ่ึง ขอทำน และจิตเวช ของกลุ่ม

จังหวัดภำคตะวันออก 1 ปี 2560-2562 พบว่ำส่วนใหญ่มีปัจจัยและสำเหตุมำจำก รำยได้ไม่เพียงพอ/
ยำกจน จ ำนวน 875 รำย พบมำกในปี 2560 จ ำนวน 313 รำย รองลงมำไม่มีงำนท ำ/ตกงำน                
จ ำนวน 345 รำย พบมำกในปี 2562 ถัดมำรำยได้ดี/หำเงินง่ำย จ ำนวน 196 รำย พบมำในปี 2560             
มีควำมสภำพควำมพิกำร จ ำนวน 183 รำย พบมำกในปี 2561 และไม่มีผู้เลี้ยงดู จ ำนวน 110 รำย  
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๒๖ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๑3 ภาคีเครือข่าย  
ตารางท่ี 31 จ านวนองค์กรภาคีเครือข่าย ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

       (หน่วย:แห่ง ) 
องค์กร ชลบรุ ี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวม 

องค์กรที่จดแจ้งตำม พ.ร.บ.กำรจดัสวัสดิกำรสังคมฯ 103 86 136       325  
องค์คนพิกำร 50 6 6         62  
องค์กรสตร ี 11 9 996    1,016  
สภำองค์กรชุมชน 74 65 96       235  
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ (ศพอส.) 15 13 17         45  
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 64 64 59       187  
องค์กรผู้สูงอำย ุ 108 124 0       232  
ศูนย์พัฒนำครอบครัว (ศพค.) 70 67 108       245  

รวม 495 434 1,418    2,347  
 

แผนภูมิที ่21 จ านวนองค์กรภาคีเครือข่าย ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 
 ที่มำ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรำ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
 

จำกตำรำงที่ 31 และแผนภูมิที่ 21 จ ำนวนองค์กรภำคีเครือข่ำย ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออก 1 พบว่ำองค์กรภำคีเครือข่ำยที่มีมำกท่ีสุดคือ องค์กรสตรี จ ำนวน 1,016 แห่ง มีมำกในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ รองลงมำคือองค์กรที่จดแจ้งตำม พ.ร.บ.กำรจัดสวัสดิกำรสังคมฯ จ ำนวน 325 แห่ง มีมำกใน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ถัดมำศูนย์พัฒนำครอบครัว (ศพค.) จ ำนวน 245 แห่ง มีมำกในจังหวัดฉะเชิงเทรำ                 
สภำองค์กรชุมชน จ ำนวน 235 แห่ง มีมำกในจังหวัดฉะเชิงเทรำ องค์กรผู้สูงอำยุ จ ำนวน 232 แห่ง มีมำกใน
จังหวัดระยอง กองทุนสวัสดิกำรชุมชน จ ำนวน 187 แห่ง มีมำกในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง                    
องค์คนพิกำร จ ำนวน 62 แห่ง มีมำกในจังหวัดชลบุรี และสุดท้ำย ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ (ศพอส.) จ ำนวน 45 แห่ง มีมำกในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตำมล ำดับ 
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๒๗ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี 32 จ านวนภาคีเครอืข่ายอาสาสมัคร ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
                              (หน่วย : คน ) 

องค์กร ชลบรุ ี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวม 

สภำเด็กและเยำวชน   2,247    1,322  2,268    5,837  

อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)   1,543  928 760    3,231  

คลังปัญญำผูสู้งอำยุ 261 374 358      993  

อำสำสมัครดแูลผู้สูงอำย ุ(อผส.) 452 316 440    1,208  

อำสำสมัครพัฒนำสังคมช่วยเหลือคนพิกำร (อพมก.) 14 12 0        26  

รวม   4,517    2,952  3,826  11,295  

 
แผนภูมิที ่22 จ านวนภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

 
ที่มำ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรำ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
 

จำกตำรำงที่ 32 และแผนภูมิที่ 22 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยอำสำสมัคร ปี 2562 ของกลุ่ม
จังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำเครือข่ำยอำสำสมัครที่มีมำกที่สุดคือ สภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 5,837 คน 
มีมำกในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 38.85 เครือข่ำยอำสำสมัครรองลงมำคืออำสำสมัครพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ ำนวน 3,231 คน มีมำกในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 47.75 เครือข่ำย
อำสำสมัครถัดมำอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ (อผส.) จ ำนวน 1,208 คน มีมำกในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 37.41  
เครือข่ำยอำสำสมัครคลังปัญญำ จ ำนวน 993 คน มีมำกในจังหวัดระยอง ร้อยละ 37.66 และเครือข่ำย
อำสำสมัครสุดท้ำยอำสำสมัครพัฒนำสังคมช่วยเหลือคนพิกำร (อพมก.) จ ำนวน 26 มีมำกในจังหวัดชลบุรี 
ตำมล ำดับ 
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รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ ๓ 
สถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายหรือเชิงประเด็นส าคัญในพื้นที่กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออก ๑ 

( จังหวัดชลบุร ีจงัหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ) 
๓.๑ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 

รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมระดับกลุ่มจังหวัดไตรมำส 1 (ตุลำคม – ธันวำคม พ.ศ.2561) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 จัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีข้อมูลสถำนกำรณ์ทำงสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออก ที่มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด แผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำสังคม
จังหวัด แผนงำนและโครงกำรอ่ืนๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรจัดบริกำรสังคมและกำร แก้ไข
ปัญหำสังคมของท้องถิ่น จังหวัด รวมทั้ง กระทรวงฯ ได้ถูกต้องตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพปัญหำสังคม
ของแต่ละพ้ืนที่  สถำนกำรณ์ทำงสังคมระดับกลุ่มจังหวัดไตรมำส 1 (ตุลำคม – ธันวำคม พ.ศ.2561) 
ประกอบด้วย บริบทชุมชน สถำนกำรณ์ EEC (Eastern Economic Corridor) สถำนกำรณ์กำรตั้งครรภ์      
ในวัยรุ่น ปี 2560 และสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว   
สถานการณ์เด่นทางสังคม 

สถำนกำรณ์กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย พบว่ำ อัตรำต่อประชำกรหญิงอำยุ 15 -19 ปี 
1,000 คน พบว่ำ มำกกว่ำ 50.0 จ ำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย นครนำยก ประจวบคิรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง 
สมุทรสำคร ตำก ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดที่ส ำนักงำนส่งเสริม และสนับสนุนวิชำกำร 3  รับผิดชอบ มี 2 จังหวัด คือ
จังหวัดชลบุรี (57.6) และจังหวัดระยอง (56.5) ซึ่งที่มีอัตรำกำรคลอดของหญิง อำยุ 15 – 19 ปี มำกกว่ำ 
50.0 ต่อวัยรุ่นหญิง 15 – 19 ปี 1,000 คน ทั้งนี้ สถิติจ ำนวนทำรกที่คลอดจำกมำรดำวัยรุ่นใน 4 จังหวัด 
พบว่ำ จังหวัดชลบุรีมำกที่สุด รองลงมำระยอง จันทบุรี และตรำด ตำมล ำดับ โดยมำรดำที่คลอดทำรก อำยุ
น้อยที่สุด คือ 12 ปี จ ำนวน 1 คน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และ และมำดำที่อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี คลอดทำรก 
จ ำนวน 104 คน  ปัจจัยก่อให้เกิดกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ได้แก่ กำรขำดควำมรู้และกำรได้รับข้อมูลผิดๆ 
เกี่ยวกับเพศ อนำมัยเจริญพันธุ์ กำรตี ตรำทำงสังคมที่มีต่อกำรตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วำงแผน  ทัศนคติและพฤติกรรม
เชิงลบของครู พ่อแม่ และผู้ให้บริกำร เป็นต้น   สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย พบว่ำ 
เด็กและสตรีที่ถูกกระท ำควำมรุนแรงทำงเพศสูงกว่ำทำงร่ำงกำย โดย ปี 2559 ทำงกำย 245 รำย ทำงเพศ 
310 รำย ปี 2560 ทำงกำย 316 รำย ทำงเพศ1,160 รำย และช่วงเดือน มกรำคม – สิงหำคม 2561 
พบว่ำ ทำงกำย 520 รำย ทำงเพศ 1,087 รำย และช่วงระยะเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2562) พบว่ำ    
ผู้กระท ำควำม รุนแรงมำกที่สุด เป็นเพศชำย จ ำนวน 6,615 กรณี คิดเป็นร้อยละ 87.22 และเพศหญิง 
จ ำนวน 846 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.16 และ ไม่ระบุเพศ จ ำนวน 123 กรณี คิดเป็นร้อยละ 1.62       
ส่วนผู้ถูกกระท ำควำมรุนแรงมำกท่ี เป็นเพศหญิง จ ำนวน 6,706 กรณี คิดเป็นร้อยละ 87.02 รองลงมำ  เพศ
ชำย จ ำนวน 900 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.68 และไม่ระบุเพศ จ ำนวน 100 กรณี คิดเป็นร้อยละ 1.30  
สำเหตุที่เด็กและสตรีเป็นผู้ถูกกระท ำ พบว่ำ โครงสร้ำงบริบทของสังคมไทย วัฒนธรรมควำมคิดที่ฝ่ำยชำยเป็น
หัวหน้ำ ครอบครัว ควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ ทักษะของฝ่ำยหญิงต่อกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดควำมรุนแรงใน
ครอบครัว ฝ่ำยหญิงจะอดทนเพ่ือ รักษำสถำนะภำพครอบครัวต่อ  กำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์กำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว มีข้อเสนอแนะ เช่น กำรท ำกิจกรรม Work shop ค้นหำรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวัยรุ่นและบริบทในพ้ืนที่จังหวัด มำกกว่ำกิจกรรมหรือ 
โครงกำรที่ก ำหนดโดยหน่วยงำน กำรพัฒนำรูปแบบสื่อออนไลน์เกี่ยวกับสุขภำวะทำงเพศ และกำรเพ่ิมรูปแบบ
บริกำรโดยพัฒนำ เทคโนโลยีใช้ application กับประชำชนเพื่อเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำย 

 
 



