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คานา
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด พะเยำ ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำ
รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมจังหวัดพะเยำ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล
ด้ำนสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย สถิติกำรให้บริกำรที่เป็นปัจจุบันทันต่อสถำนกำรณ์ ครอบคลุมทั้งข้อมูล
เชิงกลุ่มเป้ำหมำย ข้อมูลเชิงประเด็น ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ข้อมู ลด้ำนสังคมจำกหน่วยงำนแวดล้อม กระบวนงำน รวมทั้งสถำนกำรณ์ทำงสังคม
ทั้ง ๑๒ มิติ และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำทั้งในเชิงนโยบำยและปฏิบัติ
และได้ดำเนิน กำรตำมกลุ่ มเป้ ำหมำยที่ส อดคล้ องกับ นโยบำยของรัฐบำล และแผนงำนของกระทรวง พม.
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ ของกระทรวงให้ ป ระสบผลส ำเร็ จเพื่ อ มุ่ ง สู่ เ ป้ ำ หมำยตำมวิ สั ยทั ศ น์ “พม. เป็ น ผู้ นำ
ด้ำนสังคมของไทย และอำเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภำพ”
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
รายงานสถานการณ์ ท างสั ง คมจั ง หวั ด พะเยา ประจ าปี 2563 เป็ น การรวบรวม วิ เ คราะห์
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมในจั ง หวัด ประกอบด้ ว ยสถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ นปั จ จุบั น ทั น ต่ อ สถานการณ์
ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเชิงประเด็น ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (พม.) ข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมจากหน่ ว ยงานแวดล้ อ มกระบวนงาน รวมทั้ ง
สถานการณ์ทางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะในการป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งในเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติ
โดยตามที่รั ฐบาลได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) และกาหนดยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็น แผนแม่บ ทหลั ก ของการพั ฒ นา
ประเทศไทยให้มีค วามมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน โดยได้กาหนดเป้า หมายอนาคตประเทศไทยในระยะ
20 ปี ประกอบด้ว ย 6 ยุ ทธศาสตร์ และแนวทางหลั ก ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู่เ ป้ าหมายระยะยาวที่
ได้กาหนดไว้ สาหรับ ยุท ธศาสตร์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์
คือ ยุท ธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒ นาและเสริม สร้า งศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และยุท ธศาสตร์ที ่ 4
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม สาระสาคั ญ ของยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ที่กระทรวงการพั ฒ นา
สัง คมฯจะต้ อ งดาเนิน การขับ เคลื่ อ น คือ การพัฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ว งชีวิ ต ให้มีศัก ยภาพมีทั ก ษะ
ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีทั้ งกายใจ สติปัญญาและสังคม ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้ความสาคัญ
กับการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยการสร้า งหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุ ม
และเหมาะสมกั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย การลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ่ ง เป้ า หมายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม คนยากจน
และกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสโดยตรง นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น การสร้ า งสั ง คมเข้ ม แข็ ง ที่ แ บ่ ง ปั น ไม่ ท อดทิ้ ง กั น
และมีคุณธรรมการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี
ในการสร้างสรรค์สังคม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที ่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ คือยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษ ย์และยุทธศาสตร์
การสร้า งความเป็น ธรรมลดความเหลื่อ มล้าในสัง คม ซึ่ง กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของ
มนุษย์จะต้องขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ
คนทุกกลุ่มวัยให้มีความรู้ความสามารถ การสร้างสภาพแวดล้อม/นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ
การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เป็นฐานในการบ่ม เพาะคนให้มีคุณภาพสาหรับการสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม จะต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดย (1) สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากิน
และยากจนมีสิทธิทากินในที่ ดิน
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(2) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized
Welfare) ที่คานึง ถึง สถานะทางเศรษฐกิจ และสัง คมที่แ ตกต่า งกัน โดยมีแ นวทางร่ว มรับ ภาระค่าใช้จ่าย
อย่า งเหมาะสม (3) สนับ สนุน การจัด หาที่อ ยู่อ าศัย ของผู้มีร ายได้น้อ ยและเข้า ถึง ระบบสาธ ารณูป โภค
โดยเฉพาะการพัฒ นาโครงสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองและตามบทบาทภารกิจของ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์มีอานาจหน้าที่เ กี่ยวกับ การพัฒ นาสังคม การสร้าง
ความเป็น ธรรมและความเสมอภาคในสัง คม การส่ง เสริม และ พั ฒ นาคุ ณ ภาพความมั่ น คงในชี วิ ต
สถาบันครอบครัวในชุมชนเป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
การแก้ไขปัญหาสังคมจึงเป็นภารกิจที่สาคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการ
ที่จ ะขับ เคลื่ อนการแก้ไขปั ญหาร่ ว มกับ กระทรวง ทบวง กรมต่ างๆ ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้า ง
หลักประกันว่าผู้ที่อยู่ในภาวะยากลาบาก ได้รับผลกระทบทางสังคมจะสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการ
คุ้มครองทางสังคม โดยภารกิจดังกล่าวได้ถ่ายทอดไปสู่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงในระดับภูมิภาคมีอานาจหน้าที่ในการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อกาหนดนโยบายด้านสังคมในระดับจังหวัดเสนอแนะแนวทางแก้ไข ส่งเสริม ประสานงาน
และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์กาหนด
จัด ทารายงานสถานการณ์ท างสัง คมทั้ง ในเชิง ประเด็นและเชิงกลุ่มเป้ า หมายสู่ก ารเฝ้าระวังสถานการณ์
ทางสังคม การนาเสนอมาตรการ กลไกทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนเชิงนโยบาย ตอบโจทย์
การเป็น ผู้นาทางสัง คมตามวิสัย ทัศ น์ข องกระทรวงฯ โดยการแก้ไ ขปัญ หาสัง คมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ของประชาชน จะต้อ งมีข้อ มูล พื้น ฐาน ข้อ มูล กลุ่ม เป้ า หมายและสภาพปัญ หาสัง คมในพื้นที่ม าสนับสนุน
การดาเนิน งานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสังคมสอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในจังหวัด รายงาน
สถานการณ์ท างสัง คมฉบับ นี ้จ ะสะท้อ นให้เ ห็น ถึง สถานการณ์ท างสัง คมจัง หวัด พะเยา ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายที่พึงได้รับ ความช่ว ยเหลือ เพื่ อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังวิสัยทัศน์ กระทรวงการพัฒ นา
สัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ พ.ศ.2560-2564 “พม. เป็น ผู ้นาด้า นสัง คมของไทยและอาเซีย น
มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” และวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษ ย์ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) “สร้า งสัง คมดี คนมีค ุณ ภาพ” โดยมีป ระเด็น ยุท ธศาสตร์
ประกอบด้ว ย 1) พัฒ นาศัก ยภาพคน ครอบครัว ชุม ชนให้ม ีค วามเข้ม แข็ง และสร้า งระบบที ่เ อื ้อ ต่อ
การพัฒ นาคนให้ม ีค ุณ ภาพชีว ิต ที ่ด ี 2) สร้า งหลัก ประกัน ทางสัง คมที ่ค รอบคลุม และเหมาะสมกับ
กลุ ่ม เป้า หมาย 3) ส่ง เสริม ภาคีเ ครือ ข่า ยอย่า งเป็น ระบบสู ่ก ารเป็น หุ ้น ส่ว นทางสัง คม และ
4) ยกระดับ องค์ก รสู่ก ารเป็น ผู้นาทางสัง คม จึง ต้อ งจัด ทารายงานสถานการณ์ท างสัง คมจัง หวัด พะเยา
ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดลาดับความรุนแรงของปัญหาสังคม เพื่อนาไปสู่การแก้ไ ขปัญหาต่อไป
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รายงานสถานการณ์ทางสั งคมจั งหวัดพะเยา ประจาปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล
สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัดที่ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมได้ 2) เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัด นาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดแผนงาน เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ และ 3) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ กระทรวง น าข้ อ มู ล ไปใช้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์ แนวโน้ม และกาหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในภาพรวมของประเทศได้ โดย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ทุ ติ ย ภู มิ ประกอบด้วย บทนา ข้อ มูล พื ้น ฐานของจัง หวัด พะเยา และ
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และสรุปผลและข้อเสนอแนะ
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่สำคัญ
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด พะเยาได้ ท าการทบทวนและ
วิเคราะห์ปัญหาด้านสังคมที่สาคัญ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นปัญหาด้านสังคมของจังหวัด ดังนี้
1) ควำมเหลื่อมลำทำงเศรษฐกิจและสังคม
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นประเด็นสาคัญในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคนและสังคมของประเทศไทย และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะยังคงเป็นปัญหาสาคัญใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า ความเหลื่อมล้าในสังคม หรือความไม่เสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลอาจ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้าทางสังคม และความเหลื่อมล้า
ทางการเมืองหรือทางอานาจ โดยความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจครอบคลุมความเหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียม
กันในเชิงรายได้ ทรัพย์สิน และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน น้า เป็นต้น ส่วนความเหลื่อมล้าทาง
สั ง คมครอบคลุ ม ความเหลื่ อ มล้ าในเชิ ง ของการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางสั ง คมต่ า งๆ โดยเฉพาะการศึ ก ษาและ
สาธารณสุข สวัสดิการทางสังคม และความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้า
ทางการเมื อ งมั ก ครอบคลุ ม มิ ติ ก ารกระจายอ านาจ ระบบและกลไกทางราชการ และสิ ท ธิ ส ตรี เป็ น ต้ น
ทั้งนี้ ความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ มักส่งผลกระทบต่อกันและกัน ตัวอย่างเช่น ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
ทรัพยากรทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางรายได้และทรัพย์สิน และส่งผลต่อความเหลื่อมล้าทางสังคมและความ
เหลื่อมล้าทางการเมือง เป็นต้น ในขณะที่ความเหลื่อมล้าทางสังคมและการเมืองก็ส่งผลกระทบทาให้เกิดความ
เหลื่อมล้าทางรายได้และทรัพย์สินจากการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและการเรียกร้องสิทธิต่างๆ
รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในด้านความเหลื่อมล้าด้านความมั่งคั่งและรายได้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เ สมอภาคด้ า นรายได้ (Gini Coefficient) มี แ นวโน้ ม ลดลงจาก 0.514 ในปี
พ.ศ. 2549 เหลือ 0.445 ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งหมายถึงความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของประเทศไทยดีขึ้น อย่างไรก็
ตาม ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ยังคงเป็นปัญหาเมื่อพิจารณาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร โดย
กลุ่มที่รวยที่สุดร้อยละ 10 มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 35.0 ของรายได้รวมปี พ.ศ. 2558 ขณะที่กลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด (หรือกลุ่ม Bottom 40) มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ 14.3 ของรายได้รวม หรือ
หากเที ย บกั บ กลุ่ ม ประชากรร้ อ ยละ 10 ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด จะมี สั ด ส่ ว นรายได้ เ พี ย งร้ อ ยละ 1.58 เท่ า นั้ น
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้าทางด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน
ร้อยละ 10 ที่มีที่ดินมากที่สุด มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือ
ครองที่ดินร้อยละ 40 ที่มีที่ดินน้อยที่สุด (กลุ่มBottom 40) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 1.2
ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น ในด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ แนวโน้มที่ผ่านมาของประเทศไทยในระยะยาวถือว่า
การเข้าถึงบริการภาครัฐมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากบริการที่ทั่วถึงทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังถือว่ามีปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพอยู่ ในด้านการศึกษา พบว่า
การประเมิ น สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี โ รงเรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น เพี ย งร้ อ ยละ 69.9 เท่ า นั้ น
รายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดพะเยา ประจาปี 2563

