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คํานํา
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพรในฐานะหนวยงานสวนภูมิภาค
สังกั ดกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีภ ารกิจในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใหเกิด
ความมั่น คง เพื่อใหป ระชาชนไดรับหลักประกัน สามารถที่ จะดํ ารงชีวิต อยูในสังคมไดอย างมีศักดิ์ ศรี รวมทั้งมี
บทบาทในการผลักดันใหเกิดการปองกันและแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน นําไปสูสังคม
ที่ดีงามและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดําเนินการสํารวจขอมูล
สถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564 ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาคีดานสังคม เปนขอมูล
เชิ งสั งคม ที่ ส ามารถนํ า ไปเป น ฐานข อ มู ล ในการจัดทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒ นาจังหวั ด
ตลอดจนใชเปนขอมูลประกอบการจัดบริการสังคม การปองกันและแกไขปญหาทางสังคมใหตรงกับความตองการ
ของประชาชนและสภาพปญหาสังคมแตละพื้นที่
ในโอกาสนี้ สํ า นั กงานพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของมน ุษยจังหวัดชุมพร ขอขอบคุณสว น
ราชการระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง และหนวยงานดานสังคมในจังหวัดชุมพร ตลอดจน
ผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความรวมมือและเห็นความสําคัญของการจัดทําขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร
และหวังวาทุกภาคสวนจะไดนําใชเพื่อสังคมที่อยูเย็นเปนสุขของพี่นองประชาชนคนชุมพรตอไป

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร
กลุมนโยบายและวิชาการ
สิงหาคม 2564
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สวนที่ 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี
สาระสําคัญเกี่ยวของกับการบูรณาการ โดยกําหนดวา “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวน
ราชการหรือเปนภารกิจที่ใกลเคียงหรือตอ เนื่องกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ
เพ ื่อ ให เ กิ ด การบริ ห ารราชการแบบบู ร ณาการร ว มกั น โดยม ุง ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ”
(มาตรา 10 วรรค 1) ในทางปฏิบัติแมวาจะมีความพยายามในการบริห ารแบบบูร ณาการในภารกิจ ท ี่มี
ความสํา คัญ หลายเร ื่อ ง แตยัง เกิด ปญ หาความซ้ํา ซอ นในการปฏิบัติใ นหลายภารกิจ สง ผลใหเ กิด การ
สิ้นเปลืองทรัพยากรเปนอยางมาก การปฏิรูปงบประมาณประเทศจาก “ระบบงานงบประมาณเชิงยุทธศาสตร”
สู “ระบบงบประมาณเชิงพื้น ที่” (Arae-Based Budgeting : ABB) ซึ่งเปน แนวคิด ของการทํางบประมาณ
แบบมีสวนรวม (Participatory Budgeting) โดยมีการฟงเสียงประชาชนในพื้นที่ มีกระบวนการทําแผนพัฒนา
จากลางขึ้นบนตั้งแตแผนชุมชนจนถึงแผนจังหวัด และใหหนวยงานทั้งภูมิภาคและทองถิ่นรวมกันกลั่นกรอง
ทําใหงบประมาณสามารถใชใหตรงกับ ปญหาความตองการของคนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
ซึ่งเปนทั้งกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการใชงบประมาณแผนดิน การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการตนเอง การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบ าล การควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองโดย
ประชาชนในพื้นที่และการบูรณาการการทํางานของหนวย Function และหนวย Area ที่อยูในพื้นที่รวมกัน
ซึ่งตามแผนปฏิรูปกําหนดใหเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2548
ส ํา น ัก งา น พ ัฒ น า ส ัง ค ม แ ล ะ ค ว า ม ม ั่น ค งข อ ง ม น ุษ ย จ ัง ห ว ัด ช ุม พ ร ใน ฐ า น ะ ห น ว ย ง า น ด า น ส ัง ค ม ท ี่สําคัญในการ
ขับ เคล ื่อ นงานดา นสัง คม พิทัก ษ และค ุม ครองสิท ธิแ กก ล ุม เปา หมาย เชน เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปน ตน เพื่อใหป ระชาชนไดรับบริการดานสังคมจากหนว ยงานรัฐ และ
ภาคเอกชน และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีรวมทั้งผลักดันใหเกิดการปองกันและแกไขปญหา
สังคมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของประชาชน เพ ื่อม ุงส ูสังคมคุณภาพบนพ ื้น ฐานความรับ ผิด ชอบรว มกัน
สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษยจังหวัดชุมพร จึงไดจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม
จังหวัดชุมพร ประจําป พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อรวบรวม วิเคราะหสังเคราะหขอมูลดานสังคมในจังหวัด
ประกอบดวยสถิติการใหบริการที่เปนปจจุบัน ทันตอสถานการณ ครอบคลุมทั้งขอมูลเชิงกลุมเปาหมาย ขอมูล
เชิงประเด็น ขอมูล จากระบบสารสนเทศของกระทรวงการพัฒ นาส ังคมและความมั่น คงของมน ุษย ขอมูล
ดานสังคมจากหนวยงานแวดลอมกระบวนงาน ขอมูลที่บงชี้ถึงสถานการณทางสังคมตัวชี้วัดที่เปนสากล รวมทั้ง
สถานการณทางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะในการปองกัน แกไขปญหาทั้งในเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.2 วัตถุประสงค
1 . 2 . 1 เพื่อรวบรวม วิเคราะห และจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมที่เกิดขึ้น ในเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร
1. 2. 2 เพื่อคาดการณแนวโนมสถานการณทางสังคมและผลกระทบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด
ชุมพร
1.2.3 เพ ื่อ เส น อ แ น ะ แ น ว ท า งใน ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ท า งส ัง ค ม ใน พ ื้น ท ี่จังหวัดชุมพร
1.3 วิธีการดําเนินงาน
1) ประชุม ช ี้แจงแนวทางและกํา หนดรูป แบบการจัด ทํา รายงานสถานการณท างสัง คมในระดับ จังหวัด
ประจําป ๒๕๖๔
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร จัดทํารายงานสถานการณทางสังคม
ในระดับจังหวัด
3) นําเสนอรายงานใหสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 เพื่อนําขอมูลไปจัดทํารายงาน
สถานการณทางสังคมระบบกลุมจังหวัดและขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัดกลุมจังหวัด
4) ประชุมถอดบทเรียนการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัด ประจําป 2564
5) เผยแพรและประชาสัมพันธการนําไปใชประโยชนผานชองทางตาง
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) มีขอมูลสถานการณทางสังคมระดับจังหวัดที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถใชประโยชน
ในการปองกัน และแกไขปญหาสังคม
2) หนวยงานระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด สามารถนําขอมูลในพื้นที่ไปใชในการกําหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการ ในการคุมครอง ปองกัน และแกไขปญหาทางสังคมในระดับพื้นที่ และหนวยงานระดับ
กระทรวง สามารถนําขอมูลในภาพรวมไปใชประโยชนวิเ คราะหสถานการณปญหาทางสังคมที่สําคัญและ
ก ํา ห น ด น โย บ า ย แ ผ น งา น ใน ก า ร ป อ งก ัน แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ส ัง ค ม ภ า พ ร ว ม ต อ ไป
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานในพืน้ ที่จงั หวัดชุมพร

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

ตารางที่ 2 . 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
จังหวัด

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร

ไร

จํานวนประชากร
(คน)

6,010

3,756,250

509,208

ชุมพร

ความหนาแนน
ของประชากร
(ตร.กม./คน)
ตร.กม./85 คน

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 63

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัด มีลักษณะยาวและแคบ ทิศตะวันตกมีลักษณะเปนที่สูงมีเทือกเขา
ตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ตเปนแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ บริเวณตอนกลางเปนที่ราบลุมที่อุดมสมบูรณ ทิศตะวันออก
ของจังหวัดมีลักษณะเปนที่ราบตามแนวชายฝงทะเลของอาวไทย ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรคอนขางเรียบมี
ความโคงเวานอย โดยมีชายฝงทะเลยาว 222 กิโลเมตร ความกวางของจังหวัดโดยเฉลี่ย 36 กิโลเมตร

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดชุมพรไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนเหตุ
ใหมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ
1. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม เปนชวงเปลี่ยนมรสุมหลังจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือออนกําลังลง
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวยที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต จากทะเลอันดามัน เปนมวลอากาศที่มีความชื้นสูง และเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําใหเกิด
ฝนชุก
สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งป 81 เปอรเซ็นต

2.4 ขอมูลการปกครอง

ตารางที่ 2 . 2 แสดงจํานวนเขตการปกครองพื้นทีจ ังหวัดชุมพร
(หนวย:แหง)

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

อบจ.