๒๙ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓.๒ ไตรมาส ๑ (มกราคม – มีนาคม) 
• สถานการณ์เด่นทางสังคม 
 จ ำนวนครัวเรือนในประเทศไทย 21.32 ล้ำนครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัย จ ำนวน 
15.45 ล้ำนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.5 และครัวเรือนไม่มีสิทธิ์ ในกรรมสิทธิในที่อยู่อำศัย จ ำนวน 5.87 
ล้ำนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ซึ่งใน 5.87 ล้ำนครัวเรือน แบ่งกลุ่มเป็น ผู้มีรำยได้สูง 0.8670 ล้ำน
ครัวเรือน ผู้มีรำยได้ปำนกลำง 1.4112 ล้ำนครัวเรือน และผู้ไร้ที่พ่ึง 0.06612 ล้ำนครัวเรือน (แหล่งข้อมูล
ที่มำ : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยระยะ 20 ปี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  โดยมุ่งเน้นให้มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 11 ของสหประชำชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จึงได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์ว่ำ “คนไทยทุกคน มีที่อยู่อำศัยถ้วนทั่วและมีคุณภำพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” ซึ่งมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำเมือง และที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมและยั่งยืนส ำหรับทุกคน โดยเน้นกำรแบ่งตำมระดับ
รำยได้ และกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (lifecycle) 
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 5 ประกำร คือ   
เป้ำประสงค์ท่ี 1 สนับสนุนให้ทกุคนมีที่อยู่อำศัยที่ได้มำตรฐำน    
เป้ำประสงค์ท่ี 2 ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงระบบกำรเงิน และระบบสินเชื่อ            
เป้ำประสงค์ท่ี 3 ทกุภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนที่อยู่อำศัย            
เป้ำประสงค์ท่ี 4 ชมุชนเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้        
เป้ำประสงค์ท่ี 5 กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภค จัดกำรที่ดินและผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ค านิยาม (ท่ีมำ : กองยุทธศำสตร์และสำรสนเทศท่ีอยู่อำศยั ฝ่ำยวชิำกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย กำรเคหะแห่งชำติ ) 
1) ชุมชนแออัด หมำยถึง บริเวณพ้ืนที่ที่ส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยอย่ำงหนำแน่น ไร้ระเบียบ และช ำรุด

ทรุดโทรม ประชำชนอยู่กันอย่ำงแออัดหรือที่อำศัยอยู่รวมกันโดยมีควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ซึ่งมีสภำพแวดล้อม
ไม่เหมำะสม อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้อยู่อำศัย และมีปัญหำทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และควำมม่ันคงในกำรอยู่อำศัย 

2) ชุมชนเมือง หมำยถึง ชุมชนในเขตเมืองบริเวณพ้ืนที่ที่มีสภำพแออัดและหรือเสื่อมโทรม เป็นชุมชน
ที่มีกำรอยู่อำศัยค่อนข้ำงหนำแน่น ลักษณะกำรอยู่อำศัยส่วนใหญ่มักเป็น  บ้ำนและที่ดินของตนเอง หรือบ้ำน
ของตนเองบนที่ดินเช่ำ สภำพทำงกำยภำพและระบบสำธำรณูปโภคค่อนข้ำงดี ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพที่เป็นทำงกำร  

3) ชุมชนชานเมือง หมำยถึง ชุมชนบริเวณชำนเมือง ชุมชนที่ขำดกำรจัดระเบียบทำงกำยภำพ เป็น
ชุมชนที่มีกำรตั้งบ้ำนเรือนกระจำยตำมท่ีท ำกินเป็นกลุ่มๆ ประชำชนส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม หรือ
อำชีพต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับเกษตรกรรม สภำพบ้ำนเรือนค่อนข้ำงทรุดโทรม แต่ยังไม่หนำแน่น ขำดระบบ
สำธำรณูปโภคท่ีดี 

ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อย ปี 2560 (ที่มำ : หนังสือกำรคำดกำรณ์ที่อยู่อำศัย
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2580  กำรเคหะแห่งชำติ หน้ำ 6-1 ) พบว่ำ จ ำนวนชุมชนผู้มีรำยได้น้อยทั่ว
ประเทศปี 2560 มีทั้งหมดประมำณ 1,908 ชุมชน มีจ ำนวนครัวเรือน 158,264 ครัวเรือน และจ ำนวน
ประชำกร 633,056 คน จ ำนวนบ้ำน 128,975 หลังคำเรือน  

โดยจ ำแนก ประเภทชุมชนได้ดังนี้ คือ ชุมชนแออัด 1,791 ชุมชน 151,858 ครัวเรือน ชุมชนเมือง 
56 ชุมชน 3,237 ครัวเรือน และชุมชนชำนเมือง 61 ชุมชน 3,169 ครัวเรือน อำชีพของผู้มีรำยได้น้อยใน
ชุมชนส่วนใหญ่มักจะประกอบอำชีพที่ไม่มีควำมม่ันคง รำยได้ไม่แน่นอน และส่วนใหญ่ภำยในชุมชนเดียวกัน  ก็



๓๐ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จะมีกำรประกอบอำชีพที่มีควำมหลำกหลำยอำชีพ เช่น อำชีพรับจ้ำง ค้ำขำย เป็นต้น  สภำพส่วนใหญ่ของ
ชุมชนมีควำมหนำแน่นปำนกลำง และเกือบร้อยละ 90 มีสภำพที่อยู่อำศัยที่ผสมกันระหว่ำงสภำพที่ทรุดโทรม
และสภำพปำนกลำง เมื่อพิจำรณำถึงกำรครอบครองที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในที่ ดินแบบผสม คือ ในชุมชนมีกำร
ครอบครองที่ดินมำกกว่ำหนึ่งประเภท เช่น กำรครอบครองแบบเข้ำมำบุกเบิกในที่ดินของคนอ่ืนอยู่อำศัย หรือมี
กำรเช่ำที่ดินเพ่ือปลูกบ้ำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมเมื่อถำมถึงควำมต้องกำรที่อยู่อำศัย ชุมชนผู้มีรำยได้น้อยใน
เมืองยังคงมีควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยในชุมชนเดิมมำกกว่ำที่จะย้ำยไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ โดยมีกำรปรับปรุงสภำพ
ให้ดีขึ้นและต้องกำรที่อยู่อำศัยเป็นหลัง ๆ ที่เป็นสัดส่วน ถึงจะไม่มีควำมมั่นคงในเรื่องของที่ดิน และขำด
สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร ก็ตำม 

• สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ 

1.การก าหนด แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 20 ปี (2560-2580) (ท่ีมำข้อมูล : แผนปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก กุมภำพันธ์ 2561) พบว่ำ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ เป็นพ้ืนที่ กำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก โดย 3 เขต ได้แก่ เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออกและเขต
ส่งเสริมรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน จะเชื่อมต่อกันที่สนำมบินอู่ตะเภำ และรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมต่อ
กับเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจะเชื่อมต่อกันที่สถำนีศรีรำชำ  เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำค
ตะวันออก พื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนำมบินอู่ตะเภำจังหวัดระยอง เพ่ือรองรับกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำขึ้น
เป็นสนำมบินหลักของพ้ืนที่ EEC และสนำมบินแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ โดยครอบคลุมอำคำรผู้โดยสำรแห่งที่ 3 
ขนำด 204,000 ตำรำงเมตร ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ศูนย์ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรบิน อำคำรคลังสินค้ำ 
และเขตกำรค้ำเสรี รองรับอุตสำหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบิน ซึ่งแผนกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ
นั้นได้มีกำรประมำณกำรงบลงทุนไว้ที่ 200,000 ล้ำนบำท หรือประมำณ(6,100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ซึ่งต้อง
มีกำรบูรณำกำรสนำมบินอู่ตะเภำ เข้ำกับสนำมบินหลักของประเทศ คือ สุวรรณภูมิและดอนเมือง              
และสนำมบินภูมิภำคอ่ืน ๆ และกำรเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่ำงกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ และส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในห้วงอำกำศของไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนอุตสำหกรรม อำกำศยำนและธุรกิจเก่ียวเนื่อง ซึ่งเป็น 1 ใน 
10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษของรัฐบำล โดยใช้สนำมบินอู่ตะเภำเป็นแกนหลักของกำรพัฒนำเป็น
ศูนย์กลำงกำรบิน และอุตสำหกรรมอำกำศยำน  

2.การส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ EEC ควำมต้องกำรแรงงำนรวมในพ้ืนที่ EEC (แหล่งที่มำข้อมูล: 
แผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำกำรวิจัยและเทคโนโลยี รองรับกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ           
ภำคตะวันออก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก) พบว่ำ แนวโน้มควำม  
ต้องกำรแรงงำนในพ้ืนที่ EEC มำกกว่ำจ ำนวนก ำลังแรงงำนที่สำมำรถผลิตได้ ผลประมำณกำรของมูลนิธิ
สถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง คำดกำรณ์ว่ำเมื่อมีกำรพัฒนำพ้ืนที่ EEC จะมีก ำลังแรงงำนทั้งประเทศ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5 แสนคน ในขณะที่ควำมต้องกำรแรงงำนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ปีละ 4.2 แสนคน โดยจังหวัด         
ในพ้ืนที่ EEC จะมีก ำลังแรงงำนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.4 หมื่นคน น้อยกว่ำควำมต้องกำรแรงงำนที่เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  
ปีละ 5.4 หมื่นคน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำมีแนวโน้มที่ควำมต้องกำรแรงงำนจะเพ่ิมสูงขึ้น   

3.การอพยพย้ายของประชากรเข้าในพื้นที่ EEC ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดท ำข้อมูลประชำกรแฝง
ประเทศไทย ปี 2560 (ที่มำข้อมูล: สรุปผลที่ส ำคัญประชำกรแฝงประเทศไทย ปี 2560 ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ) พบว่ำ ประชำกรแฝงกลำงคืนเป็นรำยจังหวัด พบวำ ในป 2560 กรุงเทพมหำนคร เป็นจังหวัดที่มี
ประชำกรแฝงกลำงคืนมำกที่สุด 2.04 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 ของประชำกรแฝงกลำงคืนทั้งหมด 
(6.75 ล้ำนคน) รองลงมำคือ สมุทรปรำกำร 6.86 แสนคน (ร้อยละ 10.2) และชลบุรี จ ำนวน 4.80 แสนคน 



๓๑ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(ร้อยละ 7.1) จะเห็นได้วำ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หรือจังหวัดที่เป็นแหล่ง อุตสำหกรรมต่ำง ๆ        
เชน ชลบุรี ระยอง สมุทรสำคร อยุธยำ จะมีประชำกรแฝงกลำงคืนจ ำนวนมำกกวำจังหวัดอ่ืน ๆ 
แนวโน้มของสถานการณ์และผลกระทบ 

ข้อมูลประชำกรในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  ปี 2561 จังหวัดชลบุรีมีประชำกร
มำกที่สุด จ ำนวน 1,495,324 คน แต่อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีของประชำกรมำกที่สุด คือจังหวัดระยอง 
ร้อยละ 1.08 ซึ่งอำจเกิดจำกนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก จึงมีกำรขยำยตัวประชำกรจำก
จังหวัดชลบุรีมำจังหวัดระยองโดยภำพรวมประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนข้อมูลควำมหนำแน่นของ
ประชำกร จังหวัดชลบุรีมีอัตรำควำมหนำแน่นของประชำกรมำกที่สุดในอัตรำ 342 คน ต่อพ้ืนที่  4,363 
ตำรำงกิโลเมตร รองลงมำจังหวัดระยอง อัตรำ 199 คน ต่อพ้ืนที่ 3,552 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลประชำกรแฝงปี 2560 ซึ่งจัดเก็บโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติที่ พบ จ ำนวนประชำกรแฝงกลำงคืน      
ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และจังหวัดระยอง เป็นอันดับ 7 ของประเทศ  และสถิติประชำกร
และบ้ำนในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  กำรเกิดชุมชนผู้มีรำยได้น้อย
ในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  พบว่ำ มีจ ำนวน 80 ชุมชน โดยจังหวัดชลบุรีมีมำกที่สุด 
รองลงมำจังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ซึ่งข้อมูลประชำกร ควำมหนำแน่นประชำกร สถิติประชำกร
และบ้ำน มีทิศทำงแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำประชำชนในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก               
มีควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศัยเพ่ิมสูงซึ่ งเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ              
ภำคตะวันออก 