๓

และมีความแตกต่างโรงเรี ยนที่อยู่ ในเมืองกับนอกเมือง โรงเรียนที่อยู่ต่างภูมิภาค โรงเรียนที่อยู่ต่างสั ง กัด
โรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดเล็กโรงเรียนชั้นนาของประเทศกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ส่วนในด้านสาธารณสุข
ยังคงมีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 คน
ต่อ 722 คน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 1 คนต่อ 2,131 คน
แนวโน้มในอนำคตของควำมเหลื่ อ มลำในประเทศไทยหำกเป็น ไปตำมแนวโน้มปั จจุบัน คำดว่ำ ควำม
เหลื่อมลำจะมีแนวโน้มที่รุนแรงมำกขึน เนื่องจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่เข้มข้นทังของประเทศและในระดับ
โลกกระแสโลกำภิวัฒน์ การเคลื่อนย้ายของทุนระหว่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ
ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เกษตร น้ า ชายฝั่ ง โรคระบาด และภัย ธรรมชาติ ส่ งผลต่อความผั นผวนของผลผลิ ต ทางการเกษตรและ
ความเสี่ ย งต่ อครั ว เรื อเกษตรกรที่ มีความเปราะบาง ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่ มที่ มีร ายได้สู ง การศึกษาสู ง และ
มีความพร้อมจะสามารถปรับตัวไปกับการพัฒนาสมัยใหม่ได้ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาน้อย
เป็นแรงงานที่ทักษะต่า ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ได้ และยังอาจถูก
ทดแทนโดยเทคโนโลยี เครื่องจักรและหุ่นยนต์ โดยจากการประมาณการของธนาคารโลกพบว่าแรงงานไทย
ร้ อยละ 70 มีความเสี่ ย งที่จ ะถูกแทนที่ด้ว ยระบบอัตโนมัติและหุ่ นยนต์ได้ในอนาคต จึงทาให้ เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนมากขึ้น ทาให้ความเหลื่อมล้ามีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไปได้หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าไม่สามารถแก้ไขได้โดยกลไกตลาด แต่เป็นเรื่องการเลือกของ
สังคมสมาชิกในสังคมต้องร่วมกันตัดสินใจว่าต้องการให้สังคมมีความเท่าเทียมกันในระดับใด การแก้ไขปัญหา
ความเหลื่ อมล้ าที่ส าคัญต้องแก้ไขที่ส าเหตุคือการทาให้ การพัฒนามีความสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยการกระจาย
ทรัพยากรจากส่วนกลางไปส่วนท้องถิ่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารทรัพยากรของประเทศ
แทนการสั่ ง การจากบนลงล่ า ง การเพิ่ ม โอกาสและแต้ ม ต่ อ ให้ กั บ คนยากจน และการปรั บ ความสั ม พั นธ์
ทางอานาจระหว่างคนในสั ง คมให้ อยู่ ในระดับที่ ใกล้ เคีย งมากยิ่ งขึ้ น ทั้งนี้ แนวโน้มการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้าในนานาประเทศเน้นที่การเพิ่มความเท่าเทียมกันของโอกาส (Equality of Opportunity) มากกว่า
แก้ไขที่ความเท่าเทียมกันของรายได้โดยตรง (Equity) เพราะการกระจายรายได้โดยตรงเป็นการโอนเงินจาก
คนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งจึงทาให้ผลรวมของสังคมเป็น ศูนย์ หรือที่เรียกว่า Zero-sum game (Commission
on Growth and Development, 2008) ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่จะลดความเหลื่อมล้าได้ คือ ปัจจัย
ใน
เชิงโอกาส เช่น การจัดการระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสทางการศึกษา การเปิดโอกาส
ให้
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็น
ต้น การเปิดช่องทางหรือโอกาสจะช่วยให้บุคคลมีโอกาสในการเลื่อนฐานะทางสังคม (Social Mobility) ช่วยให้
คนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการสร้างแต้มต่อให้กับคนในสังคม โดยการให้ความ เท่า
เทียมกันเชิงโอกาส (Equality of Opportunities) และเข้าไปหยุดกลไกของความไม่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการศึกษา การหารายได้ การออม การเข้าถึงแหล่งทุน สุขภาพและการรักษาพยาบาล สวัสดิการทาง
สังคมต่างๆ เป็นต้น
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2) โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์
สถานการณ์ทางสังคมที่เป็นแนวโน้มหลักของโลกปัจจุบันและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความสาคัญ
ต่อเนื่องไปในอนาคตคือประเด็นเรื่ องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่สั งคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) ของหลายๆ ประเทศในโลกอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ทาการ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 6,070 ล้านคนในปี 2543 (ค.ศ. 2000) เป็น 7,851 ล้าน
คนในปี 2568 (ค.ศ. 2029) (UN 2010) ในจานวนนี้ ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2000) ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก
(อายุ 0-19 ปี ) จะมี จ านวนลดลงจากร้ อ ยละ 39 เหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 27 การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วนี้
เป็นภาพรวมของประชากรโลก แต่หากพิจารณาในแต่ละภูมิภาคของโลกพบว่า จานวนประชากรในอเมริกา
เหนื อและยุ โ รปมีการขยายตัว เล็ กน้ อยเพราะเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)
อเมริ ก าเหนื อ และยุ โ รปจะมี สั ด ส่ ว นประชากรรวมกั น เหลื อ เพี ย งกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของประชากรโลก
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของจีนและอินเดียจะมีผลอย่างมากต่อโครงสร้าง
ประชากรโลก เนื่องจากทั้งสองประเทศ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีจานวนประชากร
สู งสุ ดสองอัน ดับ แรกของโลก สถำนกำรณ์ ด้ำ นผู้สูงอำยุ ของประเทศไทยก็ดำเนิน ไปเช่น เดียวกับนำนำ
ประเทศ จากการคาดการณ์ของสถาบันวิจัยมหิดล (2554) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2565 อัตราการเพิ่มประชากร
ของไทยจะใกล้เคียงศูนย์ ซึ่งสะท้อนการเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศ
ญี่ปุ่นและเยอรมนีในปัจจุบัน ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นลักษณะหดตัวลง ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2559
ประชากรไทยมีทั้งหมด 65.3 ล้านคน เป็นเด็กร้อยละ17.62 วัยแรงงานหรือวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 65.67 และ
วัยสูงอายุร้อยละ 16.90 ในขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยในปีพ.ศ. 2560 เท่ากับ 1.59
ซึง่ ต่ากว่าระดับทดแทนคือ 2.0 และมีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 1.35 ในปีพ.ศ. 2579 ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้าง
ประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในช่วงปีพ.ศ. 2564 โดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.1 เป็นร้อยละ 19.8 ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 17.5
และ 65.3 เหลือร้อยละ 16.6 และ 64.1 ตามลาดับ การลดลงของจานวนวัยแรงงานที่เคยมี จานวนสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2557 ที่กาลั งทยอยลดลงมาเรื่ อยๆ นั้นถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ วัยแรงงาน ถือเป็นกลุ่มเดียวที่มีรายได้มากกว่า
ค่าใช้จ่าย หรือมีเงินออม ดังนั้น การลดลงของจานวนวัยแรงงานจึงส่งผลต่อรายได้และงบประมาณของภาครัฐ
ที่จะนามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศและการจัดสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ประเด็นปัญหาวิกฤติและราก
แห่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ เป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ ปรากฏการณ์ที่สาคัญ 4 ประการ คือ
เด็กเกิดน้อยลง ประชาชนอายุยืนยาวมากขึ้น คนวัยทางานน้อย และประชาชนยังไม่รวย หรือที่มีเรียกว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวย จึงมีปัญหามากกว่าประเทศพัฒนาแล้วเช่น ญี่ปุ่น ที่รวยก่อนแก่ ปัญหา
และทางแก้ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ประการแรก การที่ เ ด็ ก เกิ ด น้ อ ยลงเกิ ด จากคนไทยมี ลู ก น้ อ ยลง
โดยอัตราเจริญพันธุ์ ในปัจจุบันลดลงต่ากว่าอัตราการทดแทน โดยผู้หญิงไทยคนหนึ่งมีบุตรเฉลี่ยลดลงมาก
เที ย บกั บ อดี ต ที่ มี ลู ก มากถึ ง 6 คนเมื่ อ 50 ปี ที่ แ ล้ ว (พ.ศ.2508) ประการที่ ส อง คนไทยอายุ ยื น ยาวขึ้ น
เนื่องจากพัฒนาการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข ทาให้คนไทยมีอายุยืนขึ้น ปัจจุบันอายุเฉลี่ยเท่ากับ
74.7 ปี ซึ่งมีอายุยืนยาวขึ้นจากเมื่ออดีตคนไทยอายุเฉลี่ย 62 ปี (พ.ศ. 2513) ประการที่สามคนวัยทางาน
จะหายไปจากระบบอย่างน้อย 7 ล้านคน (เมื่อเทียบกับปัจจุบัน) นอกเหนือปัญหาเชิงปริมาณแล้ว ประเทศไทย
ประสบปัญหาเชิงคุณภาพอีกด้วย กล่าวคือ ปัจจุบันผลิตภาพแรงงานยังต่าอีกด้วย และประการที่สี่ ผู้สูงอายุ
จานวนมากยังมีฐานะยากจน จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
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พบว่ า มี ผู้ สู ง อายุ จ านวน 1 ใน 3 มี ร ายได้ ต่ ากว่ า เส้ น ความยากจน (น้ อ ยกว่ า 2,572 บาทต่ อ เดื อ น)
ในส่วนเฉพาะผู้สูงอายุเองนั้น ผู้สูงอายุจานวนหนึ่งยังมีความต้องการที่จะทางาน (ร้อยละ 23.4 ของผู้สูงอายุ
วัยต้น ร้อยละ 8.9 ของผู้สูงอายุวัยกลาง และร้อยละ 2.6 ของผู้สูงอายุวัยปลาย) อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 75.8) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ากว่าระดับประถมศึกษา โดยแหล่งรายได้
ที่สาคัญหรือแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ได้รับจากบุตร (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือรายได้จากการ
ทางานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 33.9) จากเบี้ยยังชีพจากรัฐ (ร้อยละ 14.8) จากบาเหน็จบานาญ (ร้อยละ
4.9) จากคู่สมรส (ร้อยละ 4.3) และจากดอกเบี้ยเงินออมที่ผู้สูงอายุได้เก็บออม เงินออม การขายทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ (ร้อยละ 3.9) ในปีพ.ศ. 2559 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีจานวน 4.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ
42.9ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 ล้านคนในปีพ.ศ. 2564 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
ส่ ว นใหญ่เป็ น วัย พึ่งพิ ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม สุ ขภาพ โดยผู้ สู งอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป จะมีส ภาวะ
ติ ด เตี ย งเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 2.6 จากช่ ว งอายุ 60-65 ปี ที่ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 0.9 ส่ ง ผลต่ อ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจาก 63,565 ล้านบาท
ซึ่งส่งผลต่อรายได้และเงินออมในบั้นปลายของชีวิต ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเพียง ร้อยละ 7.2 เท่านั้นที่พึงพอใจใน
บริการสาธารณะทุกระบบและสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
ทั้ ง นี้ ในระดั บ ส่ ว นบุ ค คลผู้ สู ง อายุ มี ป ระเด็ น ส าคั ญ คื อ เรื่ อ งรายได้ อาชี พ เงิ น ออม ในภาพรวม
ระดับ ประเทศหรื อระดับ นโยบาย ได้แก่ เรื่องการสร้างหลั กประกันด้านรายได้ ภาระทางการคลั ง ระบบ
สวัสดิการ โดยความมั่นคงทางการเงิน เป็นข้อกังวลของผู้สูงอายุไทยเช่นเดียวกับทั่วโลก นอกจากนี้ ประชำชน
ไทยยังขำดกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้ กำรที่ประชำกรไทยมีอำยุยืนยำวขึน
ส่งผลให้ค่ำ ใช้จ่ ำ ยในยำมชรำเพิ่มขึน จนทำให้ร ำยได้และ/หรื อเงิน ออมอำจไม่เ พีย งพอต่อกำรยั ง ชี พ
อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อม พบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุของไทยจานวนหนึ่งยังขาดการ
เตรียมความพร้อมเพื่อหลักประกันด้านรายได้ ไม่มีรายได้หรือเงินออมเพียงพอ ทาให้ต้องพึ่งรายได้หลักจาก
เบี้ยยังชีพ ขณะที่คนวัยทางานปัจจุบันส่วนหนึ่งยังขาดการเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อการดารงชีวิต
ยามชราภาพ หรือบางคนไม่คิดเตรียมการทางการเงินเพื่อสร้างหลักประกันในยามสูงวัยเลย ดังนั้น ภายใต้
แนวโน้มสังคมสูงวัยดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน การค้าและการทาธุรกิจ
ต่อไปในระยะข้างหน้า อาทิ การเผชิญกับปัญหาแรงงานที่ตึงตัว หากประชากรเกิดใหม่ยังมีทิศทางชะลอตัวลง
ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เช่น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตจากเน้นการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น หรือ การใช้
แรงงานจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ อาจทาให้เกิดการย้าย
ถิ่น ของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝี มือและไร้ฝี มื อ เพื่อทดแทนกาลั ง แรงงานในประเทศที่เป็น สั ง คม
ผู้สูงอายุ หรือเกิดภาวะสมองไหล ขณะเดียวกันแนวโน้มของผู้สูงวัยที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นได้บอกถึงนัยสาคัญ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น กลุ่มสินค้าด้าน
การแพทย์และสุขภาพที่จาเป็นสาหรับผู้สูงวัย อีกทั้งยังเป็นโอกาสของธุรกิจบริการที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ
อาทิ โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ การท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งอุปสงค์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต ทั้งนี้ ในด้านการช่ว ยเหลื อผู้สู งอายุในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า สามารถแบ่งกลุ่ มเป้าหมายออก
เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัยที่ต้องการทางานแต่หางานทาไม่ได้ รัฐควรเปิดโอกาสให้มี
งานทาเพิ่มทักษะ เชื่อมต่ออุปสงค์กับอุปทานแรงงานในวัยนี้ ให้แรงจูงใจภาคเอกชนในการรับผู้สูงอายุหรือ
ขยายอายุการทางาน หรือพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ใช้การจัดจ้างบุคลากร
ภาครัฐในสาขาที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุสามารถทางานได้ ตลอดจนส่งเสริมเงื่อนไขการจ้างงานที่ยืดหยุ่น เช่น
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ทางานสั ป ดาห์ ล ะ 2-3 วัน กลุ่ มที่ส อง คือกลุ่ มผู้ ที่กาลั งจะสู งวัย ช่ว งอายุ 50-59 ปี ควรเร่งเตรียมพร้ อม
สาหรับอนาคตในด้านต่างๆ ทั้งทักษะการทางาน การออม สวัสดิการ สุขภาพ และอื่นๆ และกลุ่มเป้าหมายที่
สามคือกลุ่มเกษียณอายุ ควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับงานทางสังคม งานที่มีคุณค่า และงานอาสาสมัครต่างๆ
3) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงตลำดแรงงำน กำรเคลื่อนย้ำยคน และแรงงำนระหว่ำงประเทศ
โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยได้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม
และบริการ ส่งผลให้เกิดสังคมเมือง เกษตรกรเคลื่อนย้ายออกจากท้องถิ่นเพื่อไปทางานหรืออาศัยในเมืองมาก
ขึ้น ในขณะที่โครงสร้างการจ้างงานปรับเปลี่ยนช้า แรงงำนส่วนใหญ่มีทักษะต่ำทำให้เกิดปัญหำเชิงโครงสร้ำง
กำรผลิ ต ที่ ไ ม่ สำมำรถก้ ำ วข้ ำ มไปเป็ น ประเทศที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้ กาลังแรงงานลดลง นอกจากนี้แรงขับเคลื่อนของแรงงานต่อระบบเศรษฐกิจ
ได้ลดลง ซึ่งนอกจากกาลังแรงงานจะลดลงแล้ว การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานยังเป็นไปอย่าง
ล่าช้า และยังมีการขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยยังไม่สามารถยกระดับประเทศไปเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ได้ และยัง
มีแรงงานที่อยู่นอกระบบอยู่มาก แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในกลุ่มแรงงานที่ไร้ฝีมือ ขณะที่แรงงานไทย
ยังไม่สามารถยกระดับเป็นแรงงานฝีมือและผู้มีวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โครงสร้างแรงงานของไทย
จากการสารวจภาวการณ์ ทางานของประชากร (ธันวาคม พ.ศ. 2559) พบว่า จานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้ น ไป จ านวน 55.77 ล้ า นคน เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานหรื อ ผู้ ที่ พ ร้ อ มที่ จ ะท างาน 37.79 ล้ า นคน
ประกอบด้วย ผู้มีงานทา 37.36 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.03 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.29 แสนคน สาหรับ
ผู้ที่อยู่นอกกาลัง แรงงานหรื อผู้ ที่ไม่พร้ อมทางาน 17.98 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
โดยในจานวน ผู้มีงานทา 37.36 ล้านคน ประกอบไปด้วยผู้ทางานในภาคเกษตรกรรม 12.57 ล้านคนและ
นอกภาคเกษตรกรรม 24.79 ล้านคน โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากโครงสร้างของภาคการผลิตและบริการยังพึ่งพาแรงงานทักษะต่าในเกือบ
ทุกอุตสาหกรรมแต่ไม่สอดคล้องกับแรงงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ แรงงานระดับอุดมศึกษาที่มี
สัดส่วนว่างงานสูง เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
มีมากถึงร้อยละ 64 ของความต้องการแรงงานทั้งหมด
4) กระแสโลกำภิวัฒน์และภูมิภำคนิยม และประเด็นด้ำนสังคมที่เชื่อมโยงกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กระแสโลกาภิวัฒน์และภูมิภาคนิยมทาให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ เงินทุน แรงงาน และ
องค์ความรู้ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของคนและสังคม นอกจากนั้น ประเด็นด้านสังคมเองก็กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สาคัญในการทาการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ในด้านการค้าระหว่างประเทศคาดว่าความตกลงในระดับพหุภาคีในกรอบ
WTO น่าจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยความตกลงทางการค้าในระดับ WTO จะมีบทบาท
ลดลงเนื่องจากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันภายในประเทศสมาชิกที่มีการประชุมมายาวนานได้ จึงทาให้การ
เจรจาความตกลงในระดับภูมิภาค RTA (Regional Trade Agreement) มีความสาคัญมากขึ้น กรอบความ
ร่วมมือที่มีความสาคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างมากคือการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 นับเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลังจากเป้าหมายสหัสวรรษ (MDGs) สิ้นสุดลง และมี
การจั ด ท าเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals, SDGs) ขึ้ น มาแทน โดย
ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์
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โดยประเด็นใน SDGs ที่ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ให้
ความสาคัญ ได้แก่การสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน การยกระดับคุณภาพน้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้อง
และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัด
การเมืองอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้ กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีมิติด้านสั งคม เช่น การลดความ
ยากจน การลดความเหลื่อมล้า และการเพิ่มความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นต้น ในด้านการรวมกลุ่มอาเซียน
หลังปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะมีการเปิดเสรีเพิ่ม มากขึ้น ทั้งในด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ ทาให้การ
เคลื่ อนย้ ายปั จ จั ยการผลิต ทุน แรงงาน ได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทาแผนงาน
ข้อตกลงร่ว มภายหลังปี ค.ศ. 2005 หรือปฏิญญากัวลาลั มเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งได้กาหนดทิศทางในอนาคตของอาเซียนให้มีเอกภาพทางการเมือง
มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทาเพื่อประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ยึ ด มั่ น ในกฎกติ ก าอย่ า งแท้ จ ริ ง สิ่ ง ที่ อ าเซี ย นจะเร่ ง ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว ที่ สุ ด ได้ แ ก่
การผลักดันมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้า เช่น มาตรการด้านการขนส่งและ
ศุลกากร ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกัน
ในสินค้ากลุ่มต่างๆ และการเชื่อมโยงกับมิติทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศที่ให้
ความส าคัญกับ ประเด็น ด้ านสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโ รปจะนาเงื่ อนไขต่ า งๆ
ผนวกเข้ามาในการติดต่อ ทางการค้ากับ ประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ส่ งผลให้ มาตรฐานด้านสั งคม แรงงาน
สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และสิ่งแวดล้อมจะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในการค้าระหว่างกัน ทาให้ประเทศไทยต้อง
ยกระดับในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้สูงขึ้นตลอดเวลา
5) กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและรูปแบบทางเศรษฐกิจ ทาให้ประเทศพัฒนาแล้วปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็น
ภาคบริ ก าร และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ทั้ ง นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านผู้ผลิตของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยก็ได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินค้า รวมทั้งช่วยลดต้นทุน
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงของอิน เทอร์ เน็ ตทั่วโลกทาให้การสื่ อสารสามารถทาได้รวดเร็วและสะดวกสบาย
ในทุกสถานที่ เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒ นาการตลาด
เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนด้านการเดินทางและขนส่งรวมทั้งทาให้ผู้ผลิต
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยังทาให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของสินค้า
ง่ายขึ้นและสามารถแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการได้โดยตรง ประชาชนสามารถรับรู้
นโยบาย มาตรการ ความช่ว ยเหลื อ จากภาครัฐ ได้ส ะดวกรวดเร็ว ขึ้นภาครัฐ สามารถนาเทคโนโลยี ม าใช้
เพื่อพัฒนาสังคมในหลายด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐ ในลักษณะของบริการครบวงจร (One Stop Services) ทั้งบริการ
การศึกษา บริการสุขภาพ บริการทางสังคม และบริการ ด้านอื่นๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งช่วยอานวยความ
สะดวกและลดต้นทุนในการเดินทางและเอกสารต่างๆ รวมถึง มีการจัดทาข้อมูลและองค์ความรู้ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6) ข้อเสนอมุมมองฯ 20 ปี ตำมภำรกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
สิ่งที่ควรดำเนินกำรเพื่อมุ่งสู่สังคมไทยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ
1. จัดทาทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและที่อยู่ในภาวะยากลาบากทั่วประเทศ
2. กาหนดมาตรฐานการให้บริการ และจุดบริการที่สามารถตอบสนองการดารงชีวิตของผู้ประสบ
ปัญหาได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการดาเนินงาน
3. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้สูงอำยุ
1. การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบและมาตรฐานการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง
3. ส่งเสริมและขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุ
4. ขยายอายุเกษียณ
5. การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุโดยบูรณาการร่วมกับการ
ปรับ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้พิการ
6. จัดทามาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Health & Welfare) เพื่อเป็นมาตรฐานการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
กลุ่มคนพิกำร
1. การสร้างสังคมทีบ่ ูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ ไ ด้ จ ากสิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ ก ารใช้
ความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อคนพิการ
2. สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
3. สร้างเสริมศักยภาพคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์การศึกษา อาชีพและ
การมีงานทา กีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนบทบาทของคนพิการให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในทุกมิติ
4. ปรั บ ปรุ งกลไกการบริ ห ารจั ด การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต คนพิ การให้ มีประสิ ท ธิ ภ าพ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล
5. สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6. สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
ต่อคนพิการ ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักยภาพ
และการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ
กลุม่ เด็กและเยำวชน
1. ส่งเสริมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และขยายให้ครอบคลุมในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
2. ขยายระยะเวลาให้มารดาที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบสามารถหยุดงานโดยมีรายได้เพื่อ
ดูแลบุตรหลังคลอดให้ได้อย่างน้อย 6 เดือน
3. การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. เสริมสร้าง ฝึกฝนทักษะในการดารงชีวิต และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างวินัยด้านการออม
5. จัดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนที่สะดวก ปลอดภัย
6. สร้างระบบการบริหารจัดการเด็กและเยาวชนนอกระบบที่เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
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๙