เทศบาล
นคร

เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตําบล

อบต.

1

8

70

737

1

0

2

25

51

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ธันวาคม 63

จากตารางที่ 2.2 สรุปไดวา จังหวัดชุมพร แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 70 ตําบล 737 หมูบาน ดังนี้
อํ า เภอเมื อ งชุ ม พร อํ า เภอท า แซะ อํ า เภอทุ ง ตะโก อํ า เภอปะทิ ว อํ า เภอพะโต ะ อํ า เภอละแม อํ า เภอสวี และ
อําเภอหลังสวน
รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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การปกครองทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 25
แหง และองคการบริหารสวนตําบล 51 แหง

2.5 ดานประชากร

ตารางที่ 2 . 3 แสดงจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ และจําแนกตามเพศ
(หนวย : คน)

ชวงอายุ
0-17 ป
18-25 ป
26-59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

ชาย
55,109
27,992
126,959
41,310
251,370

จํานวน (คน)
หญิง
51,689
26,983
128,259
50,907
257,838

รวม
106,798
54,975
255,218
92,217
509,208

ที่มา: ระบบสถิตทิ างทะเบียน กรมการปกครอง ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.3 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีจํานวนประชากรที่เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ
50.63 ของประชากรทั้งหมด และอยูในชวงอายุ 26-59 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.12

2.6 ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และขอมูลชาติพันธ

ดานศาสนา
ประชากรในจังหวัดชุมพรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 96.54 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ
2.02 และศาสนาคริสต รอยละ 1.44 โดยในจังหวัดชุมพรมี วัด จํานวน 238 แหง สํานักสงฆ 61 แหง มัสยิด 7 แหง
และโบสถคริสต 20 แหง ( ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร, ธันวาคม 2563)
ประเพณี วัฒนธรรม
จังหวัดชุมพรมีงานประเพณีและงานประจําปที่สําคัญ ซึ่งจัดในชวงเวลาตางกันตลอดป ไดแกงานเทศกาล
ลองแพพะโตะเชิงอนุรักษ ประเพณีปดทองเขาเจดียพระใหญ งานเปดโลกทะเลชุมพร ประเพณีไทยทรงดํา งานขึ้น
ผาพระราชทานหมพระปรางควัดประเดิมและงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาฆบูชา ประเพณี
ปดทองแกสินบนปขึ้นถ้ําเขาพลู ประเพณีวิ่งแหวกทะเลสูเกาะพิทักษ งานพิธีอัญเชิญผาพระราชทาน ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นหมพระบรมธาตุสวี งานวันสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราและจัดแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถวยและโลพระราชทาน ประเพณีสงตายาย
ทางสายน้ํา ประเพณีแหพระแขงเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล และถวยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแหงลุมน้ําหลังสวน
ประเพณี ล อยกระทง งานเทิ ด พระเกี ย รติ พ ลเรื อ เอกพระเจ า บรมวงศ เ ธอ พระองค เ จ า อาภากรเกี ย รติ ว งศ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร เปนตน
ดานการทองเที่ยว
จังหวัดชุมพรมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ไดแก อนุสรณสถานเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เกาะแกงตาง ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ หมูเกาะชุมพร
จุดชมวิวเขามัทรี พระบรมธาตุสวี ถ้ํารับรอ (เทพเจริญ) ถ้ําเขาพลู เขาดินสอ และแหลงทองเที่ยวชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตของ
ทองถิ่นแตกตางกัน เชน เกาะพิทักษ บานทอนอม บานทองตมใหญ (หมูบานมาน้ํา แหงเดียวในประเทศ)
รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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2.7 ดานสาธารณสุข

ตารางที่ 2.4 แสดงจํานวนหนวยบริการสาธารณสุข ภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดชุมพร

(หนวย:แหง)

จังหวัด
ชุมพร

โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ (แหง)
รพศ. รพท. รพช.
0

1

10

รพ.สต.

อื่นๆ

95

2

โรงพยาบาลสังกัดเอกชน (แหง)
3

ที่มา HDC Report กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 23 พ.ย.2563

หมายเหตุ. รพศ. = โรงพยาบาลศูนย
รพท. = โรงพยาบาลทั่วไป
รพ.สต. = โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพช. = โรงพยาบาลชุมชนอืน่ ๆ
จากตารางที่ 2.4 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ จํานวน 108 แหง โรงพยาบาลสังกัด
เอกชน จํานวน 3 แหง คลินิกแพทย 63 แหง คลินิกทันตแพทย 20 แหง มีแพทยจํานวน 580 คน ทันตแพทย 293 คน
พยาบาลวิชาชีพ 871 คน และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 10,840 คน
ตารางที่ 2.5 แสดงจํานวนประชากรตอแพทยรายจังหวัด
(หนวย : คน)

จังหวัด

แพทย

ชุมพร

561

ประชากร
509,208

ประชากรตอแพทย
907

ที่มา : ฐานขอมูลสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข https://hdcservice.moph.go.th/ ขอมูล ณ 21 พฤศจิกายน 2563

จากตารางที่ 2.5 สรุปไดวา จังหวัดชุมพร มีแพทยจํานวน 580 คน ประชากร 509,208 คิดเปนจํานวน
ประชากร จํานวน 907 คนตอแพทย 1 คน
ตารางที่ 2.6 แสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับแรกจากโรคตางๆ จังหวัดชุมพร
สาเหตุการตาย
1.ภาวะแทรกซอนปจจุบันแบบอืนทีเกิดหลัง
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
2.โรคชรา
3.หัวใจลมเหลว ไมระบุรายละเอียด
4.หัวใจลมเหลว
5.การติดเชื้อในกระแสเลือด

ชาย
159
87
82
57
47

จํานวน
หญิง
138
111
70
52
53

(หนวย:คน)

รวม
197
198
152
109
100

ที่มา : ฐานขอมูลสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข https://hdcservice.moph.go.th/ ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

จากตารางที่ 2.6 สรุปไดวา ประชากรในจังหวัดชุมพร เสียชีวิตจากโรคภาวะแทรกซอนปจจุบันอื่นที่เกิดหลัง
กลามเนื้อหัวใจตามเฉียบพลัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือโรคชรา หัวใจลมเหลวไมระบุรายละเอียด หัวใจลมเหลว
และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ตามลําดับ
รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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2.8 ดานการศึกษา

ตารางที่ 2.7 จํานวนนักเรียนนักศกึ ษาในระบบ จําแนกตามระดับชั้น ป พ.ศ. 2563
จังหวัด

ชุมพร

(หนวย:คน)

ระดับการศึกษา (คน)
อนุบาล

ประถม

ม.ตน

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

รวม

20,251

40,108

20,099

11,712

4,835

2,388

2,607

101,999

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.7 สรุปไดวา จํานวนนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ปการศึกษา
2563 มีจํานวน รวมทั้งสิ้น จํานวน 101,999 คน โดย จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษา
มีจํานวนนักเรียนมากที่สุด จํานวน 40,108 คน รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 20,099 คน
และระดับการศึกษาที่มีนักเรียนนอยที่สุด คือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีจํานวน 2,388 คน
ตารางที่ 2.8 สถานศึกษาในระบบ นอกระบบ จําแนกรายสังกัด รายจังหวัด ปการศึกษา 2561

(หนวย:จํานวน:แหง)

รายการสถานศึกษา (แหง)
ในระบบ
สพฐ. เอกชน

254

73

นอก
ระบบ

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทองถิ่น สํานักพุทธ ฯ กระทรวงการ สนง.ตํารวจ
ทองเที่ยว แหงชาติ

9

2

156

1

1

7

รวม

กศน.

