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 6) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคมของจงัหวัดชลบุรี   
  6.1 โครงสร้างอายุของประชากร  

ในปี พ.ศ.๒561 ประชากรผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดชลบุรี  
จ านวน 1,535,445 คน ประชากรเด็กอายุ ระหว่าง  ๐ – ๑4 ปี จ านวน 287,545 คน ประชากร 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างานอายุระหว่าง ๑5 - 59 ปี จ านวน 1,013,174 คน ประชากรผู้สูงอายุ 
ซึ่งมีอายุ ๖0 ปี ขึ้นไป จ านวน 194,605 คน  

ตารางท่ี 45 โครงสร้างประชากรของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557-2561 

พ.ศ ประชากร
ทั้งหมด 

๐ - ๑๔ ปี ๑๕ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ไม่ใช่
สัญชาติ
ไทย 

ประชากร 
อยู่
ระหว่าง
การย้าย 

ประชากร 
ใน
ทะเบียน
บ้านกลาง 

ไม่ทราบ 

2561 1,535,445 287,545 1,013,174 194,605 18,893 12,889 8,339  
2560 1,509,125 286,293 999,759 184,912 11,862 8,552 17,747  
2559 1,483,049 284,024 988,728 175,875 15,359 10,792 8,271  
2558 1,455,039 281,213 971,794 167,737 14,411 10,803 8,211  
2557 1,421,425 277,954 952,855 161,374 9,814   19,428 

  

ภาพที่ 23 : โครงสร้างประชากรของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557-2561 

 
      ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 
 

       6.2 การสมรสและการหย่าร้าง 

              ในปี 2560 จังหวัดชลบุรี มีการสมรสลดลงจากปีก่อนหน้า ขณะที่การหย่าก็เพ่ิมขึ้นใกล้เคียง
กับการหย่าปีก่อนหน้า  

 
 
 
 

0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีข้ึนไป ผูไ้ม่ใช่สญัชาติไทย 
ประชากรอยูร่ะหว่าง

การยา้ย 
ประชากรใน

ทะเบียนบา้นกลาง 
ไม่ทราบ 

2561 287,545 1,013,174 194,605 18,893 12,889 8,339 0

2560 286,293 999,759 184,912 11,862 8,552 17,747 0

2559 284,024 988,728 175,875 15,359 10,792 8,271 0

2558 281,213 971,794 167,737 14,411 10,803 8,211 0

2557 277,954 952,855 161,374 9,814 0 0 19,428
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ภาพที่ 24 : การสมรสและการหย่าร้าง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2552-2560 

 
    ที่มา: ส านักงานสถิติชลบุรี  รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี ปี 2562 

       6.3 สภาวะแรงงาน 
(6.3.1) แรงงานและการมีงานท าของประชากร ๑๕ ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพ  

ปี 2557-2561  
     ปี 2561 มีผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่อยู่ในก าลังแรงงาน มีจ านวน 1,051,253 คน  

ป ี2560 จ านวน 1,059,556 คน ปี 2559 จ านวน 1,040,851 คน ผู้มีงานท ามีจ านวนเพิ่มจากปีก่อนหน้า 

               (6.3.2) อัตราการว่างงาน ปี 2557-๒๕61  
                      จ า ก ข้ อ มู ล จ า น ว น ผู้ ว่ า ง ง า น  พ บ ว่ า จั ง ห วั ด ช ล บุ รี มี อั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง า น  
ปี 2561 จ านวน 6,912 คน ปี  2560 จ านวน 7,355 คน  ปี 2559 จ านวน 3,389 คน  
ปี 2558 จ านวน 9,788 คน และปี 2557 จ านวน 7,502 คน  

 
ภาพที ่25 : แสดงประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  

จ าแนกตามสถานภาพแรงงานของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 - 2561 
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ภาพที่ 26 : ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ปี 2557-2561 

 
      ที่มา: ส านักงานสถิติชลบุรี  รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี ปี 2562 
 

                 (6.3.3)  แรงงานแยกตามอาชีพ ปี พ.ศ. 2557-๒๕61 
                          แรงงานผู้ มีอายุ  ๑๕ ปีขึ้ น ไปที่ ก าลั ง เป็นผู้ อยู่ ในวัยท างานปี  2557 -2561  
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยปี 2561 จ านวน 1,058,600 คน เมื่อแยกตามอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร จ านวน 312,900  คน อาชีพรองลงมา ได้แก่พนักงานบริการ
และพนักงานในร้านค้า และตลาด จ านวน 302,200 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ  
จ านวน 140,400 คน อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย จ านวน 70,800 คน ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านเทคนิคสาขาต่างๆ จ านวน 66,600 คน ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 
จ านวน 49,800 คน เสมียน จ านวน 44,300 คน และผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร  
และการประมง จ านวน 29,000 คน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 46 แรงงานแยกตามอาชีพ ของจังหวัดชลบุรี ปี 2557-2561 (หน่วยเป็นพัน) 

อาชีพ 2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 40.0 52.5 46.9 40.7 49.8 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ  54.3 54.9 52.8 47.0 42.7 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ  75.7 73.0 60.9 64.1 66.6 
เสมียน 58.5 37.5 52.1 61.2 44.3 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 261.1 286.3 310.9 311.7 302.2 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง 58.4 39.8 52.1 39.4 29.0 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 150.3 138.4 110.4 112.6 140.4 
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 250.6 265.4 283.6 274.4 312.9 
อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ  ในด้านการขาย 71.4 78.0 71.1 74.0 70.8 
คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอ่ืน      

รวมยอด 1,020.2 1,025.8 1,040.9 1,025.1 1,058.6 
  ที่มา : ส านักงานสถิติชลบุรี รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี ปี 2557-2562 

1 2 3 4 5

พ.ศ. 2561 2560 2559 2558 2557

รวม 412,747 387,910 407,079 399,746 390,715

ท างานบา้น 127,112 128,507 147,045 141,174 143,032

เรียนหนงัสือ 112,876 87,624 100,419 101,425 99,348

อ่ืนๆ 172,759 171,779 159,615 157,147 148,334
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ภาพที่ 27 แรงงานแยกตามอาชีพ ของจังหวัดชลบุรี ปี 2557-2561 

 
   
                (6.3.4) แรงงานแยกตามสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี พ.ศ. 2558-2561 

          ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  แ ร ง ง า น ปี  2 5 6 1  จ า น ว น  1 , 0 5 8 , 6 0 0  ค น  
อยู่ในภาคเกษตรกรรม จ านวน 33,200 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 และนอกภาคเกษตร 1,025,500 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.87 เมื่อพิจารณารายสาขาในภาคนอกเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ ในสาขาการผลิต  
จ านวน 348,100 คน และสาขารองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีกฯ จ านวน 180,600 คน 
ที่พักแรม และการบริการด้านอาหาร จ านวน 169,600 คน  

 
     ตารางท่ี 47 แรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ของจังหวัดชลบุรี ปี 2558-2561 

(หน่วยเป็นพัน) 
อุตสาหกรรม 2558 2559 2560 2561 

ภาคเกษตรกรรม 49.7 55.0 39.7 33.2 
เกษตรกรรม การปุาไม้และการประมง 49.7 55.0 39.7 33.2 
นอกภาคเกษตรกรรม 976.1 985.8 985.3 1,025.5 
การท าเหมืองแร ่และเหมืองหิน 6.8 3.4 6.0 5.6 
การผลิต 390.4 353.8 350.0 384.1 
ไฟฟูา ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 1.4 3.8 1.6 1.0 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสียของเสีย และสิ่งปฏิกลู 1.8 1.3 0.4 0.7 
การก่อสร้าง 49.5 46.1 45.2 51.8 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์ 191.1 176.5 170.8 180.6 
การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 47.1 61.7 52.5 61.8 
ที่พักแรม และการบริการด้านอาหาร 120.3 140.1 164.0 169.6 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 2.7 3.4 4.9 3.8 
กิจการทางการเงินและการประกนัภัย 12.3 10.1 10.7 10.2 
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อุตสาหกรรม 2558 2559 2560 2561 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 15.4 11.7 9.5 15.8 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 11.1 8.2 7.2 4.4 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 21.8 34.4 30.1 28.1 
การบริหารราชการ และการปูองกันประเทศ  และการประกันสังคม 20.6 22.4 27.4 34.9 
การศึกษา 26.6 26.6 26.5 16.2 
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์ 11.1 20.2 19.1 11.1 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 13.3 14.5 19.8 14.8 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 24.8 40.8 34.5 28.2 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนสว่นบุคคล การผลติ 8.2 6.9 - - 
ไม่ทราบ - - 5.2 2.7 

