
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี 2560 

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงราย 

 จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี 2560 ตามรายงานสถานการณ์ทางสังคม (สคจ.) 
ปี 2560 ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหาทางสังคมของจังหวัดเชียงราย 
วิเคราะห์และน าเสนอปัญหาทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมแบบบูรณาการ
ในจังหวัดเชียงราย เป็นการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง กลุ่มเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในส่วนของการขอความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 143 แห่ง สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ จ านวน 125 แห่ง คิดเป็น 87.41 % จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้จากการส ารวจ รวบรวมและ
บันทึกข้อมูลผ่านทางโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมประมวลผล 

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ส่วนที่ 1 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไประดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานในพ้ืนที่และบันทึกผ่านทาง
โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์และชี้ให้เห็นสถานการณ์ในภาพรวม ดังนี้ 

 1. โครงสร้างประชากร (ตามฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ ) จังหวัดเชียงราย มีประชากร 
1,282,544 คน เป็นเพศชาย 626,784 คน เพศหญิง 655,760 คน  

 

 

 

อายุ 0 - 18 ปี
21%

อายุ 18 - 25 ปี
11%

อายุ 25 - 60 ปี
53%

อายุ 60 ปีขึน้ไป
15%

1. แผนภูมิแสดงสัดส่วนประชากรจังหวัดเชียงราย 
จ าแนกตามช่วงอายุ 



ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรเด็ก (จ าแนกตามช่วงอายุ) 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ประชากร ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จ าแนกตาม
เพศฯ 

คน 626,784 655,760 1,282,544 100 

เด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ฯ 

คน 126,278 119,617 245,895 19.17 

เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุแรกเกิด - 5 ปี) คน 38,532 36,148 74,680 5.82 

เด็กวัยเรียนตามกรศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 ปีขึ้นไป - 
15 ปี) 

คน 65,688 62,352 128,040 9.98 

เด็กวัยเรียน (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป - 18 ปีบริบูรณ์) คน 22,058 21,117 43,175 3.37 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรเยาวชน (อายุ 18 – 25 ปี) 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
เยาวชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 25 ปีบริบูรณ์ฯ คน 59,989 60,292 120,281 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 25 -60 ปี) 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 

วัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป – 60 ปีบริบูรณ์ ฯ คน 298,075 314,775 612,850 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์ฯ 
คน 82,534 93,393 175,927 

อายุ 60 ขึ้นไป - 70 ปีบริบูรณ์ คน 52,583 57,497 110,080 
อายุ 70 ขึ้นไป - 80 ปีบริบูรณ์ คน 20,689 23,542 44,231 
อายุ 80 ขึ้นไป – 90 ปีบริบูรณ์ คน 8,198 10,977 19,175 
อายุ 90 ขึ้นไป - 100 ปีบริบูรณ์ คน 1,037 1,331 2,368 

อายุ 100 ปีขึ้นไป คน 27 46 73 



ตารางท่ี 5 จ านวนคนพิการที่จดทะเบียน (จ าแนกตามเพศ ลักษณะของความพิการ) 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
คนพิการที่จดทะเบียนจ าแนกตามเพศ  คน 20,202 17,297 37,499 
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว คน 8,814 7,802 16,616 
ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย คน 5,932 5,137 11,069 
ทางการเห็น คน 1,508 1,333 2,841 
ทางสติปัญญา คน 1,635 1,405 3,040 
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม คน 1,232 876 2,108 
ออทิสติก คน 125 23 148 
ทางการเรียนรู้ คน 51 26 77 
พิการมากกว่า 1 ประเภท คน 905 695 1,600 

 

2. ด้านการศึกษา 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผู้เรียนในสถานศึกษารัฐ / เอกชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ /เอกชน จ าแนกตาม
เพศ  