9

512

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.8 สรุปไดวา จํานวนสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร สวนใหญอยูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 254 แหง คิดเปนรอยละ 49.61 รองลงมา คือ สังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จํานวน 156 แหง คิดเปนรอยละ 30.47 และสังกัดที่มีสถานศึกษานอยที่สุดคือ สํานักงาน
พระพุทธศาสนา จํานวน 1 แหง และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.20

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561-2562
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ปการศึกษา
2561
48.98
29.65
30.22
30.61
35.27

คาเฉลี่ย O-NET ม.6
ปการศึกษา
+เพิ่ม/-ลด
2562
43.54
-5.44
27.15
-2.50
25.08
-5.14
29.41
-1.2
36.37
-1.1

คิดเปนรอยละ
-11.11
-8.43
-17.01
-3.92
3.12

ที่มา : ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ขอมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.9 สรุปไดวา คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร จําแนกตามรายวิชา พบวา วิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงมากที่สุดคือ วิชาภาษาไทย รองลงมา คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา
วิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ

2.9 ดานแรงงาน

ตารางที่ 2.10 ภาวะการมีงานทําของประชากรในจังหวัดชุมพร ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
เพศ

ผูมีงานทํา (คน)

ผูวางงาน (คน)

(หนวย:คน)

กําลังแรงงาน (คน)

ชาย

169,689

355

170,044

หญิง

115,632

509

116,041

รวม

285,321

864

286,085

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.10 สรุปไดวา ผูมีงานทํา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.30 ของกําลัง
แรงงานทั้งหมด และเปนเพศหญิง รอยละ 40.40 ของกําลังแรงงานทั้งหมด มีผวู างงาน คิดเปน 0.30

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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ตารางที่ 2.12 จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ พ.ศ.2559-2563 ของจังหวัดชุมพร
จังหวัด
ชุมพร

2559
-

2560
-

2561
38,207

2562
39,585

(หนวย:คน)

2563
33,363

ทีม่ า : สํานักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.12 สรุปไดวา จังหวัดชุมพร มีจํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ป 2561
จํานวน 38,207 คน ป 2562 จํานวน 39,585 คน และป 2563 จํานวน 33,363 คน

2.10 ดานที่อยูอาศัย

ตารางที่ 2 . 13 แสดงจํานวนชุมชนผูมรี ายไดนอยของจังหวัด พ.ศ.2563
(หนวย:แหง:คน)

จังหวัด

ชุมพร

ชุมชนแออัด
จํานวน
ชุมชน ชุมชน ครัวเรือน

8

-

-

ชุมชนเมือง
ชุมชน

8

ครัวเรือน

-

ชุมชนชานเมือง

ครัวเรือนที่มีความ
ชุมชน ครัวเรือน มั่นคงในที่อยู
อาศัยและบานมี
สภาพคงทนถาวร

-

-

(ครัวเรือน)

956

ที่มา : สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาคใต ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.13 สรุปไดวา จังหวัดชุมพร มีชุมชนผูมีรายไดนอยของจังหวัด พ.ศ. 2563 จํานวน 8 ชุมชน
เปนชุมชนเมืองทั้ง 8 ชุมชน และครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร จํานวน 956
ครัวเรือน

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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2.11 ดานเศรษฐกิจและรายได

ผลิตภัณฑมวลรวม
ตารางที่ 2.14 แสดงการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
อัตราการขยายตัว GPP (รอยละ)
จังหวัด
ป 2561
ป 2562
ชุมพร
9.8
19.8
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากตารางที่ 2.14 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป 2561
รอยละ 9.8 และป 2562 รอยละ 19.8
ตารางที่ 2.15 แสดงผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2563
จังหวัด
บาทตอปี
ชุมพร

232,817

ที่มา: ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากตารางที่ 2.15 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2563 จํานวน
232,817 บาทตอป
ตารางที่ 2.16 แสดงรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนของจังหวัด พ.ศ.2558 – 2562
(หนวย:บาท)

จังหวัด

2558

2560

ชุมพร

29,306

28,759
ที่มา สํานักงานสถิติแหงชาติ

จากตารางที่ 2.16 สรุปไดวา รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนของจังหวัด ป พ.ศ.2558 จํานวน
29,306 บาท และป 2560 จํานวน 28,759 บาท
ตารางที่ 2.17 แสดงหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม พ.ศ. 2558 – 2562
จังหวัด
ชุมพร

วัตถุประสงคของการกูยืม
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใชจายในครัวเรือน
เพื่อใชทําธุรกิจทีไมใช
การเกษตร
เพื่อใชทําการเกษตร
เพื่อใชในการศึกษา
เพื่อใชซื้อ/เชาซื้อบานและที่ดิน
อื่นๆ

2558
199,747
79,101
29,758

2560
157,728
75,672
13,467

55,068
144
35,676
0.00

43,398
1,199
22,094
1,898

หมายเหตุ: หนี้อื่นๆ ไดแก หนี้จากการค้ําประกันบุคคลอื่น หนี้คาปรับหรือจายชดเชยคาเสียหายเปนตน
รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564

(หนวย:บาท)

2562

ที่มา สํานักงานสถิติแหงชาติ
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จากตารางที่ 2.17 สรุปไดวา หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ป พ.ศ. 2558 วัตถุประสงคของการกูยืม เพื่อใชจาย
ในครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.60 ของหนี้สินทั้งหมด รองลงมาเพื่อใชทําการเกษตร รอยละ 27.56 เพื่อใช
ซื้อ/เชาซื้อบานและที่ดิน รอยละ 17.86 เพื่อใชทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตร รอยละ 14.89 และ เพื่อใชในการศึกษา
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.07
หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ป 2560 วัตถุประสงคของการกูยืม เพื่อใชจายในครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
47.97 รองลงมาเพื่อใชทําการเกษตร 27.51 เพื่อใชซื้อ/เชาซื้อบานและที่ดิน 14 เพื่อใชทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตร
รอยละ 8.53 และเพื่อใชในการศึกษานอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.76

2.12 ดานภาคีเครือขาย

ตารางที่ 2.18 แสดงจํานวนองคกรภาคีเครือขาย
องคกร
องคกรสาธารณประโยชน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
องคกรสวัสดิการชุมชน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนสวัสดิการสังคม
สภาเด็กและเยาวชน
สภาองคกรคนพิการ
ขอศูนยบริการคนพิการทั่วไป
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุ (ศพอส.)
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)
โครงการบานมั่นคง (พอช.)
ขอมูลคลังปญญาผูสูงอายุ

จํานวน
66
69
78
78
7
22
36
78
1,478
2
269

ที่มา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษยจังหวัด ขอมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 2.18 สรุปไดวา จํานวนองคกรเครือขาย รวมทั้งหมด 705 แหง และอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (อพม.) จํานวน 1,478 คน

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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สวนที่ 3

สถานการณกลุม เปาหมายทางสังคมระดับจังหวัด

3.1 กลุมเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ป บริบูรณ)

ตารางที่ 3.1 แสดงสถานการณเด็ก จําแนกตามจังหวัด

จังหวัด

(1)
จํานวนเด็กที่
ไดรับเงิน
อุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด

ชุมพร

18,906

(หนวย:คน)

(2)
**จํานวนเด็ก
ที่มีพฤติกรรม
ไมเหมาะสม

(3)
เด็กที่ถูกทารุณ
กรรมทาง
รางกายจิตใจ
และทางเพศที่มี
การดําเนินคดี

(4)
เด็กที่อยูใน
ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว

(5)
เด็กที่ตงั้ ครรภ
กอนวัยอันควร
และไมพรอมใน
การเลี้ยงดู

101

3

576

44

หมายเหตุ (1) เด็กทีไ่ ดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาจาก สน.พมจ.ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(2) เด็กที่มพี ฤติกรรมไมเหมาะสม ที่มาจาก สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม
2563
**เด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม หมายถึง
1) ดืม่ เครือ่ งดืม่ ที่มีแอลกอฮอล สูบบุหรี่และตดสารเสพติดรายแรง เชน ยาบา ยาอี สารระเหย กัญชา เปนตน
2) มั่วสุมและทําความรําคาญใหกบั ชาวบาน
3) ติดเกมส และเลนการพนันตาง ๆ
4) มีพฤติกรรมทางเพศ
5) อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................
(3) เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางรางกายจิตใจและทางเพศที่มีการดําเนินคดี ที่มาจาก สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(4) เด็กที่อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่มาจาก สนง.พมจ.ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(5) เด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรและไมพรอมในการเลี้ยงดู ที่มาจาก ศูนย OSCC รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 3.1 สรุ ปไดว า สถานการณเ ด็กจังหวัด ชุมพร จํานวนเด็กที่ได รับ เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ย ง
ดูเด็กแรกเกิด จํานวน 18,906 คน เด็กที่อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีจํานวน 576 คน (ขอมูล : สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร) เด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม จํานวน 101 คน (ขอมูล : สถานพินิจคุมครองเด็กและ
เยาวชนจั ง หวั ด ชุ ม พร) เด็ ก ที่ ถู ก ทารุ ณ กรรมทางร า งกาย จิ ต ใจและทางเพศที่ มี ก ารดํ า เนิ น คดี จํ า นวน 3 คดี
(ขอมูล : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร) และเด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรและไมพรอมในการเลี้ยงดู จํานวน 44 คน
(ขอมูล : ศูนย OSCC โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2563
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3.2 กลุม เยาวชน (อายุ 18-25 ป)