รวม 1,025.8 1,040.9 1,025.1 1,058.6 

ที่มา : ส านักงานสถิติชลบุรี  

 

                       (6.3.5) ภาวะผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี พ.ศ. 2558-๒๕61 
     ในปี 2561 ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน จากผู้อยู่ในวัยท างาน 

จ านวน 1,058,630 คน มีสถานภาพการท างานเป็น ลูกจ้างเอกชนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ท างาน
ส่วนตัว ชว่ยธุรกิจครัวเรือน และลูกจ้างรัฐบาล นายจ้าง ตามล าดับ  

ภาพที ่28 : ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2558-2561  
(หน่วยเป็นพัน) 

 
ที่มา : ส านกังานสถิติชลบุรี  
 

                        (6.3.6)  แรงงานที่มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปี พ.ศ. 2559-๒๕61 
 แรงงานที่ มี ง านท า ใน  ปี  2561 ผู้ อยู่ ในวั ยท า งานของจั งหวัด ชลบุ รี  

ส่วนใหญ่มีสัดส่วนจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 258,600 คน รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 243,800 คน อุดมศึกษา จ านวน 243,400 คน สายสามัญ จ านวน 188,800 คน 
สายวิชาการ จ านวน 117,000 คน ประถมศึกษา จ านวน 168,800 คน สายวิชาชีพ 114,000 คน 
ตามล าดับ 

 
 
 
 

นายจา้ง ลูกจา้งรัฐบาล ลูกจา้งเอกชน ท างานส่วนตวั ช่วยธุรกิจครัวเรือน 

2558 29.8 47.3 646.4 203.4 98.9

2559 29.0 57.9 649.0 212.2 92.7

2560 30.7 61.8 637.8 216.4 78.4

2561 31.3 55.5 679.9 205.1 86.9
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ภาพที่ 29 :ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ  พ.ศ. 2559-2561 
(หน่วยเป็นพัน) 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติชลบุรี  

 
ภาพที่ 30 : จ านวนแรงงานในระบบประกันสังคม พ.ศ.2559-2562 

 

 
                     (6.3.7) จ านวนแรงงานในระบบประกันสังคม พ.ศ.2559-2562  
                          ในปี 2562 จังหวัดมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม 916 ,492 คน มีอัตรา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า 
ที่มา :ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 

 

7) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา  
    7.1 ทรัพยากรการศึกษา (จ านวนโรงเรียนในแต่ละระดับ ห้องเรียน ครู) 

 ในปัจจุบันพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีการให้บริการด้านการศึกษาเพ่ือรองรับจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นแบ่งออกเป็น บริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริการการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และบริการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ ปี 2560 แยกตามสังกัด 
คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 308 แห่ง ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 120  แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 38 แห่ง และอ่ืนๆ 5 แห่ง 
 
 
  

ไม่มี
การศึกษา 

ต ่ากว่า
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

สายสามญั 
สาย

อาชีวศึกษา 
สายวิชาการ

ศึกษา 
อุดมศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ 

สายวิชาการ
ศึกษา 

อ่ืน ๆ ไม่ทราบ 

2559 24.7 104.8 178.7 262.7 221.0 175.4 45.6 0.0 234.9 130.3 87.1 17.6 8.3 5.7

2560 27.3 88.2 202.7 251.4 197.2 149.8 47.4 0.0 233.1 117.6 96.8 18.7 4.2 21.0

2561 29.5 87.9 168.8 258.6 243.8 188.8 55.0 0.0 243.4 117.0 114.0 12.4 0.0 26.7
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ภาพที่ 31 : จ าแนกจ านวนห้องเรียน ครู นักเรียน ปี 2559-2561 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุร ี
 

 การจ าแนกโรงเรียนตามระดับการศึกษา ปี 2560 จ านวน 471 โรงเรียน ปี 2559  
จ านวน 456 โรงเรียน ปี 2558 จ านวน 472 โรงเรียน ปี 2557 จ านวน 472 โรงเรียน  

  ครูในสถานศึกษาในระบบการศึกษาขั้น ปี 2560 จ านวน 12,480 คน ปี 2559 
จ านวน 12,480 คน  

  8) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสาธารณสุข 
   8.1 การจัดระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี 
       สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
       การจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีปี 2561 แยกเป็นกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12 แห่ง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมอ่ืน 3 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 15 แห่ง  
รวมทั้งหมด 36 แห่ง  

ตารางท่ี 48 : สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. โรงพยาบาลภาครัฐ
สังกัด กสธ. สป. 

โรงพยาบาลภาครัฐ
สังกัด กสธ.กรมอื่น 

โรงพยาบาลนอกสังกัด 
กสธ. 

โรงพยาบาล
เอกชน 

รวม 

2559 12 3 6 14 35 

2560 12 3 6 14 35 

2561 12 3 6 15 36 

 

พ.ศ. รพ.สต. 
(แห่ง) 

คลินิกแพทย์ 
(แห่ง) 

คลินิก 
ทันตกรรม 

(แห่ง) 

ร้านขายยา 
แผนปัจจุบัน 

(แห่ง) 

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จ (แห่ง) 

ร้านขายยา 
แผนโบราณ 

(แห่ง) 
2559 118 485 295 1,043 139 73 

2560 118 485 297 1,043 139 72 

2561 118 485 297 1,042 139 72 

             ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นครูต่อนกัเรียน 23.78 21.66 21.66

จ านวนนกัเรียนเฉลีย่ต่อห้อง 33.17 31.98 31.98

จ านวนนกัเรียน 280,425 270,338 270,338

จ านวนครู 11,790 12,480 12,480

จ านวนห้องเรียน 8,454 8,454 8,454

 -
 100,000
 200,000
 300,000
 400,000

จ านวนห้องเรียน จ านวนครู จ านวนนกัเรียน จ านวนนกัเรียนเฉล่ียตอ่ห้อง อตัราสว่นครูตอ่นกัเรียน 
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ภาพที่ 32 : จ านวนประชากรต่อสถานพยาบาล 

 

 ปี 2561 มีสถานพยาบาล 36 แห่ง คิดเป็นอัตราส่วนสถานพยาบาลต่อประชากร 42,651 คน 
   8.2 สถานบริการด้านสาธารณสุขภาคเอกชน  
         สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชน 14 แห่ง 

คลินิกแพทย์ 485 แห่ง คลินิกทันตกรรม 297 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 ,042 แห่ง ร้านขายยา 
แผนโบราณ72 แห่ง ร้านขายยาบรรจุเสร็จ 139 แห่ง  
     8.3 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดชลบุรี 
          ปี 2561 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1:2,854 คน  อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร เท่ากับ 1:744 คน อัตราเตียงต่อพันประชากร เท่ากับ 1 : 2 

ตารางท่ี 49 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ จ.ชลบุรี 
พ.ศ. ประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร ์
แพทย์ ทันต เภสัช พยาบาล จ านวน

เตียง 
อัตราส่วนเตียง : 

1,000 
ประชากร 

อัตราส่วน
แพทย์ : 

ประชากร 
2559 1,467,336 488 119 172 1,924 1,734 1.18 1:3,007 

2560 1,509,125 488 119 172 1,924 1,752 1.16 1:3,092 

2561 1,535,445 538 99 169 2,064 1,842 1.2 1:2,854 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 

