


คำนำ
 เอกสารรายงานหมูบานชนบทไทย จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2554 
เปนเอกสารท่ีนำเสนอผลการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ท่ีแสดงใหเห็นสถานการณ 
การพัฒนาหมูบานในชนบทท่ัวประเทศ ท้ังดานสภาพขอมูลท่ัวไป โครงสรางพ้ืนฐาน สภาพพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของ 
ชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการวิเคราะห 
ถึงสภาพปญหา ระดับความรุนแรงของปญหาดานตาง ๆ  ท่ีหมูบานในชนบทเผชิญอยูในภาพรวม 
ระดับประเทศ และระดับภาค และ การจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ 
คือ หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 และ หมูบานเรงรัดพัฒนา 
อันดับ 3 รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บขอมูลในชวงที่ผานมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ดวย  
 
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
อำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) รับผิดชอบในการบริหารการจัดเก็บ 
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) เปนประจำทุกสองป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2530 โดยที่ขอมูล กชช. 2ค ถือเปนขอมูลกลางของประเทศที่มีความสำคัญตอการ 
บริหารการพัฒนาชนบทของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และกลุม/องคกร/เครือขาย ซึ่งทำใหทราบพื้นที่เปาหมายในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีย่ิงข้ึน และตรงตามความตองการของประชาชน อยางแทจริง
 
 คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน(พชช.) หวังเปนอยางย่ิง 
วาเอกสาร รายงาน “หมูบานชนบทไทย จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2554” จะเปน 
ประโยชนตอ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชนบท ซ่ึงลวนมีเปาหมาย เดียวกัน คือ พัฒนา 
คุณภาพชีวิตประชาชน และสภาพความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น 

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 กระทรวงมหาดไทย
 กันยายน 2554
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)  คือ ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมระดับหมูบาน 

เปนขอมูลในระดับหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป และสภาพปญหาของหมูบานในชนบทดานตาง ๆ เชน 

โครงสรางพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู และการศึกษา การมีสวนรวม 

และความเขมแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลที่ดำเนินการจัดเก็บทุกหมูบานในชนบท ทุก 2 ป ตามมติคณะ 

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 และทุก 5 ปตามชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะมีการ 

ปรับปรุงเคร่ืองช้ีวัด เกณฑช้ีวัด แบบสอบถามขอมูล ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ แผนบริหารราชการแผนดิน 

ของรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น ซึ่งเครื่องชี้วัดขอมูล กชช. 2ค  

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  มี 6 ดาน 31 ตัวชี้วัด

 สำหรับป 2554 จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ทุกหมูบานในชนบททั้งหมด จำนวน 71,137 หมูบาน   

ผลการจัดเก็บสรุปไดดังนี้

1. ขอมูลสภาพทั่วไปดานตาง ๆ ของหมูบานในชนบท
 

       1) ขอมูลทั่วไปของหมูบาน

 - มีครัวเรือนท้ังหมด 8,699,778 ครัวเรือน ประชากร 31,339,290 คนแยกเปนเพศชาย 15,782,655 คน 

และเพศหญิง 15,548,935 คน

 - มีน้ำสะอาดสำหรับดื ่มเพียงพอ 8,650,950 ครัวเรือน (99.44 %) น้ำใชเพียงพอ 8,661,741 

ครัวเรือน (99.56 %)

 - น้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดป 25,833 หมูบาน (36.31 %) เพียงพอเฉพาะฤดูฝน 34,267 

หมูบาน (48.17 %) และไมเพียงพอ 6,758 หมูบาน (9.50 %)  

 - มีไฟฟาใช 70,058 หมูบาน (98.48 %) หมูบานที่ไมมีไฟฟาใช 1,079 หมูบาน (1.52 %) 

 - เสนทางคมนาคมใชการไดดีตลอดป 36,738 หมูบาน (51.64 %)
  

       2) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

 - ครัวเรือนที่ทำนาทั้งประเทศ 4,441,319 ครัวเรือน (51.05 %)

 - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจาง 3,142,233 ครัวเรือน (36.12 %)

 - ครัวเรือนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 246,864 ครัวเรือน (2.84 %)  

 - มีโรงงานอุตสาหกรรมในชนบท 12,693 แหง คนงาน 1,629,635 คน 

 - สถานที่ทองเที่ยวในหมูบานที่ทำใหเกิดรายได 6,109 แหง (8.59 %) ครัวเรือนที่มีรายไดจากการมี 

สถานที่ทองเที่ยว 208,896 ครัวเรือน (2.40%)

D



    3) สุขภาพและอนามัย

  - มีรานขายของชำ หรือขายยาชุด หรือยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 11,626 แหง (16.34 %)

         - มีรานจำหนายอาหารที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย 17,152 แหง (24.11 %)

  - มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 26,152 แหง (36.76 %)

  - เมื่อเจ็บปวยรุนแรง คนในหมูบานสวนมากใชเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลภายในครึ่งชั่วโมง จำนวน 

53,576 หมูบาน (75.31 %)

  - คนพิการทางตา (เชน ตาบอด) จำนวน 68,212 คน คิดเปนรอยละ 0.22 ของประชากรทั้งหมด

  - คนพิการทางหู (เชน หูหนวก) จำนวน 75,247 คน คิดเปนรอยละ 0.24 ของประชากรทั้งหมด

  - คนพิการทางกาย (เชน อัมพาต แขน-ขาดวน) จำนวน 130,903 คน คิดเปนรอยละ 0.42 ของ 

ประชากรทั้งหมด

        4)  ความรูและการศึกษา

         - มีผูท่ีจบการศึกษาภาคบังคับซ่ึงไมไดเรียนตอแลว(ภาคบังคับท้ังหมดในทุกระบบไดแก ระบบช้ัน ป.4, 

ป.7, ป.6, และมัธยมตนในปจจุบัน)  ทั้งหมดจำนวน 14,685,267 คน  

 - มีผูที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไมไดเรียนตอแลว ทั้งหมดจำนวน 2,076,541 คน  

 - มีผูที่จบอนุปริญญาซึ่งไมไดเรียนตอแลว ทั้งหมดจำนวน 892,448 คน  

 - มีผูที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวาซึ่งไมไดเรียนตอแลว ทั้งหมดจำนวน 1,033,476 คน  

 - คนพิการที่ไดรับการฝกอาชีพ 4,781 คน 

 - คนในหมูบาน / ชนบท ไดรับการฝกอาชีพดานเกษตรกรรม 965,904 คน ดานอุตสาหกรรม  

117,658 คน ดานการคา การตลาดและการบริการ 121,632 คน 

 - คนในหมูบาน/ชนบท ไดรับการอบรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 

1,003,995 คน ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1,469,958 คน  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

141,911 คน

 - คนในหมูบาน/ชนบท  ไดรับการอบรมดานแมบานโภชนาการ 550,780 คน ดานอนามัยแมและเด็ก 

595,752 คนและดานการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1,438,531 คน

        5) การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน

 - หมูบานสวนใหญมีการจัดเวทีประชาคม ปละ 1- 6 ครั้ง 51,537 หมูบาน (72.45 %) และมีบาง 

หมูบานจัดเวทีประชาคม มากกวา 6 ครั้ง 18,195 หมูบาน (25.58 %)

    - หมูบานสวนใหญมีแผนชุมชนและปฏิบัติตามแผน 61,601 หมูบาน (86.59 %)   

    - ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม อยางนอย 1 กลุม บางครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมมากกวา 1 กลุม

 - ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม และไดรับเงินทุนเพื่อใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา จำนวน 

4,061,493 ครัวเรือน (46.69 %)  

 - ครัวเรือนในหมูบานชนบท กูยืมเงินทุนเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ 5,671,408 ครัวเรือน (65.19 %) 

      - จำนวนภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานดานตางๆ 2,414,571 คน E



 - หมูบาน / ชุมชน ที่มีศูนยการเรียนรูชุมชน 26,430 หมูบาน 30,568 แหงและครัวเรือนที่ไดรับ 

การเรียนรู จำนวน 1,537,438 ครัวเรือน

 - หมูบานมีการแขงขันกีฬา เฉลี่ยปละ 2 ครั้ง  

 - จำนวนเด็กเรรอน 5,736 คน และ เด็กถูกทอดทิ้ง 1,023 คน เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส   

2,118 คน คนอายุ 15-60 ปไรที่อยูอาศัย 21,246 คน

        6) สภาพแรงงาน

 - คนอายุ 15-60 ป ในหมูบาน / ชนบท มีการประกอบอาชีพมีรายได 18,424,087 คน (58.79 %

ของจำนวนประชากรทั้งหมด)  

     - คนอายุ 15- 60 ปไมมีการประกอบอาชีพและไมมีรายได 479,935 คน (1.53 %)

 - หมูบานที่มีคนไปทำงานนอกตำบล จำนวน 60,634 หมูบาน (85.24 %) 

       7) ยาเสพติด

 - หมูบานที่มีการใชยาเสพติด จำนวน 6,065 หมูบาน (8.53 %) 

 - หมูบานที่ดำเนินกิจกรรมปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 66,449 หมูบาน (93.41 %)

 - หมูบานในชนบทมีสถานการณการใชยาเสพติดลดลง 2,609 หมูบาน (3.67 %) สถานการณคงที่ 

1,537 หมูบาน (2.16 %) และสถานการณการใชยาเสพติดเพิ่มขึ้น 1,919 หมูบาน (2.70 %)