- สภาพความเป็นอยู่ 
  สภำพควำมเป็นอยู่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2559 ในพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

1 พบว่ำ จังหวัดที่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองมำกที่สุด คือจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 21,807 คน รองลงมำ
จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 19,321 คน ถัดมำจังหวัดระยอง 10,320 คน สภำพปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยนั้น พบว่ำ
จังหวัดที่มีปัญหำมำกที่สุด คือจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อำศัยอยู่กับครอบครั วหรือผู้อ่ืนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
27,732 คน เช่ำบ้ำน/ที่อยู่อำศัย 16 ,359 คน อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 624 คน และไม่มีบ้ำนที่อยู่
อำศัย 393 คน รวม 45,109 คน รองลงมำ คือจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย อำศัยอยู่กับครอบครัวหรือ
ผู้อื่นโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 16,127 คน เช่ำบ้ำน/ที่อยู่อำศัย 4,720 คน อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 152 คน 
และไม่มีบ้ำนที่อยู่อำศัย 210 คน รวม 21,209 คน ถัดมำ คือจังหวัดระยอง ประกอบด้วย อำศัยอยู่กับ
ครอบครัวหรือผู้อ่ืนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 11 ,957 คน เช่ำบ้ำน/ที่อยู่อำศัย 8,014 คน อยู่ในสถำนสงเครำะห์  
ของรัฐ 198 คน และไม่มีบ้ำนที่อยู่อำศัย 387 คน รวม 20,556 คน 

 
• พื้นที่ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการบุกรุและความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย  
สถานการณ์ในพื้นที่ 

ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรเวนคืนที่ดินจำกหน่วยงำนกองทัพเรือ ในพ้ืนที่ ต.พลูตำหลวง 
จ.ชลบุรีจ ำนวน 500 ครัวเรือน และพ้ืนที่ ต.ส ำนักท้อน จ.ระยอง จ ำนวน 198 ครัวเรือน โดยเมื่อวันที่                 
4 ตุลำคม 2561  มีกำรจัดประชุมร่วมรับฟังควำมคิดเห็นและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำประชำชน         
มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกอบกอบด้วย กองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พอช. พมจ. สสว.3        
และผู้น ำชุมชน โดยกองทัพเรือเสนอกำรจัดหำที่ดินแปลงใหม่บริเวณ ม.1 ต.พลูตำหลวง จ.ชลบุรี เนื้อที่
ประมำณ 80 ไร่ และใช้แผนพัฒนำที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง  
ของมนุษย์  โครงกำรบ้ำนมั่นคง ขับเคลื่อนโดยสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 
 



๓๒ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกัน (ที่มำ : เวทีประชุมคณะกรรมกำรเมือง รับรองเกณฑ์กำรพิจำรณำ
รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61) 

1. ต้องเป็นผู้เดือดร้อนที่อยู่อำศัยในพื้นท่ีเวนคืนของกองทัพเรือ ปี 2514 (อ.สัตหีบ และ อ.บ้ำนฉำง)  
2. ต้องเป็นผู้เดือดร้อนที่อำศัยอยู่จริง ทั้งครอบครัวหลัก ครอบครัวขยำย บ้ำนเช่ำ หรือผู้มำอำศัยที่ดิน

อยู่ในพื้นท่ีที่ถูกเวนคืนอย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี   
3. บ้ำนหนึ่งหลังได้ 1 สิทธิ์ บ้ำนที่มีสมำชิกอยู่อำศัยมำกกว่ำ 5 คน อยู่อำศัยอย่ำงแออัด และเป็น

ครอบครัวขยำย สำมำรถรับภำระค่ำใช้จ่ำยได้ สำมำรถขยำยได้ 1 สิทธิ์ แต่ต้องมีควำมเป็นครอบครัว และไม่
ทอดทิ้งผู้สูงอำยุหรือผู้ที่อยู่ในภำวะพ่ึงพิง (หำกต้องกำรขอสิทธิ์ขยำยเพ่ิมนั้นให้อยู่ในกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรชุมชนและกรรมกำรเมืองเป็นกรณีๆ ไป) 

4. บ้ำนหลังหนึ่งสำมำรถรับสิทธิ์โครงกำรบ้ำนมั่นคง ได้เพียงโครงกำรเดียวเท่ำนั้น  
5. กำรย้ำยไปสร้ำงชุมชนใหม่ ผู้ได้รับสิทธิต้องมีแผนกำรเข้ำอยู่อำศัย หรือปลูกสร้ำงบ้ำน ใน

ระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี  
6. กรณีผู้เดือดร้อนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ต้องเป็นสมำชิกของโครงกำร และต้องปฏิบัติตำมกติกำ ข้อตกลง

ของ โครงกำร (ผลกำรส ำรวจข้อมูลชุมชนโดย พอช.ระหว่ำงวันที่ 14-15 ธันวำคม 2561) 

โดยคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกและควำมเดือดร้อนที่อยู่อำศัยต ำบลพูลตำหลวง มติเห็นชอบ 
ผู้เดือดร้อนที่จัดเก็บข้อมูลครบถ้วน จ ำนวน 563 ครัวเรือน แบ่งเป็น ต.พูลตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จ ำนวน 
388 ครัวเรือน และ ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง จ ำนวน 175 ครัวเรือน   

กระบวนกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ พิจำรณำหลักเกณฑ์ กติกำ และแผนกำรออม แบ่งสัดส่วนกำรออม
เป็น 3 ส่วน ออมบ้ำน ออมดิน บริหำรจัดกำร โดยสมำชิก ต.พลูตำหลวง ที่เข้ำร่วมโครงกำร ต้องออมไม่น้อย
กว่ำ 380 บำท/เดือน สมำชิก ต.ส ำนักท้อน ต้องออมไม่น้อยกว่ำ 300 บำท/เดือน โดยเริ่มด ำเนินกำร       
เมื่อเดือน กุมภำพันธ์ 2562  

ทั้ งนี้  ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 ลงพ้ืนที่ เมื่อวันที่  26 กุมภำพันธ์  2562              
เพ่ือสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนในพ้ืนที่ ต.พลูตำหลวง ต.ส ำนักท้อน พบข้อมูลว่ำ  

- ประชำชนยินดีเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนมั่นคงเพระเปิดโอกำสให้ประชำชนซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้มีรำยได้น้อย
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2559 
มีจ ำนวน 138,721 รำย มีพักอำศัยของกับครอบครัวหรือผู้อื่นมำกที่สุด จ ำนวน 55,816 รำย 

- ประชำชนที่เข้ำสมัครกลุ่มออมทรัพย์ ต.พลูตำหลวง ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป มีรำยได้ไม่
แน่นอน และต้องกำรมีสภำพที่อยู่อำศัยดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนข้อมูลชุมชนผู้มีรำยได้น้อย ปี 2560 
ของกำรเคหะแห่งชำติ พบว่ำ อำชีพหลัก มักจะประกอบอำชีพที่ไม่มีควำมมั่นคง รำยได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้ กำรที่
จะให้ประชำชนเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนมั่นคงจะต้องมีกำรออมเงินได้ 10% ของมูลค่ำบ้ำน ซึ่งโดยสภำพ
เศรษฐกิจของประชำชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนมีรำยได้น้อย กำรออมเงินเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรในระยะยำวอำจจะ
ไม่ส ำเร็จถ้ำกำรไม่ได้รับกำรส่งเสริมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
• แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
ด้านการปฏิบัติ 

1. กำรส่งเสริมทักษะอำชีพให้กับประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนมั่นคงในระยะเริ่มโครงกำร       
โดย พอช. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจและแผนที่ชุมชน จัดแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มสตรีหม้ำย
หรือสตรีว่ำงงำนและมีบุคคลในภำวะพ่ึงพิงในครอบครัว ให้หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร ศูนย์พัฒนำและส่งเสริม
อำชีพ ด ำเนินกำรส่งเสริมทักษะอำชีพ และเงินทุนประกอบอำชีพ กลุ่ม คนพิกำร ให้ ศูนย์บริกำรคนพิกำร
จังหวัด ด ำเนินกำรประสำนสถำนประกอบกำรเพ่ือส่งเสริมให้เข้ำถึงสิทธิ มำตรำ 35 ซึ่งช่วยเพ่ิมรำยได้ให้กับ   
ผู้มีรำยได้น้อย สำมำรถออมเงินตำมโครงกำรได้ 
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2. กำรใช้กลไกกองทุนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ซึ่งตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลุ่มประชำชน
เข้ำร่วมกำรออมของกองทุนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมต ำบล เป็นกำรสร้ำงสร้ำงวินัยใน  กำรออม และ               
มีกำรช่วยเหลือสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ 
ด้านโยบาย 

1. กำรเคหะแห่งชำติ ใช้ฐำนข้อมูล “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ” ผลักดันกลไกประชำรัฐ (ภำครัฐ 
ภำคเอกชน และประชำชน) โดยให้ตั้งเป็น “กองทุนวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย” เพ่ือเชิญชวน
ภำคเอกชนที่มีกิจกำรด้ำนวัดสุอุปกรณ์ที่อยู่อำศัยหรือมีนโยบำยด้ำน CSR ร่วมบริจำค เพ่ือลดต้นทุนกำรสร้ำง
บ้ำนให้กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย หรือกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยแก่ผู้มีรำยได้น้อย เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรมีที่อยู่อำศัย 

2.กระทรวงกำรคลัง ใช้มำตรกำรทำงภำษีและมำตรกำรจูงใจของภำคเอกชนในกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย
ให้กับผู้มีรำยได้น้อย 

3. กระทรวงมหำดไทย ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนพัฒนำที่อยู่อำศัยระดับเมือง
ของท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของของทุกฝ่ำยแบบประชำรัฐ  

4. กระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม    
กำรสร้ำงอำชีพในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้มีรำยได้น้อย  

5. กระทรวงศึกษำธิกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในและนอกระบบที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนผู้มีรำยได้น้อย 
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๓.๓ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน) 
• สถานการณ์เด่นทางสังคม 

ตำมที่รัฐบำลได้เห็นชอบให้ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ และระยอง เป็นพ้ืนที่ กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก EEC  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งที่
ส ำคัญ ได้แก่ กำรศึกษำระบบรำง เพ่ือเชื่อมโยง 3 สนำมบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภำ และมีกำร
พัฒนำท่ำเรือน้ ำลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่ำเรือมำบตำพุด ระยะที่ 3  และท่ำเรือ
พำณิชย์สัตหีบ ทั้งยังมีกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟเชื่อมโยง และพัฒนำระบบกำรจัดกำรขนส่งแบบบูรณำกำร ทั้ง
รถไฟและท่ำเรือแบบไร้รอยต่อ  (ที่มำ https://www.eeco.or.th) 

สัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุในประเทศไทย  ปี 2561 พบว่ำ ประเทศไทยมีประชำกรทั้งหมด 
66,413,979 คน มีประชำกรผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10,666,803 คน ร้อยละ 16.06 ซึ่งเป็นสัดส่วนประชำกร
ผู้สูงอำยุที่ก ำลังเปลี่ยนผ่ำนจำกสังคมสูงวัย (Aging society) ไปยังสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) 
สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์ที่พบว่ำ ประเทศไทยจะเข้ำสู่สังคมสูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ (ประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้น
ไปมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งหมด) ในปี พ.ศ.2564 และ ในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทย        
จะเข้ำสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ ประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชำกร
ทั้งหมด (โครงกำรส่งเสริมกำรมีรำยได้และกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุ ตำมนโยบำยประชำรัฐเพ่ือสังคม (E6) : 
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ) 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 พบว่ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำมีสัดส่วนจ ำนวน
ประชำกรผู้สูงอำยุ คิดเป็นร้อยละ 16.27 ซึ่งสูงกว่ำระดับประเทศ รองลงมำจังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนจ ำนวน
ประชำกรผู้สูงอำยุ คิดเป็นร้อยละ 12.67 และจังหวัดระยองมีสัดส่วนจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ คิดเป็นร้อยละ 
12.49 

ผู้สูงอายุที่ท างาน ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า ปี 2560 มีผู้สูงอายุท างาน จ านวน 4,063,076 คน 
ปี 2561 มีผู้สูงอายุท างาน จ านวน 4,361,331 คน ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุท างานมากขึ้นเพ่ิมขี้น โดยเป็นเพศ
ชายมากว่าเพศหญิง 
 แรงงำนที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ที่ท ำงำนในระบบและนอกระบบ พบว่ำ ผู้สูงอำยุใน 3 จังหวัด เป็น
แรงงำนนอกระบบมำกกว่ำแรงงำนในระบบ โดยในช่วง 3 ปี จังหวัดระยอง มีแรงงำนผู้สูงอำยุนอกระบบ
เพ่ิมขึ้น ปี 2559 จ ำนวน 27,620 คน ปี 2560 จ ำนวน 30,793 คน และปี 2561 จ ำนวน 32,667 คน 
ส่วนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรำ ผู้สูงอำยุที่เป็นแรงงำนนอกระบบมีอัตรำลดลง สอดคล้องกับงำนวิจัย
ที่พบว่ำ สถำนภำพกำรท ำงำนในระบบ มีควำมน่ำจะเป็นคำดประมำณที่ลดลงอย่ำงมำกในกลุ่มประชำกรช่วง
อำยุ 55 ปี และ 60 ปี ซึ่งเป็นผลจำกก ำหนดเกษยีณอำยของกลุ่มแรงงำนที่ท ำงำนในภำครัฐหรือรำชกำร และ
กำรเกษียณอำยุของแรงงำนภำคเอกชน ในช่วงอำยุ 55 - 60 ปี ที่คำดว่ำจะมีสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ควำม
น่ำจะเป็นคำดประมำณของสถำนภำพ กำรท ำงำนนอกระบบ แม้จะมีแนวโน้มลดลงตำมช่วงอำยุที่เพ่ิมขึ้น แต่         
มีลักษณะหรืออัตรำกำรลดต่ ำลง ที่ค่อนข้ำงคงท่ีเรื่อย ๆ จนถึงช่วงอำยุที่ประมำณ 70 ปี ซึ่งคำดว่ำเป็นช่วงอำยุ
ที่แรงงำนสูงวัยส่วนใหญ่ในภำค กำรท ำงำนนอกระบบ จะหยุดท ำงำนด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำนร่ำงกำยและสุขภำพ  
(แรงงำนสูงวัยและกำรคำดกำรณ์ ผลกระทบจำกกำรขยำยก ำหนดเกษียณอำยุ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และสวรัย 
บุณยมำนนท์) 

• สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ 
 สถำนกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในพ้ืนที่กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก EEC พบว่ำ 
สัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ทั้งนี้ใน 3 จังหวัด มีผู้สูงอำยุเป็นแรงงำน
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ในระบบและแรงงำนนอกระบบ  ในอัตรำส่วนที่แตกต่ำงกันโดยผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เป็นแรงงำนนอกระบบ ปัจจัย
ส ำคัญที่ส่งผลให้ด้ำนแรงงำนผู้สูงอำยุเป็นแรงงำนนอกระบบ ด้ำนกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ผู้สูงอำยุมี
กำรศึกษำต่ ำกว่ำประถมศึกษำมำกที่สุด ตำมตำรำงที่ 5 ด้ำนอัตรำกำรเป็นภำระ แรงงำน มีภำระดูแลเด็กและ
ผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น ตำมตำรำงท่ี 6 ด้ำนสุขภำพ พบว่ำ ผู้สูงอำยุมีสุขภำพอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงมำกท่ีสุด 

ดัชนีกำรผู้สูงอำยุ และอัตรำกำรเป็นภำระ ในระหว่ำงปี พ.ศ.2550 – 2560 พบว่ำ  ปี 2550  ดัชนี
ผู้สูงอำยุ สัดส่วนผู้สูงอำยุ 47.7 คน ต่อเด็ก 100 คน และอัตรำกำรเป็นภำระ แรงงำน 100 คน มีภำระดูแล
ผู้สูงอำยุและเด็ก 16 คน และในปี 2560 ดัชนีผู้สูงอำยุ สัดส่วนผู้สูงอำยุ 97 คน ต่อเด็ก 100 คน และอัตรำ
เป็นภำระแรงงำน 100 คน มีภำระดูและผู้สูงอำยุและเด็ก 25.3 คน  แสดงว่ำในช่วง 10 ปี ครอบครัวมีภำระ
ที่ดูแลเด็กและผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

กำรประเมินสุขภำพตนเองและเพศ ปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ กำรประเมินสุขภำพตนเองของผู้สูงอำยุ ณ 
วันที่เก็บแบบสอบถำมควำมคิดเห็น ผู้สูงอำยุให้ข้อมูลว่ำ มีสุขภำพอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง มำกที่สุด จ ำนวน 
4,879,396 คน รองลงมำ  สุขภำพดี จ ำนวน 4,439,419 คน และ สุขภำพไม่ดี จ ำนวน 1,518,324 คน 

จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำนตำมระดับกำรศึกษำ ช่วงไตรมำส 1 ปี 62 ใน 3 
จังหวัด (จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดระยอง) พบว่ำ ต ำแหน่งงำนที่ต้องกำรตำมระดับกำรศึกษำ 
พบว่ำระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษำ ซึ่งระดับกำรศึกษำของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ จบ
กำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้สูงอำยุท ำงำนเป็นแรงงำนนอกระบบ ประกอบกับมี
สุขภำพอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง ไม่สำมำรถไปท ำงำนไกลบ้ำน และในครอบครัวมีลูก หลำน ที่พ่อ -แม่วัยแรงงำน 
ให้ผู้สูงอำยุดูแล จำกข้อมูลสัดส่วนในปี 2560 ที่พบว่ำ แรงงำน 100 คน มีภำระดูแลผู้สูงอำยุและเด็ก 25.3 
คน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำในระดับจุลภำค พบว่ำ ปัจจัยส ำคัญที่ก ำหนดกำรตัดสินใจเลือกท ำงำนใน/
นอกระบบ คือ ระดับกำรศึกษำของผู้มีงำนท ำเอง มิใช่อำยุของแรงงำน (สังคมสูงวัยกับควำมท้ำทำยของ
ตลำดแรงงำนไทย : ธนำคำรแห่งประเทศไทย เดือน กรกฎำคม 2561 หน้ำ 21) 

• แนวโน้มของสถานการณ์และผลกระทบ 
ข้อมูลผู้สูงอำยุที่ท ำงำนจ ำแนกเป็นแรงงำนในระบบและแรงงำนนอกระบบของ 3 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดระยอง พบว่ำ ปี 2561 ผู้สูงอำยุเป็นแรงงำนในระบบ จ ำนวน 
20,172 คน ผู้สูงอำยุเป็นแรงงำนนอกระบบ จ ำนวน 90,790 คน โดยจังหวัดระยอง มีผู้สูงอำยุเป็นแรงงำน
นอกระบบมำกท่ีสุด รองลงมำจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตำมล ำดับ สอดคล้องกับข้อมูล กำรท ำงำน
ของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ทีส่ ำรวจโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำผู้สูงอำยุที่เป็นแรงงำนนอก
ระบบหรือผู้ท ำงำนที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทำงสังคมจำกกำรท ำงำน จ ำนวน 3.85 ล้ำน
คน หรือร้อยละ 88.2 โดยเป็นเพศชำย 2.22 ล้ำนคน (ร้อยละ 57.7) และเพศหญิง 1.63 ล้ำนคน(ร้อยละ 
42.3) และเป็นแรงงำนในระบบซึ่งหมำยถึงผู้ท ำงำนที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือมีหลักประกันทำงสังคมจำกกำร
ท ำงำน มีจ ำนวน 5.14 แสนคน หรือร้อยละ 11.8  จำกข้อมูลดังกล่ำว มีแนวโน้มว่ำผู้สูงอำยุของ 3 จังหวัด ที่
จะเข้ำไม่ถึงหลักประกันทำงสังคม โดยหลักประกันทำงสังคมตำมกฎหมำย เช่น ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ 
ครู ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน และผู้ที่ท ำงำนและประกันตน ตำม พ.ร.บ.ประกันสังคม ตำมตำรำงที่ 8  ส่วน
ด้ำนสถำนกำรณ์กำรออมเงินของผู้สูงอำยุในช่วงระยะเวลำ 10 ปี พบว่ำ ผู้สูงอำยุมีสัดส่วนไม่ออมเงิน ปี 
2550 จ ำนวน 2,194,946 คน ปี 2560 จ ำนวน 2,821,525 คน เพิ่มขึ้น 626,579 คน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อวัยแรงงำนที่ต้องหำรำยได้เพ่ิมเพ่ือเป็นหลักประกันในกำรดูแลผู้สูงอำยุและเด็ก จำกข้อมูลอัตรำกำรเป็น
ภำระที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นอำจมีผลกระทบกับก ำลังแรงงำนในภำค
เศรษฐกิจ 



๓๖ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กองทุนเพ่ือกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ส ำหรับผู้สูงอำยุ ปี 2560 กองทุนที่มีสมำชิกมำกที่สุด คือ 
กองทุนประกันสังคม จ ำนวน 14,674,101 คน รองลงมำ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ จ ำนวน 2,965,961 คน 
และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร จ ำนวน 1,028,961 คน 