ภาพที่ 33 : อัตราประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 

 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 
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             8.4 สุขอนามัย การมีชีวิตรอดของทารก  เฉลี่ยอายุของประชากรผู้สูงอายุ 
 สัดส่วนผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรกลุ่มวัยสูงอายุ ปี 2561 มีสัดส่วนผู้สูงอายุผู้ชาย 

เท่ากับ 74.8 % สูงกว่าของประเทศ และผู้หญิง เท่ากับ 81.3 % สูงกว่าของประเทศ เนื่องจากมีกลุ่ม 
วัยแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาในสัดส่วนที่มาก  

ภาพที่ 34 : อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด ปี พ.ศ.2556-2558 ประเทศไทย / จังหวัดชลบุรี 
 

 
ที่มา :สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล : มกราคม 2562 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

 
ภาพที่ 35 : ร้อยละอัตราการเพิ่มประชากรจังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2544-2561 

 

 
 ปี 2561 อัตราการเพ่ิมของประชากรมีแนวโน้มลดลง เท่ากับร้อยละ 1.17 ซึ่งยังคงสูงกว่า

ระดับประเทศ 
ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย และส านกังานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 

ภาพที่ 36 : จังหวัดชลบุรีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 

0.70 
0.50 0.60 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.55 0.55 0.59 0.61 

0.40 0.40 0.30 0.35 0.29 

 1.50   1.50   1.52   1.72   1.71   1.75   1.77   1.76   1.68   1.57   1.69   1.76   1.50   1.52   1.41   1.29   1.27   1.17  

0.00
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2.00
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ประเทศ จ.ชลบุรี 
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 แนวโน้มจากแผนภูมิปิรมิดประชากร จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบ 20 ปี ที่ผ่านมา โครงสร้าง
ประชากรกลุ่มวัยสูงอายุมีการสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2557 ปี 2561 เท่ากับ 
ร้อยละ 13.01 สัดส่วนยังน้อยกว่าเขต และประเทศ เนื่องจากมีประชากรกลุ่มวัยแรงานเคลื่อนย้ายเข้า 
มาในสัดส่วนที่มาก 

 อัตราเกิดมีชีพมีแนวโน้มลดลง ส่วนอัตราตายคงที่ ในปี 2561 อัตราเกิดมีชีพ 19.35 ต่อพันประชากร  
สูงกว่าค่าของประเทศ แต่มีแนวโน้มลดลง และอัตราตาย 7.66 ต่อพันประชากร ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ 

              ภาพที่ 37 อัตราเกิด-ตาย จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2550-2561              
อัตราต่อพันประชากร 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

  8.5 สถานการณ์ และแนวโน้มการเจ็บป่วย และเสียชีวิต สาเหตุอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค 

  อัตราการเจ็บป่วย 
  เมื่อจ าแนกสาเหตุการปุวยโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ.2561  พบมากที่สุดคือ

โรคอุจาระร่วง  รองลงมาคือ ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก ตามล าดับ 
ภาพที ่38 แสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

                                              ปี 2555 – 2561                      อัตรา ต่อ แสนประชากร 

 
ที่มา : รง.506 กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

12.70 12.40 12.10 12.00 12.42 12.42 12.07 11.92 11.20 10.68 10.60 10.03 

23.35 23.27 22.31 21.26 
22.63 23.10 22.19 23.11 

21.89 20.90 20.42 
19.35 

6.30 6.30 6.27 6.49 6.54 6.57 

6.77 
6.89 6.94 7.29 7.10 7.13 

5.63 5.63 5.49 5.47 5.47 5.54 

7.23 7.93 7.77 8.05 7.73 7.66 
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 เมื่อจ าแนกสาเหตุการตาย ปี พ.ศ.2561  พบมากที่สุดคือ โรคมะเร็งทุกชนิด  รองลงมาคือ  
หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุจราจร และไตวาย ตามล าดับ 

ภาพที ่39 : สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ.2555 - 2561 
อัตรา ต่อ แสนประชากร 

 
ที่มา : ข้อมูลการตายมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

 

ภาพที่ 40: สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของกลุ่มโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ.2555 – 2561 
 

 
ที่มา : ข้อมูลการตายมรณบัตร มหาดไทย โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

          เมื่อจ าแนกสาเหตุการตาย โรคมะเร็งทุกชนิด ปี พ.ศ.2561  พบมากที่สุดคือ โรคมะเร็งปอด  
รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม  และมะเร็งล าไส้ ตามล าดับ 
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          8.6  บริบทปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
ภาพที่ 41 : ประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพ 

 
  
ที่มา: ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

            ประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพ จ านวน 2,261,371 คน มากที่สุด  
สิทธ์ประกันสังคม 45.08 % รองลงมาคือ สิทธิ์ UC แรงงานต่างด้าว และข้าราชการ ตามล าดับ  

8.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ในปี 2561 ประชากรเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้ครอบคลุม 99.95% โดยกลุ่มที่มากที่สุดคือ

สิทธิประกันสังคม 47.80 % รองลงมาคือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 45.11 % สิทธิข้าราชการ/ 
สิทธิรัฐวิสาหกิจ 4.64 % สิทธิอ่ืนๆ 2.39 % และมีค่าว่าง 0.05 % ตามล าดับ 

ตารางท่ี  50 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

 

พ.ศ. 

 

 

รวม 

สิทธิประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า 

(UCS+WEL) 

สิทธิ

ประกันสังคม

(SSS) 

สิทธิข้าราชการ/

สิทธิรัฐวสิาหกิจ 

(OFC) 

 

 

สิทธิ์

อื่นๆ 

 

 

รวมเข้าถึง

บริการ(คน) 

 

 

ร้อย

ละ 

 

 

ค่าว่าง

(คน) 

 

 

ร้อย

ละ 

2559 2,176,412 1,010,197 1,013,957 100,668 50,689 2,175,511 99.96 901 0.04 

2560 2,213,436 1,011,662 1,047,013 101,677 51,776 2,212,128 99.94 1,308 0.06 

2561 2,261,371 1,020,035 1,080,976 105,029 54,105 2,260,145 99.95 1,226 0.05 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

      8.8 แม่วัยใส 
    จากสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรี พบอัตราการตั้งครรภ์ 
แม่วัยรุ่น อัตรา 51.77 ต่อ 1,000 จากข้อมูล การ Adjust ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมี 
การเคลื่อนย้ายของประชากรสูง ซึ่งเมื่อหญิงตั้งครรภ์อายุน้อย อาจพบอุบัติการณ์โลหิตจางสูง ความดัน
โลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนาน ภาวะคลอดก่อนก าหนดสูง และหากมาฝากครรภ์ล่าช้า อาจ
ตรวจพบภาวะผิดปกติล่าช้า เช่น การติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ โรคพันธุกรรมธาลัสซีเมีย ท าให้ หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับความรู้การปฏิบัติตนระยะตั้งครรภ์ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยด้านการคลอด มารดา
เสียชีวิต อัตราทารกแรกเกิด ขาดออกซิเจน และอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมซึ่งส่งผล
เชื่อมต่อไปยังเด็กปฐมวัยด้วย  
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ตารางท่ี  51 แม่วัยใส 
อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อ 1,000 ปชก. ปี 2559 ปี 2560 2561 

(เปูาหมายอัตรา ไม่เกิน 50:1,000) 46.91 57.6 65.32 
Adjust   51.77 

ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

 

      8.9 โรคอุบัติใหม่ และข้อมูลที่เชื่อมโยงประเด็นความม่ันคงของจังหวัด 
                     จังหวัดชลบุรีไม่มีโรคอุบัติใหม่ 

 9)  การวิเคราะห์ศักยภาพความยากจน 
        ภาพรวม 

9.1  สถานการณ์ความยากจนในระดับประเทศ 
   ในภาพรวมของประเทศไทย ความยากจนมีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วนคนจนหรือ 

สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงจากร้อยละ 42.33 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2543 
เหลือร้อยละ 8.61 ในปี 2559 หรือจ านวนคนจนลดลงจากประมาณ 25.8 ล้านคน เหลือประมาณ 
5.8 ล้านคน ในช่วงเวลาเดียวกัน  