       8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - หมูบานชนบทมีปญหาเรื่องคุณภาพของดิน เชน ดินตื้น 11,163 หมูบาน (15.69 %) หนาดิน 

ถูกชะลาง 14,789 หมูบาน (20.79 %) ดินจืด 22,544 หมูบาน (31.69 %) ดินมีกรวดทราย 10,302   

หมูบาน (14.48 %) ดินเค็ม 10,956 หมูบาน (15.40 %) และดินเปรี้ยว จำนวน 11,265 หมูบาน (15.84 %) 

โดยบางหมูบานอาจมีปญหาเรื่องคุณภาพดินมากกวา 1 อยาง

 -  มีครัวเรือนท่ีใชปุยธรรมชาติอยางเดียวในการเพาะปลูก โดยไมใชปุยเคมี จำนวน 1,047,807 ครัวเรือน 

คิดเปนรอยละ 12.04 ของครัวเรือนทั้งหมดในชนบท

 - มีครัวเรือนที่ใชปุยเคมี หรือใชทั้งปุยเคมีและปุยธรรมชาติ จำนวน 5,120,867 ครัวเรือน คิดเปน 

รอยละ 58.86 และครัวเรือนที่ปลูกพืชคลุมดินหรือบำรุงดิน 5,120,867 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.79 

ของครัวเรือนทั้งหมดในชนบท 

 - หมูบานชนบทมีแหลงน้ำผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมดี 87,884 แหง

 - หมูบานชนบทมีการจัดการขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 14,154 หมูบาน คิดเปนรอยละ 19.90 

หมูบานชนบทมีการบำบัดน้ำเสียถูกสุขลักษณะ 8,568  หมูบาน คิดเปนรอยละ 12.04 ของหมูบานทั้งหมด
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2. เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่มีปญหามาก 10 อันดับแรกของป 2554 กับป 2552 และป 2550 ชวงแผน 

พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ป 2550 – 2554)   (ป 2554 เรียงลำดับจากจำนวนหมูบานที่เปนปญหาจำนวนมาก 

ไปหานอย)

 ป 2554 ป 2552 ป 2550

  หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ

1. การกีฬา  34,589 48.62 35,913 50.49 36,033 51.65

2. การเรียนรูโดยชุมชน  33,867 47.61 36,218 50.92 40,601 58.20

3. การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน  28,108 39.51 28,281 39.76 28,776 41.25

4. คุณภาพของน้ำ  21,940 30.84  4,522  6.36  4,561  6.54

5. คุณภาพของดิน  20,587 28.94 21,734 30.56 20,849 29.89

6. การไดรับการศึกษา  12,799 17.99 13,112 18.43 15,547 22.29

7. การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม   9,267 13.03 19,753 27.77  3,459  4.96

8. ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่น ๆ   8,724 12.26 11,555 16.24 10,758 15.42

9. ผลผลิตจากการทำไร   6,863  9.65  7,389 10.39   7,450 10.68

10. น้ำเพื่อการเกษตร   6,758  9.50  7,516 10.57   8,502 12.19

 จากตาราง พบวา การกีฬา การเรียนรูโดยชุมชน การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน คุณภาพ 

ของดิน การไดรับการศึกษา/อัตราการเรียนตอของประชาชน การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม ผลผลิตจากการ 

ทำเกษตรอื่น ๆ ผลผลิตจากการทำไร และน้ำเพื่อการเกษตร มีแนวโนมดีขึ้น กลาวคือ มีจำนวนหมูบานที่มี 

ปญหามากในเรื่องดังกลาวลดนอยลง โดยเรื่องการเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน ดีขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 

แตเรื่องคุณภาพของน้ำ มีจำนวนหมูบานที่มีปญหามากเพิ่มขึ้นจาก 2-4 ปที่ผานมา  

 ซึ่งทั้ง 10 ลำดับแรกนี้ ถือวาเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไข เพราะในแตละปญหา มีจำนวน 

หมูบานที่มีปญหามาก  เปนจำนวนมาก

ตัวชี้วัด
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3. เปรียบเทียบตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สำคัญ 5 ตัวชี้วัดที่มีปญหามากของป 2554 กับป 2552 และป 2550

 ป 2554 ป 2552 ป 2550

  หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ

1. การมีที่ดินทำกิน  5,348 7.52 5,486 7.71 5,857 8.40

2. การมีงานทำ  5,283 7.43 6,459 9.08 7,885 11.30

3. อัตราการเรียนตอของประชาชน  3,916 5.50 4,026 5.66 3,958 5.67

4. ถนน  2,741 3.85 2,973 4.18 2,817 4.04

5. ไฟฟา  1,079 1.52   944 1.33   995 1.43

 สำหรับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีจำนวนหมูบานมีปญหามากนั้น พบวาเรื่องการมีที่ดินทำกิน 

การมีงานทำ อัตราการเรียนตอของประชาชน และถนน มีแนวโนมดีขึ้น กลาวคือ มีจำนวนหมูบานที่มีปญหา 

มากในเรื่องดังกลาวลดนอยลง สวนตัวชี้วัด เรื่อง ไฟฟา มีจำนวนหมูบานที่ไมมีไฟฟาของรัฐใชมากขึ้น

4. เปรียบเทียบระดับการพัฒนาของหมูบานของ ป 2554 กับป 2552 และป 2550

   ระดับการพัฒนาของหมูบาน
 ป 2554 ป 2552 ป 2550

 จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง)      53 0.08 72  0.10 94  0.13

หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) 7,200 10.12 5,865  8.25 6,926  9.93

หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา) 63,884 89.80 65,193 91.65 62,743 89.94

 จากตารางขางตน พบวา ป 2554 ในภาพรวมของหมูบานในชนบท ไดรับการพัฒนาดีขึ้น  

เนื่องจากมีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) ลดลงจากป 2552 จำนวน 19 หมูบาน โดยมีหมูบานเรงรัด 

พัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) เพิ่มขึ้นจากป 2552 จำนวน 1,335 หมูบาน แตหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 

(กาวหนา) ลดลงจากป 2552 จำนวน 1,309  หมูบาน 

 4.1 จำนวนหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) ในภาคตางๆ

 1)  กลาง จำนวน   1 หมูบาน

 2)  ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 หมูบาน

 3)  เหนือ จำนวน 37 หมูบาน

 4)  ใต จำนวน   2 หมูบาน

ตัวชี้วัด
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4.2 จังหวัดที่มีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) มากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ

 1)  แมฮองสอน จำนวน   18   หมูบาน

 2)  ตาก จำนวน     8   หมูบาน

 3)  เชียงใหม จำนวน     5   หมูบาน

 4)  หนองคาย จำนวน     4   หมูบาน

 5)  นาน, เพชรบูรณ, จำนวน     3   หมูบาน

     อุบลราชธานี, อุดรธานี, และกาฬสินธุ  

ซึ่งหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) ทั้งหมด 53 หมูบานนี้ พบวาตัวชี้วัดที่มีปญหามาก 10 ลำดับแรก 

คือ เร่ืองการกีฬา การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน การเรียนรูโดยชุมชน การไดรับการศึกษา คุณภาพของดิน 

คุณภาพของน้ำ ไฟฟา การมีงานทำ การติดตอสื่อสาร และผลผลิตจากการทำไร ตามลำดับ

 โดยสรุป สภาพปญหาของหมูบานไทยในป 2554 ที่ตองเนนพัฒนาใหมากเปนพิเศษ ไดแก 

การกีฬา การเรียนรูโดยชุมชน การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน และการไดรับ 

การศึกษา เปนตน และหมูบานเปาหมายที่ควรไดรับการแกไขเปนลำดับแรก คือ หมูบานเรงรัดพัฒนา 

อันดับ 1 และอันดับ 2 ซึ่งมีอยูทั้งหมด จำนวน 53 หมูบาน และ 7,200 หมูบาน ตามลำดับ 
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บทที่ 1
บทนำ

 ปรากฎการณโลกาภิวัตน อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารและ 

ความกาวหนาดานการคมนาคม การเปดเสรีการคา และการเมือง กระแสโลกาภิวัตนมีผลกระทบทั้งดาน 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย สงผลใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

 สถานการณปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนแรงผลักดันใหสังคมแสวงหาทางออกดวยวิธีการตางๆ และที่ 

สำคัญท่ีสุดคือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงพัฒนาตามข้ันตอน 

ทฤษฎีใหมของพระองค ประกอบดวย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผลิตเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน ขั้นที่ 2 รวมกลุม 

เพื่อการผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้น 3 รวมมือกับองคกร 

ภายนอกในการทำธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทุกฝายไดรับประโยชน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10  ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานำทาง   
             

 จากแนวคิดการพัฒนาในปจจุบันที่มุ งเนนพัฒนาคนโดยพัฒนาจิตใจและพัฒนาศักยภาพของ                        

ประชาชน โดยกระบวนการพัฒนาเร่ิมดวยการสงเสริมใหประชาชนตระหนักรับรูปญหา เปนข้ันแรกในการท่ีจะ 