กลุ่มสตรี
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อให้เข้าถึงสิทธิรู้เท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาศักยภาพผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลด
ความรุนแรงต่อสตรีการล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์
3. เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาแก่สตรีที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งทุก
ระดับและจัดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมือง การปกครอง และการบริหาร
4. พัฒนาองค์กร กลไก และเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาสตรีทุกระดับ
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
1. การกาหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตก
เป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
2. ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม
เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด
3. ปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเพศ เพื่อขจัดอคติวิธีปฏิบัติ ที่อยู่
บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้า และความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ
ครอบครัว
1. บูรณาการระบบบริการของเครือข่ายทางสังคมทุกภาคสวนในการจัดบริการด้านครอบครัวการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และจัดสวัสดิการสาหรับครอบครัว
2. พัฒนาศักยภาพครอบครัว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและหลักประกันทางสังคมในครอบครัว
3. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบุตรเพิ่มขึ้น และทบทวนมาตรการเกื้อหนุนครอบครัวที่มีบุตร
4. สนับสนุนให้มีโรงเรียนพ่อแม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีครอบครัวมีบุตร และการวางแผน
ครอบครัวในอนาคต มีมาตรการในการสนับสนุนให้สามีลาไปช่วยภรรยาเลี้ยงบุตรได้เหมือนภาคราชการ
5. สนับสนุนภาคเอกชน/สถานประกอบการ
ผู้ด้อยโอกำส
1. จั ดระเบี ย บ ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ พัฒ นาทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้ ใช้ชีวิตในที่ส าธารณะ
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. การสร้างเจตคติของครอบครัว สังคมในการยอมรับผู้ด้อยโอกาส และสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส
3. จั ด ระเบี ย บ ฟื้ น ฟู พั ฒ นาระบบ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง พึ่ ง พาตนเองอย่ า งสมดุล และยั่งยืน
โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่นิคมให้เป็นต้นแบบในการประกอบวิสาหกิจสังคม รวมทั้งต้นแบบงานสวัส ดิการ
สังคมในพื้นที่เพื่อให้สมาชิกนิคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาระบบงาน จัดสวัสดิการหลากหลาย เข้าถึงราษฎรบนพื้นที่สูงและพัฒนาระบบงาน เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
กำรค้ำมนุษย์
1. พัฒนาการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย เช่น การจัดระบบล่ามมื ออาชีพ และเชื่อถือได้ให้เพียงพอ
กับผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว
2. บังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ควบคู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเข้มงวด
3. แสวงหาความร่วมมือกับประเทศต้นทางและปลายทาง เพื่อแก้ไขต้นเหตุที่แท้จริงของการค้ามนุษย์
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ที่อยู่อำศัย
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเมือง โดยคานึงถึง Demand Side และ Supply Side
การวางผังชุมชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
2. ส่งเสริมให้มีกองทุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย (Housing Fund)
3. ส่งเสริมให้การเคหะแห่งชาติมีบทบาทในการกาหนดมาตรฐานกลางในการสร้างที่อยู่อาศัย และ
เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมกฎหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
4. ส่งต่อความรู้ (Transfer Knowledge) ในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยในหน่วยงานท้องถิ่น
5. การนาแนวคิด Universal Design มาใช้ในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย
6. สร้างความมัน่ คงในการอยู่อาศัยควบคู่กับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทุกมิติของสมาชิกในชุมชน
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนในการ
จัดการตนเองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
กลไกและทรัพยำกร
1. พัฒนากลไกการดาเนินงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒ นาคุณภาพบุ คลากรของกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งการ
ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เป็นมืออาชีพ
3. พั ฒ นารู ป แบบการถ่ า ยโอนงานเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนสามารถ
ดาเนินงานแทนหน่วยงานของภาครัฐ
4. การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารราชการของกระทรวงฯ และกองทุนในสังกัดได้รับ
เงินอุดหนุนที่สามารถตอบสนองการดาเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนา
เงินจากภาษีโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล มาใช้ในการดาเนินงาน
๗) Sustainable Development Goals (SDGs) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่ าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ตามกาลังซื้อของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
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เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ 2
ข้อมูลพืนฐำนของจังหวัดพะเยำ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพะเยำ
คำขวัญ :
“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
บวงสรวงพ่อขุนงาเมือง

ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

ข้อมูลพืนฐำนทำงกำยภำพ :
ควำมเป็นมำ
จังหวัดพะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งแห่งล้านนาไทย เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งแยกตัวออกจาก
จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นเพียงอาเภอรอบนอกหลายๆอาเภอของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะรวมตัวกันก่อตั้งเป็น
จั งหวัดพะเยา เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็ นได้จากซากของสิ่ งก่อสร้างที่ปรากฏ
ตามโบราณสถานต่างๆในเมืองพะเยา ซึ่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบล้วนแล้ว แต่แสดงถึงความเจริญ
ทางด้านศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า เมืองพะเยาเดิมชื่อว่า “ภูกามยาว” หรือ
“พยาว” ก่ อตั้ งขึ้ น เมื่ อปี พ.ศ.๑๖๓๘ โดยพ่ อขุ นศรี จอมธรรม พระราชโอรสของกษั ตริ ย์ แห่ งราชวงศ์ ลั ว ะ
ในพุ ทธศตวรรษที่ ๑๘ (พ.ศ.๑๗๐๐–๑๗๙๙) และในยุ ค สมั ย พ่ อ ขุ น ง าเมื อ งเป็ น กษั ต ริ ย์ เ มื อ งภู ก ามยาวมี
ความเจริญรุ่งเรืองมากมีฐานะเป็นเมืองเอก เรียกว่า “อาณาจักรพยาว” ต่อมาในปี พ.ศ.๑๘๘๑ เจ้าผู้ครองเมือง
หิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ได้สมคบกับเจ้าผู้ครองเมืองนันทบุรี (น่าน) ยกทัพเข้าตีอาณาจักรพยาว เป็นเหตุให้
อาณาจักรพยาวถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ในปี พ.ศ.๒๔๓๗ รั ช สมั ย รั ช กาลที่ ๕ โปรดให้ ป ฏิ รู ป การปกครองแบบเดิ ม เป็ น มณฑล
เทศาภิบ าล ดังนั้ น เมืองพะเยาจึ งถูกผนวกเข้าเป็นส่ ว นหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครอง
หัวเมืองดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการต่อต้านโดยขบถ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) ทาให้เมืองพะเยาได้รับผลกระทบ
ไปด้วยในเหตุการณ์ขบถพวกเงี้ยวก่อความวุ่นวาย จนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์สงบลงเมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยน
ฐานะจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า จังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ.๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระดารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ให้มีฐานะเป็นอาเภอเมืองพะเยา ต่อมาภายหลังปี
พ.ศ.๒๔๕๗ เทศาภิบาลมณฑลพายัพ พิจารณาระบอบการปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือจึงสั่งให้ยุบเลิกหัวเมือง
เล็กหัวเมืองน้อย แล้วให้ไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ ทาให้อาเภอเมืองพะเยา มีฐานะเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ เป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย
(อ้างอิง : ขรรค์ชัย บุญปาน,สุจินต์ วงษ์เทศ และคณะ,๒๕๓๘ : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา:สานักพิมพ์มติชน)
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ที่ตังและอำณำเขต :
จั งหวั ดพะเยา มี ที่ ตั้ งและอาณาเขตอยู่ ใ นภาคเหนื อ ของประเทศไทย มี ระยะทางห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) 735 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ป กครอง
๖,๓๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๙๕๙,๔๑๒ ไร่ มีทั้งหมด ๙ อาเภอ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

รูปภาพแผนทีแ่ สดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา

ทิศเหนือ
ติดเขตอาเภอพาน อาเภอป่าแดด และอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง และอาเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
อาเภอท่าวังผา อาเภอเมืองน่าน อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดเขตอาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
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ลักษณะภูมิประเทศ :
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาทั้งทางด้านตะวันออก ด้านตะวันตก
ด้ า นใต้ และตอนกลางของจั งหวั ด เทื อกเขาเหล่ านี้ จะทอดตั ว เป็ นแนวยาวจากเหนื อลงใต้ มี ที่ ร าบเหมาะ
แก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขา และระหว่างลาน้ามีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุดประมาณร้อยละ ๔๗
ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบประมาณร้อยละ ๓๕ และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุดประมาณร้อยละ ๑๘
ระดับความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยามีความสูงระหว่าง ๓๐๐–๑,๕๕๐ เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง
เทือกเขาที่สาคัญของจั งหวัดพะเยาได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝ าด
ดอยขุนแม่ตา และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้าสาคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี ๓ สายคือ แม่น้าอิง แม่น้าลาว และ
แม่น้ายม

รูปภาพแผนทีแ่ สดงอาณาเขตจังหวัดพะเยา

กำรคมนำคมขนส่ง
จังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด
เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลาปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่าน ทางตะวันตก
ติดกับจังหวัดลาปาง ซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
หลายจังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากศักยภาพ
ด้านพื้นที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ Logistic และกระจายสินค้าสู่กลุ่ม
ประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว ที่เป็นจุดพักเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว
หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้
สะดวก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า
บ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ง
อานวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง
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ขนำดพืนที่ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน :
จังหวัดพะเยามีพื้นที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ ในปี พ.ศ.2561 พื้นที่
จั ง หวั ด พะเยาเป็ น เนื้ อ ที่ ป่ า ไม้ 3,287.20 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ 2,054,496 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.9
ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,501,955 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 37.9 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร 644.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 402,962 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของพื้นที่ทั้งหมด
ทรัพยำกรป่ำไม้ :
จังหวัดพะเยามีพื้นที่รวมประมาณ 6,187.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,867,337.73 ไร่
มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.77 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ 3,203.38 ตารางกิโลเมตร
หรือ 2,002,110.91 ไร่ มีป่าสงวนแห่งชาติ จานวน ๑๕ ป่า มีเนื้อที่ ๒,๕๔๕,๕๓๗.๕๐ ไร่ (โดยมีป่าสงวน
แห่งชาติที่มีพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จานวน ๓ ป่า)
ทรัพยำกรนำ :
จั ง หวั ด พะเยาตั้ ง อยู่ ใ นลุ่ ม น้ าอิ ง ซึ่ ง เป็ น แม่ น้ าสาขาของแม่ น้ าโขงในลุ่ ม น้ าโขงตอนกลาง
โดยครอบคลุม พื้นที่ลุ่มน้า 7,388 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ 2,247 ล้าน และบางส่วน
ของพื้นที่อยู่ในลุ่มน้าแม่ยมตอนบนมีแม่น้าควร แม่น้างิม และแม่น้ายมตอนบนไหลผ่าน
แหล่งน้าผิวดินที่สาคัญ ได้แก่
1. กว๊ำนพะเยำ เป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน้าจืด
ที่สาคัญของภาคเหนือตอนบนอีกด้วย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพะเยา กว๊านพะเยามีเนื้อที่
ตามกฎหมาย ประมาณ 12,831 ไร่ หรื อ ประมาณ 20.53 ตารางกิ โ ลเมตร เกิ ด จากแม่ น้ าสายต่ า งๆ
ทางเทือกเขาด้านตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ ดอยขุนแม่ตา ดอยกองหิน ดอยขุนสุก ดอยขุนแม่ฝาด และดอย
หลวง และลาน้าต่างๆ ในเขตอาเภอแม่ใจ ลาน้าต่างๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา แบ่งออกได้เป็น 10 ลุ่มน้าขนาด
เล็ก ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยแม่ปืม ลุ่มน้าห้วยแม่เหยี่ยน ลุ่มน้าห้วยแม่ตุ้ ม ลุ่มน้าห้วยแม่ตา ลุ่มน้าห้วยแม่ต๋อม ลุ่มน้า
ห้วยแม่ตุ่น ลุ่มน้าห้วยแม่นาเรือ ลุ่มน้าห้วยแม่ตา ลุ่มน้าห้วยแม่ใส ลุ่มน้าแม่อิง
2. หนองเล็ ง ทรำย เป็ น แหล่ ง ประมงน้ าจื ด ที่ ส าคั ญ รองลงมาจากกว๊ า นพะเยา และใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูก หนองเล็งทรายอยู่ในเขต อาเภอแม่ใจ มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่
3. แม่นำยม ต้นน้าเกิดบนดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปันน้า เขตอาเภอปง ไหลผ่านอาเภอ
เชียงม่วนไปรวมกับแม่น้าน่าน ที่บ้านเกยชัย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ายมมีความยาวประมาณ
550 กิโลเมตร ช่วงที่ผ่านจังหวัดพะเยา เป็นต้นน้าและมีระยะสั้น ประมาณ 21.75 กิโลเมตร แม่น้านี้อยู่ในเขต
ลุ่มน้าเจ้าพระยา ในช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยา มีลาน้าสาขาที่สาคัญและมีประโยชน์ต่อการใช้ที่ดินและ
การพัฒนาแหล่งน้าคือ น้าควร น้างิม น้าลาว ลาน้าปี้ ห้วยหลวง ห้วยผาวัว และห้วยแม่กาลัง ลาน้าสาขา
เหล่านี้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขต อาเภอเชียงม่วน และอาเภอปง
4. แม่นำอิง เกิดจากการรวมตัวของลาน้าสายต่างๆ จากเทือกเขาทางทิศตะวันตกของอาเภอ
แม่ใจ ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ผ่านอาเภอดอกคาใต้ อาเภอจุน วกขึ้นเหนือผ่านอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และ
ไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความยาวประมาณ 240 กิโลเมตร แม่น้าอิงจัดอยู่ใน
เขตลุ่มน้าโขง โดยมีลาน้าสาขาที่สาคัญและมีประโยชน์ต่อการใช้ที่ดินและการพัฒนาแหล่งน้าในเขตจังหวัด
พะเยา เช่น ลาน้าจุน ลาน้าแม่ตา ลาน้าแม่ลาว และลาน้าแวน เป็นต้น
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5. แม่นำลำว ต้นน้าอยู่บริเวณดอยยอดในเขตอาเภอเชียงคา แล้วไหลผ่านอาเภอเชียงคา
ประมาณ 40 กิโลเมตร จากนั้นไหลไปรวมกับแม่น้าแวน จนเข้าเขตอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แล้วจึงไปรวม
กับแม่น้าอิงที่อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เช่นกัน

๒. ข้อมูลทั่วไประดับจังหวัด :
๒.๑ โครงสร้ำงประชำกร :
เขตกำรปกครอง
จังหวัดพะเยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 68 ตาบล 780 หมู่บ้าน 40 ชุมชน
72 การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
เขตการปกครองของจังหวัดพะเยา