ภาพที่ 42 : เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จ านวนคนจน 
 (วัดจากรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) ทั่วประเทศ 

 
 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,ประมวลผลโดยส านักพัฒนา

ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
 

9.2 สถานการณ์ความยากจนในภาคตะวันออก: ความยากจนในภาพรวมของภาคตะวันออก 
อยู่ในระดับต่ าประมาณร้อยละ 5.3 แต่ยังมีบางจังหวัดในภาคตะวันออกมีความยากจนค่อนข้างสูง  
โดยภาคตะวันออกมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 5.3 ของประชากรทั้งหมดในภาคตะวันออกในปี 2559  
ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศประมาณ 1.6 เท่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายจังหวัดในภาคตะวันออก 
พบว่า จังหวัดสระแก้วมีความยากจนสูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 15.6  
ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออก 3.0 เท่า สูงกวา่ค่าเฉลี่ยของ ประเทศ 1.8 เท่า และเป็นจังหวดั 
ที่มีความยากจนสูงที่สุดเป็นล าดับ 17 ของประเทศ นอกจากนี้จังหวัดตราดก็มีความยากจนสูงเช่นกันโดยมี
สัดส่วนคนจนร้อยละ 14.0 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออก 2.7 เท่าสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ 1.6 เท่า 
ในทางกลับกัน จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่มีความยากจน (สัดส่วนคนจนน้อยกว่า ร้อยละ 1) 
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ตารางที่ 52  : สัดส่วนคนจน และจ านวนคนจน  
(วัดจากรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) ของภาคตะวันออก 

จังหวัด สัดส่วนคนจน % จ านวนคนจน (พันคน) 
 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 

จันทบุร ี 13.00 8.66 3.69 3.69 66.4 45.0 19.4 19.8 
ฉะเชิงเทรา 1.84 3.77 2.44 4.53 13.8 28.8 18.9 35.6 

ชลบุร ี 0.08 0.39 0.61 0.03 1.3 6.4 10.0 0.5 
ตราด 17.47 11.05 11.37 14.01 45.2 29.0 30.3 37.9 

นครนายก 12.38 9.18 7.55 8.25 32.2 24.3 20.3 22.6 
ปราจีนบุร ี 8.25 5.77 1.68 10.91 47.4 33.7 10.0 65.7 

ระยอง 2.81 0.32 0.54 2.17 24.1 2.8 4.7 19.3 
สระแก้ว 13.42 12.52 11.04 15.62 78.5 74.5 66.7 95.9 

ภาคตะวันออก 5.71 4.46 3.25 5.28 308.9 244.3 180.4 197.3 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,ประมวลผลโดย

ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 

9.2  สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในระดับภาค 
                ภาคตะวันออก :ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ภายในภาคตะวันออกอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่อนข้างไปทางต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์ Gini เท่ากับ 0.390 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของภาคตะวันออกค่อนข้างคงที่โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  Gini  
ประมาณ 0.39 รวมทั้งรายได้เฉลี่ยของประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ความเหลื่อมล้ า 
ด้านรายได้ภายในภาคตะวันออกอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไปทางต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  Gini  
เท่ากับ 0.390 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก (ค่าสัมประสิทธิ์ Gini เฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 
0.445) โดยประชากรภาคตะวันออกมีรายได้เฉลี่ย 10,604 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
(รายได้เฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศ 9,409 บาทต่อเดือน) นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ า 
ด้านรายได้ของภาคตะวันออกค่อนข้างคงที่โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ Gini เท่ากับ 0.390–0.396 รวมทั้งรายได้เฉลี่ย
ของประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 7,591 บาทต่อเดือน ในปี 2554 เพ่ิมเป็น 10,268 และ 
10,604 บาทต่อเดือน ในปี 2556 และปี 2558 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจังหวัดในภาคตะวันออก พบว่า 
ในปี 2558 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกที่มีความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ภายในจังหวัดอยู่
ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์ Gini เท่ากับ 0.307 ส่วนอีก 7 จังหวัด มีความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ภายใน
จังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ภายในจังหวัดสูง
ที่สุดในภาคตะวันออก มีค่าสัมประสิทธิ์ Gini เท่ากับ0.517 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออก
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ จังหวัดในภาคตะวันออก 3 จังหวัดที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย  
ของภาคคือจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และจังหวัดระยอง โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ย 12,024, 11,841,  
และ 11,769 บาทต่อเดือน ตามล าดับ ในทางกลับกัน จังหวัดสระแก้ว ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดเพียง 
8,543 บาทต่อเดือน 
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ภาพที่ 43  :รายช่ือจังหวัดที่ติดล าดับ 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงท่ีสุด 
หรือมีความยากจนหนาแน่นสูงท่ีสุด ในปี 2550 - 2559 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือสัดส่วนคนจน (%) 
ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ , ประมาลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด
ภาวะสังคม สศช. 
 

          9.4  การพัฒนาคนจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่  6 จาก 77 จังหวัดทั่ วประเทศ 

(ดัชนี HAI=0.6613) เนื่องจากจังหวัดชลบุรีติดล าดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดใน 
ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร โดยด้านการศึกษาอยู่ล าดับที่ 2 
ด้านชีวิตการงานล าดับที่ 2 และด้านการคมนาคมและการสื่อสารล าดับที่ 5 จาก 77 จังหวัด ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญคือ อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาสูงมากอยู่ล าดับที่ 2  
เชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 4 คะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงเป็นล าดับที่ 5 ไม่มีการท างานต่ าระดับแรงงงานที่มี
ประกันสังคมสูงเป็นล าดับที่ 4 ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือสูงเป็นล าดับที่ 5 และประชากรที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตสูงเป็นล าดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรียังมีจุดเด่นในบางประเด็น  
เช่น สัดส่วนประชากรยากจนน้อยที่สุดคือ อยู่ล าดับที่ 1 ความไม่เสมอภาครายได้ (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี
รายได้) ค่อนข้างน้อยอยู่ล าดับที่ 5 และประชากรที่พิการค่อนข้างน้อยมากอยู่ล าดับที่ 3 จาก 77 จังหวัด 

 ในทางกลับกัน จังหวัดชลบุรีติดล าดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดใน 
ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม โดยอยู่ล าดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ ครัวเรือนที่มี
บ้านและที่ดินเป็นของตนเองน้อยมากอยู่ล าดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่อนข้างสูง อยู่ล าดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด รวมทั้งติดล าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด
ในด้านการมีส่วนร่วมโดยอยู่ล าดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด มีตัวบ่งชี้ ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติ  
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 และครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่นค่อนข้างน้อยมากอยู่ล าดับที่ 
74 จาก 77 นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรียังมีจุดด้อยในประเด็นคะแนนสุขภาพจิตค่อนข้างน้อยอยู่ล าดับที่ 75  
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ตารางท่ี 53 : ข้อมูลของตัวชี้วัดและล าดับที่ของตัวชี้วัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด 

 

ที่มา :ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 | ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

มิต ิ รายการตัวชี้วดั ข้อมูลตัวชี้วดั ล าดบัที ่
2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

1.ด้านสุขภาพ 1ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (%) 10.15 14.02 14.02 63 74 74 
2.ร้อยละของประชากรที่เจ็บปุวยที่เป็นผู้ปุวยใน (%) 9.40 9.56 9.56 13 15 15 
3.ร้อยละของประชากรที่พิการ (%) 1.45 1.47 1.52 3 3 3 
4.ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) 65.09 65.09 65.09 75 75 75 

2.ด้าน
การศกึษา 

1.จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี) 9.55 9.22 9.69 6 8 5 
2.อัตราการเข้าเรยีนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
(%) 

105.79 103.66 103.66 2 3 3 

3.ค่าเฉลี่ยเชาว์นปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 (คะแนน) 

103.92 104.45 104.45 5 4 4 

4.คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)  