คน 47,530 49,312 96,842 

ประถมศึกษา คน 17,989 16,827 34,816 
มัธยมศึกษา คน 11,454 11,102 22,556 
วิทยาลัย (ปวช. / ปวส.) คน       
มหาวิทยาลัย คน 7,765 12,500 20,265 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คน 10,273 8,861 19,134 

 จากตารางที่  6 จ านวนผู้ เรียนในสถานศึกษาของรัฐ  / เอกชน จ านวน 96,842 คน แยกเป็น
ประถมศึกษา จ านวน 34,816 คน มัธยมศึกษา จ านวน 22,556 คน มหาวิทยาลัย จ านวน 20,265 คน และ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 19,134 คน  

หมายเหตุ จ านวนผู้เรียนในวิทยาลัย (ปวช. / ปวส.) ไม่ทราบจ านวน 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

 ค านิยาม ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้า
และบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ แหล่งที่มาหนึ่งๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วย
ทรัพยากรของชาติใด 

 

จ านวนเศรษฐกิจชุมชน 6,765 แห่ง แยกเป็น 

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   1,753 แห่ง   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1,751 แห่ง 
วิสาหกิจชุมชน    3,127 แห่ง   สหกรณ์ชุมชน    134   แห่ง 
วิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม       0 แห่ง 
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แผนภูมิแสดงจ านวนเศรษกิจชุมชน จ าแนกตามประเภท 

(แห่ง)



4. ด้านแรงงาน 
 ผู้มีงานท า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้ท างานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผล ค่าตอบแทน ที่เป็นเงินสดหรือสิ่งของ มีจ านวนผู้มีงานท าทั้งจังหวัด 633,262 คน 
 
 ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า แต่ได้หางานสมัคร
งาน หรือรอการบรรจุ มีจ านวนผู้ว่างงานทั้งจังหวัด 3,832 คน 
 

 
 
 ผู้มีประกันสังคม หมายถึง คนสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตของตนเอง โดยผู้ประกันตนมีหน้าที่
จ่ายเงินสมทบเจ้ากองทุนประกันสังคมเพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่ดี และมีรายได้อย่ างต่อเนื่อง   
มีจ านวนผู้มีประกันสังคมทั้งจังหวัด 111,912 คน 
 
 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในการท างาน หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ท างานโดยใช้
ก าลังกายหรือความรู้ ด้วยประสงค์ ค่าจ้าง หรือประโยชน์ใดและได้รับใบอนุญาตในการท างาน พบว่ามีจ านวน
คนต่างด้าว จ านวน 24,209 คน 
5. ด้านสุขภาพ 
 สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะ       
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบกิจการอ่ืน ด้วยการผ่าตัด ฉีดยา       
หรือฉีดสารใด ๆ หรือด้วยการใช้กรรมวิธี ซึ่งเป็นกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลปะ โดยกระท าเป็นปกติธุระ           
ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจ        
การขายยาโดยเฉพาะ 
 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 412 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 119 คน เพศหญิง 293 คน 
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6. ด้านการเมืองการปกครอง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย พ.ศ. 2542  
 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากฐานข้อมูลส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย) มีจ านวน 144 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาล (เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร) จ านวน 73 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 70 แห่ง 
 
7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 จ านวนรายงานฐานความผิดคดีอาญาทั้งจังหวัด จ านวน 6,067 คดี เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ จ านวน 272 คดี คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน 709 คดี คดีที่น่าสนใจ จ านวน 332 คดี 
คดียาเสพติด จ านวน 3,323 คดี  
 จ านวนการเกิดอุบัติภัยในรอบปี จ านวน 2,138 ครั้ง มีการเกิดภัยธรรมชาติในรอบปี จ านวน 182 ครั้ง 
มีครัวเรือนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จ านวน 29,823 ครัวเรือน และค่าเสียหายที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 52,651,006 บาท 
 