ตารางที่ 3.2 แสดงสถานการณเยาวชน จําแนกตามจังหวัด
จังหวัด

ชุมพร

(๑)
**คดีอาชญากรรมที่มีเยาวชนเปน
ผูกระทําและถูกกระทํา

181

(หนวย:คน)

(๒)
เยาวชนที่ถกู ทารุณกรรม ทางรางกายจิตใจ
และทางเพศ

- ทางเพศ จํานวน 44 คน
- ทางรางกาย จํานวน 1 คน
- ทางจิตใจ จํานวน 32 คน
รวม 77 คน

หมายเหตุ (1) คดีอาชญากรรมทีม่ ีเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา ที่มาจาก สถานีตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ
ธันวาคม 2563
(2) เยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางรางกายจิตใจและทางเพศ ที่มาจาก ศูนย OSCC รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอมูล
ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 3.2 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีคดีอาชญากรรมที่มีเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา จํานวน
181 คน และเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม ทางรางกายจิตใจและทางเพศ จํานวน 77 คน
3.3 กลุมสตรี (หญิงที่มีอายุ 25ป-59ป)
ตารางที่ 3.3 แสดงสถานการณกลุมสตรี จําแนกตามจังหวัด

(หนวย:คน)

จังหวัด

ชุมพร

(1)
สตรีทถี่ ูกละเมิด ทาง
เพศ
7

(2)
สตรีที่ถูกทําราย
รางกาย จิตใจ
50

(3)
สตรีที่ถูกกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว
9

(4)
แมเลี้ยงเดี่ยว
ฐานะยากจนที่
ตองเลี้ยงดูบตุ ร
เพียงลำพัง
576

หมายเหตุ (1) สตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ ที่มาจาก ศูนย oscc โรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์ ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(2) สตรีที่ถกู ทํารายรางกาย จิตใจ ที่มาจากศูนย oscc โรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์ ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(3) สตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ที่มาจาก สนง.พมจ.ชุมพร ขอมูล ธันวาคม 2563
(4) แมเลีย้ งเดีย่ วฐานะยากจนที่ตองเลีย้ งดูบุตรเพียงลําพัง ที่มาจาก สนง.พมจ.ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(5) สตรีที่ถูกเลิกจาง/ตกงาน ที่มาจาก สํานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอมูล ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 3.3 สรุปไดวา สตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ มีจํานวน 7 คน สตรีที่ถูกทํารายรางกายจิตใจ จํานวน
50 คน สตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 9 คน และแมเลี้ยงเดี่ยวฐานะยากจนที่ตองเลี้ยงดูบุตร
เพียงลําพัง จํานวน 576 คน

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2563
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3.4 กลุม ครอบครัว

ตารางที่ 3.4 แสดงสถานการณกลุมครอบครัวจําแนกตามจังหวัด

จังหวัด

(๑)
ครอบครัว หยา
ราง

(๒)
ครอบครัวทีม่ ีคนใน
ครอบครัวกระทำความ
รุนแรงตอกัน

ชุมพร

954

12

(หนวย:ครอบครัว)

(๓)
ครอบครัว
แหวงกลาง

(๔)
ครอบครัว
ยากจน

668

2,937

หมายเหตุ (1) ครอบครัวหยาราง ที่มาจาก สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2563
(2) ครอบครัวที่มคี นในครอบครัวกระทําความรุนแรงตอกัน ที่มา ศูนย oscc โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอมูล
ณ ธันวาคม 2563
(3) ครอบครัวแหวงกลาง ที่มาจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อางอิงจาก ขอมูล จปฐ.ป2562
(4) ครอบครัวยากจน ที่มาจาก ระบบ TP Map ขอมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 3.4 สถานการณกลุมครอบครัว ครอบครัวหยาราง จํานวน 954 ครอบครัว ครอบครัวที่มี
คนในครอบครัวกระทําความรุนแรงตอกัน จํานวน 12 ครอบครัว และครอบครัวยากจน จํานวน 2,937 ครอบครัว

3.5 กลุมผูสูงอายุ (อายุ 60ปขึ้นไป)

ตารางที่ 3.5 แสดงสถานการณผูสูงอายุ จําแนกตามจังหวัด
(หนวย:คน)

(1)
ผูสูงอายุที่
ไดรับเบี้ย
ยังชีพ
จังหวัด

ชุมพร

80,227

(2)
ผูสูงอายุ
ที่ยังไมได
รับเบีย้ ยัง
ชีพ

11,818

(3)
ผูสูงอายุ
ชวยเหลือ
ตัวเอง
ไมได/ ไมมี
คนดูแล/
ไมมีรายได/
ผูปวย
เรื้อรัง ติด
บาน ติด
เตียง

221

(4)
ผูสูงอายุที่
ตองดํารง
ชีพดวย
การเรรอน
ขอทาน

12

(5)
(6)
ผูสูงอายุ ที่
ผูสูงอายุที่
ถูก กระทํา
รับภาระ
ความ รุนแรง ดูแลบุคคลใน
ทางราง กาย ครอบครัว
หรือ จิตใจ
เชน คน
พิการ ผูปวย
เรื้อรัง บุตร
หลาน และ
จิตเวช

-

-

หมายเหตุ (1) ผูสูงอายุทไี่ ดรับเบี้ยยังชีพ ที่มาจาก สนง.ทองถิน่ จังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(2) ผูสูงอายุที่ยังไมไ ดรับเบี้ยยังชีพ ที่มาจากสนง.ทองถิ่นจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(3) ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมได/ ไมมีคนดูแล/ไมมรี ายได/ผูปวยเรือ้ รังติดบาน/ติดเตียง ที่มาจาก
ระบบ TP Map ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(4) ผูสูงอายุที่ตอ งดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน ที่มาจากศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม
2563
(5) ผูสูงอายุที่ถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือจิตใจ ที่มาจาก สนง.พมจ.ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(6) ผูสงู อายุที่รับภาระดูแลบุคคลในครอบครัว เชน คนพิการ ผูปวยเรื้อรัง บุตรหลาน และจิตเวช
ทีม่ าจาก สนง.พมจ.ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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จากตารางที่ 3.5 สรุป ได วา จั งหวั ดชุมพร มีผูสูงอายุ จํานวน 92,045 คน ผูสูงอายุไดรับ เบี้ย ผูสูงอายุ
จํานวน 80,227 คน ไมไดรับเบี้ยผูสูงอายุ จํานวน 11,818 คน ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมได/ไมมีคนดูแล ไมมี
รายได/ผูปวยเรื้อรังติดบาน ติดเตียง จํานวน 221 คน ผูสูงอายุที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จํานวน 36
คน ไมมีผูสูงอายุที่ถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือจิตใจ และไมมีผูสูงอายุที่รับภาระดูแลบุคคลในครอบครัว
เชน คนพิการ ผูปวยเรื้อรัง บุตร หลาน และจิตเวช

3.6 กลุมคนพิการ

ตารางที่ 3.6.1 แสดงสถานการณคนพิการ จําแนกตามจังหวัด

(หนวย:คน)

จังหวัด

คนพิการที่มี
บัตรประจําตัว
คนพิการ

คนพิการที่ไดรับ
เบี้ยยังชพ

คนพิการที่ไม
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ

คนพิการมี
ความตอง
การกาย
อุปกรณ

คนพิการที่อย
คนเดียวตาม
ลําพัง/ไมมี
ผูดูแล/ถูก
ทอดทิ้ง

ชุมพร

12,038

11,357

681

66

0

ที่มาจาก ศูนยบริการคนพิการทั่วไปจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 3.6.1 สถานการณคนพิการ คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 12,038 คน คนพิการที่
ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 11,357 คน คนพิการที่ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 681 คน คนพิการมีความตองการกายอุปกรณ
จํานวน 66 คน และไมมีคนพิการที่อยูคนเดียวตามลําพัง/ไมมีผูดูแล/ถูกทอดทิ้ง
ตารางที่ 3.6.2 แสดงจํานวนคนพิการจําแนกตามสาเหตุความพิการ แยกรายจังหวัด

(หนวย:คน)