ปี 2560 พบว่ำผู้สูงอำยุทั้งหมด 11 ,312 ,857 คน มีกำรออมเงิน จ ำนวน 8 ,265 ,870 คน         
คิดเป็นร้อยละ 73.06 ไม่ออมเงิน จ ำนวน 2 ,821,525 คน คิดเป็นร้อยละ 24.94 และไม่ทรำบ จ ำนวน 
225,052 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
จำกข้อมูลสถำนกำรณ์แรงงำนผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ตะวันออก 1 พบว่ำ มีแรงงำนผู้สูงอำยุนอกระบบ

มำกกว่ำแรงงำนผู้สูงอำยุในระบบทั้ง 3 จังหวัด ในปี 2561 จังหวัดชลบุรี แรงงำนผู้สูงอำยุทั้งหมด 41,337 
คน แบ่งเป็น แรงงำนในระบบ 10,625 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 แรงงำนนอกระบบ 30,712 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.30 จังหวัดระยอง แรงงำนผู้สูงอำยุทั้งหมด 37,935 คน แบ่งเป็น แรงงำนในระบบ 5,268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.89 แรงงำนนอกระบบ 32,667 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 และจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
แรงงำนผู้สูงอำยุทั้งหมด 31,680 คน แรงงำนในระบบ 4,279 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 แรงงำนนอก
ระบบ 27,411 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 ทั้งนี้ เมื่อน ำข้อมูลแรงงำนผู้สูงอำยุนอกระบบ รวมทั้ง 3 จังหวัด มี
จ ำนวนทั้งสิ้น 90,790 คน ซึ่งเป็นแรงงำนที่ไม่มีหลักประกันทำงสังคมตำมกฎหมำย เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่เสี่ยง
จะอยู่ในภำวะยำกล ำบำกเมื่อชรำภำพ เมื่อหยุดท ำงำนขำดหลักประกันรำยได้เพ่ือใช้จ่ำยดูแลตนเอง ปัจจุบัน
รัฐบำลได้ประกำศใช้ พระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือส่งเสริมสร้ำงวินัยกำรออม 
และมีระบบกำรออม เพ่ือกำรด ำรงชีพในยำมชรำภำพที่ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะประชำกรภำค
แรงงำนส่วนใหญ่ ของประเทศที่เป็นแรงงำนนอกระบบยังไม่ได้รับควำมคุ้มครองเพ่ือกำรชรำภำพอย่ำงทั่วถึง 
ตั้งแต่ 20 สิงหำคม 2558 - วันที่ 31 ธันวำคม 2560 พบว่ำ มีสมำชิกกองทุนออมแห่งชำติ จ ำนวน 
530,417 คน โดยมีสัดส่วนผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมออมเพียงร้อยละ 15 (ที่มำ:รำยงำนประจ ำปี 2560 กองทุน
ออมแห่งชำติ) ดังนั้น แรงงำนผู้สูงอำยุนอกระบบ บำงส่วนเสี่ยงที่จะไม่รับควำมคุ้มครองเมื่อชรำภำพ จึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำระบบข้อมูลผู้สูงอำยุ เพ่ือเป็นฐำนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนและกลุ่มเป้ำหมำย โดยกรมกิจกำรผู้สูงอำยุเป็นเจ้ำภำพหลัก ร่วมกับ กระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงแรงงำน กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรเพ่ิมทักษะและมูลค่ำของแรงงำนสูงอำยุ เช่น 
ก ำหนดคุณสมบัติทำงทักษะของก ำลังแรงงำน และระบบกำรจ้ำงงำนตำมทักษะ ให้ควำมช่วยเหลือแรงงำน
สูงอำยุ ส ำหรับผู้ที่ยังหำงำนไม่ได้ มุ่งเน้นส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุให้มำกขึ้น เป็นต้น 

2. ศึกษำข้อมูลรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กองทุนออมแห่งชำติให้กับกลุ่มวัยแรงงำนซึ่งเป็นแรงงำน
นอกระบบเพ่ือเข้ำถึงหลักประกันทำงสังคม  

3. มำตรกำรกลไกทำงภำษีหรือออกแบบระบบที่สำมำรถจัดเก็บจำกรำยได้ของประชำชนตั้งแต่ช่วงวัย
แรงงำนเพ่ือให้มีกำรออมเงิน และมีหลักประกันทำงสังคม 

4. ปรับเปลี่ยนระบบกองทุนออมแห่งชำติ ให้มีระบบตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น กำรปันผลประจ ำปี คืน
เงินเป็นร้อยละ 5 – 10 ของเงินฝำก หรือรำงวัลประจ ำปี 

5. ผลักดันให้ผู้สูงอำยุที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนใด ๆ เข้ำกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เพ่ือให้มีหลักประกันด้ำน
สวัสดิกำรของตนเอง เช่น กำรเจ็บป่วยรักษำพยำบำล เป็นต้น 

 
 
 
 



๓๗ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓.๔ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 
• สถานการณ์เด่นทางสังคม 

กำรพัฒนำและกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำเมืองให้เจริญเติบโตในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก ท ำให้กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงรวดเร็ว กำรเกิดปัญหำสังคมใหม่ หรือปัญหำสังคมที่รุนแรง
เพ่ิมข้ึน กำรใช้ชีวิตของสมำชิกในครอบครัวในยุคเทคโนโลยี ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจที่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ครัวเรือนสูงท ำให้สมำชิกครอบครัวที่ท ำงำนนอกบ้ำน กำรปฏิสัมพันธ์กำรสื่อสำรภำยในครอบครัวน้อย             
อำจส่งผลต่อสถำบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง (แหล่งที่มา:http://www.dwf.go.th/Home/AnnounceList/31)  
ก ำหนดนิยำมศัพท์ “ครอบครัวเข้มแข็ง” หมำยถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด ำเนินชีวิตร่วมกันอย่ำงมีจุดหมำย
มีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน สำมำรถด ำรงอยู่ได้ด้วยกำรพ่ึงพำตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบข้ำง
ปรับตัวได้ในสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอนกับปัญหำหรืออุปสรรคเมื่อเผชิญปัญหำก็สำมำรถร่วมกัน
แก้ไขจนลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ลักษณะโครงสร้ำงครอบครัว พบว่ำ ข้อมูลจัดเก็บสถำนกำรณ์ครอบครัว ทั่วประเทศ จ ำนวน 59,439 
ครัวเรือน เป็นครอบครัวเดี่ยว จ ำนวน 50,184 ครัวเรือน ครอบครัวขยำย 8,034 ครัวเรือน และครอบครัว
ลักษณะพิเศษ ได้แก่ ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอำยุดูแลเด็กโดยล ำพัง มีสมำชิกครอบครัวที่อยู่ต่ ำกว่ำ 
18 ปี ตั้งครรภ์ เป็นต้น จ ำนวน 1,221 ครัวเรือน ซึ่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีลักษณะครอบครัวเดี่ยวมำกที่สุด รองลงมำครอบครัวขยำย และครอบครัวพิเศษ จำกข้อมูล
ลักษณะโครงสร้ำงครอบครัว ลักษณะครอบครัวขยำยเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว สอดคล้องกับงำนวิจัย
สัมพันธภำพในครอบครัว (จิรำพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่ำ โครงสร้ำงของครอบครัว สวนใหญ่
เป็นครอบครัวเดี่ยว มีรูปแบบครอบครัวที่มีพอ แม่ ลูกอยู่ด้วยกัน  หรือมีเพียงพ่อแม่อยู่ด้วยกัน (46.2%) 
รองลงมำเป็นครอบครัวขยำยซึ่งประกอบด้วย พ่อแม่ลูกอยู่กับปู ยำ ตำยำย /ญำติ (35.3%) ครอบครัวที่มี
เพียง พอ หรือแม่อยู่กับลูกมีสูงถึง 10% ครอบครัวทดแทนถำวร  ซึ่งเป็นครอบครัวที่เด็กอำศัยำอยู่กับญำติ
หรือเพ่ือนพอมีเพียง 4.9%  พบใน สัดสวนที่ต่ ำส ำหรับครอบครัวที่เป็นญำติพ่ีนองกัน (3.3%) หรือเป็นเพ่ือน
กัน (0.3%) 
• สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ 

ข้อมูลจำกส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ปี 2561 ประชำชนมีรำยได้ต่อหัว 
240,568.7 บำท/คน และมีหนี้สำธำรณะ 6,8336 บำท/คน และข้อมูลภำวะสังคมไทยไตรมำสหนึ่งปี 
2562 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยยอดคงค้ำงสินเชื่อรวมเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ
ธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำสแรกของปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นกำร
ขยำยตัว สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมำสสองปี 2557 เป็นต้นมำ  (แหล่งที่มำ : ภำวะสังคมไทยไตรมำส
หนึ่ง ปี 2562 ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  มิถุนำยน 2562) จำกข้อมูลสภำพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน มีแนวโน้มผลกระทบต่อสภำพครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว 

ข้อมูลสถำนกำรณ์ครอบครัวเข้มแข็ง ในระดับประเทศ หัวหน้ำครอบครัว มีรำยได้โดยเฉลี่ย 
169,654.16บ/ปี มีรำยได้ต่ ำกว่ำรำยได้ต่อหัว 240,568.7 บำท/คน ของส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชำติ ทั้งนี้ ใน 3 จังหวัดกลุ่มภำคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง       
จังหวัดฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำครอบครัวมีรำยได้มำกกว่ำ ด้ำนอำยุ หัวหน้ำครอบครัวมีอำยุอยู่ในช่วง 50 – 60 ปี 
โดยภำพรวมอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน ด้ำนอำชีพของหัวหน้ำครอบครัว ส่วนใหญ่มีอำชีพ รับจ้ำงทั่วไปมำกที่สุด 
รองลงมำ เกษตรกร และค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว ใน 3 จังหวัดกลุ่มภำคตะวันออก พบว่ำ จังหวัดชลบุรี หัวหน้ำ
ครอบครัวมีอำชีพค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัวมำกที่สุด จังหวัดระยอง หัวหน้ำครอบครัวมีอำชีพรับจ้ำงทั่วไปมำกท่ีสุด 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ หัวหน้ำครอบครัวมีอำชีพเกษตรกรมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยสัมพันธภำพในครอบครัว 
(จิรำพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่ำ อำชีพหลักที่สร้ำงรำยได้เลี้ยงครอบครัว อำชีพรับจ้ำงเป็น 
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๓๘ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

อำชีพหลักที่สร้ำงรำยได้  ซึ่งพบสูงสุดในภำคตะวันออก (41.3%)  รองลงมำในภำคกลำง (40%) และ
ภำคเหนือ (39.5%) ส ำหรับอำชีพเกษตรกรพบสูงสุดในภำคใต  (35.6%) รองลงมำเป็นภำคเหนือ (31%) 
ด้ำนกำรศึกษำ ในระดับประเทศ ส่วนใหญ่ หัวหน้ำครอบครัว จบกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำมำกที่สุด 
รองลงมำมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย ใน 3 จังหวัดกลุ่มภำคตะวันออก 1 พบว่ำ            
จังหวัดชลบุรี หัวหน้ำครอบครัว จบระดับปริญญำตรีมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยสัมพันธภำพในครอบครัว 
(จิรำพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่ำ กำรศึกษำของหัวหนำครอบครัว สวนใหญ่จบกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ  รองลงมำ จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ  ในภำคกลำงพบวำ 16.3 % ของหัวหนำครอบครัว
จบกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรีหรือสูงกวำ 