8. ด้านอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- จ านวนของกลุ่มวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น     17 กลุ่ม 
- จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน   953 เรื่อง 
- จ านวนงานประเพณีประจ าปี     28 เหตุการณ์ 

 
- จ านวนศาสนาสถาน 1,314 แห่ง จ าแนกเป็น วัด 1,122 แห่ง โบสถ์ 170 แห่ง มัสยิด 20 แห่ง และอ่ืนๆ      1 
แห่ง 
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แผนภูมิ  แสดงจ านวนศาสนาสถาน (แห่ง)

ทัง้หมด 1,314 แหง่



 
- จ านวนผู้น าทางศาสนา 5,703 รูป จ าแนกเป็นพระสงฆ์ 5,511 รูป นักบวช (บาทหลวง) 170 รูป โต๊ะอิหม่าม 
20 รูป และอ่ืน ๆ 2 รูป 
9. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
จ านวนปริมาณขยะต่อวัน 1,180 ตัน  
จ านวนแหล่งก าจัดขยะ 90 แห่ง 
จ านวนบ่อท้ิงขยะ 135 แห่ง 
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จ านวนทัง้หมด 5,703 รูป

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ปริมาณขยะตอ่วนั 1,180 ตนั แหลง่ก าจดัขยะ 90 แหง่ บอ่ทิง้ขยะ 135 แหง่

แผนภูมิแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม



10. ด้านทุนทางสังคม 
ตารางแสดงจ านวนอาสาสมัคร จ าแนกตามประเภท รวม 21,052 คน 

ล าดับ ประเภทอาสาสมัคร จ านวน 
1 อาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)  
2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
3 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 12,771 
4 อาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.)  
5 อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 6,404 
7 อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) 124 
8 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 1,753 

 บุคคลส าคัญที่เป็นทุนทางสังคม ฯ ปราชญ์ชาวบ้าน มีจ านวน 2,880 คน จ านวนกลุ่มองค์ภาคประชา
สังคม / องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGOs) จ านวน 21,052 คน แหล่งเรียนรู้ / ศูนย์การเรียนรู้ สังกัดรัฐ       
142 แห่ง และสังกัดเอกชน 24 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ (สคจ.) 
 

1. สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ที่อยู่อาศัยจริง ณ วันที่เก็บบันทึก 
 
ตารางแสดงจ านวนเด็กจ าแนกตามเพศและช่วงวัย 

ที ่ รายการข้อมูล 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
 เด็กอายุแรกเกิด - 18 ปีบริบูรณ์ ท่ีอาศัยอยู่จริงฯ 108,854 102,987 211,841 100.00 

1 เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุแรกเกิด - 5 ปี) 73,116 68,596 141,712 66.90 

2 เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (6 - 15 ปี) 18,856 18,605 37,461 17.68 

3 เด็กวัยเรียน (16 - 18 ปีบริบูรณ์) 16,882 15,786 32,668 15.42 

 
จากตารางดังกล่าว เด็ก หมายถึงผู้มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 18 ปี มีจ านวนทั้งหมด 

211,841 คน เป็นเพศชาย 108,854 คน เพศหญิง 102,987 คน แยกตามช่วงวัยใน 3 ช่วงวัย ได้แก่ 
1. เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุแรกเกิด - 5 ปี) จ านวน 141,712 คน (เพศชาย 73,116 คน เพศหญิง 68,596 คน) 
2. เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (6 - 15 ปี) จ านวน 37,461 คน (เพศชาย 18,856 คน เพศหญิง 18,605 คน) 
3. เด็กวัยเรียน (16 - 18 ปีบริบูรณ์) จ านวน 32,668 คน (เพศชาย 16,882 คน เพศหญิง 15,786 คน) 
 
ตารางแสดงสถานะความเป็นอยู่ของเด็ก 

ที ่ รายการข้อมูล 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1 อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 983 1,009 1,992 0.94 
2 อยู่คนเดียวตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทื้ง 63 54 117 0.06 
3 ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่