แกปญหา ซึ่งมีขั้นตอนวิเคราะหปญหาคือระบุปญหา จัดหมวดหมูปญหา จัดลำดับความสำคัญปญหา 

การหาทางเลือก ในการแกปญหาหลังจากที่ระบุปญหา และเรียงลำดับความสำคัญของปญหาแลว ก็จะทำให 

ทราบวาปญหาใดบางของหมูบานท่ีจะถูกนำมาแกไขซ่ึงในการแกปญหาจะตองแกท่ีสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา     

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหา โดยเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับทรัพยากร และศักยภาพ 

ที่จะทำใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคา มีความพรอมและมีความเปนไปไดในการดำเนินการ โดยยึด 

“การคิดเปน” กลาวคือ การรวบรวมขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงเปนขอมูล 3 ดาน คือขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

ขอมูลดานสังคม สิ่งแวดลอม และขอมูลเกี่ยวกับหลักวิชาการ แลวนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือก 

เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหวางตนเองกับสังคมที่ตนเองอาศัยอยู  
  

 เมื่อประชาชนเลือกทางเลือกที่จะดำเนินการแกปญหาแลว ตองสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรู และ 

สามารถดำเนินการในเร่ืองของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผนและการบันทึก

 การทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน เปนภารกิจที่ตองกระทำควบคูไปกับการปฏิบัติกิจกรรม 

ตามแผนท่ีกำหนดไว หลังจากน้ันทำการประเมินผล เปนการประเมินผลกระบวนการท่ีปฏิบัติน้ันบรรลุวัตถุประสงค 

หรือเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม โดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเปาหมายที่กำหนดไว โดยกระบวนการ 

พัฒนานั้นประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำใหแกปญหาไดตรงกับความตองการของ 

สภาพที่เปนจริงของชุมชนและสังคมนั้น   
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ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

 ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) คือ ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมระดับหมูบาน 

เปนขอมูลในระดับหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป และสภาพปญหาของหมูบานในชนบทดานตาง ๆ เชน 

โครงสรางพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวม 

และความเขมแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนขอมูลที่ 

ดำเนินการจัดเก็บทุกหมูบานในชนบท ทุก 2 ป  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน  2530 

 การจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ทำใหทราบวาประชาชนในหมูบานตาง ๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพ 

ความเปนอยูในดานตาง ๆ  เปนอยางไร แตละหมูบานมีปญหาเรื่องใดบาง และควรไดรับการแกไขในเรื่องใด 

โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดในแตละหมวด นอกจากน้ียังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมูบานไดดวย โดยแบง 

ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้

 -  หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1   หมายถึง หมูบานลาหลัง 

 -  หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2   หมายถึง หมูบานพัฒนาระดับปานกลาง

 -  หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3   หมายถึง หมูบานพัฒนาระดับกาวหนา

ความเปนมา

 ป 2525 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) มอบใหกรมการ 

พัฒนาชุมชน จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เปาหมาย 38  จังหวัด จำนวน 12,586 หมูบาน

 ป 2527 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มอบใหกรมการ 

พัฒนาชุมชน จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ในพื้นที่เปาหมาย 38 จังหวัด จำนวน 12,586 หมูบาน และคณะ 

อนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและทองถิ่น (อผภ.) เห็นชอบใหกรมการพัฒนาชุมชนจัดเก็บขอมูล 

นอกพื้นที่หมูบานเปาหมายเพิ่มจำนวน 42,246 หมูบาน รวมเปนทั้งหมด จำนวน 54,832  หมูบาน

 ป 2529 ศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ (ศปช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูรับผิดชอบงานของคณะ 

อนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและทองถิ่น มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทดสอบ 

แบบสอบถาม  และจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ทุกหมูบานทั่วประเทศ จำนวน 54,869 หมูบาน

 ป 2530  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 เห็นชอบใหมีการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค 

ผนวก จปฐ. เปนประจำทุก 2 ป ตั้งแตป 2533 เปนตนไป

 ป 2531 สถาบันประมวลขอมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(สปข.) สนับสนุน 

งานดานวิชาการแลประมวลผลขอมูล โดยจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปในการใชขอมูล กชช. 2ค ควบคูกับการ 

ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวม 75 จังหวัด และหนวยงาน 

ระดับกระทรวง และกรม รวมทั้งหมด 21 หนวยงาน และดำเนินการทดสอบแบบสอบถามและ จัดเก็บขอมูล 

กชช. 2ค ผนวก จปฐ. จำนวน 56,348 หมูบาน
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 ป 2533 ดำเนินการประสานการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ผนวก จปฐ. ทุกหมูบาน ตามมติ  

คณะรัฐมนตรี จำนวน 58,057 หมูบาน

 ป 2535 ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัด กชช. 2ค ใหม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)   

 ป 2540 ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามและเครื่องชี้วัด กชช. 2ค ใหม เพื่อใชจัดเก็บขอมูล 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) 

 ป 2545 ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามและเครื่องชี้วัดขอมูล กชช. 2ค ใหม เพื่อใชจัดเก็บขอมูล 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)

 ป 2549 ศึกษาปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล กชช. 2ค เพื่อใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

พื้นที่ดำเนินการจัดเก็บ

 ดำเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค ทุกหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตำบล(อบต.) และเขต 

เทศบาลตำบล (ที่ยกฐานะมาจาก อบต.) 

หลักการและความสำคัญ

หลักการ

 1. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน ที่ทำใหสามารถรูสภาพปญหาของ 

หมูบาน ซึ่งนำไปสูการวางแผนเพื่อแกไขปญหาของหมูบาน ตำบล หนวยงานที่เกี่ยวของหรือกลุมองคกร 

ประชาชน  เพื่อใหประชาชนไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

 2. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลที่ตองดำเนินการจัดเก็บทุก 2 ป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณจากผูนำทองถิ่นในแตละ 

หมูบาน เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 

ตามลำดับ

ความสำคัญ

 1.  ขอมูล กชช. 2ค  เปนขอมูลกลางของประเทศ  ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท  

และยังเปนขอมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมูบานทั่วประเทศที่มีอยูในขณะนี้ โดยมีการนำขอมูล กชช. 2ค มาใช 

ประโยชนทั้งในระดับนโยบายและการแปลงสูการปฏิบัติของสวนภูมิภาคและทองถิ่น

 2. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลที่หนวยงานระดับปฏิบัติในสวนภูมิภาค สามารถคนหาปญหาเบื้องตน 

ในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการ เชน การสงเสริมอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน และการสงเสริมการฟนฟูสภาพแวดลอมสำหรับแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถกอใหเกิดรายไดในทองถ่ิน  

ซึ่งหนวยงานปฏิบัติสามารถจัดสรรงบประมาณใหตรงตามปญหา ที่พบจากขอมูล กชช. 2ค ได เปนตน
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ประโยชนของขอมูล

 1. ประชาชนในแตละหมูบาน / ชุมชนท่ัวประเทศ สามารถทราบถึงคุณภาพชีวิตสภาพความเปนอยู 

และสภาพของปญหาหมูบาน/ชุมชนตนเองวาเปนอยางไร  ควรแกไขในเรื่องใดบาง

 2.  ภาคราชการ หรือภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชประโยชนจาก ขอมูล กชช. 2ค 

ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาหมูบาน การจัดทำแผน 

พัฒนาดานตาง ๆ  การกำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาของหนวยงานทุกระดับ   

 3. ภาคเอกชน สามารถนำขอมูล กชช. 2ค มาใชในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหาร 

การลงทุนทางธุรกิจ

  ในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) มีคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนา 

คุณภาพชีวิต (พชช.) เปนกลไกหลักในการประสานการจัดการระบบขอมูล และมีกลไกการบริหารการจัดเก็บ 

ขอมูลในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีขั้นตอนการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผล ตามแผนภูมิ ดังนี้
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เครื่องชี้วัดขอมูล กชช. 2ค  ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10          

  

           เครื่องชี้วัดขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  มี 6 ดาน 31 ตัวชี้วัด  ดังนี้

1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน  มี 7 ตัวชี้วัด  

      (1)   ถนน

      (2)   น้ำดื่ม

      (3)   น้ำใช

      (4)   น้ำเพื่อการเกษตร

      (5)   ไฟฟา

      (6)   การมีที่ดินทำกิน

      (7)   การติดตอสื่อสาร

2.  ดานการประกอบอาชีพ  มี 7 ตัวชี้วัด  

      (8)   การมีงานทำ

      (9)   การทำงานในสถานประกอบการ

    (10)   ผลผลิตจากการทำนา

    (11)   ผลผลิตจากการทำไร

    (12)   ผลผลิตจากการทำการเกษตรอื่นๆ

    (13)   การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

    (14)   การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว
  

3.  ดานสุขภาพอนามัย  มี 4 ตัวชี้วัด  

    (15)   ความปลอดภัยในการทำงาน

    (16)   การปองกันโรคติดตอ

    (17)   การกีฬา

    (18)   การปลอดยาเสพติด

4.  ดานความรูและการศึกษา  มี 3 ตัวชี้วัด  

    (19)   การไดรับการศึกษา

    (20)   อัตราการเรียนตอของประชาชน

    (21)   ระดับการศึกษาของประชาชน
 

5.  ดานความเขมแข็งของชุมชน  มี 5 ตัวชี้วัด  

    (22)   การเรียนรูโดยชุมชน

    (23)   การไดรับการคุมครองทางสังคม
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      (24)   การมีสวนรวมของชุมชน