ข้อมูลสถำนกำรณ์ครอบครัวเข้มแข็ง ในระดับประเทศ หัวหน้ำครอบครัวมีสมำชิกในครอบครัวภำวะ
พ่ึงพิง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้พิกำร ผู้ป่วยทำงจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 9,021 ครัวเรือน จ ำนวนสมำชิก 
11,328 คน โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุมำกที่สุด ทั้งนี้ ใน 3 จังหวัดกลุ่มภำคตะวันออก 1 พบว่ำ จังหวัดระยอง 
หัวหน้ำครอบครัวมีสมำชิกในครอบครัวภำวะพ่ึงพิงมำกที่สุด จ ำนวน 110 ครัวเรือน จ ำนวนสมำชิก 130 คน 

ปัจจัยโครงสร้ำงลักษณะครอบครัว  ข้อมูลหัวหน้ำครอบครัว ได้แก่ รำยได้ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ และ
มีสมำชิกครอบครัวที่มีภำวะพ่ึงพึง และปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ ยอดคงค้ำงสินเชื่อรวมเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค        
ส่วนบุคคลของธนำคำรพำณิชย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0  ซึ่งส่งผลต่อกำรท ำหน้ำที่บทบำทของสมำชิกครอบครัว  
ซึ่งบทควำมของ วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ เรื่อง “ครอบครัวทำงเลือกและกำรคงอยู่ของสถำบันครอบครัว”            
พบว่ำ จำกโครงสร้ำงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กำรพ่ึงพิงสถำบันอ่ืนนั้นท ำให้สมำชิกในครอบครัวละเลย 
หน้ำที่ของตนและ เมื่อระบบสังคมไม่ท ำตำมหน้ำที่จะท ำให้เกิดควำมไม่สมดุลในสังคม (Adams and 
Sydie,2002) และกลำยเป็นปัญหำสังคมขึ้น เช่น กำรมุ่งหำรำยได้เพ่ือให้เพียงพอต่อค่ำครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น
จนพ่อแม่ไม่มีเวลำให้ครอบครัวและละเลยหน้ำที่กำรอบรมสั่งสอนลูก 
แนวโน้มของสถานการณ์และผลกระทบ 
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ได้ก ำหนดแนวกำรประเมินครอบครัวเข้มแข็ง ระดับครอบครัว ดังนี้ 

มิติที่1 ด้ำนสัมพันธภำพ หมำยถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกควำมเข้มแข็งของครอบครัว ในด้ำน
สัมพันธภำพ โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดในระดับครอบครัว 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สมำชิกในครอบครัวแสดงออกถึง
ควำมรักและเอำใจใส่ระหว่ำงกัน (2) ยอมรับและเคำรพควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน (3) สื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำง
มีคุณภำพ และ (4) มีส่วนร่วมแก้ปัญหำข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลไม่ใช้ควำมรุนแรง 

มิติที่ 2 ด้ำนกำรท ำบทบำทหน้ำที่ของครอบครัว หมำยถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกควำมเข้มแข็งของ
ครอบครัว ในด้ำนกำรท ำบทบำทหน้ำที่ของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท ำบทบำทหน้ำที่ของครอบครัวต่อ
สมำชิก 

มิติที่  3 ด้ำนกำรพ่ึงตนเอง หมำยถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกควำมเข้มแข็งของครอบครัวในด้ำนกำร
พ่ึงตนเอง ได้แก่ (1) กำรพ่ึงตนเองด้ำนเศรษฐกิจ (2) กำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพ และ (3) กำรพ่ึงตนเองด้ำน
ข้อมูล ข่ำวสำรและกำรเรียนรู้ 

มิติที่ 4 ด้ำนทุนท ำงสังคม หมำยถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกควำมเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจำรณำ
จำกทุนทำง สังคม ซึ่งหมำยถึง ควำมเข้มแข็งของครอบครัว อันเนื่องมำจำกระบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ำยทำงสังคม ได้แก่ ทุนทำงสังคมของแต่ละ
ครอบครัวใน กำรสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นครอบครัว 

มิติที่ 5 ด้ำนกำหลีกเลี่ยงภำวะเสี่ยงและกำรปรับตัวได้ในภำวะย ำกล ำบำก หมำยถึง องค์ประกอบที่  
บ่งบอกควำม เข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถหลีกเลี่ยงภำวะเสี่ยงและปรับตัวได้ใน  
ภำวะยำกล ำบำก 

 
 



๓๙ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยภำพรวมค่ำดัชนีควำมเข้มแข็ง 68.40 
ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมเข้มแข็งมำกกว่ำเกณฑ์  จังหวัดชลบุรี 92.10 
จังหวัดระอง 85.77 จังหวัดฉะเชิงเทรำ 84.23  ควำมเข้มแข็งของแต่ละด้ำนมีค่ำเฉลี่ยดัชนีมำกกว่ำเกณฑ์ 
ประเด็นข้อสังเกต ในมิติที่ 1 ด้ำนสัมพันธภำพ ตัวชี้วัดย่อย 1) สมำชิกในครอบครัวแสดงควำมเอำใจใส่ระหว่ำง
กัน  ได้แก่ สมำชิกในครอบครัวมีกำรแสดงออกที่สื่อถึงควำมรักควำมเอำใจใส่ในชีวิตประจ ำวัน เช่น สัมผัส ให้
ก ำลังใจ เป็นต้น สมำชิกในครอบครัวมีกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันร่วมกัน เช่น รับประทำนอำหำร พักผ่อนหย่อน
ใจ ออกก ำลังกำย เป็นต้น พบว่ำ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉลี่ยดัชนีต่ ำว่ำเกณฑ์ และตัวชี้วัดย่อย 
3) สื่อสำรกันอย่ำงมีคุณภำพ ได้แก่ สมำชิกในครอบครัวมีกำรพูดจำต่อกันด้วยดีหรือใช้เหตุผล กำรแสดงควำม
ชื่นชมให้ค ำแนะน ำต่อกัน เมื่อประสบปัญหำ สมำชิกในครอบครัวสำมำรถหำทำงออกได้ ครอบครัวมีควำม
ไว้วำงใจกับที่จะเล่ำเรื่องที่มีปัญหำ ครอบครัวไม่มีกำรใช้อ ำนำจเหนือกันและกัน พบว่ำ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉลี่ยดัชนีต่ ำว่ำเกณฑ์  

สถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ คำดกำรณ์
ว่ำสัมพันธภำพในครอบครัวมีแนวโน้มที่ไม่สมดุล 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1กำรแสดงออกที่สื่อถึงควำมรัก   
ควำมเอำใจใส่ในชีวิตประจ ำวัน  ประเด็นที่ 2 กำรสื่อสำรกันอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับงำนวิจัยสัมพันธภำพ
ในครอบครัว (จิรำพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่ำ สัมพันธภำพในครอบครัวโดยภำพรวมสวนใหญ่
อยู่ใน ระดับปำนกลำง ทั้งนี้ เมื่อวิเครำะห์ในบริบทของพ้ืนที่จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่มีกำรเร่งพัฒนำ
เมือง ปัจจัยด้ำนสภำวะทำงเศรษฐกิจ และปัจจัยโครงสร้ำงครอบครัวเดี่ยว ปัจจัยของหัวหน้ำครอบครัว อำจมี
ผลต่อสัมพันธภำพในครอบครัว ผลกำรศึกษำ วิจัยสัมพันธภำพในครอบครัว (จิรำพร  ชมพิกุล และคณะ : 
2552 ) พบวำ  ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับสัมพันธภำพในครอบครัวอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  ได้แก  รูปแบบ
ครอบครัว  กำรมีรำยรับมำกกวำรำยจ่ำย  ซึ่งผลกำรวิจัยนี้พบวำ ครอบครัวที่มีรำยได้มำกกวำรำยจ่ำย           
มีสัมพันธภำพที่สมดุลมำกกวำครอบครัว ที่มีรำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย  สมำชิกในครอบครัวใชเวลำในกำรท ำ
กิจกรรมร่วมกันของสมำชิกในครอบครัวสัดส่วนต่ ำ ได้แก กำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน กำรท ำงำนบำนร่วม
กัน  กำรพักผ่อนหย่อนใจ ในบ้ำน  เป็นต้น  
• แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

1. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว สร้ำงองค์ควำมรู้ให้อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ือระบบเฝ้ำระวัง และติดตำมครอบครัว โดยมีแบบประเมินเบี้องต้นเป็น
เครื่องมือคัดกรอง ในกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือครอบครัวตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน และก ำหนดเกณฑ์ดัชนี
ปัจจัยเสี่ยงในกำรคัดกรองครอบครัว ในระบบสำรสนเทศ 

2. องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนำสภำพแวดลอมและพ้ืนที่สำธำรณะ ที่เอ้ือประโยชนใหเกิดกำร
ร่วมกิจกรรมของครอบครัวในชุมชนเป็นประจ ำ เชน กำรออกก ำลังกำย กำรนั่งพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน เป็นต้น 

3. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำรูปแบบบริกำรแนะแนว
และใหค ำปรึกษำเก่ียวกับปญหำครอบครัวในชุมชน   

4. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์สงเสริมใหครอบครัวใชกำรสื่อสำรเชิง
บวก พร้อมกับ กำรน ำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบกำรสื่อสำรไม่เหมำะสมที่ส่งผลต่อควำมรุนแรงใน
ครอบครัว  

5. กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว พัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน เตรียมควำม
พร้อมครอบครัวใหม่โดย ใช้กลุ่มครอบครัวที่เข้มแข็งสนับสนุนกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรครอบครัวเพื่อกำรวำงแผน
ในกำรด ำเนินชีวิตครอบครัว มีทักษะแกไขปญหำชีวิตและครอบครัว ทักษะในกำรปรับตัวเมื่อเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง 
 
 



๔๐ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ 4  
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออกของประเทศไทย เนื้อที่ทังหมด 13,299 ตำรำงกิโลเมตร
หรือ 8,291,250 ไร่ จังหวัดชลบุรีมีระยะทำงห่ำงกรุงเทพมหำนคร ประมำณ ๘1 กิโลเมตร รองลงมำคือ
จังหวัดฉะเชิงเทรำจังหวัด ๘2 กิโลเมตร และจังหวัดระยอง ๑๗๙ กิโลเมตร ตำมล ำดับ สภำพภูมิอำกำศ
โดยทั่วไปของพ้ืนที่ อยู่ภำยใต้อิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ       
เขตอำกำศแบบสะวันนำ (Savanna Climate) ลักษณะภูมิอำกำศ ส่วนใหญ่มีอำกำศร้อน โดยทั่วไปบำงพ้ืนที่
อำกำศร้อนจัด ปริมำณฝนน้อยและต่ ำกว่ำค่ำปกติ ท ำให้มีฟ้ำคะนองเป็นบำงแห่ง หรือประมำณร้อยละ ๒๐ 
ของพ้ืนที ่