รูปแบบกำร ปกครอง
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่
อำเภอ
เทศบำล
ตำบล หมู่บ้ำน ชุมชน อบจ. เทศบำลเมือง
ตำบล
1 อาเภอเมืองพะเยา
15
172 14
1
1
9
2 อาเภอดอกคาใต้
12
99 26
1
3
3 อาเภอจุน
7
86
5
4 อาเภอเชียงคา
10
135
4
5 อาเภอเชียงม่วน
3
34
1
6 อาเภอปง
7
88
3
7 อาเภอแม่ใจ
6
66
6
8 อาเภอภูซาง
5
59
1
9 อาเภอภูกามยาว
3
41
1
รวม
68
780 40
1
2
33
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2563
เขตกำรปกครอง
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4
7
2
7
2
6
1
4
3
36
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จำนวนประชำกร
จังหวัดพะเยามีจานวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และเพศ
หญิง 240,977 คน มีจานวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม.
โดยพื้นที่ ที่มีประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมืองพะเยา ส่วนพื้นที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อาเภอเชียงม่วน
จำนวนประชำกรและครัวเรือน จำแนกรำยอำเภอ ปี พ.ศ.2561 – 2563
ที่

อำเภอ
ชำย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2561
หญิง

รวม

อาเภอเมืองพะเยา
21,662
22,908
44,570
อาเภอเชียงคา
38,380
38,950
77,330
อาเภอดอกคาใต้
33,567
35,776
69,343
อาเภอปง
26,345
26,376
52,721
อาเภอจุน
23,923
25,752
49,675
อาเภอแม่ใจ
16,412
17,239
33,651
อาเภอภูซาง
15,898
16,310
32,208
อาเภอภูกามยาว
10,104
11,030
21,134
อาเภอเชียงม่วน
9,302
9,394
18,696
รวม
232,129 243,086 475,215
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2563

จำนวนประชำกร
2562
ชำย
หญิง
รวม
60,229
35,575
33,385
26,140
23,727
16,293
15,886
10,046
9,222
230,476

64,426
36,171
35,566
26,282
25,596
17,138
16,310
11,053
9,338
214,880

ชำย

124,655 59,721
71,746
35,113
68,924
33,063
52,422
26,101
49,323
23,691
33,431
16,164
32,196
15,946
21,099
10,063
18,560
9,206
472,356 229,068

2563
หญิง

รวม

64,093
35,990
35,276
26,277
25,527
17,090
16,368
11,034
9,322
240,977

123,814
71,103
68,339
52,378
49,218
33,254
32,314
21,097
18,528
470,045

ประชำกรวัยเรียน
นักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา รายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
ระดับกำรศึกษำ
อำเภอ
อาเภอเมืองพะเยา
อาเภอจุน
อาเภอเชียงคา
อาเภอเชียงม่วน
อาเภอดอกคาใต้
อาเภอปง
อาเภอแม่ใจ
อาเภอภูซาง
อาเภอภูกามยาว
รวมยอด

รวม

ก่อนประถมศึกษำ
3,357
917
1,727
326
813
1,127
444
448
181

ประถมศึกษำ
7,755
2,193
5,019
883
2,256
3,162
1,032
1,550
488

มัธยมต้น
3,633
1,132
2,449
424
1,291
1,428
677
665
606

มัธยมปลำย
2,560
642
1,614
265
722
760
494
422
463

17,305
4,884
10,809
1,898
5,082
6,477
2,647
3,085
1,738

9,340

24,338

12,305

7,942

53,925

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ธันวาคม 2562
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2.2 ด้ำนกำรศึกษำ
มี ส ถานศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น รวม ๔๘๗ แห่ ง แยกเป็ น ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน ๒๓๖ แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน ๔๒ แห่ง สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน ๙ แห่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน ๓ แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
พะเยา และอื่น ๆ จานวน ๑๙๗ แห่ง
จานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จาแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รวมทั้งหมด 106,857 คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา ๑๓,๖๕๗ คน ระดับประถมศึกษา 24,๗๔๖ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,๘๕๒ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,๔๙๒ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (อาชีวศึกษา) ระดับ ปวช. 4,008 คน ระดับ ปวส. 2,020 คน ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี
18,656 คน ปริญญาตรีควบปริญญาโท 69 คน ปริญญาโท 528 คน ปริญญาเอก 237 คน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา 273 คน ส่วนการศึกษานอกระบบ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 15,604 คน
ที่มา : (สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ,ธันวาคม 2562)
2.3 ด้ำนเศรษฐกิจ
จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปีพ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัด
พะเยามี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมรายจั ง หวั ด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจ าปี
3๗,๒๙๘ ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่ อหัว จานวน ๙๗,๓๐๖ บาท จัดเป็นอันดับที่ 47 ของประเทศ
และอันอับที่ 9 ของภาคเหนือ จะเห็นได้ว่า ปี 2563 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยามีมูลค่าการค้า
เพิ่มขึ้น มีส าเหตุส าคัญเนื่ องจากจุ ดผ่ อนปรนบ้านฮวกยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณี
ปางมอนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ส่งผลให้สินค้าจากทั้งสองประเทศสามารถ
เคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับในการนาเข้า -ส่งออก
และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล ในปี ๒๕๖๒ –๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๓๗,๔๙๘ ล้านบาท สินค้าที่ส่งออก
มากที่สุด คือ วัสดุก่อสร้าง สินค้านาเข้ามากที่สุด คือ หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร
สาหรับข้อมูลลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
ลงทะเบียน จานวน ๘๕๕ ราย ๑,๖๔๑ ผลิตภัณฑ์ รายกลุ่ม จานวน ๕๐๔ กลุ่ม รายเดียว จานวน 345 ราย
ส่ ว นผลผลิ ตทางการเกษตร จั งหวัดพะเยามีเนื้อที่ถือครองการเกษตร ในปี ๒๕๖๒ ประมาณ
๑,๕๐๓,๙๘๑ ไร่ หรือ ๓,๙๕๙,๔๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๙ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่
ทานา มากที่สุด ประมาณ ๗๓๐,๒๖๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๕ ของพื้นที่การเกษตร ที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
ประมาณ ๓๖๑,๖๐๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๔ ของพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชไร่ ประมาณ ๓๐๗,๖๐๗ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ ของพื้นที่การเกษตร ตามลาดับ นอกนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่สวนผักและไม้ดอก ที่ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ที่รกร้าง และเนื้อที่ทาการเกษตรอื่นๆ อาชีพหลัก ของประชากร คือ การทานา และพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ คือ ข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ที่สุด ของภาคเหนือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง หอมแดง กระเทียม ขิง ยางพาราลิ้นจี่ และลาไย
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2.4 ด้ำนแรงงำน
ข้อมูล โครงการกาลังแรงงานจังหวัดพะเยา ของส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๑ พบว่า ประชากรของจังหวัดพะเยา มีจานวน ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ๓๔๗,๘๕๙ คน
ซึ่งเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน ๒๑๙,๒๔๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๓ และมีจานวนผู้ว่างงาน ๑,๐๘๒ คน
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๔๙
ข้อมูลจานวนผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่า ผู้มีงาน
ทาส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับต่าว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๒ รองลงมาระดับประถมศึ ก ษา
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๒ และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๘ ภาพรวมผู้มีงานทามีแนวโน้มลดลง
เกือบทุกวุฒิการศึกษาโดยวุฒิการศึกษาที่ทางานในตลาดแรงงานลดลงคือระดับต่ากว่าประถมศึกษา รองลงมา
คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และระดับประถมศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ
ขาดแรงงานในวุฒิการศึกษาระดับนี้ สาหรับวุฒิการศึกษาที่อยู่ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นคือ วุฒิปริญญาตรี
มัธยมศึกษาตอนต้น และสายอาชีวศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเหล่านี้มีการออกหางานทา และ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
จากข้อมูล ผู้ มีงานทาในจั งหวัดพะเยา พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็นผู้ทางานอยู่ในสาขาหลั กๆ จ านวน
3 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 60.8 ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาคือสาขาการ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 12.2 และสาขาการก่อสร้าง
คิดเป็นร้อยละ 5.9 ที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาการผลิต การบริหาร ราชการ โรงแรม และ
ภั ต ตาคาร การศึ ก ษา งานด้ า นสุ ข ภาพ การบริ ก ารชุ ม ชน การขนส่ ง กิ จ กรรมทางการท าเหมื อ งแร่และ
เหมืองถ่านหิน เป็นต้น
2.5 ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จานวนผู้เยี่ยมเยืนจังหวัดพะเยา มีอัตรา
เพิ่มสูงขึ้นแทบจะทุกปี โดยในปี 2562 มีจานวนผุ้เยี่ยมเยือน 656,918 คน โดยผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย คิดเป็น
ร้อยละ 95.86 ชาวต่างประเทศ คิดเป็นร้อยล 4.14 ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน
1,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.58 เมื่อเปรียบเทียวผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,332 บาท สูงกว่าผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย เท่ากับ 1,320 บาท
2.6 ด้ำนสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ขยะในจังหวัดพะเยา มีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๕๙ และมีปริมาณลดลง
ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ ในขณะที่อัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดมีทิศทางลดลง แต่ในทางกลับกัน
อั ตราขยะมู ล ฝอยที่ ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ กลั บมี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี แหล่ งก าจั ดขยะมี จ านวน 46 แห่ ง
บ่อทิ้งขยะจานวน 42 แห่ง
2.7 ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม
จั งหวัดพะเยา มีส ถานที่ป ระกอบพิธีก รรมทางศาสนา รวมทั้งสิ้ น 498 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
วัดในพระพุทธศาสนา จานวน 478 แห่ง โบสถ์คริสต์ จานวน 19 แห่ง และมัสยิด จานวน 1 แห่ง โดยอาเภอ
เมืองพะเยามีจานวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และน้อยที่สุด คือ อาเภอเชียงม่วน
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ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดพะเยำ
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ทาการศึกษาบริบทและศักยภาพ
ของจังหวัดตามกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาของจังหวัด ซึ่งกระบวนการดาเนินการเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน”
จั ง หวั ด พะเยาจะเป็ น แหล่ ง การผลิ ต โดยหลั ก การเกษตรที่ เ หมาะสม มี ม าตรฐานความ
ปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพ
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ย วโดยชุมชนในเชิงพาณิช ย์ ความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย
มูลค่า การค้าชายแดน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
๖. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เป้ำประสงค์
จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่ องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคง
และปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การร่วมอยู่กันเป็นประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงการพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
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กลยุทธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย และกำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันการเกษตร และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการค้า การลงทุน
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง อนุ รั ก ษ์ เรี ย นรู้ วิ ถี ชุ ม ชน
ในแนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔ การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๕ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำโครงกำรพืนฐำน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุ ทธ์ที่ ๔ บริ ห ารจั ดการเมืองให้ เป็นมิต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ มและรองรับ การเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก
กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกัน ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ ๖ ศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริเวณพื้นที่เมืองเก่า
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงคุณค่ำและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายใต้อัตลักษณ์คนพะเยา
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมเอื้ออาทรอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้า
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมควำมมั่นคงภำยในและตำมแนวชำยแดน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน ปราบปรามและบาบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ
กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน
ของจังหวัด ภายใต้กลไกประชารัฐ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากลไกอานวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
สถำนกำรณ์ทำงสังคมของจังหวัดพะเยำ
คำนิยำม
“ข้ อ มู ล สถำนกำรณ์ ท ำงสั ง คม” หมำยถึ ง ข้ อ มู ล ที่ บ่ ง ชี้ ลั ก ษณะของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งให้
การคุ้ ม ครองเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงในชี วิ ต ที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขความเสี่ ย ง
ต่อการเกิดปัญหาสังคม รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ของประเด็นปัญหาทางสังคมสาคัญที่เกิดขึ้นในรายไตรมาส
และรอบปี
“รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมจังหวัด” หมำยถึง รายงานข้อมูลด้านสังคมในระดับจังหวัด ที่บูรณาการ
ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์กำรเก็บข้อมูล
1) เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัดที่ครบถ้วนถูกต้อง ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่ และ
เชิงกลุ่มเป้าหมาย สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและกาหนดแนวทางการพัฒนามิติงาน
ด้านสังคมที่เกิดขึ้น
2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนด
แผนงาน เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
3) เพื่อให้หน่วยงานระดับกระทรวงนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม
กาหนดเป็นนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์
โดยในบทนี้จะแสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด พะเยาตามสถานการณ์ สังคมเชิงพื้นที่
ได้ แ ก่ โครงสร้ า งประชากร ข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมตามมิ ติ ค วามมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และสถานการณ์ สั ง คม
เชิงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานการณ์เด็กและเยาวชน สถานการณ์ผู้สูงอายุ สถานการณ์คนพิการ สถานการณ์
สตรีและครอบครัว สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมไว้นามาแสดงผลได้ ดังนี้
๑) สถำนกำรณ์ทำงสังคมตำมประเด็นกลุ่มเป้ำหมำย
1.๑ ด้ำนเด็กและเยำวชน มีจานวน ๑๒๖,๙๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๔ ของประชากรทั้งหมด
เพศชาย จานวน ๗๙,๔๑๐ คน เพศหญิง จานวน ๖๒,๒๓๔ คน พบว่า เพศชายมีจานวนมากกว่าเพศหญิง
๒,๕๓๑ คน และประเด็นแม่วัยใส ช่วงอายุ ๑๒ – ๒๐ ปี ที่มีจานวนการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน ๖๑๑ ราย จากข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด
๑.2 ด้ ำ นสตรี และครอบครั ว จั งหวัดพะเยา มีครัว เรือนรวมทั้งสิ้ น ๑๙๐,๑๔๒ ครัว เรือน มีส ตรี
รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๑,๑๒๓ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑.๑๖ ของประชากรทั้ ง หมดของจั ง หวั ด และมี เ ครื อ ข่ า ย
คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี จั ง หวั ด และเครื อ ข่ า ยคณะกรรมการพั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ อ าเภอ จ านวน
๙ อาเภอ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๗๓ ศูนย์ รวมทั้งข้อมูลผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกกระทา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว จะเห็นได้ว่าปัญหาและสาเหตุมากที่สุด คือ หึงหวง โดยผู้กระทาเป็น
เพศชาย และผู้ถูกกระทาเป็นเพศหญิง
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๑.3 สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์จังหวัดพะเยา มีการเตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไข ปัญหา
การค้ามนุษย์ ตามนโยบาย 5 P ได้แก่
1. ด้านดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution)
* มีการค้าประเวณีเด็ก จานวน 2 ราย ซึ่งพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 1 ราย
กรณีเด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกกระทาโดยการจัดหาเพื่อแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบของการค้าประเวณี
และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสื่อลามกอนาจารเด็ก
* จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย จานวน 1 ราย
2. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) จากแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง จานวน 17 ราย
3. ด้านป้องกัน (Prevention)
* มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ 2 ครั้ง
* ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 1 ครั้ง
4. ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (Policy and Mechanism) มีกลไก
ความร่วมมือในการนานโยบายสู่การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Partnership) ทีม One Home ร่วมกับทีมจังหวัดจัดระเบียบ
สังคมและตรวจสถานบันเทิงเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง เดือนละ 1 ครั้ง
๑.4 สถำนกำรณ์ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำทำงสังคม จังหวัดพะเยาได้ดาเนินการให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปัญหาทางสังคมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การช่วยเหลือมากที่สุด คือ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง และการช่วยเหลือประเภทอื่นๆ ตามระเบียบการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
- จานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จานวน 450 ราย
- จานวนเด็กที่ได้รับการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
จานวน 2,020 ราย
- จานวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือเงินครอบครัวอุปถัมภ์
จานวน 234 ราย
- จานวนผู้สูงอายุการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
จานวน 165 ราย
- จานวนผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ฯคนพิการ
จานวน 162 ราย
- จานวนผู้ที่ได้รับบัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถ
จานวน
5 ราย
- จานวนผู้ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
จานวน 4๔ ราย
- จานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือส่งกลับภูมิลาเนาเดิม จานวน
5 ราย
- จานวนกองทุนคนพิการที่ให้กู้ยืมเงินฯ
จานวน ๑,๒๑๑ ราย
- จานวนกองทุนของผู้สูงอายุที่ให้กู้ยืมเงินฯ
จานวน ๑30 ราย
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สถำนกำรณ์ทำงสังคมและด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 เป็นสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานที่จัดเก็บโดยเครื่องชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และจึงใช้สาหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2564 มีสรุปผลการจัดเก็บ
ดังนี้
จำนวนครัวเรือนที่จัดเก็บ
สรุปผลการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดพะเยาทั้งในเขตชนบท
และเขตเมือง คือ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล และเขตเทศบาลเมือง ดังนี้
จานวนอาเภอที่จัดเก็บ
9 อาเภอ
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
71 แห่ง
จานวนหมู่บ้านที่จัดเก็บ
820 หมู่บ้าน
จานวนครัวเรือนที่จัดเก็บ
115,715 ครัวเรือน
พืนที่
1. อาเภอเมืองพะเยา
2. อาเภอจุน
3. อาเภอเชียงคา
4. อาเภอเชียงม่วน
5. อาเภอดอกคาใต้
6. อาเภอปง
7. อาเภอแม่ใจ
8. อาเภอภูซาง
9. อาเภอภูกามยาว