สาเหตุความพิการ
จังหวัด

ชุมพร

พันธุกรรม โรคติดเชื้อ

11

22

อุบัติเหตุ โรคอืน่ ๆ

113

299

ไมทราบ
สาเหตุ

มากกวา 1
สาเหตุ

รวม

138

60

643

ที่มาขอมูลจาก ศูนยบริการคนพิการ ณ ธันวาคม 2563

จากตาราง 3.6.2 สรุ ป ได ว า จั ง หวั ด ชุม พร มี จํา นวนคนพิก าร ป พ.ศ. 2563 จํา นวน 643 ราย เกิด จาก
พันธุกรรม จํานวน 11 ราย โรคติดเชื้อ จํานวน 22 ราย อุบัติเหตุ จํานวน 113 ราย โรคอื่นๆ 299 ราย ไมทราบสาเหตุ
จํานวน 138 ราย และมากกวา 1 สาเหตุ จํานวน 60 ราย

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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3.7 กลุมผูดอยโอกาส

ตารางที่ 3.7 แสดงสถานการณกลุมผูดอ ยโอกาส จําแนกตามจังหวัด
จังหวัด

คนไรที่พงึ่

ผูทําการ
ขอทาน

ชุมพร

131

17

(หนวย:คน)

ผูแสดง
กลุมชาติพันธุ/
ผูติดยาเสพติด
ความสามารถ ชนกลุมนอย

4

0

1,293

ผูติดเชื้อ
HIV

16

หมายเหตุ (1) คนไรที่พึ่ง ที่มาจาก ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(2) ผูทําการขอทาน ที่มาจากศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(3) ผูแสดงความสามารถ ที่มาจาก สนง.พมจ.ชุมพร ขอมูล ธันวาคม 2563
(4) กลุมชาติพันธ/ชนกลุมนอย ที่มาจาก สนง.สถิติ จ.ชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
(5) ผูติดยาเสพติด ที่มาจาก ที่ทาํ การปกครองจังหวัดชุมพร ขอมูล ธันวาคม 2563
(6) ผูติดเชื้อ HIV ที่มาจาก ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดชุมพร ขอมูล ปงบประมาณ 2563

จากตารางที่ 3.7 สรุปไดวา สถานการณกลุมผูดอยโอกาส ประเด็นผูติดยาเสพติด มีจํานวนมากที่สุด คือ 1,293
คน รองลงมา คนไรที่พึ่งจํานวน 131 คน ผูทําการขอทาน จํานวน 17 คน ผูติดเชื้อ HIV จํานวน 16 คน ผูแสดง
ความสามารถ จํานวน 4 คน และไมมีกลุมชาติพันธ/ชนกลุมนอย

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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สวนที่ 4

สถานการณเชิงประเด็นทางสังคมในระดับจังหวัด
4.1 สถานการณการคามนุษย

ตารางที่ 4.1 แสดงสถิติขอมูลการสัมภาษณคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ประจําปงบประมาณ 2556 - 2563
ผลการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ป
ไมเปนผูเสียหาย
เปนผูเสียหาย
ผลการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
2556
6
7
13
(เมียนมา)

2557

-

-

-

2558

248

96

344

2559

95

49

144

-

2560

150

56

206

-

2561
2562

30
69

11
19

41
88

76

2563
รวม

104
696

29
260

133
956

(ไทย 1
เมียนมา 4
ลาว 2)

3

13

13

13

4

4

1

1

(เมียนมา)

13

(เมียนมา)

89

92

41

133

10

(โรฮิงยา)

-

(เมียนมา
82
โรฮิงยา 10)

(โรฮิงยา)
(ไทย 1
ลาว9
เมียนมา 3)
(ลาว)
(เมียนมา)

(ไทย 2
เมียนมา
21
ลาว 15
โรฮิงยา 3)

ประสานพนักงานสอบสวนสงตอรับการคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหาย
จากการคามนุษยจ.ระนอง (เพศชาย) และบานศรีสรุ าษฎร (เพศหญิง)

ประสานพนักงานสอบสวนสงตอรับการคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจาก
การคามนุษยจ.ระนอง (เพศชาย) และบานศรีสรุ าษฎร (เพศหญิง)

ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2563

จากตารางที่ 4.1 วิเคราะหไดวา สถานการณการคามนุษยจังหวัดชุมพร ระหวางป 2556 – 2563 พบวา ผล
จากการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ป 2556 – 2560 และในป 2562 มีผูเสียหายจากการคามนุษยมากที่สุด
จํานวน 89 ราย ผูเสียหายฯ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และเปนสัญชาติเมียนมามากที่สุด และใน 2561 และป 2563
ไมมีผูเสียหายจากการคามนุษย

รายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร ประจําป 2564
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4.2 ความรุนแรงในครอบครัว

ตารางที่ 4.2.1 แสดงขอมูลผูกระทําและผูถูกกระทําความรุนแรงในจังหวัดชุมพร ปงบประมาณ 2563
ผูกระทํา

ที่

ที่อยู

รายละเอียดปญหาความรุนแรง

ผานชองทาง

1

ต.วังไผ อ.เมือง
จ.ชุมพร

ภรรยามีชายคนใหมแลวแยกกันอยูก ับสามี
อํานาจการปกครองบุตร

2

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

สามีเสพยาเสพติดจับภรรยาขังไวในหองแตไมไดทําราย
และขมขูดวยวาจา

3

ต.หาดทรายรี อ.เมือง ภรรยามีสามีใหมเลยแยงอํานาจการปกครองบุตร
จ.ชุมพร
ม.6 ต.ทะเลทรัพย อ. สามีขมขูจ ะทํารายภรรยาและพอแมของภรรยา
ปะทิว จ.ชุมพร

4

ผูถูกกระทํา

เลยแยง

5

ม.7ต.นาขา อ.หลังสวน
จ.ชุมพร

พี่เขยใชกําลังปลุกปล้ํา และขูไมใหบอก(สามีลูกสาวลุง)
ใคร

6

ม.1 ต.บางลึก อ.เมือง
จ.ชุมพร

สามีทํารายรางกายภรรยาเนื่องจากภรรยาติดสุราเวลา
เมาชอบทําลายสิ่งของ

ความสัมพันธ
ผูกระทําและ
ผูถูกกระทํา

เพศ

อายุ

เพศ

อายุ

ผูกระ
ทํา

ผูถูก
กระทํา

walk in

ชาย

40

หญิง

36

สามี

ภรรยา

มูลนิธิปวีณา

ชาย

27

หญิง

26

สามี

ภรรยา

walk in

ชาย

43

หญิง

29

สามี

ภรรยา

อปท.

ชาย

42

หญิง

29

สามี

ภรรยา

อปท.

ชาย

47

หญิง

17

สภ.เมืองชุมพร

ชาย

46

หญิง

48

พี่เขย
(สามีลูก
สาวลุง)
สามี

นอง
(ลกของ
นา)
ภรรยา

ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2563

จากตารางที่ 4.2.1 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 6 ราย อยูในพื้นที่
อําเภอเมืองจํานวนมากที่สุด คือ จํานวน 3 ราย รองลงมาคืออําเภอหลังสวน จํานวน 2 ราย และอําเภอปะทิว จํานวน 1
ราย ปญหาความรุนแรงสวนใหญ เพศหญิงเปนฝายถูกกระทําโดยสามี และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดชุมพร ไดรับแจงเหตุสถานการณความรุนแรงในครอบครัว จากทางโทรศัพท จํานวน 15 ครั้ง ซึ่งมีเจาหนาที่
แนะนําใหคําปรึกษา และดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตน และประสานเครือขายในพื้นที่ดําเนินการชวยเหลือ เชน
อาสาสมัครพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุษยในพื้น ที่ โดยมีศูน ยป ฏิบัติการปองกัน การกระทําความรุน แรงใน
ครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.) ติดตามสถานการณครอบครัวในดานตางๆ ตลอดการประสานใหความชวยเหลือ
ตารางที่ 4.2.2 แสดงขอมูลศูนยปฏิบัติการปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล(ศปก.ต.)
ที่
ศปก.ต.
ที่ตั้ง
ที่อยู
ประธานศูนย
เบอรโทร
1 ศปก.ต.ทะเลทรัพย ทต.ทะเลทรัพย ม.7 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว นายกเทศมนตรีตําบล
077 655080
จ.ชุมพร
ทะเลทรัพย
2 ศปก.ต.ดานสวี
อบต.ดานสวี
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข
นายสมชาติ
077 538143
4003 ต.ดานสวี อ.สวี จ.
เชาวนะปญจะ
ชุมพร
3 ศปก.ต.ครน
อบต.ครน
99 ม.4 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร นางนิวาพร จันทรอาภา 077 557139
4 ศปก.ต.นาสัก
อบต.นาสัก
1/2ม.3 ต.นาสัก อ.สวี
นางสุจิตรา อุสิทธิ์
077 613484
จ.ชุมพร
5 ศปก.ต.วิสัยเหนือ อบต.วิสัยเหนือ 49 ม.7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง นายชํานิ ปนลออ
077 510826
จ.ชุมพร
6 ศปก.นากระตาม
อบต.นากระตาม 157 ม.5 ต.นากระตาม
นายประทีป แสงจันทร 077 548070
อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ ธันวาคม 2563
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จากตารางที่ 4.2.2 สรุปไดวาจังหวัดชุมพรไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.)โดยเปนการยกระดับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีความพรอมและสมัครใจเปนศูนย
ปฏิบัติการดังกลวา จํานวน 6 แหง ซึ่งอยูในพื้นที่อําเภอสวี จํานวน 3 แหง อําเภอเมือง อําเภอปะทิว และอําทาแซะ
จํานวนละ 1 แหง มีภารกิจขับเคลื่อนและบังคับใช พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เกิด
ความชัดเจนเปนรูปธรรมสามารถติดตามสถานการณครอบครัวในดานตางๆ ตลอดเปนการประสานขอมูลดานครอบครัว
ในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับชาติ อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน และแนวทางใน
การสงเสริมและพัฒนางานดานครอบครัว