37.25 36.56 38.59 6 6 6 

3.ด้านชีวิต
การท างาน 

1.อัตราการว่างงาน (%) 0.88 0.70 0.63 48 24 29 
2.อัตราการท างานต่ าระดับ (%) 0.02 0.02 0.01 8 6 4 
3.ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%) 74.30 78.22 84.56 4 4 3 
4.อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานต่อ
ลูกจ้าง 1,000 คน 

9.45 8.32 8.32 45 44 44 

4.ด้านรายได ้ 1.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 27,257 27,665 27,665 17 18 18 
2.สัดส่วนประชากรยากจน (%) 0.61 2.12 0.34 4 12 3 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (%) 28.92 31.00 31.00 26 20 20 
4.ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (%) 30.65 32.06 32.06 5 3 3 

5.ด้านทีอ่ยู่
อาศัยและ
สภาพแวดลอ้ม 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%) 34.13 33.21 28.66 75 76 77 
2.สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อ
คน) 

5.70 7.18 7.18 73 74 74 

3.ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%) 20.06 0.70 0.00 76 38 1 
4.ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 0.33 0.00 0.00 42 1 1 

6.ด้านชีวิต
ครอบครัวและ
ชุมชน 

1.ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปีที่ท างาน (%) 6.87 9.91 8.21 15 40 35 
2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%) 21.89 18.19 16.50 18 8 6 
3.ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียว (%) 5.15 4.31 3.47 24 10 8 
4.การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
(ต่อประชากรแสนคน) 

138.14 164.93 158.85 61 65 71 

7.ด้านการ
คมนาคมและ
การสือ่สาร 

1.ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%) 64.72 71.66 71.66 19 18 18 
2.จ านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) (%) 39.39 129.02 142.63 29 61 60 
3.ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%) 90.03 93.98 95.04 5 3 3 
4.ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%) 56.62 69.98 72.47 4 4 5 

8.ด้านการมี
ส่วนรว่ม 

1.ร้อยละของของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 
2559 (%) 

75.39 54.42 54.42 43 74 74 

2.จ านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) (%) 45.22 45.39 45.72 64 66 67 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%) 51.04 42.05 42.05 73 76 76 
4.ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ 
ของหมู่บ้าน (%) 

96.57 98.85 99.18 68 60 65 



65 

10) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านความมั่นคง 
10.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  คดีความผิดตามกฎหมายที่จับกุม จ าแนกประเภทความผิดที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก ่
(1) คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2562 จ านวน 23,321 ราย ปี 2561 จ านวน 23,697 คน ปี 2560 
จ านวน 19,636 ราย ปี 2559 จ านวน 17,181 ราย มีแนวโน้มลดลง (2) คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2562 
จ านวน 1,744 ราย ปี 2561 จ านวน 1,306 คน ปี 2560 จ านวน 1,481 ราย ปี 2559 จ านวน 
1,093 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (3) คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ปี 2562 จ านวน 560 ราย  
ปี 2561 จ านวน 502 คน ปี 2560 จ านวน  402  ราย คดีปี 2559 จ านวน 357 มีแนวโน้มลดลง  
(4) ฐานความผิดพิเศษ ปี 2562 จ านวน 332 ราย ปี 2561 จ านวน 512 คน ปี 2560 จ านวน 421 
ราย ปี 2559 จ านวน 201 ราย มีแนวโน้มลดลง 
 

ภาพที ่44 : แสดงสถิติฐานความผิดคดีอาญาจับกุมได้ (คดี 4 กลุ่ม) พ.ศ.2559-2562 

 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ข้อมูล 20 กันยายน 2562 
 
 

ภาพที ่45 : แสดง ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 
 

 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ข้อมูล 20 กันยายน 2562 

 

รับแจ้ง (ราย) จบักมุ (ราย) รับแจ้ง (ราย) จบักมุ (ราย) รับแจ้ง (ราย) จบักมุ (คน) รับแจ้ง (ราย) จบักมุ (ราย) 

2559 2560 2561 2562

คดีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และเพศ 492 357 580 402 633 502 638 560

คดีเก่ียวกบัทรัพย์ 1,765 1,093 1,224 1,481 1,921 1,306 1,452 1,744

ฐานความผิดพิเศษ 243 201 501 421 583 512 393 332

คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 15,300 17,181 17,593 19,636 22,239 23,697 21,920 23,321
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ขม่ขืน้กระท าช าเรา 70 42 86 60 90 64 89 67

ท าร้ายร่างกาย 290 216 230 302 389 320 378 349

พยายามฆ่า 18 13 24 26 52 37 50 37

ท าร้ายผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย 17 10 10 11 20 19 17 13

ฆ่าผู้ อ่ืน (คดีอกุฉกรรจ์) 57 47 49 28 35 27 32 28

ประเภทความผิด 0 0 0 0 0 0 0 0
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ภาพที ่46 : ฐานความผิดเกี่ยวทรัพย์ 
 

 
 

10.2 ยาเสพติด 
                     พ.ศ.2558-2560 การปฏิบัติตามมาตรการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดจ าแนกตามของ
กลางและข้อกล่าวหาเพ่ิมขึ้น โดยยาเสพติดที่มีการจับกุมได้มากที่สุดคือ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชาแห้ง  
เคตามีน พืชกระท่อม เอกซ์ตาซี่ (ยาอี) สาระเหย กัญชาสด เฮโรอีน ฝิ่น โคเคน ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 54 รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการสบืสวนปราบปรามยาเสพติด  
จ าแนกตามของกลางและข้อกล่าวหา พ.ศ.2558-2560 

ประเภท 2558 2559 2560 

คดี คน คดี คน คดี คน 

เฮโรอีน 3 3 7 9 5 5 

ยาบ้า 5,241 5,386 6,773 6,926 7,943 8,112 

กัญชาสด 19 21 3 6 8 9 

กัญชาแห้ง 433 451 330 349 325 327 

พืชกระท่อม 44 64 27 29 42 50 

ฝิ่น 1 1 - - 1 1 

โคเคน 2 2 1 1 1 1 

เอกซ์ตาซี ่(ยาอี) 13 24 70 75 26 26 

ยาไอซ ์ 1,746 1,777 1,599 1,631 1,530 1,590 

เคตามีน 14 15 53 55 49 50 

น้ ายาเคม ี - - - - 0 0 

อีเฟดรีน - - - - 0 0 

อัลปราโซแลม - - 2 2 0 0 
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ปล้นทรัพย์ (คดีอกุฉกรรจ์) ชิงทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ลกัทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยกัยอกทรัพย์ ท าให้เสียทรัพย์ รับของโจร 
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ประเภท 2558 2559 2560 

คดี คน คดี คน คดี คน 

ยาแก้ไอ - - - - 0 0 

มอร์ฟีน - - - - 0 0 

สาระเหย 25 25 17 17 22 22 

โดมิกุม 1 1 - - 0 0 

ไฟล์ไฟล ์ 1 1 - - 0 0 

ยากระตุ้นประสาท - - - - 0 0 

วัตถุออกฤทธิ์ - - 3 3 0 0 

ยากล่อมประสาท - - - - 0 0 

อื่น ๆ (ระบุ).. - - - - 0 0 

รวม 7,543 7,771 8,885 9,103 9,952 10,193 
ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 
 

      11) การวิเคราะห์ศักยภาพสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      11.1 การจัดการน้ าเสีย 
  ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 8 แห่ง ที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน
ซึ่งสามารถบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 74.97 ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นใน 8  พ้ืนที่ 
โดยมีปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบเกินกว่าขีดความสามารถรับน้ าเสียจ านวน ๑ แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เหลือยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่อย่างใด ดังนั้น สถานการณ์น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่า
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแหล่งน้ า และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต้องให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนต่อไป 

ตารางท่ี 55 แสดงรายละเอียดของระบบบ าบัดน้ าเสีย ปี พ.ศ. 25๖๑ 

สถานทีบ่ าบดัน้ าเสยี 
จ านวนพื้นที ่ 

ใหบ้รกิาร (ตร.กม.) 
ระบบบ าบดัน้ าเสยี ความสามารถรับน้ า

เสีย (ลบ.ม./วัน) 
ปริมาณน้ าเสยีที่เข้า
ระบบ (ลบ.ม./วัน.) 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี 36  ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ๒๒,๕๐๐ ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ 
2. เทศบาลเมืองแสนสขุ 2 แห่ง 20.268    
    - เทศบาลเมืองแสนสขุ (เหนอื)  เลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) ที่มีการ