จำนวนครัวเรือน
28,411
12,148
18,832
5,399
17,980
11,578
8,337
7,628
5,402
รวม
115,715

เพศชำย (คน)
36,717
14,490
24,068
6,327
23,666
16,207
10,497
11,294
6,958
150,224
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เพศหญิง (คน)
39,503
15,427
25,437
6,432
24,903
15,581
10,990
11,604
7,576
157,453

รวม (คน)
76,220
29,917
49,505
12,759
48,569
31,788
21,487
22,898
14,534
307,677
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ประชำกรตำมช่วงอำยุ
เพศชำย

ช่วงอำยุในข้อมูล จปฐ.
1 เดือน ถึง 5 เดือน
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 12 ปี
13 ปี – 14 ปี
15 ปี – 18 ปี
19 ปี – 25 ปี
26 ปี – 34 ปี
35 ปี – 49 ปี
50 ปี – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

102
264
1,071
3,408
9,895
3,118
5,903
10,507
13,988
30,376
30,958
40,633
150,224

0.03
0.09
0.35
1.11
3.22
1.01
1.92
3.42
4.55
9.87
10.06
13.21
48.83

102
214
1,006
3,192
9,266
2,964
5,839
10,008
13,490
31,921
35,078
44,371
157,453

0.03
0.07
0.33
1.04
3.01
0.96
1.90
3.25
4.38
10.38
11.40
14.42
51.17

204
478
2,077
6,600
19,161
6,082
11,742
20,515
27,478
62,297
66,037
85,000
307,677

0.07
0.16
0.68
2.15
6.23
1.98
3.82
6.67
8.93
20.25
21.46
27.63
100.00

จำแนกตำมประเภทอำชีพ
อำชีพในข้อมูล จปฐ.
กาลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ
เกษตร-ทานา
เกษตร-ทาไร่
เกษตร-ทาสวน
เกษตร-ประมง
เกษตร-ปศุสัตว์
พนักงาน-รับราชการ
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

เพศชำย
คน
ร้อยละ
26,356
8.57
10,069
3.27
45,328
14.73
6,927
2.25
3,717
1.21
100
0.03
174
0.06
5,975
1.94
428
0.14
1,354
0.44

เพศหญิง
คน
ร้อยละ
26,176
8.51
15,768
5.12
41,922 13.63
6,116
1.99
3,354
1.09
23
0.01
81
0.03
5,788
1.88
400
0.13
1,564
0.51
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รวม
คน
52,532
25,837
87,250
13,043
7,071
123
255
11,763
828
2,918

ร้อยละ
17.07
8.40
28.36
4.24
2.30
0.04
0.08
3.82
0.27
0.95
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รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่นๆ

37,431
6,331
1,704
4,330
รวม 150,224

12.17 35,567
2.06 12,038
0.55
1,588
1.41
7,068
48.83 157,453

11.56 72,998 23.72
3.91 18,369
5.97
0.52
3,292
1.07
2.30 11,398
3.70
51.17 307,677 100.00

๑.๕ สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในจังหวัดพะเยำ
กลุ่มอายุ

พีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562

80 +

70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4

4.9
4.8

4.2
4.0

3.0

1.4
1.1
1.7

1.1
0.9

1.5

2.7

3.7

4.3
4.0

3.5
3.5
3.3
3.5
3.4

2.5
2.3
2.2
1.9

1.9

ร้อยละ

2.5
2.5
2.3

3.6
3.6
3.7
3.4
3.7
3.4

ชาย
หญิง

ที่มำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

จากพีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า ปี 2562 จังหวัดพะเยามีจานวนวัยกาลัง
แรงงานค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก
ปัจจุบัน พะเยา “เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกาลังก้าวเข้าสู่การเป็น
“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)”
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อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กและอัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุ รายอาเภอ จังหวัดพะเยา
ปี 2562

อาเภอ

18.7
19.9
21.4
18.6
18.8
24.6
16.9
21.4
17.2

เมืองพะเยา

จุน
เชียงคา
เชียงม่วน
ดอกคาใต้
ปง
แม่ใจ
ภูซาง
ภูกามยาว
-

10.00

34.4
31.9
28.9
35.6
35.9
26.9
36.0
28.1
34.7
20.00

30.00

40.00

50.00
เด็ก

60.00

ผู้สูงอายุ

70.00

80.00

90.00

100.00

ร้อยละ

ที่มำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

จากแผนภูมิแท่ง จะเห็นได้ว่า วัยแรงงานของ อาเภอดอกคาใต้ 100 คน ต้องรับภาระ ด้านเศรษฐกิจ
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกาหนดนโยบายจึง ต้ อง
มองไปในเรื่ อ งของการดู แ ลผู้ สู ง อายุ การสาธารณสุ ข และสวัส ดิก ารสั ง คมด้ า นต่ า ง ๆ ขณะที่ วั ย แรงงาน
ของ อาเภอปง 100 คน ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง
25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็กใน อาเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกาหนดนโยบายต้องมอง
ในเรื่องการดูแลเรื่องการศึกษา ตาแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ จึงเครื่องมือช่วย
ในการวิเคราะห์ทางสังคม ทาให้สามารถวางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้
(ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา,2563)
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูล จ านวนผู้ สู ง อายุจังหวั ด พะเยา มีจานวน ๙๓,๑๑๙ คน คิดเป็น ๑๙.๗๕
ของประชากรทั้งหมดของจังหวัด แบ่งเป็นเพศชายจานวน ๔๓,๔๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๓ และเพศหญิง
จ านวน ๔๙,๖๙๒ คน คิดเป็ น ร้ อยละ ๕๓.๓๗ โดยสถานการณ์ผู้ สู งอายุจังหวัดพะเยา ได้รับการส่ งเสริม
สวัสดิการของผู้สูงอายุ อาทิ การรับเบี้ยผู้สูงอายุ การจ้างงาน การมีกิจกรรมของศูนย์ฯ และโรงเรียนผู้สูงอายุ
และด้านการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ มีดังนี้
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๒๙

ด้ำนกำรปรับปรุงซ่อมแซมสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยผู้สูงอำยุ
อำเภอ

จำนวน (หลัง)

จำนวน (เงิน)

10
6
2
4
5
8
2
37

377,500
230,000
80,000
150,000
165,000
285,000
62,500
1,350,000

1. เมืองพะเยำ
2. ดอกคำใต้
3. ภูกำมยำว
4. แม่ใจ
5. จุน
6. เชียงคำ
7. ภูซำง
8. ปง
9. เชียงม่วน

รวม
๑.๖ สถำนกำรณ์ด้ำนคนพิกำร
จากการวิเคราะห์จานวนคนพิการในจังหวัดพะเยาที่จดทะเบียน จานวน ๒๓,๘๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๕.๐7 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดพะเยา ซึ่งแบ่งเป็นเพศชาย ๑๑,๘34 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.7๐ ของ
จานวนคนพิการที่จดทะเบียนทั้งหมด และเพศหญิง ๑๑,๙78 คน คิดเป็นร้อยละ ๕0.30 ของจานวนคนพิการ
ที่จดทะเบียนทั้งหมด มีการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เงินกู้คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ เบี้ยคนพิการและการจ้างงาน
ตามกฎหมาย รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕ และมีจานวนคนพิการที่มาจดทะเบียนและ
แยกประเภทความพิการ และมีการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ดังนี้
ประเภทควำมพิกำรที่จดทะเบียนคนพิกำร
ประเภทควำมพิกำร
ทำงกำรมองเห็น
ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย
ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
ทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
ทำงสติปัญญำ
ทำงกำรเรียนรู้
ทำงออทิสติก
พิกำรมำกกว่ำ 1 ประเภท
รวมจำนวนคนพิกำร