      (25)   การรวมกลุมของประชาชน

      (26)   การเขาถึงแหลงเงินทุน
  

6.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี 5 ตัวชี้วัด  

      (27)   คุณภาพของดิน

      (28)   คุณภาพน้ำ

      (29)   การปลูกปาหรือไมยืนตน

      (30)   การใชประโยชนที่ดิน

      (31)   การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม

ระดับคะแนนตัวชี้วัด
 ระดับคะแนนในแตละตัวชี้วัด  มี  3 ระดับ  ดังนี้

 ถาได  1   คะแนน  หมายถึง  ตัวชี้วัดนั้นมีปญหามาก (ต่ำกวาเกณฑ)

 ถาได 2   คะแนน  หมายถึง  ตัวชี้วัดนั้นมีปญหาปานกลาง (อยูในเกณฑ)

 ถาได 3   คะแนน  หมายถึง  ตัวชี้วัดนั้นมีปญหานอย/ไมมีปญหา (สูงกวาเกณฑ)

เครื่องชี้วัด

ขอมูล กชช. 2ค

6 ดาน  31  ตัวชี้วัด

4. ความรูและการศึกษา

มี 3 ตัวชี้วัด

2. การประกอบอาชีพ

มี  7  ตัวชี้วัด

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  มี 5 ตัวชี้วัด

5.  ความเขมแข็งของชุมชน

มี 5 ตัวชี้วัด

3. สุขภาพอนามัย

มี 4 ตัวชี้วัด

1. โครงสรางพื้นฐาน

มี 7 ตัวชี้วัด
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การจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน

 หลังจากดำเนินการบันทึกคาเกณฑคะแนนเกณฑตัวช้ีวัดแลว คะแนนท่ีไดในแตละตัวช้ีวัดจะนำไปสูการ 

จัดระดับการพัฒนาหมูบาน วา เปนหมูบานระดับใด โดยใชจำนวนตัวชี้วัดที่ได 1 คะแนนเปนเกณฑ 

ในการพิจารณา ดังนี้

 - ถาได 1 คะแนน  จำนวน 11 -  31 ตัวชี้วัด   

   จัดเปนหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง)

 - ถาได 1 คะแนน จำนวน 6  - 10 ตัวชี้วัด   

  จัดเปนหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)

 - ถาได  1 คะแนน จำนวน 0  - 5  ตัวชี้วัด   

   จัดเปนหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)

 

 การจัดลำดับหมูบานที่ควรไดรับการแกไขปญหากอน-หลัง ควรคำนึงถึงความรุนแรงของปญหา 

และการวางแนวทางแกไขปญหาใหถูกตอง โดยเนนหนักการแกไขปญหาหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 เปน 

เปาหมายลำดับแรก หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 และอันดับ 3 เปนเปาหมายลำดับถัดไป

 ในกรณีท่ีมีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 หลายหมูบาน ใหจัดหมูบานท่ีมีตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนน 1 มากกวา 

หมูบานอื่น ๆ  อยูในลำดับที่ควรพิจารณาแกไขปญหากอน แตถายังมีจำนวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนน 1 เทากันอีก 

ใหพิจารณาหมูบานที่มีจำนวนประชากรมากกวาอยูในลำดับที่ควรพิจารณาแกไขปญหากอน



บทที่ 2
สภาพทั่วไปของหมูบานในชนบท
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กิจกรรมธนาคารขาว

 หมูบานในชนบทท่ีมีการดำเนินกิจกรรมธนาคารขาว (บริการขาวเปลือกเพ่ือการสงเคราะห ใหยืม หรือ 

ใหกูแกประชาชนในหมูบาน) มีจำนวน 13,250 แหง คิดเปนรอยละ 18.63 ของจำนวนหมูบานทั้งหมด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมูบานที่มีธนาคารขาว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.72 ขณะที่ภาคใต มีหมูบาน 

ที่มีธนาคารขาว นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.96      

สถานที่เก็บกักผลผลิตทางการเกษตรสวนรวม

 หมูบานในชนบทที่มีสถานที่เก็บกักผลผลิตทางการเกษตรสวนรวม มีจำนวน 5,887 แหง คิดเปน 

รอยละ 8.28 ของจำนวนหมูบานทั ้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมู บานที ่มีสถานที ่เก็บกัก 

ผลผลิตทาง การเกษตร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 12.66 ขณะที่ภาคกลาง มีหมูบานที่มีสถานเก็บกักผลผลิต 

ทางการเกษตร นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.12      

ธนาคารโค-กระบือ

 หมูบานในชนบทที่มีการดำเนินกิจกรรมธนาคารโค-กระบือ มีจำนวน 6,301 แหง คิดเปนรอยละ 

8.86 ของจำนวนหมูบานท้ังหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมูบานท่ีมีธนาคารโค-กระบือ มากท่ีสุดคิดเปน 

รอยละ 15.96  ขณะที่ภาคกลาง มีหมูบานที่มีธนาคารโค-กระบือ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.95  

คลังยาสัตว หรือสัตวแพทยอาสา หรืออาสาพัฒนาปศุสัตว

 หมูบานในชนบทมีคลังยาสัตวหรือสัตวแพทยอาสาหรืออาสาพัฒนาปศุสัตว รวมจำนวน 22,404 

แหง คิดเปนรอยละ 31.49  ของจำนวนหมูบานทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมูบานที่มีคลังยาสัตว 

หรือสัตวแพทยอาสา หรืออาสาพัฒนาปศุสัตว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.72 ขณะที่ภาคกลาง มีหมูบานที่มี 

คลังยาสัตว หรือสัตวแพทยอาสาหรืออาสาพัฒนาปศุสัตว นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 15.54 
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สถานที่พักผอน/สวนสาธารณะ

 หมูบานในชนบทมีสถานท่ีพักผอน สวนสาธารณะของหมูบาน (หรือหมูบานอยูในรัศมีไมเกิน 3 กิโลเมตร 

จากสถานที่พักผอน สวนสาธารณะ) รวมจำนวน 18,525 แหง คิดเปนรอยละ 26.04 โดยภาคใต มีหมูบาน 

ท่ีมีสถานท่ีพักผอน/สวนสาธารณะ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.97 ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานท่ี 

พักผอน สวนสาธารณะ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 24.34
 

ลานกีฬา/สนามกีฬา

 หมูบานในชนบทมีลานกีฬา หรือสนามกีฬาของหมูบาน (นับที่อยูในโรงเรียนดวย) รวมจำนวน 

58,583 แหง คิดเปนรอยละ 82.35 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคใต มีหมูบานที่มีลานกีฬา/สนามกีฬา 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.82 ขณะที่ ภาคกลาง มีลานกีฬา หรือสนามกีฬาหมูบาน นอยที่สุด 

คิดเปนรอยละ 77.67

สนามเด็กเลน

 หมูบานในชนบทมีสนามเด็กเลนที่มีเครื่องเลนตั้งแต 3 ชนิดขึ้นไป เชน ชิงชา กระดานลื่น มาหมุน 

เปนตน และอยูในสภาพที่ใชการได (นับที่อยูในโรงเรียนดวย) รวมจำนวน 40,023 แหง คิดเปนรอยละ 56.26 

ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมูบานที่มีสนามเด็กเลน มากที่สุด คิดเปน รอยละ 

61.31 ขณะที่ ภาคใต มีสนามเด็กเลน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 49.26
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การถือครองเอกสารสิทธิ์

 ครัวเรือนถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยแยกประเภทการถือครอง ดังนี้

ประเภทโฉนด

 ครัวเรือนถือครองสิทธิ์ประเภทโฉนด จำนวน 5,649,523 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 64.94 โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ถือครองสิทธ์ิมากท่ีสุดจำนวน 2,369,189 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.92 ของครัวเรือน 

ทั้งหมดทั่วประเทศ

ประเภทสปก.