ท างานแบบคลองวนเวียน (Oxidation ditch) 
14,000 ๙,๐๕๑.๕๕ 

    - เทศบาลเมืองแสนสขุ (ใต้)  เลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) ที่มีการ
ท างานแบบคลองวนเวียน (Oxidation ditch) 

9,000 ๕,๒๗๙.๙๔ 

3. เทศบาลเมืองศรีราชา 1.5 คลองวนเวียน (Oxidation ditch) 18,000 ๑๐,๓๙๙ 
4. เทศบาลนครแหลมฉบัง - สระเตมิอากาศ (Areated Lagoon) 7,500 ๗๙๐ 
5. เมืองพัทยา ๔ แห่ง     
    - พื้นที่พทัยานาเกลอื ๓๖ ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
65,000 ๗๘,๘๖๓ 

    - พื้นทีจ่อมเทียน ๑๘.๖๗ ๔๓,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

    - พื้นที่หาดตาแหวน (เกาะล้าน) 
    - พื้นที่หาดแสม (เกาะล้าน) 

๘.๗ 
- 

ระบบแบบเติมสาร และ RO 
ระบบถังกรอง 

๓๐๐ 
๘๐ 

๑๕๐ – ๑๘๐ 
๕๐ 

6. เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2.76 บ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ๕,๐๐๐ อยู่ระหว่างปรับปรุง 

7. เทศบาลต าบลบ่อทอง 80 หลังคาเรือน บ่อผึ่งและบึงประดิษฐ ์ 50 ไม่เดินระบบ 
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สถานทีบ่ าบดัน้ าเสยี 
จ านวนพื้นที ่ 

ใหบ้รกิาร (ตร.กม.) 
ระบบบ าบดัน้ าเสยี ความสามารถรับน้ า

เสีย (ลบ.ม./วัน) 
ปริมาณน้ าเสยีที่เข้า
ระบบ (ลบ.ม./วัน.) 

8. เทศบาลต าบลบางเสร ่ 3.3 บ่อเติมอากาศ(Areated Lagoon) ๕,๔๐๐ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, 25๖๒ 

หมายเหตุ    
 พื้นที่เป้าหมายเพื่อก่อสร้างระบบน้ าเสียรวมชุมชน ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

(๑) เทศบาลต าบลนาจอมเทียน (๒) เทศบาลเมืองหนองปรือ (๓) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  
(๔) เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ (๕) เทศบาลต าบลหนองต าลึง (๖) เทศบาลต าบลพานทอง  (๗) องค์การ
บริหารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ (๘) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า* ล าดับที่ ๑ – ๔ ก าหนด 
โดยกรมควบคุมมลพิษ ล าดับที่ ๕ – ๘ มีพ้ืนที่ติดคลองพานทอง 
 พื้นที่เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ระยะเร่งด่วน 

   (๑) เมืองพัทยา (รวมเกาะล้าน) (๒) เทศบาลต าบลบางเสร่ (๓) เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (๔) เทศบาลนครแหลมฉบัง 
(๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (คลอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลเมืองชลบุรี, เทศบาลต าบลเสม็ด, เทศบาลต าบลบางทราย 
เทศบาลเมืองบ้านสวน) 
    * ล าดับที่ ๑- ๓ ก าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ 
    * ล าดับที่ ๔ แนวท่อรวบรวมเดิมครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๑๐% 
    * ล าดับที่ ๕ มีความจ าเป็นต้องขยายแนวท่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตามการเจริญเติบโตของเมือง 
ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชนจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

     11.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
               จากการส ารวจพบว่า ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นรวม 

๒,๕๙๑.๑๕ ตัน/วัน น ากลับมาใช้ประโยชน์ 537.61 ตัน/วัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 
 ๗ แห่งจาก ๙๙ แห่ง ที่มีความสามารถและมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมขนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านบึง  
และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเขาเพชร (เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์)  ซึ่งหลายแห่งมีปัญหาระบบเต็มประสิทธิภาพ 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๔ แห่ง ที่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบเทกอง และเตาเผาขยะขนาด
เล็ก มีบริษัทเอกชนที่รับก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน ๔ แห่ง ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนก าลังทวี
ความรุนแรงมากขึ้นอันสืบเนื่องมาจากระบบก าจัดขยะที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีเป็นระบบแบบฝังกลบ  
จึงมีข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นตาม  
การขยายตัวของชุมชน นอกจากนี้ระบบก าจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งก็ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้อีก
เนื่องจากระบบได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และมีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและ กากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด  
ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง 

ตารางท่ี 56 แสดงระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 25๖1 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวนพืน้ที่ 

(ไร่) 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพ 

1. เทศบาลเมืองศรีราชา 116 Sanitary Landfill เหลือระยะเวลาใช้งาน ประมาณ ๓ ปี 
2. เทศบาลเมืองแสนสุข 172 Sanitary Landfill /หมักท าปุ๋ย/หมักผลิต

แก๊ส/RDF 
เหลือระยะเวลาใช้งาน ประมาณ ๒ ปี 

3. เทศบาลนครแหลมฉบัง 238 Sanitary Landfill/RDF เต็มประสิทธิภาพ  
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวนพืน้ที่ 

(ไร่) 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพ 

4. เมืองพัทยา 140 Sanitary Landfill /เผาในเตาเผาเฉพาะขยะติด
เชื้อ 

เต็มประสิทธิภาพ 

๕. เทศบาลเมืองบ้านบึง 100 ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล ปิดด าเนินการ 
๖. ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
ชลบุรี  

510 ระบบคัดแยกและฝังกลบ ปิดด าเนินการ 

๗. เทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์ 

๒๐ ฝังกลบ เต็มประสิทธิภาพ 

ที่มา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร ี,๒๕๖๒ 

 11.3 คุณภาพอากาศ 
                จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดชลบุรี  ในปี 
๒๕๖๐ จ านวน ๓ จุดมีค่าดังนี้ จุดที่ 1 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ฝุุนขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงรายเดือน อยู่ในช่วง 27.๐ – 62.๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ฝุุนขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง รายเดือน 17 – 30 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง รายเดือน อยู่ในช่วง ๐.๔7 – 1.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร จุดที่ 2 สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ฝุุนขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงรายเดือน อยู่ในช่วง ๒6.0 – ๖3.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ฝุุนขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงรายเดือน 14 – 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง รายเดือนอยู่ในช่วง ๐.๔7 – 1.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จุดที่ ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาหิน ฝุุนขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงรายเดือน อยู่ในช่วง ๓๗.๐ – ๗๑.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ฝุุนขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง รายเดือน ๓๗.0 - ๗๑.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สรุปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ 

 11.4  คุณภาพเสียง 
   การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นท่ีส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีท าการตรวจวัดจ านวน ๓ สถานี 
โดยบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป และบริเวณพ้ืนที่ริมหรือใกล้ถนน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)   
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด 51.1 เดซิเบลเอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
เขาหิน ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด ๕๘.๖ เดซิเบลเอ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา  มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด ๖๑.๙ เดซิเบลเอ เมื่อน าผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐานระดับเสียงในชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) 
ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง ๓ สถานี ที่ท าการตรวจวัด 
 
 

ตารางท่ี 57 แสดงระดับเสียงในพื้นที่ส่วนภูมิภาคปี 2562 

บริเวณพ้ืนที่ท่ัวไป 

จังหวัด สถานี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 

(dBA) 24 ชั่วโมง %>70 
จ านวนวัน 

ต่ าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70 
ชลบุร ี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 49.8 51.1 0 7 0 
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บริเวณพ้ืนที่ท่ัวไป 

จังหวัด สถานี 
ระดับเสียงเฉลี่ย 

(dBA) 24 ชั่วโมง %>70 
จ านวนวัน 

ต่ าสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70 
ชลบุร ี รพ.ส่งเสรมิสุขภาพบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน  