4.3 การใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน 1300

ตารางรูปภาพที่ 4.3 สถิติการใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน 1300

จากตารางรูปภาพ ที่ 4.3 สรุปไดวา สถิติการใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน 1300 จังหวัดชุมพร
ตั้งแต พฤศจิกายน 2563 – พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 675 กรณี แบงเปนชองทางการใหบริการ สายดวนจํานวนมาก
ที่ สุ ด จํ า นวน 675 ครั้ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 95.85 ของช อ งทางการให บ ริ ก ารทั้ ง หมด รองลงมาช อ งทาง website
Facebook และชองทาง Line ตามลําดับ พื้นที่ใหบริการอยูในเขตอําเภอเมืองมากที่สุด จํานวน 192 ครั้ง รองลงมา
พื้น อํา เภอท าแซะ อํา เภอหลังสวน อํ าเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอปะทิว อําเภอละแม และอําเภอพะโตะ เรีย ง
ตามลํ าดั บ กลุ มเปา หมาย เป น ผู ใหญ มากที่สุด จํานวน 315 คน รองลงมาเปนผูสูงอายุ และเปน เด็กและเยาวชน
ตามลําดับ สิทธิและบริการตามภารกิจกระทรวง เรื่องเบี้ยความพิการจํานวนมากที่สุด จํานวน 17 ราย รองลงมาเรื่อง
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จํานวน 11 ราย และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1 ราย ผลการใหความชวยเหลือ เจาหนาที่
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ใหคําปรึกษา จํานวน 489 กรณี ประสานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (โดยโทรศัพทและสงเอกสาร) ภายในกระทรวง
จํานวน 189 กรณี และภายนอกกระทรวง จํานวน 7 กรณี ใหบริการหนวยเคลื่อนที่เร็วโดย 1300 พม.ชุมพร จํานวน 2
ราย ประเด็นที่นาสนใจ เปนประเด็นปญหาครอบครัวยากจน จํานวน 200 ครั้ง รองลงมาเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และ
กฎหมาย จํานวน 89 ครั้ง คนเรรอน 29 ครั้ง ปญหาพฤติกรรมและความสัมพันธในครอบครัว มีจํานวนเทากัน ประเด็น
ละ 18 ครั้ง ประเด็นที่อยูอาศัย จํานวน 17 ครั้ง ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 16 ครั้ง ประเด็นผลกระทบ
โควิด จํานวน 14 ครั้ง ประเด็นสุขภาพจิต/จิตเวช จํานวน 7 ครั้ง ประเด็น ปญหาตั้งครรภในวัย รุน จํานวน 5 ครั้ ง
ประเด็นบุคคลสูญหาย จํานวน 4 ครั้ง และประเด็นที่นอยที่สุด คือประเด็นคามนุษย จํานวน 1 ครั้ง

4.4 สถานการณโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดชุมพร

ตารางที่ 4.1 รายงานสถานการณโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดชุมพร (ระลอกใหม)
ผูปวย
ยืนยัน
สะสม

รักษา
หาย(กลับ
บาน)
สะสม

รักษาในโรงพยาบาล
อาการไมรุนแรง

931

383

เสียชีวิต
สะสม

464

อาการรุนแรง
ปานกลาง
75

อาการรุนแรงมาก
6

3

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

จากตารางที่ 4.1 สรุปไดวา จังหวัดชุมพรมีผูติดเชื้อโควิด -19 (ระลอกใหม) สะสม จํานวน 931 คน รักษาหาย
(กลับบาน) สะสม จํานวน 383 คน เสียชีวิตสะสม จํานวน 3 คน รักษาในโรงพยาบาล จํานวน 552 คน
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สวนที่ 5

การวิเคราะหและจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด

(เปนการนําขอมูลในสวนที่ ๒-๔ มาวิเคราะหถึงสถานการณทางสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ)

5.1 สถานการณเชิงกลุม เปาหมายในพื้นที่จงั หวัดชุมพร

5.1.1 กลุมเด็ก
ตารางที่ 5.1.1 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมเด็ก
จํานวนเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) จํานวน 106,798 คน
(หนวย:คน)

ลําดับที่
1
2
3
4

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย
เด็กที่อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
จํานวนเด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม
เด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรและไมพรอมในการเลี้ยงดู
เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางรางกายจิตใจและทางเพศที่มีการ
ดําเนินคดี

จํานวน
กลุมเปาหมายตาม
ประเด็น
576
101
44
3

คิดเปนรอยละ
ของประชากร
เด็ก ทั้งหมด
ในเขตพืน้ ที่
0.54
0.09
0.04
0.002

จากตารางที่ 5.1.1 วิเคราะหไดวา ลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมเด็ก ประเด็นที่มี
จํานวนมากที่สุด คือ ประเด็นเด็กที่อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คิดเปนรอยละ 0.54 รองลงมาประเด็นจํานวนเด็กที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม รองลงมาประเด็นเด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรและไมพรอมในการเลี้ยงดู และประเด็นเด็กที่
ถูกทารุณกรรมทางรางกายจิตใจและทางเพศที่มีการดําเนินคดี มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.09 0.04 และ
0.002 ตามลําดับ
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5.1.2 กลุมเยาวชน
ตารางที่ 5.1.2 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมเยาวชน
จํานวนเยาวชน (อายุ 19 - 25 ป) จํานวน 48,920 คน
(หนวย:คน)

ลําดับที่
1
2
3
4

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย
คดีอาชญากรรมที่มีเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา
เยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
เยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ
เยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางรางกาย

(หนวย:คน)

คิดเปนรอยละ ของ
ประชากรเยาวชน
ทั้งหมดในเขตพืน้ ที่
จังหวัด
0.37
0.09
0.07
0.002

จํานวน
กลุมเปาหมาย
ตาม ประเด็น
181
44
32
1

จากตารางที่ 5.1.2 วิเคราะหไดวา ลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมเยาวชน
ประเด็นที่มากที่สุด คือประเด็น คดีอาชญากรรมที่มีเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา คิดเปนรอยละ 0.37 ของ
จํานวนเยาวชนทั้งหมด รองลงมาคือประเด็นเยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ประเด็นเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม
ทางจิตใจ และประเด็นที่เยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางรางกาย เปนประเด็นที่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.09 0.07
และ0.002 ตามลําดับ
5.1.3 กลุมสตรี
ตารางที่ 5.1.3 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมสตรี
จํานวนสตรี (อายุ 26-59 ป) 128,259 คน

ลําดับที่

1
2
3
4

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย

แมเลี้ยงเดี่ยวฐานะยากจนที่ตองเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง
สตรีที่ถูกทํารายรางกายและจิตใจ
สตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
สตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ

(หนวย:คน)

จํานวน
กลุมเปาหมาย
ตาม ประเด็น

คิดเปนรอยละ
ของประชากรสตรี
ทั้งหมดในเขตพื้นที่
จังหวัด

576
50
9
7

0.45
0.39
0.007
0.005

จากตารางที่ 5.1.3 วิเคราะหไดวา ลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมสตรี ประเด็นที่
มีความรุนแรงมากที่สุดคือประเด็นแมเลี้ยงเดี่ยวฐานะยากจนที่ตองเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง คิดเปนรอยละ 0.45 ของ
จํานวนสตรีทั้งหมดรองลงมาคือประเด็นสตรีที่ถูกทํารายรางกายและจิตใจ ประเด็นสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว และประเด็นสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ เปนประเด็นความรุนแรงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.39 0.007 และ
0.005 ตามลําดับ
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5.1.4 กลุมครอบครัว
ตารางที่ 5.1.4 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมครอบครัว
(จํานวนครัวเรือนตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จํานวน 240,321 ครัวเรือน)