ชำย
692
2,733
6,192
801
685
55
91
585
11,834
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หญิง
685
2,530
7,060
583
598
32
11
479
11,978

รวม
1,377
5,263
13,252
1,384
1,283
87
102
1,064
23,812

๓๐

กำรปรับปรุงซ่อมแซมสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยคนพิกำร
อำเภอ

จำนวน (หลัง)

จำนวนเงิน (บำท)

รวม

10
11
2
5
5
2
7
10
52

200,000
220,000
40,000
100,000
100,000
40,000
140,000
200,000
1,040,000

1. เมืองพะเยำ
2. ดอกคำใต้
3. ภูกำมยำว
4. แม่ใจ
5. จุน
6. เชียงคำ
7. ภูซำง
8. ปง
9. เชียงม่วน

กำรจ้ำงงำนคนพิกำร และข้อมูลด้ำนคนพิกำรในจังหวัดพะเยำ ปี 2563
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556 มาตรา 33 เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้า งหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐรับคนพิการเข้าทางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทางานตาม
จ านวนที่ ก าหนดตามมาตรา 33 ให้ ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ตามมาตรา 24(5) ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ
- สถานประกอบการ
จานวน ๑,682 แห่ง
- สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานฯ จานวน
๘ แห่ง
- การจ้างงานตาม มาตรา 33
จานวน
๘ ราย
- การให้สัมปทานตาม มาตรา 35
จานวน
6 ราย
- ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
จานวน 20 แห่ง
- องค์กรคนพิการ
จานวน 24 องค์กร
- ผู้ช่วยคนพิการ
จานวน 23 คน
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๓๑

๑.7 สถำนกำรณ์ด้ำนที่อยู่อำศัย
กลุ่มเป้ำหมำย
 กลุ่มผู้มีรายได้

น้อย
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 กลุ่มผู้พิการ
 กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง

สภำพปัญหำที่อยู่อำศัย
กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย
1. ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การมี
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ส ภาพเสื่ อ ม
โทรม
3. ขาดแคลนสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ
4. สภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อ
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต / ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจาวัน
5. อยู่ในพื้นที่สาธารณะ
6. ที่อยู่อาศัยของตนเอง
แต่ไม่มั่นคงถาวร
7. อยู่ในที่ดินบุคคลอื่น
8. อาศัยอยู่กับผู้อื่น
กลุ่มผู้สูงอำยุ
1. สภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อ
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต / ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจาวัน
2. ที่อยู่อาศัยของตนเอง
แต่ไม่มั่นคงถาวร
3. อยู่ในที่ดินบุคคลอื่น
4. อาศัยอยู่กับผู้อื่น
ควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศั ย
ของกลุ่มผู้สูงอำยุ
1. ต้องการอยู่กับครอบครัวและ
สภาพแวดล้อมเดิม เพียงแต่มี
การปรั บ ปรุ งที่ อยู่ อาศั ยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
2. ผู้ ที่ ไม่ มี ครอบครั วหรื อไม่
สามารถอยู่ กั บ ครอบครั ว ได้
ต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มั่ น คง
ปลอดภัย

แผนงำน/โครงกำร/
แนวทำงกำรดำเนินกำร/
หน่วยงำนรับผิดชอบ
1. โครงกำรบ้ำนมั่นคง โดย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
องค์ ก ารมหาชน (พอช.)
มีกระบวนการสารวจข้อมูล
รั บ ร อ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
พิ จ า ร ณ า สิ ท ธิ รั บ ร อ ง
กลุ่ มเป้าหมาย มีการจัดตั้ง
กลไกคณะท างานระดั บ
เมื อ ง การเชื่ อมโ ย ง กั บ
ห น่ ว ย ง า น ภ า คี ท้ อ ง ที่
ท้องถิ่น มีการออกแบบที่อยู่
อาศัยตามบริบทของชุมชน
การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรั พ ย์
และนาไปสู่การจดทะเบียน
ในรูปแบบสหกรณ์
2. โครงกำรบ้ำนพอเพียง
ชนบท มีกระบวนการ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ
มีการจัดตั้งคณะทางาน
ในระดับตาบลเพื่อการ
สารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ ซึ่งมีเป้าหมายใน
การซ่อมแซมและสร้างบ้าน
ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
และเกิดระบบกองทุนโดย
การสมทบ หมุนเวียนในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อขยายผลใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาในพื้นที่ได้เพิ่มมาก
ขึ้นและเกิดความยั่งยืน
ต่อเนื่อง

รายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดพะเยา ประจาปี 2563

ผลกำรดำเนินกำร
- มีการดาเนินการสารวจ
รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
- มีการกาหนดแผนงานฯ
ตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
จังหวัดพะเยาระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชากร
จังหวัดพะเยา เข้าถึงสิทธิ
ในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิต โดยอยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามแผนงานฯ
ดังนี้
1. โครงกำรบ้ำนมั่นคง
- มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรั พย์/
สหกรณ์ 5 สหกรณ์ 2 กลุ่ ม
ออมทรัพย์
- พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
523 ครัวเรือน
- สร้างบ้านแล้วเสร็จ
502 ครัวเรือน อยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน 21 ครัวเรือน
2. โครงกำรบ้ ำ นพอเพี ย ง
ชนบท
- พื้นที่ที่มีการดาเนินการแก้ไข
ปั ญหาที่ อยู่ อาศั ย 16 ต าบล
1078 ครัวเรือน
- ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม/
สร้างบ้านแล้วเสร็จ
884 ครัวเรือน

๓๒

กลุ่มเป้ำหมำย

สภำพปัญหำที่อยู่อำศัย
กลุ่มผู้พิกำร
1. สภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อ
การดารงชีวิต/การใช้
ชีวิตประจาวัน
2. ที่อยู่อาศัยของตนเอง
แต่ไม่มั่นคงถาวร
3. อยู่ในที่ดินบุคคลอื่น
4. อาศัยอยู่กับผู้อื่น
ควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศัย
ของกลุ่มผู้พิกำร
1. ต้องการอยู่กับครอบครัวและ
สภาพแวดล้อมเดิม เพียงแต่มีการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก
ในการดารงชีวิต
กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
1. ไม่ส ามารถเข้าถึงการมี ที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ส ภาพเสื่ อ ม
โทรม
3. ขาดแคลนสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ
4. สภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อ
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต / ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจาวัน
5. อยู่ในพื้นที่สาธารณะ
6. อยู่ในที่ดินบุคคลอื่น

แผนงำน/โครงกำร/
แนวทำงกำรดำเนินกำร/
หน่วยงำนรับผิดชอบ
3. โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมสภำพแวดล้อมด้ำน
ที่อยู่อำศัยคนพิกำร โดย
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พะเยา ได้ดาเนินการสนับสนุน
ให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการในพื้นที่
4. โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมสภำพแวดล้อม
ด้ำนที่อยู่อำศัยผู้สูงอำยุ
โดยสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพะเยาได้ดาเนินการ
สนับสนุนให้มีการซ่อมแซม/
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการประชุม
คณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/การ
ประชาคมของประชาชนใน
พื้นที่
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ผลกำรดำเนินกำร
- การดาเนินงานปี 2563

พื้นที่ที่มีการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัย 16 ตาบล
377 ครัวเรือน
3. โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมสภำพแวดล้อม
ด้ำนที่อยู่อำศัยคนพิกำร
การดาเนินงานปีงบประมาณ
2563 มีการดาเนินการ
52 หลัง
4. โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมสภำพแวดล้อมด้ำน
ที่อยู่อำศัยผู้สูงอำยุ
การดาเนินงานปี 2563
มีการดาเนินการ 37 หลัง
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เครือข่ำยทำงสังคมจังหวัดพะเยำ
1. ผู้สูงอำยุ
- ชมรมผู้สูงอายุ จานวน 81 แห่ง
- โรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 13 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 13 แห่ง
- คลังปัญญาผู้สูงอายุ จานวน ๑,520 คน
2. สตรีและครอบครัว
- เครือข่ายสตรี จานวน 80 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จานวน 71 แห่ง
- ศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
จานวน 71 แห่ง
- โรงเรียนครอบครัว จานวน 3 แห่ง
- เครือข่ายแม่ญิงพะเยา จานวน 20 แห่ง
3. เด็กและเยำวชน
- สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จานวน 12 แห่ง
- สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน จานวน 71 แห่ง
- สภาเด็กและเยาวชน จานวน 71 แห่ง
4. คนพิกำร
- ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 20 แห่ง
- องค์กรคนพิการ 24 องค์กร
- ผู้ช่วยคนพิการ 23 คน
5. อำสำสมัคร
- อพม. จานวน 2,993 คน (พืน้ ราบ 2,913 คน พื้นที่สูง 80 คน)
- อพม.เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จานวน 529 คน
- อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จานวน 529 คน
- สมาคมม้ง/เมี่ยน จานวน 7 อาเภอ
- แกนนาตาบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม 2 แห่ง (อ.เมืองพะเยา และ อ.จุน)
- เครือข่าย NGO มูลนิธิ ห้างร้าน และสถานประกอบการฯ
- สื่อมวลชนพะเยาทีวี ประชาสัมพันธ์ อสมท. และ สวท.
6. องค์กรสวัสดิกำร
- องค์การสาธารณประโยชน์ 42 องค์กร
- องค์กรสวัสดิการชุมชน 64 องค์กร
- กองทุนสวัสดิการชุมชน 71 กองทุน
- สภาองค์กรชุมชน 71 ตาบล
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2) ข้อมูลด้ำนสังคมตำมมิติควำมมั่นคงของมนุษย์
ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิความ
ปลอดภัย การสนองตอบต่อความจาเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจน
ได้ รั บ โอกาสอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง ก าหนดค่ า ตั ว ชี้ วั ด ไว้ 12 มิ ติ
นิยำมตัวชีวัดควำมมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ
มิติ
นิยำม
1. ที่อยู่อาศัย
การมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในการถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดระบบ
สาธารณู ปโภคให้ แก่ สมาชิ กใช้ ร่ วมกั นได้ อย่ างพอเพี ยง มี ความคงทนถาวร สภาพ
ปลอดภัย
2. สุขภาพ
การมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีหลักประกันด้านสุขภาพที่ เหมาะสม เข้าถึงบริการทาง
สุขภาพได้ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่อร่างกาย จิตใจ
น้อย และมีการเสริมสร้างสุขภาพให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างปกติสุข
3. อาหาร
การได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีความรู้และพฤติกรรมในการเลื อกอาหาร
ที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรง
4. การศึกษา
การได้รั บ การศึ กษาทั้ งในระบบหรื อนอกระบบอย่ างน้ อยไม่ต่ ากว่ าภาคบั ง คั บ
ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. การมีงานทาและ
การได้งานทาที่ก่อให้เกิดรายได้ เพียงพอต่อรายรับ รายจ่าย ไม่ก่อหนี้สินที่ไม่มี
รายได้
คุณค่าต่อตนเองและครอบครัว มีการออมที่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิต มีความ
พึงพอใจต่อรายได้ งานที่ทา ตลอดจนการมีวันหยุดพักผ่อนจากการทางาน
6. ครอบครัว
การที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
มีความรั บ ผิ ดชอบ สามารถช่ว ยเหลื อซึ่ง กัน และกั น ไม่ก่อให้ เกิด ความขั ด แย้ ง
ที่รุนแรง
7.ชุมชนและการ
การมีโครงสร้างของชุมชนที่ชัดเจน เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนมีทุนทางสังคมที่ใช้
สนับสนุนทางสังคม
ประโยชน์และสนับสนุนทางสังคม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ชุมชน มีความสงบสุขและปลอดภัย
8. ศาสนาและ
การมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เห็นคุณค่า
วัฒนธรรม
รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
9. ความปลอดภัยใน การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวิถีชีวิต และดารงชีวิตที่ปกติสุขไม่ได้
ชีวิตและทรัพย์สิน
รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจากภัยทางสังคม
10. สิทธิและความ
การได้รับความเสมอภาค เท่าเทียม และความเป็นธรรมตามสิทธิทางกฎหมาย
เป็นธรรม
ไม่ส ร้ างความเดือดร้อนต่อตนเอง สามารถใช้สิ ทธิของตนเองอย่างถูกต้องตาม
สถานภาพ บทบาทและโอกาส
11. การเมือง
การมีส่ ว นร่ ว มทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ได้รับการปฏิบัติ
ตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
12. สิ่งแวดล้อม
การด ารงชี วิ ต ที่ ป ลอดภั ย จากภั ย ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ท รั พ ยากร
ทรัพยากร/พลังงาน
ที่คุ้มค่า การมีกิจกรรมอนุรักษ์ค้นหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
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จังหวัดพะเยา มีค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 84.78 สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศ อยู่ในอันดับที่
5 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง ๑๒ มิติ มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 9 มิติ ในขณะที่มิติที่โดดเด่น
ที่สุดคือ มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าดัชนีสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (81.56 จาก
ค่าเฉลี่ยทั่วปรเทศ 70.13) ซึ่งตัวชี้วัดที่สาคัญมีข้อมูลของดัชนีในอันดับ ๕ ของประเทศที่มีอั ตราน้อย คือ
อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต่อประชากร 100,000 คน ในขณะที่จานวนคดีอาญา 4 กลุ่มต่อประชากร
100,000 คน อยู่อันดับที่ 21 จาก 77 จังหวัด นอกจากนี้จังหวัดพะเยามีความเด่นในเรื่องสิทธิและความ
เป็ น ธรรมมีค่าดัช นี เป็ น อัน ดับ ที่ 10 ของประเทศ โดยตัว บ่งชี้ ส าคัญ คือ ร้อยละเรื่องของการแก้ไ ขตาม
ข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ จานวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่าน
ศุนย์บริการประชาชนต่อประชากร 100,000 คน ก็มีน้อย อยู่อันดับที่ 11 แต่จานวนคดีในศาลปกครอง
ต่อประชากรอยู่ในอันดับที่ 61 ในทางกลับกัน จังหวัดพะเยามีค่าดัชนีมิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม
ไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ (67.92 ค่าเฉลี่ยประเทศ 70.37) ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 46 ตัวชี้วัดที่สาคัญต่ากว่า
ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ คื อ อั ต ราการฆ่ า ตั ว ตายและท าร้ า ยตนเองต่ อ ประชากร 100,000 คน อั น ดั บ ที่ 67
อัตราผู้ทาประกันสังคมต่อกาลังแรงงานรวม เป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ อัตราผู้ถือกรมธรรม์อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลต่อประชากรอยู่ในอันดับที่ 21 ส่วนอัตราผู้ทาประกันชีวิตต่อประชากรผ่านค่าเฉลี่ยอยู่อันดับที่ 13
ของประเทศ พะเยายังมีข้อด้อยและน่าเป็นห่วงในเรื่องการมีงานทาและรายได้อยู่ในอันดับที่ 44 ของประเทศ
โดยตัวชี้วัดที่บ่งชี้สาคัญ คือ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่าเป็นอันดับที่ 75 อัตราการมีงานทาต่าเป็นอันดับที่ 64
ของประเทศ สอดคล้องกับอัตราการว่างงานอยู่อันดับที่ 38 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ ครัวเรือนอยู่ที่ 12,293.42/ปี
มี น้ อ ยเป็ น อั น ดั บ 4 ขณะที่ จ านวนหนี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นอยู่ ที่ 150,059.13 บาท อยู่ อั น ดั บ 25
ของประเทศ
ข้อมูลตำมตัวชีวัด รำยงำนควำมมั่นคงของมนุษย์ปี 2562 จังหวัดพะเยำ
มิติ
1.ที่อยูอ่ ำศัย