เหมาะสมฯ 
426 492 918 0.43 

4 ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ฯ 

275 293 568 0.27 

 
 จากตารางดังกล่าว สถานะความเป็นอยู่ของเด็กพบว่าส่วนใหญ่ เด็กอยู่กับครอบครัวยากจน / 
ยากล าบาก จ านวน 1,992 คน รองลงมาคือเด็กที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ จ านวน 
918 คน เด็กที่ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯ จ านวน 568 คน และเด็กที่อยู่คนเดียว
ตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทื้ง จ านวน 117 คน 
 
 



ตารางเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ที ่ รายการข้อมูล 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1 มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 156 16 172 0.08 
2 ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 239 46 285 0.13 
3 ติดยาเสพติด 117 3 120 0.06 
4 ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 188 17 205 0.10 
5 ติดการพนันต่างๆ 9 2 11 0.01 

 
 จากตาราง เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสูงสุด คือ ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 285 คน 
รองลงมาคือ ติดเกมส์ จ านวน 205 คน มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 172 คน ติดยาเสพติด 
จ านวน 120 คน และสุดท้าย ติดการพนันต่างๆ จ านวน 11 คน 
 
ตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาของเด็ก 

ที ่ รายการข้อมูล 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1 เด็กที่ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวฯ 4 5 9 0.00 
2 เด็กทีเ่ป็นผู้กระท าความรุนแรงตอ่ผู้อื่นฯ 10 2 12 0.01 
3 เด็กที่ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรไมพ่ร้อมในการเลีย้งดบูตุร         
4 เด็กที่ถกูบงัคบัใช้แรงงาน 8 8 16 0.01 
5 เด็กที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน  11 6 17 0.01 

 
 จากตาราง สถานการณ์ปัญหาของแด็ก พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 

จ านวน 17 คน เด็กที่ถกูบงัคบัใช้แรงงาน จ านวน 16 คน เด็กที่เป็นผู้กระท าความรุนแรงตอ่ผู้อื่นฯ จ านวน 12 คน และ

สดุท้ายเด็กที่ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวฯ จ านวน 9 คน 

 
 เด็กพิการ มีจ านวนเด็กที่จดทะเบียนคนพิการ จ านวน 2,951 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 1,916 คน 
ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 1,035 คน และพบว่ามีเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อ่ืน ๆ) 
จ านวน 76 คน 

 ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก จ านวน 91 แห่ง 

 

 



2. สถานการณ์เยาวชน (อายุ 18 – 25 ปี) ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 

แผนภูมิแสดงจ านวนเยาวชน จ าแนกตามเพศ 

 

ตารางแสดงสถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน 
สถานะความเป็นอยู่ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 598 640 1,238 1.71 
อยู่คนเดียวตามล าพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง 12 3 15 0.02 
ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม 142 133 275 0.38 
ดูแลบุคคลในครอบครัว อาท ิเด็ก ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ฯ 157 142 299 0.41 
เยาวชนที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามล าพัง     

 จากตารางสถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเยาวชนที่อยู่กับครอบครัวยากจน / 
ยากล าบาก จ านวน 1,238 คน เยาวชนที่ดูแลบุคคลในครอบครัว อาท ิเด็ก ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ฯ จ านวน 299 
คน เยาวชนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จ านวน 275 คน และสุดท้ายเยาวชนที่อยู่คน
เดียวตามล าพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จ านวน 15 คน 
ตารางแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเยาวชน 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 230 84 314 0.43 
ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 220 74 294 0.41 
ติดยาเสพติด 167 26 193 0.27 
ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 216 20 236 0.33 
ติดการพนันต่างๆ 54 12 66 0.09 

 จากตาราง เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสูงสุดคือ มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 
314 คน รองลงมา ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 294 คน และสุดท้าย ติดเกมส์ จ านวน 236 คน 