 ครัวเรือนถือครองสิทธิ ์ประเภทสปก. จำนวน 1,087,440 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 12.50 

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือครองสิทธิ์มากที่สุดจำนวน 576,342 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 16.52 

ของครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศ

ไมมีเอกสารสิทธิ์

 ครัวเรือนไมมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 762,006 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.76 โดยภาคเหนือ ไมมี 

เอกสารสิทธิ์มากที่สุด คิดเปนรอยละ 15.75 ของครัวเรือนทั้งหมดทั่วประเทศ
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ควายเหล็ก หรือรถไถเล็ก
 1. ครัวเรือนที่มีควายเหล็กหรือรถไถเล็กเปนของตนเอง มีจำนวน 2,174,422 ครัวเรือน คิดเปน 
รอยละ 24.99 ของครัวเรือนทั้งหมดในชนบท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนที่มีควายเหล็ก หรือ 
รถไถเล็กเปนของตนเอง มากที่สุด จำนวน 1,322,520 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.91
 2. ครัวเรือนท่ีไมมีควายเหล็กหรือรถไถเล็กเปนของตนเอง และตองจาง จำนวน 1,635,326 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 18.80 ของครัวเรือนทั้งหมดในชนบท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนที่ไมมี 
ควายเหล็กหรือรถไถเล็กเปนของตนเอง และตองจาง มากที่สุด จำนวน 988,298 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 
28.33

รถไถขนาดใหญ
 1. ครัวเรือนที่มีรถไถขนาดใหญเปนของตนเอง มีจำนวน 206,024 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.37 
ของครัวเรือนทั้งหมดในชนบท โดยภาคเหนือ มีครัวเรือนที่มีรถไถขนาดใหญเปนของตนเอง มากที่สุด 
จำนวน 63,589 ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 3.18
 2. ครัวเรือนที่ไมมีรถไถขนาดใหญเปนของตนเอง และตองจาง มีจำนวน 1,717,790 ครัวเรือน  
คิดเปนรอยละ 19.75 ของครัวเรือนทั้งหมดในชนบท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนที่ไมมี 
ควายเหล็กหรือรถไถขนาดใหญเปนของตนเอง และตองจางมากที่สุด จำนวน 855,400 ครัวเรือน คิดเปน 
รอยละ 24.52
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โรงงานอุตสาหกรรม

 หมูบานในชนบท มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนทั้งหมด 12,693 แหง คนงาน 1,629,635 คน   

ภาคกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรม และคนงาน มากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

และภาคใต
 
ครัวเรือนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

 หมูบานในชนบท มีครัวเรือนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในหมูบานของตนเอง หรือ  

หมูบานอื่นที่อยูภายในตำบล จำนวน 243,794 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.80

 ภาคกลาง มีครัวเรือน ที่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมภายในหมูบานของตนเอง หรือหมูบานอื่นที่อยู         

ภายในตำบล มากที่สุด คิดเปนรอยละ 6.76 รองลงมาคือภาคใต ภาคเหนือ และภาคะวันออกเฉียงเหนือ      

คิดเปนรอยละ 2.11 รอยละ 1.58 และรอยละ 1.57 ตามลำดับ
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 หมูบาน / ชุมชน  มีรานขายของชำ หรือ ขายยาชุด หรือยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษหรือยาวัตถุ 

ออกฤทธิ์ รานอาหาร / แผงลอย จำหนายอาหาร และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

รานขายยาชุดหรือยาควบคุมพิเศษ

 หมูบาน / ชุมชนทั่วประเทศมีรานขายยาชุดหรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน 11,626 แหง คิดเปน 

รอยละ 16.34 โดยภาคเหนือ มีหมูบานท่ีมีรานขายยาชุดหรือยาควบคุมพิเศษมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.94

รานอาหารมาตรฐานกรมอนามัย

 หมูบาน / ชุมชนทั่วประเทศมีรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย จำนวน 17,152 

แหง คิดเปนรอยละ 24.11 โดยภาคใต มีหมูบานที่มีรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.20

แผงลอยไดมาตรฐานกรมอนามัย

 หมูบาน / ชุมชนทั่วประเทศมีแผงลอยที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือกรมอนามัย จำนวน 15,191 

แหง คิดเปนรอยละ 21.35 โดยภาคกลาง มีหมูบานที่มีแผงลอยที่ไดรับมาตรฐานทองถิ่นหรือ กรมอนามัย 

มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 26.74

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน ศพด.นาอยู

 หมูบาน / ชุมชนทั่วประเทศมศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู จำนวน

10,691 แหง คิดเปนรอยละ 15.03 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมูบานท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 18.21
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การไดรับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย (เจ็บปวยรุนแรง)

 หมูบานในชนบท เมื่อคนมีอาการเจ็บปวยรุนแรง สวนมากไปรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล 

ของรัฐ ดวยพาหนะที่นิยมกันโดยใชเวลาเดินทาง ดังนี้

ภายในครึ่งชั่วโมง 

 หมูบาน / ชุมชน ทั่วประเทศไปรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐภายในครี่งชั่วโมง จำนวน 53,576

แหง คิดเปนรอยละ 75.31 โดยภาคกลาง คนในหมูบาน / ชุมชนเดินทางไปรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล 

ของรัฐมากที่สุด จำนวน 11,961 แหง คิดเปนรอยละ 79.57

31 -60 นาที

 หมูบาน / ชุมชน ทั่วประเทศไปรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐภายใน 31- 60 นาที  จำนวน 

15,938 แหง คิดเปนรอยละ 22.40 โดยภาคเหนือ มีคนในหมูบาน/ชุมชน เดินทางไปรับบริการจากโรงพยาบาล 

ของรัฐภายใน 31- 60 นาที มากที่สุด จำนวน 7,623  แหง คิดเปนรอยละ 23.72

มากกวา  1 ชั่วโมง

 หมูบาน / ชุมชน ทั่วประเทศไปรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ มากกวา 1 ชั่วโมง จำนวน 1,623

แหง คิดเปนรอยละ 2.28 โดยภาคเหนือ มีคนในหมูบาน / ชุมชน ที่เดินทางไปรับบริการ จากโรงพยาบาล 

ของรัฐมากกวา 1 ชั่วโมงมากที่สุด จำนวน 728 แหง คิดเปนรอยละ 4.66
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ผูที่จบการศึกษาภาคบังคับซึ่งไมไดเรียนตอแลว

 หมูบานในชนบท มีผูที่จบการศึกษาภาคบังคับซึ่งไมไดเรียนตอแลว(ภาคบังคับทั้งหมดในทุกระบบ 

ไดแก ระบบชั้น ป.4, ป.7, ป.6, และมัธยมตนในปจจุบัน) ทั้งหมดจำนวน 14,685,267 คน ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ เปนภาคที่มีผูจบการศึกษาภาคบังคับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.80 รองลงมาคือ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ และ ภาคใต  คิดเปนรอยละ 21.29  รอยละ 19.77  และ รอยละ13.14  ตามลำดับ

ผูที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไมไดเรียนตอแลว

 หมูบานในชนบท มีผูท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงไมไดเรียนตอแลว ท้ังหมดจำนวน 2,076,541 คน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไมไดเรียนตอแลวมากที่สุด คิดเปน 

รอยละ  39.84  รองลงมาคือ  ภาคกลาง  ภาคเหนือ และภาคใต  คิดเปนรอยละ 24.87 รอยละ 19.37  และ 

รอยละ 15.92  ตามลำดับ

ผูที่จบอนุปริญญาซึ่งไมไดเรียนตอแลว

 หมูบานในชนบท มีผูที่จบอนุปริญญาซึ่งไมไดเรียนตอแลว ทั้งหมดจำนวน 892,448 คน ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไมไดเรียนตอแลวมากที่สุด คิดเปนรอยละ  

34.24 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือและ ภาคใต คิดเปนรอยละ 27.87 รอยละ 19.67 และ รอยละ 

18.22 ตามลำดับ

ผูที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวา  ซึ่งไมไดเรียนตอแลว

 หมูบานในชนบท มีผูท่ีจบปริญญาตรีหรือสูงกวาซ่ึงไมไดเรียนตอแลว ท้ังหมดจำนวน 1,033,476 คน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีผูจบปริญญาตรีหรือสูงกวาซึ่งไมไดเรียนตอแลว มากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 32.35 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต คิดเปน รอยละ 28.02 รอยละ 20.61 และ 

รอยละ 19.03 ตามลำดับ





54



55

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 ในรอบปท่ีผานมาคนในหมูบานในชนบทไดรับการฝกอบรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดลอม จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั้งในและนอก หมูบานทั้งหมด จำนวน 
1,003,995 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีคนไดรับการ ฝกอบรมดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.60  

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
 ในรอบปท่ีผานมาคนในหมูบานในชนบทไดรับการฝกอบรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั้งในและนอกหมูบานทั้งหมด จำนวน 1,469,958 คน 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีคนไดรับการฝกอบรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 43.93 

การเรียนรูการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในรอบปท่ีผานมาคนในหมูบานในชนบทไดรับการฝกอบรมดานการเรียนรูการใชงาน ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั้งในและนอก หมูบานทั้งหมด จำนวน 
141,911 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีคนไดรับการ ฝกอบรมดานการเรียนรูการใชงาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.03 
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การฝกอบรมแมบานโภชนาการ

 ในรอบปท่ีผานมาคนในหมูบานในชนบทไดรับการฝกอบรมแมบานโภชนาการ จากหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท้ังในและนอกหมูบานท้ังหมด จำนวน 550,780 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปนภาคที่มีคนไดรับการฝกอบรมแมบานโภชนาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.15 รองลงมาคือ ภาคเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 18.74 รอยละ 17.35 และรอยละ 13.77 ตามลำดับ

การฝกอบรมอนามัยแมและเด็ก

 ในรอบปท่ีผานมาคนในหมูบานในชนบทไดรับการฝกอบรมอนามัยแมและเด็ก จากหนวยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท้ังในและนอกหมูบานท้ังหมด จำนวน 595,752 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปนภาคท่ีมีคนไดรับการฝกอบรมอนามัยแมและเด็ก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.66 รองลงมาคือ ภาคเหนือ  

ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 17.31 รอยละ 17.20 และรอยละ 15.83 ตามลำดับ

การฝกอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 ในรอบปท่ีผานมาคนในหมูบานในชนบทไดรับการฝกอบรมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ จากหนวยงาน 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั้งในและนอกหมูบานทั้งหมด จำนวน 1,438,561 คน โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีคนไดรับการฝกอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 49.97 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 18.52 รอยละ 18.07 และ 