กำรปกครอง แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๓๐ อ ำเภอ ๒๔๓ ต ำบล ๒,๐๒๐ หมู่บ้ำน   
ในส่วนกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๓ แห่ง เทศบำลนคร ๓ แห่ง (จังหวัด
ชลบุรี ๒ แห่ง และจังหวัดระยอง ๑ แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ไม่มี) เทศบำลเมือง ๑๓ แห่ง เทศบำลต ำบล ๙๕ 
แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๗๔ แห่ง และรูปแบบกำรปกครองพิเศษ ๑ แห่ง (จังหวัดชลบุรี) 

ประชำกร ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ประชำกรจ ำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๔,๖๙๔ คน เป็นชำย
จ ำนวน ๑,๔๕๒,๔๓๔ คน ร้อยละ ๔๙.๐๐ เป็นหญิงจ ำนวน ๑,๕๒๒,๓๖๐ คน ร้อยละ ๕๑.๐๐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๔.๕๔ ของประเทศ (๖๖,๔๑๓,๙๗๙ คน) 

จ ำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุช่วงอำยุระหว่ำง ๒๕ -๖๐ ปี  มีมำกที่สุด จ ำนวน 
๑,๕๙๓,๘๑๔ คน หรือร้อยละ ๕๒.๗๘ รองลงมำ คือ ช่วงอำยุระหว่ำง ๐-๑๗ ปี จ ำนวน ๖๑๖,๓๘๗ คน ร้อย
ละ ๒๐.๔๑ ถัดมำ ช่วงอำยุระหว่ำง ๑๘-๒๔ ปี จ ำนวน ๔๓๗,๐๐๓ คน ร้อยละ ๑๔.๔๗  และ อำยุ ๖๑ ปีขึ้น
ไป จ ำนวน ๓๗๒,๓๑๘ คน ร้อยละ ๑๒.๓๓ 

ศำสนำ มีผู้นับถือศำสนำพุทธร้อยละ 97  ศำสนำคริสต์ร้อยละ 1.5    อิสลำมร้อยละ 1 
และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.5 

ประเพณีของคนในภำคตะวันออก 1 คือ งำนบุญเช่นเดียวกับชนในภำคอ่ืน ที่ไปวัดท ำบุญใน
วันส ำคัญทำงศำสนำ มีเทศกำลนมัสกำรหลวงพ่อโสธร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ นอกจำกนี้เป็นเทศกำลส่งเสริม
ผลผลิตของภูมิภำคนี้ งำนเทศกำลเกี่ยวกับผลไม้มีชื่อแตกต่ำงกันไป นอกจำกนั้นมีประเพณีวิ่งควำย และงำน
เทศกำลพัทยำที่จังหวัดชลบุรี ส่วนจังหวัดระยองจัดงำนวันเกำะแก้วพิสดำร และงำนสุนทรภู่ร ำลึก 

         ชำติพันธ์ นอกจำกจะมีกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนไทยมำแต่เดิมแล้วยังเป็นถิ่นที่อยู่ของคนหลำยเชื้อชำติ 
เช่น ชำวซอง ซึ่งเป็นชนเผ่ำตระกูลมอญ-เขมร ที่อยู่ในเขตป่ำเขำใช้ชีวิตตำมธรรมชำติ 

หน่วยบริกำรสำธำรณสุข ภำครัฐและภำคเอกชนของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก  มีจ ำนวน 
๔๐๕ แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๑๔๖ แห่ง รองลงมำจังหวัดชลบุรี ๑๔๔ แห่ง และจังหวัดระยอง ๑๑๕ แห่ง 
ตำมล ำดับ 

แพทย์ทั้งหมด ๔,๑๒๖ คน ประชำกร ๒,๙๗๔,๖๙๔ คน ประชำกรต่อแพทย์ ๗๒๐ : ๑ คน 
สำเหตุกำรตำยจำกโรคต่ำง ๆ มีผู้เสียชีวิตจำกโรควัยชรำสุงสูด จ ำนวน  896 คน รองลงมำ 

โรคหัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอียด จ ำนวน 772 คน ถัดมำ โรคควำมดันโลหิตสูงไม่ทรำบสำเหตุ (ปฐมภูมิ) 
จ ำนวน 609 คน 

 
 



๔๑ 
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มีสถำนศึกษำในระบบ จ ำนวน ๑,๖๙๙ แห่ง แบ่งเป็น สังกัด สพฐ. จ ำนวน ๘๔๑ แห่ง เอกชน 
จ ำนวน ๗๘๓ แห่ง อำชีวศึกษำ จ ำนวน ๓๙ แห่ง เมืองพัทยำ ๑๓ แห่ง ส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำติ จ ำนวน ๑๖ 
แห่ง และสถำนศึกษำนอกระบบ จ ำนวน ๑๐๙ แห่ง สังกัด กศน. จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ มีจ ำนวนทั้งหมด 
583,307 คน แยกเป็นเพศหญิง จ ำนวน 274,723 คน เพศชำย จ ำนวน 308,584 คน ระดับกำรศึกษำ   
ที่มีนักเรียนมำกที่สุด คือ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 242,156 คน อยู่ในระบบ จ ำนวน 119,376 คน   
นอกระบบ จ ำนวน 1,930 คน จังหวัดที่มีนักเรียน นักศึกษำ มำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 313,069 คน 
รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน 123,112คน ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 115,321 คน 
ตำมล ำดับ นักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 553,367 คน และสังกัดที่มีนักเรียนออกกลำงคันมำกที่สุด คือ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 325,657 คน และจังหวัดที่มีนักเรียนออก
กลำงคันมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 285,906 คน รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน 145,992 
คน ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 121,469 คน ตำมล ำดับ 

จังหวัดที่มีก ำลังแรงงำนในปัจจุบันมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 1,065,394 คน 
รองลงมำ คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 572,530 คน ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 433,056 คน และ
พบว่ำผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนมำกที่สุด คือจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 416,810 คน รองลงมำ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 237,254 คน ถัดมำ คือจังหวัดระยอง จ ำนวน 179,138 คน ตำมล ำดับ ในส่วนก ำลัง
แรงงำนที่รอฤดูกำล พบในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน ๓๙๐ คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนพบว่ำ เป็นผู้
ท ำงำนบ้ำน จ ำนวน 305,918 คน เรียนหนังสือ จ ำนวน 164,931 คน และอ่ืน ๆ จ ำนวน 352,379 คน 
คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท ำงำนคงเหลือ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ในปี ๒๕๖๑ มีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำต
ท ำงำนคงเหลือมำกที่สุด จ ำนวน 187,891 คน รองลงมำปี ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑๖๗,๑๙๘ คน ถัดมำปี ๒๕๒๖ 
จ ำนวน ๑๖๐,๒๕๕ คน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ พบมำกที่สุดในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 111,496 คน รองลงมำคือ
จังหวัดระยอง จ ำนวน 52,173 คน ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 24,222 คน ตำมล ำดับ 

จ ำนวนชุมชนผู้มีรำยได้น้อย มีทั้งหมด 80 ชุมชน แยกเป็นชุมชนแออัด จ ำนวน 72 ชุมชน     
มีครัวเรือน จ ำนวน 5,125 ครัวเรือน ชุมชนเมือง 6 ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 482 ครัวเรือน ชุมชนชำน
เมือง ๒ ชุมชน มีครัวเรือน จ ำนวน 58 ครัวเรือน และมีบ้ำนทั้งหมด 4,800 หลัง จังหวัดชลบุรี มีชุมชนมำก
ที่สุด จ ำนวน 43 ชุมชน รองลงมำจังหวัดระยอง มีชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน ถัดมำจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีชุมชน
ทั้งหมด จ ำนวน 17 ชุมชน  

จ ำนวนครัวเรือน พ.ศ.2552 – 2561 พบว่ำในปี 2561 จังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้นจำกปี 
2560 จ ำนวน 17.44 พันต่อครัวเรือน จังหวัดระยอง เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 10.07 พันต่อครัวเรือน และ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 8.77 พันต่อครัวเรือน และจะเห็นได้ว่ำในปี 2561  จังหวัดชลบุรี      
มีจ ำนวนครัวเรือนเพ่ิมมำกที่สุด จ ำนวน 624.42 พันต่อครัวเรือน รองลงมำ คือ จังหวัดระยอง จ ำนวน 
331.02 พันต่อครัวเรือน ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 250.54 พันต่อครัวเรือน 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ (ปีอ้ำงอิง พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่ำในปี 
2559 ทุกจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นจำกปี 2558 โดยจังหวัดชลบุรีเพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 41,439 ล้ำนบำท จังหวัด
ระยอง เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 16,741 ล้ำนบำท และจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ิมสูงขึ้น จ ำนวน 16,011 ล้ำนบำท 
กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำในปี 2559 ทุกจังหวัดมี
อัตรำกำรขยำยตัว GPP เพ่ิมสูงขึ้นจำกปี 2558 โดยจังหวัดชลบุรีเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ + 12.67  จังหวัดระยอง 
เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ + 3.49 และจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ + 7.11 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP 
per capita) ปี ๒๕๕๙ ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 พบว่ำ จังหวัดระยอง มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ
หัว (GPP per capita) มำกที่สุด จ ำนวน 1 ,009 ,496 บำท/ปี รองลงมำ คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 
548,877 บำท/ปี ถัดมำคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 433,400 บำท/ปี  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
ตำมรำคำประจ ำปี จ ำแนกเป็นรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำจังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคและ



๔๒ 

 

 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จังหวัด  ตำมรำคำประจ ำปีมำกที่สุด จ ำนวน 897,117 ล้ำนบำท ต่อประชำกร 889 (1,000 คน) มี
ผลิตภัณฑ์    มวลรวมจังหวัดต่อคน 1,009,496 บำท ซึ่งอยู่ในล ำดับที่ 1 ของภำค และล ำดับที่ 1 ของ
ประเทศ รองลงมำ คือ จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวน 912,498 ล้ำนบำท ต่อประชำกร 1,662 (1,000 คน)  มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 548,877 บำท ซึ่งอยู่ในล ำดับที่ ๒ ของภำค และล ำดับที่ ๒ ของประเทศ 
ถัดมำ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีจ ำนวน 340,913 ล้ำนบำท ต่อประชำกร 787 (1,000 คน)  มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน 433,400 บำท ซึ่งอยู่ในล ำดับที่ 3 ของภำค และล ำดับที่ 5 ของประเทศ 

รำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ พบว่ำในปะ 2560 จังหวัดชลบุรี 
มีรำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ ำนวน 27,665.39 บำท ซึ่งสูงขึ้นจำกปี 2558 เฉลี่ย 408.69 
บำท จังหวัดระยอง มีจ ำนวน 27,797.79 บำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 เฉลี่ย 2,517.01 บำท และจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีจ ำนวน 26,061.85 บำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 เฉลี่ย 1,493.05 บำท 