36,136

36,135

เพศชาย 36,318 คน เพศหญิง 36,135



 
ตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาของเยาวชน 

สถานการณ์ปัญหาของเยาวชน ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
เยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน  4 0 4 0.01 

เยาวชนที่ถกูบงัคบัใช้แรงงาน  4 2 6 0.01 

 จากตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาของเยาวชน พบว่ามี เยาวชนที่ถกูบงัคบัใช้แรงงาน จ านวน 6 คน และ

เยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 4 คน 

 
 เยาวชนพิการ มีจ านวนเยาวชนที่จดทะเบียนแล้ว จ านวน 2,990 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 2,975 
คน ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 15 คน และพบว่ามีเยาวชนที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม 
อ่ืน ๆ) จ านวน 27 คน 
 ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเยาวชน 56 แห่ง 
 
3. สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุ 25 -60 ปี) 
 วันแรงงานหมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 60 ปี มีจ านวน 383,819 คน เป็นเพศชาย 185,543 คน 
เพศหญิง 198,276 คน  

 
ตารางแสดงสถานะความเป็นอยู่วัยแรงงาน 

สถานะความเป็นอยู่ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 2,130 2,062 4,192 1.09 
อยู่คนเดียวตามล าพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง 197 129 326 0.08 
ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ 932 1,046 1,978 0.52 
ดูแลบุคคลในครอบครัว อาท ิเด็ก ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ฯ 0 0 0 0.00 

 จากตารางแสดงสถานะความเป็นอยู่วัยแรงงาน พบว่าส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 
จ านวน 4,192 คน รองลงมา ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ จ านวน 1,978 คน          และ
สุดท้าย อยู่คนเดียวตามล าพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จ านวน 326 คน 

48%52%

ชาย

หญิง



ตารางวัยแรงงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 201 34 235 0.06 
ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 715 125 840 0.22 
ติดยาเสพติด 304 36 340 0.09 
ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 62 24 86 0.02 
ติดการพนันต่างๆ 161 108 269 0.07 

 

 จากตารางวัยแรงงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานที่ติดเหล้า/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 840 คน รองลงมาเป็นวัยแรงงานติดยาเสพติด จ านวน 340 และสุดท้าย เป็นวัยแรงงานที่
ติดการพนันต่างๆ จ านวน 269 คน ตามล าดับ 

 วัยแรงงานที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน มีจ านวน 12 คน เพศชาย 6 คน เพศหญิง 6 คน 

 วันแรงงานพิการ มีจ านวนแรงงานที่จดทะเบียนคนพิการ จ านวน 11,948 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ 11,074 
คน ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 874 คน และพบว่า มีวัยแรงงานพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ จ านวน 291 
คน 

 ศูนย์เรียนรู้ส าหรับวัยแรงงาน 23 แห่ง 

4. สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 69 ปีขึ้นไป) 

ตารางแสดงจ านวนผู้สูงอายุแบ่งตามช่วงวัย 

ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่จริง  ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

อายุ 60 ปีขึ้นไป - 70 ปีบริบูรณ์ 43,341 45,746 89,087 62.90 
อายุ 70 ปีขึ้นไป - 80 ปีบริบูรณ์ 16,684 17,980 34,664 24.47 
อายุ 80 ปีขึ้นไป - 90 ปีบริบูรณ์ 7,107 8,763 15,870 11.20 
อายุ 90 ปีขึ้นไป - 100 ปีบริบูรณ์ 889 1,096 1,985 1.40 
อายุ 100 ปีขึ้นไป 15 21 36 0.03 

 

  จากตารางแสดงจ านวนผู้สูงอายุแบ่งตามช่วงวัย วัยผู้สูงอายุ คือ วัยชราหมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
มีจ านวน 141,642 คน โดยช่วงที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป - 70 ปีบริบูรณ์ 
จ านวน 89,087 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป - 80 ปีบริบูรณ์ จ านวน 34,664 คน ผู้สูงอายุที่
มีอายุ 80 ปีขึ้นไป - 90 ปีบริบูรณ์ จ านวน 15,870 คน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป - 100 ปีบริบูรณ์ จ านวน 
1,985 คน และผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จ านวน 36 คน 



ตารางแสดงสถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

สถานะความเป็นอยู่ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 1,716 1,414 3,130 2.21 
อยู่คนเดียวตามล าพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง 241 262 503 0.36 
ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ 488 455 943 0.67 
ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการฯ 282 312 594 0.42 
ผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูหลาน ตามล าพัง 233 288 521 0.37 

 

 จากตารางแสดงสถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก มีมากที่สุด จ านวน 3,130 คน รองลงมาได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่
เหมาะสมฯ จ านวน 943 คน ผู้สูงอายุที่ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการฯ มีจ านวน 594 
คน ผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูหลาน ตามล าพัง จ านวน 521 คน และสุดท้าย ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล าพัง/ ไม่มี
ผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จ านวน 503 คน 

ตารางผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 23 7 30 0.02 
ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 115 35 150 0.11 
ติดยาเสพติด 16 4 20 0.01 
ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 3 0 3 0.00 
ติดการพนันต่างๆ 94 55 149 0.11 

 
 จากตารางผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน 150 คน รองลงมาได้แก่ ติดการพนันต่างๆ จ านวน 149 คน มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 
จ านวน 30 คน ติดยาเสพติด จ านวน 20 คน และติดเกมส์ จ านวน 3 คน 
ตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  

สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 23 7 30 0.02 
ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 115 35 150 0.11 
ติดยาเสพติด 16 4 20 0.01 
ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 3 0 3 0.00 
ติดการพนันต่างๆ 94 55 149 0.11 



ตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ / ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

การได้รับเบี้ยยังชีพ 56,002 62,977 118,979 100.00 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 54,677 60,730 115,407 97.00 
ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,325 2,247 3,572 3.00 

 
 ผู้สูงอายุที่พิการที่จดทะเบียน จ านวน 14,873 คน ได้รับเบี้ยคนพิการ 13,654 คน ไม่ได้รับเบี้ยคน
พิการ 1,219 คน และผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ จ านวน 348 คน  ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
จ านวน 81 แห่ง 
 
5. สถานการณ์ครอบครัว 
 ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ช่วยกันดูแลรักษาและออกค่าใช้จ่าย ในบ้าน
ร่วมกัน นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็นรากฐานหรือสถาบันที่ส าคัญของสังคมในการให้การศึกษาอบรมสั่งสอน
เลี้ยงดู และสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แก้สมาชิกที่อาศัยร่วมกัน ตั้งแต่ยังเด็กจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่     
ที่สมบูรณ ์
 ครอบครัวที่มีอยู่จริง ณ วันจัดเก็บข้อมูล 263,134 ครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว 89,428 ครอบครัว 
และเป็นครอบครัวขยาย 100,352 ครอบครัว 
 

 
 รูปแบบหรือองค์ประกอบของครอบครัวที่พบมากที่สุดคือ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 10,407 
ครอบครัว รองลงมา ครอบครัวที่อยู่ล าพังคนเดียว จ านวน 4,814 ครอบครัว ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพังกับคู่สมรส จ านวน 4,352 ครอบครัว ครอบครัวแหว่งกลาง จ านวน 2,577 ครอบครัว และครอบครัวเพศ
เดียวกัน จ านวน 401 ครอบครัว 

ครอบค รัวที่ อยู่ ล าพังคนเดียว

ครอบค รัวที่ มี ผู้ สูงอายุอยู่ ตามล า พังกับคู่…

ครอบค รัวแหว่ งกลาง

ครอบค รัว เลี ย้ ง เดี่ ยว

ครอบค รัว เพศเดียวกัน

4,814

4,352

2,577

10,407

401

แผนภูมิแสดงรูปแบบหรือองค์ประกอบของครอบครัว



ตารางแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของครอบครัว 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวม คิดเป็น % เทียบกับ
จ านวนครอบครัว 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 127 0.05 
ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,517 0.58 
ติดยาเสพติด 195 0.07 
ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 102 0.04 
ติดการพนันต่างๆ 165 0.06 