รอยละ 13.44  ตามลำดับ
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การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 

 รอบปที่ผานมา ครัวเรือนในหมูบานชนบท สวนใหญไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ 

เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น จำนวน 8,269,612 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปทุกภาค โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เปนภาคที่มีสวนรวม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.76 และ รอยละ 

95.69 ตามลำดับ รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 95.37 และรอยละ 91.69 ตามลำดับ
                    

การจัดเวทีประชาคมหมูบาน

 รอบปที่ผานมา หมูบานชนบทสวนใหญ ไดจัดเวทีประชาคม จำนวน 1- 6 ครั้ง เพื่อคนหาและแกไข 

ปญหา และจัดทำแผนชุมชน จำนวน 51,537 หมูบาน คิดเปนรอยละ 72.45 โดยภาคใต เปนภาคที่มี 

สวนรวม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.50 ตามลำดับ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 73.41 รอยละ 72.54 และรอยละ 71.16 ตามลำดับ
 

 ขณะที่มีหมูบานเปนจำนวนนอย ที่ไมมีการจัดเวทีประชาคมเลย จำนวน 855 หมูบาน คิดเปน 

รอยละ 1.20 กับหมูบานที่จัดเวทีประชาคม มากกวา 6 ครั้งขึ้นไป เปนจำนวน 18,195 หมูบาน คิดเปน 

รอยละ 25.58
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ไมมีการจัดทำแผนชุมชน

 ในรอบปท่ีผานมา หมูบานในชนบท ท่ียังไมมีแผนชุมชน และไมมีการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 1,177 

หมูบาน คิดเปนรอยละ 1.65 โดยภาคใตเปนภาคที่ยังไมมีแผนชุมชนและไมมีการจัดทำแผนชุมชน มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 2.06 ซ่ึงตองใหการสนับสนุน รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง  

คิดเปนรอยละ 1.79 รอยละ 1.64 และ รอยละ 1.33 ตามลำดับ

มีแผนชุมชนแตไมปฏิบัติตามแผนชุมชน

 ในรอบปท่ีผานมา หมูบานในชนบท ท่ีมีแผนชุมชนแตไมปฏิบัติตามแผนชุมชน จำนวน 8,359 หมูบาน 

คิดเปนรอยละ 11.75 โดยภาคใต เปนภาคที่มีแผนชุมชนแตไมปฏิบัติตามแผนชุมชน มากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 13.73 ซึ่งตองใหการสนับสนุน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ  

คิดเปนรอยละ 12.82 รอยละ 10.38  และ รอยละ 9.81  ตามลำดับ

มีแผนชุมชนและปฏิบัติตามแผนชุมชน

 ในรอบปท่ีผานมา หมูบานในชนบท ท่ีมีแผนชุมชนและปฏิบัติตามแผนชุมชน จำนวน 61,601 หมูบาน 

คิดเปนรอยละ 86.59 โดยภาคเหนือเปนภาคที่มีแผนชุมชนและปฏิบัติตามแผนชุมชน มากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 88.40 ซึ่งตองใหการสนับสนุน รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

คิดเปนรอยละ 88.29 รอยละ 85.54 และ รอยละ 84.21 ตามลำดับ
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75.02
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ผูรู (ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน)

 หมูบานในชนบท มีผูรู (ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน) ทั้งหมด จำนวน 

58,928 หมูบาน 2,414,571 คน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีผูรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.58 

รองลงมาคือ ภาคใต  ภาคเหนือ  และ ภาคกลาง  คิดเปนรอยละ 84.59  รอยละ 81.42 และ รอยละ 73.20  

ตามลำดับ

  

ศูนยการเรียนรูชุมชน

 หมูบานในชนบท มีศูนยการเรียนรูทั้งหมด จำนวน 26,430 หมูบาน 30,568 แหง โดยภาคใต 

เปนภาคที่ศูนยเรียนรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.89 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคกลาง  คิดเปนรอยละ 37.73 รอยละ 37.07 และรอยละ 36.32 ตามลำดับ
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การแขงขันกีฬา/ฝกสอนกีฬา 
 หมูบานในชนบท มีการแขงขันกีฬาและฝกสอนกีฬารวมกัน เฉลี่ย 3.83 ครั้งตอป ถือวาผานเกณฑ 
ในระดับปานกลาง โดยภาคกลาง มีการแขงขันและฝกสอนกีฬา บอยครั้งที่สุด เฉลี่ย 4.27 ครั้งตอป รองลงมา 
เปน ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในสัดสวนที่มากกวา 3 ครั้งตอป แตไมถึง 4 ครั้ง ไดแก 
3.96, 3.76 และ 3.49 ครั้ง ตามลำดับ
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เด็กกำพรา

 หมูบานในชนบท มีเด็กกำพรา (ทำใหเกิดปญหาตอการดำรงชีพ) ทั้งหมด จำนวน 13,462 คน โดย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีเด็กกำพรามากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.83 รองลงมาคือ ภาคเหนือ  

ภาคใต และภาคกลาง คิดเปนรอยละ 25.57 รอยละ 14.14 และรอยละ 6.46 ตามลำดับ

เด็กเรรอน

 หมูบานในชนบท มีเด็กเรรอน (ไมรูวาเปนลูกหลานใคร) ทั้งหมด จำนวน 5,736 คน โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีเด็กเรรอน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.75 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

และภาคใต คิดเปนรอยละ 29.71  รอยละ 21.23 และรอยละ 1.31 ตามลำดับ

เด็กถูกทอดทิ้ง

 หมูบานในชนบท มีเด็กถูกทอดทิ้ง (อยูตามลำพังไมมีผูดูแล) ทั้งหมด จำนวน 1,023 คน โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีเด็กถูกทอดทิ้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.55 รองลงมาคือ ภาคเหนือ  

ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 13.49 รอยละ 7.72 และรอยละ 7.23 ตามลำดับ

เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส

 หมูบานในชนบท  มีเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ทั้งหมด จำนวน 2,118  คน โดยภาคเหนือ 

เปนภาคที่มีเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.81 รองลงมาคือ  ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 44.15 รอยละ 7.27 และรอยละ 3.78 ตามลำดับ

เด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด

 หมูบานในชนบท มีเด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด ทั้งหมด จำนวน 2,020 คน โดยภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  เปนภาคที่มีเด็กที่ไมไดลงทะเบียนเกิด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.92 รองลงมาคือ ภาคเหนือ  

ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 28.47  รอยละ 15.79 และรอยละ 12.82 ตามลำดับ
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หมูบานที่มีสถานการณการใชยาเสพติดในหมูบานลดลง
 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา พบวา หมูบานในชนบท ท่ีมีสถานการณการใชยาเสพติดลดลงมีท้ังหมด 
จำนวน 2,609 หมูบาน คิดเปนรอยละ 3.67 ของหมูบานท้ังหมด ภาคใต เปนภาคท่ีมีสถานการณการใชยาเสพติด 
ลดลงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 9.68 รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คิดเปนรอยละ 4.74 รอยละ 3.58 และรอยละ 1.64 ตามลำดับ  

หมูบานที่มีสถานการณการใชยาเสพติดในหมูบานคงที่
 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา พบวา หมูบานในชนบท ท่ีมีสถานการณการใชยาเสพติดคงท่ีมีท้ังหมด 
จำนวน 1,537 หมูบาน คิดเปนรอยละ 2.16 ของหมูบานทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มี 
สถานการณการใชยาเสพติดคงท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.02 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
คิดเปนรอยละ 1.48 รอยละ 2.50 และรอยละ 7.19 ตามลำดับ 

หมูบานที่มีสถานการณการใชยาเสพติดในหมูบานเพิ่มขึ้น
 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา หมูบานในชนบท ที่มีสถานการณการใชยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
มีทั้งหมด จำนวน 1,919 หมูบาน คิดเปนรอยละ 2.70 ของหมูบานทั้งหมด ภาคใต เปนภาคที่มีสถานการณ 
การใชยาเสพติดเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.71 รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 3.33 รอยละ 2.07 และ รอยละ 1.66 ตามลำดับ
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แหลงน้ำผิวดินของหมูบานที่มีคุณภาพเหมาะสมดี

 หมูบานในชนบท มีแหลงน้ำผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมดี ทั้งหมดจำนวน 87,884 แหง โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีแหลงน้ำผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมดี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.77  

รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  คิดเปนรอยละ 13.06  รอยละ 11.92  และรอยละ 10.99 

ตามลำดับ
                

แหลงน้ำผิวดินของหมูบานที่มีคุณภาพพอใช

 หมูบานในชนบท มีแหลงน้ำผิวดินที่มีคุณภาพเหมาะสมพอใช ทั้งหมดจำนวน 54,969 แหง โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคท่ีมีแหลงน้ำผิวดินท่ีมีคุณภาพเหมาะสมพอใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.80 

รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ 8.85 รอยละ 6.95 และรอยละ 4.14  

ตามลำดับ

แหลงน้ำผิวดินของหมูบานที่มีคุณภาพไมเหมาะสม

 หมูบานในชนบท มีแหลงน้ำผิวดินที่มีคุณภาพไมเหมาะสม ทั้งหมดจำนวน 6,774 แหง โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีแหลงน้ำผิวดินที่มีคุณภาพไมเหมาะสม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 2.33

รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง คิดเปนรอยละ 1.01 รอยละ 0.65 และรอยละ 0.53 

ตามลำดับ
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บทที่ 3
สภาพปญหาของหมูบานในชนบทที่ควรไดรับการแกไข
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  4.1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1)   ถนน

          ภาค  หมูบาน ปญหามาก ปญหาปานกลาง   ปญหานอย

                                 ทั้งหมด จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง   15,032 393    2.61  5,314   35.35  9,073   60.36

ตะวันออกเฉียงเหนือ   32,136 1,357    4.22  16,089   50.07  14,093   43.85

เหนือ   15,610 652    4.18  7,047   45.14  7,656   49.05

ใต   8,359 339    4.06  3,130   37.44  4,791   57.32

รวม   71,137 2,741    3.85  31,580   44.39  35,613   50.06

หมายเหตุ  : การวิเคราะหขอมูลในบทน้ี ทุกตารางเม่ือรวมคารอยละท้ัง 3 ระดับแลว อาจไมเทากับรอยละ 100                 

เนื่องจากบางหมูบานไมมีขอมูลในเรื่องนี้หรือมีแตไมสามารถนำวิเคราะหไดเนื่องจากไมเขาเกณฑที่จะนำมา 

วิเคราะห

การมีถนนของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเร่ืองถนนอยูในระดับมาก (เปนหมูบานท่ีถนนเสนทางหลักภายในหมูบาน 

ใชการไดไมดีตลอดทั้งป) จำนวน 2,741 หมูบาน คิดเปนรอยละ 3.85 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.22 รองลงมาคือภาค 

เหนือ ภาคใต และภาคกลาง คิดเปนรอยละ 4.18 รอยละ 4.06 และ รอยละ 2.61 ตามลำดับ

บทที่ 4
สภาพปญหาและระดับการพัฒนาของหมูบานในแตละตัวชี้วัด
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2) น้ำด่ืม

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง    15,032      8     0.05    168     1.12  14,856    98.83

ตะวันออกเฉียงเหนือ    32,136      6     0.02    403     1.25  31,727    98.73

เหนือ    15,610     20     0.13    336     2.15  15,254    97.72

ใต      8,359      9     0.11    219     2.62    8,131    97.27

รวม    71,137     43     0.06  1,126     1.58  69,968    98.36

การมีน้ำดื่มของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเร่ืองน้ำด่ืมอยูในระดับมาก (เปนหมูบานท่ีมีครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับด่ืม 

และบริโภคนอยกวารอยละ63 ของครัวเรือนทั้งหมด) จำนวน 43 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 0.06 ของหมูบาน 

ทั้งหมด โดยภาคเหนือ เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.13 รองลงมาคือ 

ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 0.11 รอยละ 0.05 และ รอยละ 0.02  

ตามลำดับ

2) น้ำด่ืม

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง    15,032      8     0.05    168     1.12  14,856    98.83

ตะวันออกเฉียงเหนือ    32,136      6     0.02    403     1.25  31,727    98.73

เหนือ    15,610     20     0.13    336     2.15  15,254    97.72

ใต      8,359      9     0.11    219     2.62    8,131    97.27

รวม    71,137     43     0.06  1,126     1.58  69,968    98.36

การมีน้ำดื่มของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเร่ืองน้ำด่ืมอยูในระดับมาก (เปนหมูบานท่ีมีครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับด่ืม 

และบริโภคนอยกวารอยละ63 ของครัวเรือนทั้งหมด) จำนวน 43 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 0.06 ของหมูบาน 

ทั้งหมด โดยภาคเหนือ เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.13 รองลงมาคือ 

ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 0.11 รอยละ 0.05 และ รอยละ 0.02  

ตามลำดับ
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3) น้ำใช

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง    15,032       9     0.06     168     1.12   14,855   98.82

ตะวันออกเฉียงเหนือ    32,136       6     0.02     349     1.09   31,781   98.90

เหนือ    15,610     28     0.18     291     1.86   15,291    97.96

ใต      8,359     17     0.20     336     4.02    8,006    95.78

รวม    71,137     60     0.08  1,144     1.61  69,933   98.31

การมีน้ำใชของหมูบานในชนบท  

 หมูบานในชนบท มีปญหาในเรื่องน้ำใชอยูในระดับมาก (เปนหมูบานที่ครัวเรือนมีน้ำใชนอยกวา 

รอยละ 63 ของครัวเรือนทั้งหมด) จำนวน 60 หมูบาน คิดเปนรอยละ 0.08 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคใต 

เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.20 รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 0.18 รอยละ 0.06 และ รอยละ 0.02 ตามลำดับ
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4) น้ำเพ่ือการเกษตร

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง    15,032     937     6.23    4,192   27.89    9,221   61.34

ตะวันออกเฉียงเหนือ    32,136   3,506   10.91  18,996   59.11    7,447   23.17

เหนือ    15,610   1,743   11.17    8,195   52.50    5,195   33.28

ใต      8,359     572    6.84    2,884   34.50    3,970   47.49

รวม    71,137  6,758    9.50  34,267   48.17  25,833   36.31

การมีน้ำเพื่อการเกษตรของหมูบานในชนบท  

 หมูบานในชนบท มีปญหาในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรอยูในระดับมาก (เปนหมูบานที่มีน้ำไมเพียงพอ 

สำหรับการเพาะปลูก) จำนวน 6,758 หมูบาน คิดเปนรอยละ9.50 ของหมูบานท้ังหมด โดยภาคเหนือเปนภาคท่ี 

หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 11.17 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  

และภาคกลาง คิดเปนรอยละ 10.91 รอยละ 6.84 และ รอยละ 6.23 ตามลำดับ
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5) ไฟฟา

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง 15,032 131 0.87 248 1.65 14,653 97.48

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,136 279 0.87 388 1.21 31,469 97.92

เหนือ 15,610 558 3.57 342 2.19 14,710 94.23

ใต 8,359 111 1.33 283 3.39 7,965 95.29

รวม 71,137 1,079 1.52 1,261 1.77 68,797 96.71

การมีไฟฟาของรัฐใชของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเร่ืองการมีไฟฟาของรัฐใชอยูในระดับมาก (เปนหมูบานท่ีไมมีไฟฟาของรัฐใช)  

จำนวน 1,079 หมูบาน คิดเปนรอยละ 1.52 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคเหนือ เปนภาคที่หมูบานมีปญหา 

ในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.57 รองลงมาคือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คิดเปนรอยละ 1.33 รอยละ 0.87 และ รอยละ 0.87 ตามลำดับ
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6) การมีท่ีดินทำกิน

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง 15,032 1,747 11.62 3,362 22.37   9,923 66.01

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,136 1,669   5.19 4,622 14.38 25,845 80.42

เหนือ 15,610 1,642 10.52 3,538 22.66 10,430 66.82

ใต   8,359   290   3.47    609  7.29   7,460 89.25

รวม    71,137 5,348 7.52     12,131     17.05    53,658 75.43

การมีท่ีดินทำกินของหมูบานในชนบท  

 หมูบานในชนบท มีปญหาในเร่ืองการมีท่ีดินทำกินอยูในระดับมาก (มีจำนวนครัวเรือนท่ีมีท่ีดินทำกินของ 

ตนเอง แตตองเชาเพ่ิมบางสวนรวมกับจำนวนครัวเรือนท่ีไมมีท่ีดินของตนเอง ตองเชาท่ีดินทำกินท้ังหมด มากกวา 

รอยละ 25 ของครัวเรือน ท้ังหมดในหมูบาน) จำนวน 5,384 หมูบาน คิดเปนรอยละ 7.52 ของหมูบานท้ังหมด   

โดยภาคกลาง เปนภาคท่ีหมูบานมีปญหาในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 11.62 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  คิดเปนรอยละ 10.52 รอยละ 5.19 และรอยละ 3.47 ตามลำดับ
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7) การติดตอส่ือสาร

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง 15,032   677 4.50 11,461 76.24 2,894   19.25

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,136 2,146 6.68 25,641 79.79 4,349   13.53

เหนือ 15,610   996 6.38 11,874 76.07 2,740   17.55

ใต   8,359   496 5.93  6,545 78.30 1,318   15.77

รวม                            71,137     4,315 6.07    55,521 78.05    11,301   15.89

การติดตอส่ือสารของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเรื่องการติดตอสื่อสารอยูในระดับมาก (ในหมูบานไมมีบริการโทรศัพท 

สาธารณะที่ใชการได และไมมีครัวเรือนที่มีโทรศัพทประจำบาน โทรศัพทมือถือ หรืออินเทอรเน็ต) จำนวน 

4,315 หมูบาน คิดเปนรอยละ 6.07 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่หมูบาน 

มีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 6.68 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง คิดเปน 

รอยละ 6.38 รอยละ 5.93 และ รอยละ 4.50 ตามลำดับ
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 4.2  ดานการประกอบอาชีพและมีงานทำ

8) การมีงานทำ  

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง   15,032   1,032   6.87   1,599  10.64   12,401   82.50

ตะวันออกเฉียงเหนือ   32,136   2,347   7.30   2,393   7.45   27,396   85.25

เหนือ   15,610   1,260   8.07   2,152  13.79   12,198   78.14

ใต     8,359     644   7.70   1,356  16.22    6,359   76.07

รวม  71,137  5,283   7.43   7,500 10.54  58,354   82.03

การมีงานทำของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเรื่องการมีงานทำอยูในระดับมาก (ในหมูบานมีคนอายุ 15-60 ปเต็ม 