2.สุขภำพ

3.อำหำร

4.กำรศึกษำ

ตัวชีวัด
1.ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.
2.อัตราการถือครองที่อยู่อาศัย
3.ร้อยละของที่อยู่อาศัยที่มีสภาพคงทนถาวร
4.อัตราเตียงต่อประชากร 100,000 คน
5.อัตราบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร 100,000 คน
6.อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน
7.อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสาคัญ 5 โรคต่อประชากร 100,000 คน
8.อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยต่อประชากร 100,000 คน
9.อัตราของผู้ป่วยอาหารเป็นพิษต่อประชากร 100,000 คน
10.ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยที่ได้ GFGT (Clean Food Good Taste)
11.ร้อยละของตลาดสดน่าซื้อ
12.อัตรานักเรียนต่อห้องเรียน
13.อัตรานักเรียนต่อครู
14.อัตราการมีคอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน
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อันดับที่จำก
77 จังหวัด
12
18
41
32
18
58
49
36
62
12
31
13
5
53
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5.กำรมีงำนทำและรำยได้ 15.อัตราการมีงานทา
16.อัตราการว่างงาน
17.รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
18.ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อครัวเรือน
19.จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
6.ครอบครัว
20.อัตราการจดทะเบียนหย่าต่อ 1,000ครัวเรือน
21.ร้อยละความเข้มแข็งของครอบครัว
22.ความรุนแรงในครอบครัวต่อ 1,000 ครัวเรือน

64
38
75
4
25
49
48
24

7.ชุมชนและกำร
สนับสนุนทำงสังคม

23.อัตราผู้ทาประกันชีวิตต่อประชากร

13

24.อัตราผู้ทาประกันสังคมต่อกาลังแรงงานรวม
25.อัตราการฆ่าตัวตายและทาร้ายตนเองต่อประชากร 100,000คน
26.อัตราผู้ถือกรมธรรม์อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลต่อประชากร
27.จานวนศาสนสถานทุกประเภทต่อประชากร 100,000คน
28.คนอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
29.จานวนคดีอาญา4กลุ่มต่อประชากร 100,000คน
30.อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุต่อประชากร 100,000 คน

33
67
21
13
44
21
5

31.จานวนคดีในศาลปกครองต่อประชากร 100,000คน
32.จานวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์บริการประชาชนต่อประชากร
100,000 คน
33.ร้อยละเรื่องของการแก้ไขตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน
34.อัตราการมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป
35.อัตราการมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 7 ส.ค.59
36.ร้อยละของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด

61
11

37.อัตราการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อ 1,000 ครัวเรือน
38.อัตราปริมาณการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงต่อ 1,000 ครัวเรือน (พันลิตร)
39.อัตราปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนต่อประชากร 100,000 คน
40.อัตราปริมาณขยะมูลฝอย(ตันต่อวัน)ต่อ 1,000 ครัวเรือน

12
72
5
1

8.ศำสนำและวัฒนธรรม
9.ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
10.สิทธิและควำมเป็น
ธรรม

11.กำรเมือง
12.สิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกร/
พลังงำน
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4
24
24
26
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3) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพะเยำ
จังหวัดพะเยำ จากสถานการณ์จังหวัดพะเยา ค้นหาเชิงรุก สะสม ๑,๐๕๗ ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม ๓ ราย
หายป่วยแล้ว ๒ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล “จังหวัดพะเยา ไม่พบ ผู้ติดเชื้อ
covid-19 ในพื้นที่ระยะเวลา ๑๐๐ วัน” เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (สะสม) ๒๔๗ ราย ผู้ป่วยยืนยัน ๓ ราย ส่งตรวจไม่พบ
เชื้อ ๒๔๔ ราย มีการดาเนินการตาม ๖ มาตรการของจังหวัด ได้แก่ คัดกรอง/วัดไข้ สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
เจล/สบู่ ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เว้นระยะห่าง/ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม และสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้ง
๑. มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข บุคลากรของกระทรวง พม.ในจังหวัดพะเยา จานวน ๙๒ ราย ไม่มีอาการป่วย
หรือข้อมูลเสี่ยงจากการที่จะติดเชื้อ มีการรวบรวม รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการแนวทางของกระทรวงพม.
ให้คาปรึกษาแก่ผู้มาใช้บริการที่เข้ามาติดต่อราชการ เผื่อให้ผ่อนคลาย และลดความวิตกกังวล และความเครียดต่างๆ
ทั้งที่มาติดต่อในหน่วยงาน และในระดับพื้นที่
๒. มำตรกำรด้ำนเวชภัณฑ์ป้องกัน
ผลิตหน้ากากทางเลือกจากทีม One Home ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จังหวัดพะเยา และกระทรวง พม.
สนับสนุนการรวบรวม การผลิตหน้ากาก รวม ๖๗,๐๒๔ ชิ้น ดาเนินการแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
ผู้ว่างงาน บุคลากร ประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ฯ และผลิต/จัดหา/
แจกจ่าย เจลแอลกอฮอล์และน้ายาฆ่าเชื้อ Hermes+ ให้กับทุกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
๓. มำตรกำรป้องกัน
มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ของหน่วยงาน One Home พม. ในจังหวัดพะเยา มี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ มีมาตรการลดความเสียงการแพร่เชื้อตามหลักระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัยในเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา
ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการเหลื่อมเวลาทางาน มีจุดคัดกรองใน ๔ หน่วยงาน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
สถานการณ์ให้กับบุคลากร และในส่วนผู้เข้ารับบริการ หรือติดต่อราชการ มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนติดต่อราชการ เน้นการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายในระบบ Zoom
๔. มำตรกำรด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำ
มีการให้คาปรึกษาแนะนาผู้ได้รับผลกระทบ จานวน ๓,๕๖๒ ราย ลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และบันทึก
ลงในระบบ Google Form กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จานวน ๘๖๖ ราย ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค จานวน ๕๒๐ ราย ฝึกอาชีพระยะสั้น จานวน ๘๐ ราย การจ้างงาน
ระยะสั้ นแก่ ผู้ ว่ างงานจากสถานการณ์ ฯ จ านวน ๓ คน ปรั บสภาพแวดล้ อมบ้ านบ้ านผู้ สู งอายุ จ านวน ๓๑ หลั ง
ปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ จานวน ๕๒ หลัง การจ้างงานคนพิการ จานวน ๘ แห่ง การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก จานวน ๑๖๕ คน ช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวยากจน รวม ๑,๑๖๐ ราย มีการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และร่วมลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ สารวจผู้ได้รับผลกระทบฯ จานวน ๙๔๔ ราย แจกจ่ายหน้ากากทางเลือก ในทุกอาเภอ
สารวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง สารวจคนพิการที่มีบัตรคนพิการแต่ยังไม่ได้รับสวัสดิการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ ป่ วยติดเตียง แจกจ่ ายอาหารและน้ าดื่มให้ ผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ และมีการส ารวจสถานการณ์
ความรุนแรงในครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
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บทที่ 4
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
การสารวจสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด พะเยา ประจาปี 2563 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานของจังหวัดพะเยา ประจาปี 2563 และข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมของ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พะเยาได้ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านข้อมูลทางสังคม และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด พะเยา ให้มีความครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มและทิศทางการทางาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานด้านสังคมของจังหวัด และได้นาข้อมูลด้านสังคมที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ทางสังคม
ของจังหวัด พะเยา ประจาปี 2563 ในประเด็นสถานการณ์ทางสังคมเชิงพื้นที่ และสถานการณ์ทางสังคม
เชิงกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หน่ ว ยงานที่จ ะมาร่ ว มบู ร ณาการงานการทางานร่ว มกั น เช่น อาสาสมัครฯ องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นต้น
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสาคัญ
ของการจัดทาข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรจุในข้อบัญญัติและข้อเทศบัญญัติ
3. ส่วนกลางควรจัดฝึกอบรม/ชี้แนะแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรายงานสถานการณ์ทาง
สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนาไปสะท้อน
ปัญหาสังคมและแก้ไขปัญหาตรงตามสาเหตุและตรงตามความต้องการของประชาชนควรเน้นการแก้ไขปัญหา
เชิงรุก เป็นรูปธรรม และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่าง
เร่งด่วน ระดับอาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
5. การแก้ไขปัญหาทางสังคมตามสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด ควรคานึงถึงการบริหาร จัดการ
ทรัพยากร การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน การแก้ไข
ปัญหา พัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจน เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมกิจกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการมีงานทาให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

*********************************
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บรรณานุกรม

ควำมมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ปี 2560 – 2561 สำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เอกสำรวิชำกำร ลำดับที่ 136 เล่มที่ 2/2562
แผนพัฒนำจังหวัดพะเยำ พ.ศ.2561 -2565 (ฉบับทบทวน 256๕) http://www.phayao.go.th/
สรุปข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหำทำงสังคมรำยครัวเรือน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ 256๒
รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมจังหวัด ประจำปี 2562 สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพะเยำ
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ ข้อมูลประชำกร สิงหำคม 2563
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 2562
รำยงำนสถำนกำรณ์ CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) : ผลกระทบทำงสังคม
สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 9 จังหวัดเชียงใหม่
เอกสำรประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด”
http://www.csg.dcy.go.th กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
http://www.m-society.go.th กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
http://www.nesdb.go.th สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
http://www.nlic.mol.go.th ระบบศูนย์ข้อมูลแห่งชำติ
http://www.nso.go.th สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