 

 จากตารางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครอบครัวสูงสุด คือ ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 
1,517 ครอบครัว รองลงมา ติดยาเสพติด จ านวน 195 ครอบครัว ติดการพนันต่างๆ จ านวน 165 ครอบครัว 
มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 127 ครอบครัว และติดเกมส์ จ านวน 102 ครอบครวั 

ครอบครัวที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 0 ครอบครัว 

ครอบครัวที่มีการกระท าความรุนแรงต่อกัน จ านวน 78 ครอบครัว 

6. สถานการณ์ชุมชน 

ชุมชน คือ หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีชุมชนที่มีอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล จ านวน 19,648 ชุมชน 
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บทที่ 4 
สรุปสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงราย 

 จากการศึกษาผลการส ารวจข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี 2560 ซึ่ง
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่  ข้อมูลทั่วไประดับจังหวัด 
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานในระดับจังหวัด โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพ้ืนที่ อปท. เก็บข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รวบรวมและ
บันทึกข้อมูล สามารถเรียงล าดับข้อมูลระดับสถานการณ์สังคมมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้ดังนี้ 
 1. สถานการณ์เด็ก 
     1) ประเด็นเด็กท่ีอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก จ านวน 1,992 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของ
เด็กท่ีอาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     2) ประเด็นเด็กท่ีอยู่อาศัยไม่ม่ันคง / สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จ านวน 918 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.43 ของเด็กที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     3) ประเด็นเด็กที่ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จ านวน 568 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.27 ของเด็กที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 

2. สถานการณ์เยาวชน 
     1) ประเด็นเยาวชนที่อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก จ านวน 1,238 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 
ของเยาวชนที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     2) ประเด็นเยาวชนที่ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ านวน 299 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.41 ของเยาวชนที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     3) ประเด็นเยาวชนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง / สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จ านวน 275 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.38 ของเยาวชนที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 

3. สถานการณ์วัยแรงงาน 
     1) ประเด็นวัยแรงงานที่อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก จ านวน 4,192 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.09 ของวัยแรงงานที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     2) ประเด็นวัยแรงงานที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง / สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จ านวน 1,978 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.52 ของวัยแรงงานที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     3) ประเด็นวัยแรงงานที่อยู่คนเดียวตามล าพัง / ไม่มีผู้ดูแล / ถูกทอดทิ้ง จ านวน 326 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.08 ของวัยแรงงานที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 

4. สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
     1) ประเด็นผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก จ านวน 3,130 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21 
ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     2) ประเด็นผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง / สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จ านวน 943 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.67 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 



     3) ประเด็นผู้สูงอายุที่ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯ จ านวน 594 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.42 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 

5. สถานการณ์ครอบครัว 
     1) ประเด็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (ที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก) จ านวน 10,407 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 3.96 ของครอบครัวที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     2) ประเด็นครอบครัวที่อยู่ล าพังคนเดียว จ านวน 4,814 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของ
ครอบครัวที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 
     3) ประเด็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังกับคู่สมรส จ านวน 4,352 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
1.65 ของครอบครัวที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล 

6. สถานการณ์ชุมชน 
     1) ประเด็นชุมชนที่มีร้านขายเหล้า/ บุหรี่ที่อยู่ในชุมชนจ านวน 3,381 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 17.2  
     2) ประเด็นชุมชนที่มีกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน จ านวน 1,778 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 9.0  
     3) ประเด็นชุมชนที่มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกายฯลฯ จ านวน 1,399 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.1v  
 
 
 
 
 