ลําดับที่

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย

จํานวน
กลุมเปาหมาย
ตาม ประเด็น

(หนวย:คน)

คิดเปนรอยละ
ของจํานวน
ครอบครัว ทั้งหมด
ในเขตพื้นที่

1
2
3
4

ครอบครัวยากจน
2,937
1.22
ครอบครัวหยาราง
954
0.40
ครอบครัวแหวงกลาง
668
0.28
ครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทําความรุนแรงตอกัน
12
0.005
จากตารางที่ 5.1.4 วิเคราะหไดวา ลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมครอบครัว ประเด็นที่มีความ
รุนแรงมากที่สุด คือ ประเด็นครอบครัวยากจนคิดเปนรอยละ 1.22 ของจํานวนครอบครัวทั้งหมด รองลงมาคือ
ประเด็นครอบครัวหยาราง ครอบครัวแหวงกลาง และครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทําความรุนแรงตอกัน เปน
ประเด็นที่มีความรุนแรงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.40 0.28 และ 0.005 ตามลําดับ
5.1.5 กลุมผูสูงอายุ
ตารางที่ 5.1.5 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัดกลุมผูสูงอายุ
จํานวน ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จํานวน 92,217 คน

ลําดับที่

1
2
3
4
5

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุชวยเหลือตังเองไมได/ไมมีคนดูแล/ผูปวย
เรื้อรัง/ติดบานติดเตียง
ผูสูงอายุที่ถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือ
จิตใจ
ผูสูงอายุที่รับภาระดูแลบุคคลในครอบครัว เชนคน
พิการ ผูปวยเรื้อรัง บุตรหลาน และจิตเวช

(หนวย : คน)

จํานวน
กลุมเปาหมายตาม
ประเด็น

คิดเปนรอยละ ของ
จํานวนผูสูงอายุ
ทั้งหมดในเขตพื้นที่
จังหวัด

80,227
11,818
12

87.00
12.82
0.13

-

0.00

-

0.00

จากตารางที่ 5.1.5 วิเคราะหไดวา สถานการณผูสูงอายุ ประเด็นที่มากที่สุด คือประเด็นผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ย
ยังชีพ คิดเปนรอยละ 87.00 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด รองลงมาคือประเด็นผูสูงอายุที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ
ประเด็นผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมได/ไมมีคนดูแล/ผูปวยเรื้อรัง/ติดบานติดเตียง คิดเปนรอยละ 12.82 และ 0.13
ตามลําดับ
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ประเด็นที่ไมมีกลุมเปาหมายตามประเด็น คือประเด็นผูสูงอายุที่ถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือจิตใจ
และประเด็นผูสูงอายุที่รับภาระดูแลบุคคลในครอบครัว เชนคนพิการ ผูปวยเรื้อรัง บุตรหลาน และจิตเวช
5.1.6 กลุมคนพิการ
ตารางที่ 5.1.6 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมคนพิการ
จํานวนคนพิการ ที่มีบตั รประจําตัวคนพิการ จํานวน 12,038 คน

ลําดับที่

1
2
3
4

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย

คนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
คนพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ
คนพิการมีความตองการกายอุปกรณ
คนพิการที่อยูคนเดียวตามลําพัง/ไมมีผูดูแล/ถูกทอดทิ้ง

(หนวย:คน)

จํานวน
กลุมเปาหมาย
ตาม ประเด็น

คิดเปนรอยละ
ของจํานวนคน
พิการ ทั้งหมด
ในเขตพื้นที่

11,357
681
66
0

94.34
5.66
0.5
0.00

จากตารางที่ 5.1.6 วิเคราะหไดวา สถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร กลุมคนพิการ ประเด็นที่มากที่สุด
คือ ประเด็นคนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 94.34 จากจํานวนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
ทั้งหมด รองลงมาคือประเด็นคนพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ และประเด็นคนพิการมีความตองการกายอุปกรณ คิด
เปนรอยละ 5.66 และ 0.5 ตามลําดับ
ประเด็นที่ไมมีกลุมเปาหมายตามประเด็น คือประเด็นคนพิการที่อยูคนเดียวตามลําพัง/ไมมีผูดูแล/ถูก
ทอดทิ้ง
5.1.7 กลุมผูดอยโอกาส
ตารางที่ 5.1.7 แสดงผลการจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัด กลุมผูดอยโอกาส
จํานวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จํานวน 509,208 คน
(หนวย:คน)

ลําดับที่

ประเด็นสถานการณกลุมเปาหมาย

จํานวน
กลุมเปาหมายตาม
ประเด็น

1
2
3
4
5

คิดเปนรอยละ ของ
จํานวนประชากร
ทั้งหมดในเขตพื้นที่
จังหวัด

ผูติดยาเสพติด
1,293
0.25
คนไรที่พึ่ง
131
0.03
ผูทําการขอทาน
17
0.0033
ผูติดเชื้อ HIV
16
0.0031
ผูแสดงความสามารถ
4
0.0008
จากตารางที่ 5.1.7 วิเคราะหไดวา ลําดับความรุนแรงของสถานการณทางสังคมจังหวัดชุมพร กลุม
ผูดอยโอกาส ประเด็นที่มากที่สุด คือประเด็นผูติดยาเสพติด คิดเปนรอยละ 0.25 จากจํานวนประชากรทั้งหมดใน
เขตพื้นที่จังหวัดชุมพร รองลงมาคือ ประเด็นคนไรที่พึ่ง ผูทําการขอทาน ผูติดเชื้อ HIV และผูแสดงความสามารถ
คิดเปนรอยละ 0.03 0.0033 0.0031 และ0.0008 ตามลําดับ
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5.2 สถานการณเชิงประเด็นสําคัญในพื้นที่แตละจังหวัด เพิ่มเติมจากประเด็น 1) สถานการณการคา
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มนุษย 2) ความรุนแรงในครอบครัว 3) การใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน ๑๓๐๐ 4) สถานการณโรค
ติดเชื้อ COVID-19
5.2.1 สถานการณการคามนุษย
สถานการณการคามนุษยจังหวัดชุมพร ระหวางป 2560 – 2563 พบวา ผลจากการคัดแยกผูเสียหาย
จากการค า มนุ ษ ย จากป 2562 – 2556 ในป 2562 มี ผูเ สี ย หายจากการค ามนุ ษย ม ากที่ สุ ด จํ า นวน 89 ราย
ผูเสียหายฯ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และเปนสัญชาติเมียนมามากที่สุด และในป 2561และป 2563 ไมมี
ผูเสียหายจากการคามนุษย
5.2.2 ความรุนแรงในครอบครัว
ในป 2563 จังหวัดชุมพรมีผูถูกกระทําความรุนแรงมีครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทําความรุนแรงตอ
กัน จํานวน 12 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.005 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ปญหาความ
รุนแรงสวนใหญเพศหญิงเปนฝายถูกกระทําโดยสามี นอกจากนั้น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอบมนุษย
จังหวัดชุมพร ยังไดรับแจงเหตุสถานการณความรุนแรงในครอบครัว จากทางโทรศัพท อีกจํานวน 15 ครั้ง ซึ่งมี
เจาหนาที่แนะนําใหคําปรึกษา และดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตน และประสานเครือขายในพื้นที่ดําเนินการ
ช ว ยเหลื อ เช น อาสาสมั ครพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย และเครื อ ข า ย อปท.ในพื้ น ที่ โดยมี ศู น ย
ปฏิบัติการปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.) ติดตามสถานการณครอบครัวในดาน
ตางๆ ตลอดการประสานใหความชวยเหลือ
5.2.3 การใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน 1300
สถิ ติ การใหบ ริ การของศู นย ช ว ยเหลือสังคมสายดว น 1300 จังหวัดชุ มพร ตั้ งแต พฤศจิกายน 2563 –
พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 675 กรณี แบงเปนชองทางการใหบริการ สายดวนจํานวนมากที่สุด จํานวน 675 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 95.85 ของชองทางการใหบริการทั้งหมด พื้นที่ใหบริการอยูในเขตอําเภอเมืองมากที่สุด จํานวน 192
ครั้ง รองลงมาพื้นอําเภอทาแซะ อําเภอหลังสวน อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอปะทิว อําเภอละแม และอําเภอ
พะโต ะ เรี ย งตามลํ า ดั บ จํ า นวนมากที่ สุ ดไปหาน อยที่สุ ด กลุ มเปา หมาย เป น ผู ใหญม ากที่สุ ด จํา นวน 315 คน
รองลงมาเปนผูสูงอายุ และเปนเด็กและเยาวชน จํานวนนอยที่สุด สิทธิและบริการตามภารกิจกระทรวง เรื่องเบี้ย
ความพิการจํานวนมากที่สุด จํานวน 17 ราย รองลงมาเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จํานวน 11 ราย และเบี้ยยังชีพ
ผูสู งอายุ จํา นวน 1 ราย ผลการให ความชว ยเหลือ เจาหนาที่ใหคําปรึกษา จํานวน 489 กรณี ประสานสงตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (โดยโทรศัพทและสงเอกสาร) ภายในกระทรวง จํานวน 189 กรณี และภายนอกกระทรวง 7
กรณี ใหบริการหนวยเคลื่ อนที่เร็วโดย 1300 พม.ชุมพร จํานวน 2 ราย ประเด็นที่นาสนใจ เปนประเด็นปญหา
ครอบครัวยากจน จํานวน 200 ครั้ง รองลงมาเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมาย จํานวน 89 ครั้ง และประเด็นที่
นอยที่สุด คือประเด็นคามนุษย จํานวน 1 ครั้ง
5.2.4 สถานการณโรคติดเชือ้ COVID-19 จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรมีผูติดเชื้อโควิด -19 (ระลอกใหม) สะสม จํานวน 931 คน รักษาหาย (กลับบาน) สะสม
จํานวน 383 คน เสียชีวิตสะสม จํานวน 3 คน รักษาในโรงพยาบาล จํานวน 552 คน แยกเปนอาการไมรุนแรง
จํานวน 464 คน อาการรุนแรงปานกลาง จํานวน 75 คน และอาการรุนแรง จํานวน 6 คน
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สวนที่ 6