ประกอบอาชีพและมีรายได มีนอยกวารอยละ 80 ของคนอายุ 15 - 0 ปเต็มทั้งหมด) จำนวน5,283 หมูบาน  

คิดเปนรอยละ 7.43 ของหมูบานท้ังหมด โดย ภาคเหนือเปนภาคท่ีหมูบานมีปญหาในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด คิดเปน 

รอยละ 8.07 รองลงมาคือภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 7.70  รอยละ 

7.30 และ รอยละ 6.87 ตามลำดับ
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9)   การทำงานในสถานประกอบการ

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง 15,032 671 4.46 751 5.00 2,351       15.64

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,136 890 2.77 759 2.36 1,297  4.04

เหนือ 15,610 613 3.93 440 2.82   719  4.61

ใต   8,359 375 4.49 308 3.68   535  6.40

รวม                            71,137  2,549    3.58  2,258   3.17    4,902    6.89

การทำงานในสถานประกอบการของหมูบานในชนบท  

 หมูบานในชนบท มีปญหาในเร่ืองการทำงานในสถานประกอบการอยูในระดับมาก (ในหมูบานมีครัวเรือน 

ที่ทำงานในสถานประกอบการที่อยูภายในตำบลนี้ นอยกวารอยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด) จำนวน 2,549  

หมูบาน คิดเปนรอยละ 3.58 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคใต เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด  

คิดเปนรอยละ 4.49 รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 4.46   

รอยละ 3.93 และรอยละ 2.77 ตามลำดับ
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10)   ผลผลิตจากการทำนา

            ภาค หมูบาน  ปญหามาก ปญหาปานกลาง ปญหานอย

 ทั้งหมด  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

กลาง 15,032 627 4.17 777 5.17 5,352 35.60

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,136      1,534 4.77       5,326     16.57     15,138 47.11

เหนือ 15,610 946 6.06 592 3.79 8,131 52.09

ใต   8,359 301 3.60 566 6.77 1,076 12.87

รวม 71,137     3,408   4.79  7,261  10.21  29,697   41.75

ผลผลิตจากการทำนาของหมูบานในชนบท  

 หมูบานในชนบท มีปญหาในเรื่องผลผลิตจากการทำนาอยูในระดับมาก (ในกรณีทำนาปละ 2 ครั้ง  

ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกไมเกิน 400 กก./ไร หรือกรณีทำนาปละ 1 ครั้ง ครัวเรือนสวนมาก 

ไดผลผลิตขาวเปลือกระหวาง 270 - 330 ก.ก. / ไร) จำนวน 3,408 หมูบาน คิดเปน รอยละ 4.79 ของ 

หมูบานทั้งหมด โดยภาคเหนือ เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 6.06 รองลงมา 

คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  คิดเปนรอยละ 4.77 รอยละ 4.17  และ รอยละ 3.60  

ตามลำดับ
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การปลูกปาหรือไมยืนตนของหมูบานในชนบท  
 หมูบานในชนบท มีปญหาในเรื่องการปลูกปาหรือไมยืนตนอยูในระดับมาก (หมูบาน มีพื้นที่อยูใน 
เขตปาสงวน และมีปาหรือไมยืนตนไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกปาหรือไมยืนตน) จำนวน 5,558 หมูบาน  
คิดเปนรอยละ 7.81 ของหมูบานทั้งหมด โดยภาคเหนือ เปนภาคที่หมูบานมีปญหาในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 12.09 รองลงมาคือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเปนรอยละ 10.49 รอยละ 
6.71 และรอยละ 4.23 ตามลำดับ
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   53 0.08 7,200 10.12 63,884 89.80
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 8,359      2      0.02       658        7.87     7,699     92.10
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บทที่ 5
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 จากแผนภูมิเปรียบเทียบของภาคกลาง พบวา ปญหาที่มีแนวโนมดีขึ้น คือ มีจำนวนหมูบานที่มี 

ปญหาลดลง ไดแก การกีฬา การเรียนรูโดยชุมชน คุณภาพของดิน การไดรับการศึกษา การมีที่ดินทำกิน 

การจัดการสภาพส่ิงแวดลอม ผลผลิตจากการทำเกษตรอ่ืน ๆ และผลผลิตจากการทำไร สวนปญหาท่ีมีแนวโนม 

ดีขึ้นเพียงเล็กนอย ไดแก การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน และผลผลิตจากการทำไร และปญหาที่มี 

แนวโนมการพัฒนาลดลง เนื่องจากมีจำนวนหมูบานที่มีปญหามากเพิ่มขึ้นจาก 2-4 ป ไดแก คุณภาพของน้ำ
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บทที่ 6
บทสรุปหมูบานในชนบทไทย ป 2554
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53,576 75.31
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        5) การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน

  - หมูบานสวนใหญมีการจัดเวทีประชาคม ปละ 1- 6 คร้ัง 51,537 หมูบาน (72.45 %) และมีบางหมูบาน 

จัดเวทีประชาคม มากกวา 6 ครั้ง 18,195 หมูบาน (25.58 %)

    - หมูบานสวนใหญมีแผนชุมชนและปฏิบัติตามแผน 61,601 หมูบาน (86.59 %)   

    - ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม อยางนอย 1 กลุม บางครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมมากกวา 1 กลุม

 - ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม และไดรับเงินทุนเพื่อใชในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา จำนวน 

4,061,493 ครัวเรือน (46.69 %)  

 - ครัวเรือนในหมูบานชนบท กูยืมเงินทุนเพื่อใชในการประกอบอาชีพ 5,671,408 ครัวเรือน 

(65.19 %) 

      - จำนวนภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานดานตางๆ 2,414,571 คน

 - หมูบาน / ชุมชน ที่มีศูนยการเรียนรูชุมชน 26,430 หมูบาน 30,568 แหงและครัวเรือนที่ไดรับ 

การเรียนรู จำนวน 1,537,438 ครัวเรือน

 - หมูบานมีการแขงขันกีฬา เฉลี่ยปละ 2 ครั้ง  

 - จำนวนเด็กเรรอน 5,736 คน และ เด็กถูกทอดทิ้ง 1,023 คน เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส   

2,118 คน คนอายุ 15-60 ปไรที่อยูอาศัย 21,246 คน

        6) สภาพแรงงาน

 - คนอายุ 15-60 ป ในหมูบาน / ชนบท มีการประกอบอาชีพมีรายได 18,424,087 คน (58.79 %

ของจำนวนประชากรทั้งหมด)  

     - คนอายุ 15- 60 ปไมมีการประกอบอาชีพและไมมีรายได 479,935 คน (1.53 %)

           - หมูบานที่มีคนไปทำงานนอกตำบล จำนวน 60,634 หมูบาน (85.24  %) 

       7) ยาเสพติด

 - หมูบานที่มีการใชยาเสพติด จำนวน 6,065 หมูบาน (8.53 %) 

          - หมูบานที่ดำเนินกิจกรรมปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 66,449 หมูบาน (93.41 %)

        - หมูบานในชนบทมีสถานการณการใชยาเสพติดลดลง 2,609 หมูบาน (3.67 %) สถานการณคงที่ 

1,537 หมูบาน (2.16 %) และสถานการณการใชยาเสพติดเพิ่มขึ้น 1,919 หมูบาน (2.70 %)

       8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - หมูบานชนบทมีปญหาเรื่องคุณภาพของดิน เชน ดินตื้น 11,163 หมูบาน (15.69 %) หนาดิน 

ถูกชะลาง 14,789 หมูบาน (20.79 %) ดินจืด 22,544 หมูบาน (31.69 %) ดินมีกรวดทราย 10,302   

หมูบาน (14.48 %) ดินเค็ม 10,956 หมูบาน (15.40 %) และดินเปรี้ยว จำนวน 11,265 หมูบาน (15.84 %) 

โดยบางหมูบานอาจมีปญหาเรื่องคุณภาพดินมากกวา 1 อยาง
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บุรีรัมย
นครราชสีมา

เพชรบูรณ มหาสารคาม
รอยเอ็ด

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

เชียงใหม

เชียงราย
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นครราชสีมา

ขอนแกน

อุดรธานี

มหาสารคาม
รอยเอ็ด

ศรีสะเกษ
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เชียงใหม
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บุรีรัมย
สุรินทร

นครราชสีมา

อุดรธานี

ขอนแกน

มหาสารคาม
รอยเอ็ด

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

เชียงราย
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มหาสารคาม
รอยเอ็ด

บุรีรัมย
สุรินทร
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ขอนแกน กาฬสินธุ

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

เชียงราย
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บุรีรัมย
สุรินทร

นครราชสีมา
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รอยเอ็ด

ศรีสะเกษ
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บุรีรัมย
นครราชสีมา
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บุรีรัมย

มหาสารคาม

นครราชสีมา
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สุรินทร

มหาสารคาม

นครราชสีมา

ขอนแกน

รอยเอ็ด

ศรีสะเกษ

เชียงใหม

ลำปาง

นาน

เชียงราย
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นครราชสีมา

ขอนแกน
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รอยเอ็ด
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นครราชสีมา
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