อ.ศรีราชา 
50.2 58.6 0 7 0 

ชลบุร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา 

56.7 61.9 0 7 0 

หมายเหตุ ๑. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปก าหนดค่าระดบัเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
             2. สถานีบริเวณส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี ตรวจวัดระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2562 ส าหรับอีกสองสถานีตรวจวัด
ระหว่าง 9 – 15 มีนาคม 2562 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 256๒ 

  11.5 กากสารพิษและสารอันตราย 
(1) ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

   จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี   
ปี พ.ศ.๒๕๖1 พบว่า กากสารพิษและสารอันตรายที่เป็นอันตราย จ านวน 452,570.77 ตัน กากสารพิษ
และสารอันตรายที่ไม่เป็นอันตราย จ านวน 1,994,145.06 ตัน รวมทั้งหมด จ านวน  ๒,446,715.83  ตัน 
ที่มา : ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖2 

  (๒) ของเสียอันตรายจากชุมชน 
                         ในปี 2561 มีปริมาณขยะอันตรายเกิดขึ้น ๕๑๑.๘๗ ตัน ผู้ที่ก่อให้เกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชนไดแ้ก่ ประชาชนหรือสถานประกอบการในชุมชนที่ก่อให้เกิดหรือมีของเสียอันตรายไว้ใน
ครอบครองที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่าง  ๆ ตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่และเป็นตัวก าหนดขนาดของแหล่งก าเนิดของเสียอันตรายต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
ชุมชนได้แก ่บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ ตลาดสด เป็นต้นส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกหรือเก็บ
รวบรวมแยกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ในลักษณะเดียวกันกับโรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีประเภทของเสียอันตรายเกิดขึ้นรวมกันมากกว่า ๒๓ ประเภท แต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่
และมีสัดส่วนการเกิดรวมกันสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ของที่ส ารวจพบทั้งหมดมีจ านวน ๘ ประเภทได้แก่ 
  ๑. สารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ เช่น ภาชนะบรรจุสารเคม ี
  ๒. น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ 
  ๓. แบตเตอรี่รถยนต์ 
  ๔. มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

  ๕. น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วที่รีไซเคิลไม่ได้ 
  ๖. ถ่านไฟฉาย 
  ๗. ของเสียประเภทอินทรีย์สารที่ติดไฟได้ เช่น กระป๋องสเปร์ย 
  ๘. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
                            ของเสียอันตรายบางประเภทที่มีการคัดแยกและจัดการโดยเฉพาะอยู่ แล้ว ได้แก่ 
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ และมูลฝอยติดเชื้อ ที่เหลือส่วนใหญ่ถูกทิ้งลงถังขยะมูลฝอยทั่วไป
และยังมีสภาพภายนอกเหมือนของใหม่สามารถปูองกันการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของสารพิษที่เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เหลือตกค้างในภาชนะบรรจุ การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่สามารถ
ปูองกันผลกระทบดังกล่าวได้ดีและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายควรเริ่มจากการให้ประชาชนคัดแยกของเสีย
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อันตรายจากบ้านเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวมไปก าจัดในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตาม
วิธีการที่ก าหนดโดยเฉพาะซึ่งต้องมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการจัดการการเตรียมความพร้อมและการ
วางแผนด าเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญในการเริ่มจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและท าความเข้าใจข้อมูลหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปริมาณและลักษณะของของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพ้ืนที่จริงเพ่ือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถจัดตั้งงบประมาณที่จ าเป็นได้ถูกต้องและเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมเพ่ือให้
การคัดแยกและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนประสบความส าเร็จ 

  11.6 สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน  
         ปัจจุบันชุมชนที่มีความหนาแน่นมากกว่า  ๓,๐๐๐  คน ต่อตารางกิโลเมตร ได้แก่ เมือง

พัทยาเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา  
เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองสัตหีบ   

         ผลจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออกช่วงเวลาที่ผ่านมา ท าให้เกิด
การขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรม  ท าให้แหล่งชุมชนกระจายไปสู่บริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ศูนย์กลางการพัฒนาเดิม  พ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  อ าเภอศรีราชา  ก็มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

         ผลพวงจากแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศดังกล่าวได้ผลักดันให้มีการกระจายตัวของ
ชุมชนเมืองของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก  โดยกระจายตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ตอนในเพ่ิมขึ้น  
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้ภาคเมืองและภาคชนบท  รวมถึงความเสื่อมโทรมถดถอยของทรัพยากร
และสภาวะมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

         สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมือง  ที่พบ ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และใกล้เคียง  ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านสาธารณูปโภค
และของเสียในชุมชน  การจราจรติดขัดเนื่องจากถนนคับแคบ  ปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น  และปริมาณขยะ
มูลฝอยและน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  จนไม่สามารถจัดการได้อย่างทั่วถึง  เป็นต้น 

ตารางท่ี 58 : แสดงความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดชลบุรี รายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 

ล าดับ เทศบาล จ านวนประชากร (คน) ความหนาแน่น 
( คน/ตร. กม. ) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

อ าเภอเมืองชลบุร ี
อ าเภอบ้านบึง 
อ าเภอหนองใหญ ่
อ าเภอบางละมุง 
อ าเภอพานทอง 
อ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอศรรีาชา 
อ าเภอเกาะสีชัง 
อ าเภอสัตหีบ 
อ าเภอบ่อทอง 
อ าเภอเกาะจันทร ์
 

330,156  
106,078  
23,630  

295,005  
67,107  

124,125  
306,519  

4,580  
164,168  
50,307  
37,450  

 

1,443.05          
164.12          
59.45          

628.98          
387.82          
177.40          
497.25          
265.68          
492.37          
64.37          

160.59          
 

หมายเหตุความหนาแน่น <๑,๐๐๐  คน / ตร. กม  =  น้อย 
ความหนาแน่น  ๑,๐๐๐–๓,๐๐๐  คน / ตร. กม.   =  ปานกลาง         ความหนาแน่น >๓,๐๐๐  คน / ตร. กม.            =  มาก 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, ๒๕61 
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 11.7 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  
      จังหวัดชลบุรีมีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติรัฐมนตรี เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ เกาะสีชัง เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีสถานที่ที่มีความส าคัญเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์,หาดบางแสน เป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดีหายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม,หาดพัทยา 
เป็นโครงสร้างธรรมชาติที่ดี มีทัศนียภาพสวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ,หาดจอมเทียน 
เป็นโครงสร้างธรรมชาติที่ดีมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม  เป็นต้น   
              ส าหรับสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมของจังหวัดชลบุรี  ได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน จ านวน ๗ 
แห่ง และที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จ านวน ๒๖ แห่ง แหล่งโบราณคดีบนบกท่ีมีอยู่ตามที่ต่างๆ จ านวน ๑๒ แห่ง
และแห่งโบราณคดีใต้น้ าบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากเรือจม (Shipwrecks) ที่รวมถึงซาก
เรือโบราณทุกประเภทและโบราณวัตถุที่อยู่ในเรือ ได้แก่ ซากเรือรางเกวียน อ าเภอสัตหีบ ซากเรือจอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ ซากเรือสีชัง ๑, ๒, ๓ และซากเรือท่ีช่องแสมสาร อ าเภอเกาะสีชัง  เป็นต้น 
     สภาพของแหล่งโบราณคดีปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์  แต่ขาดการบ ารุงรักษา   
และบางแห่งแทบจะหาร่องรอยไม่เจอเนื่องจากชาวบ้านท าไร่และจับจองพ้ืนที่หมด  
 
 11.8 สถิติเรื่องร้องเรียน 

ตารางท่ี 59 แสดงสถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปี พ.ศ.2545 – 25๖1 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน (ครั้ง) จ านวนร้องเรียน