25

บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทสรุป
สถานการณเชิงกลุมเปาหมาย

สถานการณกลุมเด็ก ประเด็นเด็กที่อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เปนประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุด
รองลงมาประเด็นจํานวนเด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรและไมพรอมในการเลี้ยงดู
และจํานวนเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจและทางเพศที่มีการดําเนินคดี ซึ่งเรียงลําดับจากมากที่สุดไป
นอยที่สุด
สถานการณกลุมเยาวชน ประเด็นคดีอาชญากรรมที่มีเยาวชนเปนผูกระทําและถูกกระทํา เปน
ประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาประเด็นเยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ เยาวชนที่ถูกทารุณกรรมทาง
จิตใจ เยาวชนที่ถูกทารุณทางรางกาย เรียงตามลําดับประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุดไปนอยที่สุด
สถานการณกลุมสตรี ประเด็นที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือประเด็นแมเลี้ยงเดี่ยวที่มีฐานะยากจน
ที่ตองเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง รองลงมาประเด็นที่สตรีถูกทํารายรางกายและจิตใจ สตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว และสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ เรียงตามลําดับประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุดไปนอยที่สุด
สถานการณกลุมครอบครัว ประเด็นที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือประเด็นครอบครัวยากจน
รองลงมาครอบครัวหยาราง ครอบครัวแหวงกลาง และครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทําความรุนแรงตอกัน
เรียงตามลําดับประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุดไปนอยที่สุด
สถานการณกลุมผูสูงอายุ ประเด็นที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือประเด็นผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ย
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมได/ไมมีคนดูแล/ผูปวยเรื้อรัง/ติดบานติดเตียง
ผูสูงอายุที่ถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายและจิตใจ และผูสูงอายุที่รับภาระดูแลบุคคลในครอบครัวเชนคน
พิการ ผูปวยเรื้อรัง บุตรหลาน และจิตเวช เรียงลําดับตามประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุดไปหานอยที่สุด
สถานการณกลุมคนพิการ ประเด็นที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือประเด็นคนพิการที่ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ คนพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ คนพิการที่มีความตองการกายอุปกรณ และคนพิการที่อยูคนเดียวตามลําพัง/
ไมมีผูดูแล/ถูกทอดทิ้ง เรียงลําดับตามประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุดไปหานอยที่สุด
สถานการณกลุมผูดอยโอกาส ประเด็นที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือประเด็นผูติดยาเสพติด คน
ไรที่พึ่ง ผูทําการขอทาน ผูติดเชื้อ HIV และผูแสดงความสามารถ เรียงลําดับตามประเด็นที่มีจํานวนมากที่สุดไป
หานอยที่สุด

สถานการณเชิงประเด็น

สถานการณการคามนุษย ผลจากการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ป 2556 – 2563 ในป
2562 มีผูเสียหายจํานวนมากที่สุด เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และเปนสัญชาติเมียนมามากที่สุด ซึ่งในป
2561 และป 2563 ไมมีผูเสียหายจากการคามนุษย
สถานการณความรุนแรงในครอบครัว ป 2563 จังหวัดชุมพรมีครอบครัวที่มีคนในครอบครัว
กระทําความรุนแรงตอกัน จํานวน 12 ครัวเรือนปญหาความรุนแรงสวนใหญเพศหญิงเปนฝายถูกกระทําโดยสามี
และไดรับแจงจากทางโทรศัพท จํานวน 15 ครั้ง ซึ่งมีเจาหนาแนะนําใหคําปรึกษา และดําเนินการแกไขปญหาใน
เบื้องตน
สถานการณใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน 1300 สถิติการใหบริการของศูนย
ชวยเหลือสังคมสายดวน 1300 จังหวัดชุมพร ชองทางการใหบริการ คือสายดวน 1300 พื้นที่อําเภอเมืองมาก
ที่สุด กลุมเปาหมายเปนผูใหญ สอบถามบริการสิทธิและบริการเรื่องเบี้ยยังชีพความพิการมากที่สุด ผลการให
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ความชวยเหลือ เจาหนาที่ใหคําปรึกษา ประเด็นที่นาสนใจเปนประเด็นปญหาครอบครัวยากจน รองลงมาเรื่อง
สิทธิ สวัสดิการ และกฎหมาย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกํ า หนดรู ป แบบ ประเด็ น การรายงานสถานการณทางสั งคม สํานัก งานสงเสริม และสนับ สนุ น
วิชาการ 10 (สสว.10) ควรกําหนดประเด็นแตละหัวขอ ตั้งแตตนปงบประมาณ และแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทราบ เพื่อหนวยงานจะไดประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของและนํามาวิเคราะหขอมูลได
ละเอียดยิ่งขึ้น
2) ควรกําหนดขอมูลพื้นฐานและมาตรฐานการจัดเก็บขอมูล เพื่อเปนทิศทางเดียวกัน ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหควรนําไปใชเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณ
3) ปญหาในกลุมเด็กและเยาวชน โดยสวนใหญเกิดจากสภาพปญหาครอบครัว/สมาชิกในครอบครัว ควร
ใหความสําคัญกับการสงเสริม/พัฒนาสมาชิกผูเลี้ยงดูดูแลเด็ก
4) จํานวนผูสูงอายุติดเตียง ภาวะพึ่งพิง และถูกทอดทิ้งมากขึ้น นอกจากการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู สู งอายุ ที่ บ านแล ว ควรมี กลไกคุ ม ครองผู สู ง อายุ ที่อ ยู ในการดู แ ลของระบบเอกชน หรื อ การกํ า กั บ ควบคุ ม
สถานศึกษาผูดูแลผูสูงอายุ
5) ควรมีนโยบายขยายงานผูชวยคนพิการ/อาสาสมัครบริบาล ดวยระบบชุมชน เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ ลด
การติดเตียงและถูกทอดทิ้ง
6) งานฟนฟูและพัฒนา คนเรรอน case by case หรือระบบกลุม เพื่อการดูแลสุขภาพและอาศัยอยางถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพตามความถนัด

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติระดับจังหวัด
1) การวิเคราะหปญหา และสภาพที่มาของปญหา เพื่อแสวงหาภาคีสวนเกี่ยวของในการบูรณาการแกไข

ปญหา ทั้งหนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดชุมพร เรื่องการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ/สิ่งของ ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อแกไขปญหา สงเสริม สนับสนุน ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2) ผูบริหารใชขอมูลจากการวิเคราะห เปนตัวชี้วัดกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป และเปนขอมูลในการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจังหวัด
3) สวนกลาง/สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ จัดทําระบบในการจัดเก็บขอมูล เปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกจังหวัด เพื่อประโยชนในการเรียกใชขอมูลและวิเคราะหเบื้องตนจากระบบได
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