หนี้สิ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำแนกวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืม พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๖๐ ในปี 2560  
มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 374,563.14 บำท โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืม คือ  เพ่ือใช้จ่ำย    
ในครัวเรือนมำกที่สุด จ ำนวน 168,612.43 บำท รองลงมำเพ่ือใช้ชื้อ/เช่ำซื้อบ้ำนและที่ดิน จ ำนวน 
166,763.89 บำท ถัดมำเพ่ือใช้ท ำกำรเกษตร จ ำนวน 20,828.32 บำท 

จ ำนวนผู้สูงอำยุแยกตำมจังหวัด ปี2561 มีจ ำนวนทั้งหมด จ ำนวน 401,263 คน แบ่งเป็น
เพศชำย จ ำนวน 172,963 คน เพศหญิง จ ำนวน 228,300 คน จะเห็นได้ว่ำผู้สูงอำยุเพศหญิงจะมำกกว่ำ 
ร้อยละ 57.00 เพศชำย ร้อยละ 43.00 และจังหวัดที่มีผู้สูงอำยุมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 
194,605 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 82,931 คน เพศหญิง จ ำนวน 111,674 คน รองลงมำ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 116,342 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 50,606 คน เพศหญิง จ ำนวน 65,736 คน ถัดมำ
จังหวัดระยอง จ ำนวน 90,316 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 39,426 คน เพศหญิง จ ำนวน 50,890 คน 
จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมำณ 2561 พบว่ำ จังหวัดที่ผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพ มำกที่สุด คือ 
จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 131,531 รำย รองลงมำ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 91,469 บำท ถัดมำ จังหวัด
ระยอง จ ำนวน 70,409 รำย ตำมล ำดับ 

คนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรเพ่ิมสูงขึ้น และลดลงในปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 
มีจ ำนวนเพ่ิมสูงขึ้น จำกปี 2559 ทุกจังหวัด ในปี พ.ศ.2560 มีจ ำนวนคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
ทั้งหมด จ ำนวน 53,488 คน จังหวัดที่มีคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรมำกที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
จ ำนวน 22,140 คน รองลงมำ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 19 ,708 คน ถัดมำจังหวัดระยอง จ ำนวน 
11,640 คน คนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ผู้พิกำรส่วนใหญ่สำมล ำดับ
แรกเป็นผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย รองลงมำประเภททำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย ถัดมำ
ประเภทพิกำรซ้ ำซ้อน ตำมล ำดับ 

จ ำนวนคนไร้ที่พ่ึง ขอทำน และจิตเวช ในปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) ที่ให้บริกำรภำยใน (เข้ำพัก)    
มีจ ำนวน 266 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่พ่ึง จ ำนวน 218 รำย ร้อยละ 81.95 รองลงมำเป็นจิตเวช จ ำนวน 
36 รำย ร้อยละ 13.53 และ คนขอทำนจ ำนวน 12 รำย ร้อยละ 8.90 และให้บริกำรภำยนอก (ไม่เข้ำพัก) 
จ ำนวน 303 รำย ส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่พ่ึง จ ำนวน 229 รำย ร้อยละ 75.58 รองลงมำเป็นคนขอทำน 
จ ำนวน 43 รำย ร้อยละ 14.19 และจิตเวช จ ำนวน 2 รำย ร้อยละ 10.23 ปัจจัยและสำเหตุ ส่วนใหญ่มี
สำเหตุ         มำจำก รำยได้ไม่เพียงพอ/ยำกจน จ ำนวน 875 รำย พบมำกในปี 2560 จ ำนวน 313 รำย 
รองลงมำไม่มีงำนท ำ/ตกงำน จ ำนวน 345 รำย พบมำกในปี 2562 ถัดมำรำยได้ดี/หำเงินง่ำย จ ำนวน 196 
รำย พบมำกในปี 2560 มีควำมสภำพควำมพิกำร จ ำนวน 183 รำย พบมำกในปี 2561 และไม่มีผู้เลี้ยงดู 
จ ำนวน 110 รำย 
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รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

องค์กรภำคีเครือข่ำยที่มีมำกที่สุดคือ องค์กรสตรี จ ำนวน 1,016 แห่ง มีมำกในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ รองลงมำคือองค์กรที่จดแจ้งตำม พ.ร.บ.กำรจัดสวัสดิกำรสังคมฯ จ ำนวน 325 แห่ง มีมำกใน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ถัดมำศูนย์พัฒนำครอบครัว (ศพค.) จ ำนวน 245 แห่ง มีมำกในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

เครือข่ำยอำสำสมัครที่มีมำกที่สุดคือ สภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 5,837 คน มีมำกในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 38.85 เครือข่ำยอำสำสมัครรองลงมำคืออำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง       
ของมนุษย์ (อพม.) จ ำนวน 3,231 คน มีมำกในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 47.75 เครือข่ำยอำสำสมัครถัดมำ
อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ (อผส.) จ ำนวน 1,208 คน มีมำกในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 37.41 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.กำรก ำหนดข้อมูลกำรจัดเก็บในฐำนข้อมูลเดียวกันเป็นข้อมูลภำพกลุ่มจังหวัด/ภำคสำมำรถใช้
วิเครำะห์ข้อมูลเรียงล ำดับมำกไปหำน้อย ควรเพ่ิมข้อมูลหำควำมสัมพันธ์สำเหตุและปัจจัยที่เกิด เพ่ือกำร
วิเครำะห์ และวำงแผนงำนโครงกำรที่สอดคล้องกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคม 

๒.กองมำตรฐำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมต่ำง ๆ ก ำหนดตัวชี้วัดค่ำ
เป้ำหมำยกลำงที่ก ำหนดตัวบ่งชี้ระดับควำมรุนแรงของปัญหำกลุ่มเป้ำหมำย เด็ก เยำวชน สตรี ครอบครัว     
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส 

๓.กำรพัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ฐำนข้อมูลที่มีอยู่ของกระทรวง เช่น ระบบโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือ
กำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบบรับเรื่องร้องเรียน 1300 ระบบเงินสงเครำะห์ประเภทต่ำง  ๆ เป็นต้น เพ่ือให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำไปวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ วำงแผนนโยบำยเชิงป้องกัน 

๔.กำรเชื่อมข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐกับบริกำรที่ได้รับจำกกระทรวง เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูล
น ำเสนอรัฐบำลในกำรก ำหนดมำตรกำรพัฒนำกลุ่มผู้ลงทะเบียนในด้ำนอ่ืน ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ ด้านกลุ่มจังหวัด EEC 
 ด้ำนเศรษฐกิจ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1          
ทุกจังหวัดมีอัตรำกำรขยำยตัว GPP เพ่ิมสูงขึ้น มีรำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 
27,665.39 บำท จังหวัดระยอง มีจ ำนวน 27,797.79 บำท และจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีจ ำนวน 
26,061.85 บำท ในขณะที่มีหนี้สิ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 374,563.14 บำท วัตถุประสงค์ของกำร
กู้ยืม คือ เพ่ือใช้จ่ำยในครัวเรือนมำกที่สุด รองลงมำเพ่ือใช้ชื้อ/เช่ำซื้อบ้ำนและที่ดิน ถัดมำเพ่ือใช้ท ำกำรเกษตร 
ดังนั้น ควรมีกำรส่งเสริมกำรออมเงินส ำรองและกำรส่งเสริมทักษะอำชีพเสริมให้ครัวเรือน 
 ด้ำนที่อยู่อำศัยและควำหนำแน่นของประชำกร กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 เกิดชุมชนผู้มีรำยได้น้อย
ที่เป็นชุมชนแออัดมีทั้งหมด ๗๒  ชุมชน ๕,๑๒๕ ครัวเรือน และจังหวัดชลบุรี และระยอง มีประชำกรแฝง
กลำงคืน ติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ ดังนั้น ควรมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรที่อยู่อำศัยเพ่ือกำรรองรับนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 กลุ่มคนพิกำรและผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ดังนั้น ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะด้ำนอำชีพเพ่ือรองรับกันนโยบำยส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำร
และผู้สูงอำยุตำมกฎหมำย ซึ่งในพ้ืนกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกจะมีกำรลงทุนจำกสถำนประกอบกำรเพ่ิมขึ้น
จำกนโยบำยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก กลุ่มเด็กที่มีอำยุระหว่ำง ๑๔ - ๑๙ ปี จังหวัด
ชลบุรี และระยอง ที่มีสัดส่วนกำรตั้งครรภ์ มำกว่ำ 50 ต่ออัตรำประชำกรหญิง ๑,๐๐๐ คน ดังนั้น หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องควรมีกำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยกิจกรรมโครงกำรร่วมกันเพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขอย่ำงครบทุกมิติ 
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บรรณาณุกรม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔. 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก.ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ระบบสถิติทางทะเบียน. กรมการปกครอง.สืบค้นจากเว็ปไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew 
/statMenu/newStat/ccaa/ 

ระบบสถิติทางทะเบียน ข้อมูลทางการปกครอง กรมการปกคราอง, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.  
สืบค้นจากเว็ปไซต์ http://www.dla.go.th 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้านแรงงาน  
สืบค้นจาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx  
และ statbbi.nso.go.th 

HDC Report.กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นจากเว็ปไซต์ https://hdcservice.moph.go.th 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สืบค้นจากเว็ปไซต์ www.mis.moe.go.th/ 
mis2018/index.php?option=com_content&view=article&id=557&Itemid=113 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) สืบค้นจาก www.serviceapp.niets.or.th 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สืบค้นจาก https://www.obec.go.th/  

สถิติด้านแรงงาน.สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้นจากเว็ปไซต์ http://www.nso.go.th 

กองยุทธศาสตร์และสารสนเทศท่ีอยู่อาศัย.ฝ่ายวิชาการ.การเคหะแห่งชาติ .สืบค้นจากเว็ปไซต์   
https://nhic.msociety.go.th/ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้อมูล  
(www.mis.moe.go.th) 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  
สืบค้นจาก https://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=563&filename=index 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

หนังสือการคาดการณ์ท่ีอยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ.2560-2580.การเคหะแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสำนักงาน 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx


 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุร ีและระยอง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

บรรณาณุกรม (ต่อ) 
 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กุมภาพันธ์ 2561 

เวทกีารประชุมคณะกรรมการเมือง รับรองเกณฑ์การพิจารณารับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC สืบค้นจาก https://www.eeco.or.th 

แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายกำหนดเกษียณอายุ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์  
และสวรัย บุณยมานนท์ 

สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย : ธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน กรกฎาคม 2561  
หน้า 21 

รายงานประจำปี 2560 กองทุนออมแห่งชาติ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สืบค้นจาก  http://www.dwf.go.th/Home/AnnounceList/31) 

งานวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัว (จิราพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มิถุนายน 2562 

วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ เรื่อง “ครอบครัวทางเลือกและการคงอยู่ของสถาบันครอบครัว” 
 



 