ทั้งหมด (ครั้ง) น้ าเสีย ขยะ เสียง กลิ่น อื่นๆ 
2545 - - - - - - 
2546 - - - - - - 
2547 4 - 2 4 9 13 
2548 4 - 1 9 8 22 
2549 13 - 5 ๔๑ 14 73 
2550 3 - - ๑๕ 11 29 
2551 7 - 4 ๑๑ 11 41 
๒๕๕๒ ๔ - ๑ ๙ ๘ ๒๒ 
๒๕๕๓ ๑๓ - ๕ ๔๑ ๑๔ ๗๓ 
๒๕๕๔ ๑๐ ๑๓ ๙ ๔๑ ๒๒ ๙๕ 
๒๕๕๕ ๑ ๑ - ๑ - ๓ 
๒๕๕๖ ๑๐ ๑๕ ๑ ๑๗ - ๔๓ 
๒๕๕๗ 13 5 4 11 12 45 
2558 5 2 14 12 14 47 
2559 2 4 6 11 7 30 
๒๕๖๐ ๙ - ๔ ๒๖ ๗ ๔๖ 
2561 15 6 5 23 ๑๓ 62 

ที่มา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๒ 
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11.9 สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
  จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด สามารถน ามา
สรุปเป็นรายพื้นที่ที่เกิดปัญหา และสาเหตุของการเกิดปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น การด าเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาของช่วงเวลาที่ผ่านมา  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 60 : สรุปปัญหา  พืน้ที่เกิดปัญหา  สาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

ทรพัยากร สรุปปญัหา พื้นทีท่ี่เกดิปญัหา สาเหต ุ ผลกระทบ การป้องกนัแก้ไขทีผ่่าน
มา 

1. ทรัพยากรดิน
และทีด่ิน 

1. ทรัพยากร
ดินเสือ่มโทรม 

ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง, 
อ าเภอบางละมุง, อ าเภอพนัส
นิคม และอ าเภอเกาะจันทร ์

1. การใชท้ี่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของดิน 

- ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง 

- การเผยแพร่ความรู้
เกษตรอนิทรีย์ 

2. การใช้ปุ๋ยเคมแีละสารเคมจี ากัด
ศัตรูพืชมากเกินไป  

- แหล่งน้ าตืน้เขนิ 
ปนเป้ือนสารเคม ี

3. การปลกูพืชเชิงเดี่ยวเป็นระยะ
เวลานาน 

- ดินพังทลาย 

4. การขดุบ่อดนิ-ทรายเพื่อขายหน้าดิน 
2. ทรัพยากรป่า
ไม้และสตัวป์า่ 

- ทรัพยากรปุา
ไม้และสัตว์ปุา
เสื่อมโทรม
และลดลง 

ปุาคลองตะเคียนบ้านเขาใหญ ่
ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง 

1. การบุกรกุพื้นที่ปุาไม้เพื่อใช้ประโยชน์
จากไม้และขยายพื้นทีท่ า
เกษตรกรรม 

2. ไฟปุาในช่วงฤดูแล้ง 
3. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ

ด าเนินการกับผู้บุกรกุปุา, การส่งเสริม
การปลูกปุาภาคเอกชน, การให้ท ากิน
ในพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมและนโยบายการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สป 4-
01) 

4. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และการมีสว่นร่วมในการเผ้าระวัง
ดูแลรกัษาปุาไม้ 

- พื้นที่ตน้น้ าล าธาร/
พื้นที่ปุาขาดความ
อุดมสมบูรณ์และ
ความหลากลายทาง
ชีวภาพ  
- น้ าท่วมและดินถล่ม 
- สภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง 

1. การส ารวจความ
ชัดเจนของพื้นที่ปุาไม้
การสร้างฝายต้นน้ า 
ล าธาร เพื่อชะลอน้ า 
และเพิม่ความชมุชื้น
พื้นที่ปุาไม้  

2. การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

3. การจดักจิกรรมปลูก
ปุาในวันส าคัญต่าง ๆ  

4. การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ชุมชน/
อปท. มีส่วนร่วมใน
การดแูลรกัษาปุาไม ้

3. ทรัพยากรน้ า การขาดแคลน
น้ าส าหรับ
อุปโภค/
บริโภค/
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 

ต าบลคลองต าหรุ, ต าบล 
บางทราย, ต าบลบ้านสวน, 
ต าบลเสม็ด, ต าบลแสนสขุ 
อ าเภอเมอืงชลบุรี, ต าบล
บางพระ, ต าบลศรรีาชา ต าบล
สุรศักดิ์, ต าบลแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา, ต าบล 
บางละมุง, ต าบลนาจอมเทียน 
อ าเภอบางละมุง ต าบลบางเสร่, 
ต าบลสัตหีบ, ต าบลบ้านช้าง, 
ต าบลหมอนนาง ต าบลกุฎโง้ง, 
อ าเภอพนัสนิคม, ต าบล 
หนองชาก, ต าบลหนองอิรุณ, 
ต าบลคลองกิว่, อ าเภอบ้านบึง, 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง, 
ต าบลวัดสุวรรณ, ต าบลบ้านเก่า, 
อ าเภอพานทอง, ต าบลหนอง
ขาม, ต าบลบึง, ต าบลทุ่งสุขลา, 
ต าบลศรีราชา, ต าบลเขา
คันทรง, อ าเภอศรีราชา, 
อ าเภอเกาะสีชัง, ต าบลหนอง
ซ้ าชาก, ต าบลหนองอริุณ, 
อ าเภอบ้านบึง   
 
 

1. พื้นที่ส าหรับกกัเก็บน้ ามจี านวนจ ากัด
ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของ
กิจกรรมต่าง ๆ  

2. แหล่งน้ าตามธรรมชาตทิี่มอียู่เสื่อม
โทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มทีก่ารใช้น้ าอย่างไม่รู้คุณค่าและ
การน าน้ ากลับมาใช้ประโยชนอ์ีกครั้ง  

3. การกระจายน้ าของหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งไม่ทัว่ถึงและเป็นธรรม  

4. ปริมาณน้ าใต้ดนิมจี ากัดและคุณภาพ
น้ าไม่ได้มาตรฐานการอุปโภค – 
บริโภค 

- ความขัดแย้งจากการ
แย่งชิงน้ าจากเกษตร
และอุตสาหกรรม 
- ผลผลิตจาก

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรมลดลง 
- น้ าท่วมในฤดูฝน ขาด

แคลนน้ าในฤดแูล้ง 

1. การปรับปรุงฟืน้ฟู
แหล่งน้ าธรรมชาติเดมิ  

2. การพัฒนาแหล่งน้ า
ต้นทนุขนาดใหญ่
เพิ่มเตมิ 

3. การจดัหาแหล่งกัก
เก็บน้ าขนาดเล็กใน
พื้นที่ขาดแคลน  
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ทรพัยากร สรุปปญัหา พื้นทีท่ี่เกดิปญัหา สาเหต ุ ผลกระทบ การป้องกนัแก้ไขทีผ่่าน
มา 

4. ทรัพยากรธรณ ี ทรัพยากรแร่
เสื่อมโทรมและ
ลดลง 

เขาเชิงเทียนและเขาพุ ต าบล
ห้วยกะปิ ต าบลหนองข้างคอก 
ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง เขา
วังปลา อ าเภอสัตหีบ  
ปุาคลองตะเคียน อ าเภอบ่อ
ทอง อ าเภอหนองไผ่แก้ว 
อ าเภอบ้านบึง  

1. การใชท้รัพยากรในเชิงพาณิชย์มาก
เกนิไป 

2. การประกอบกจิการทีข่าดการ
ควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างเคร่งครัดและจริงจัง 

3. ผู้ประกอบการขาดจิตส านกึถึง
ผลกระทบทีต่ามมา  

- ทรพัยากรแร่เสือ่ม
โทรมและลดลง 
- ปัญหาฝุุนละอองใน
พื้นทีร่อบเหมอืงและ
สถานประกอบการ 

- ควบคุมการประกอบ 
กิจการแร่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

5. ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง  

ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งเสื่อม
โทรมและลดลง 

พื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเล  1. การบุกรกุพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพือ่
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 

2. การท าประมงอวนลาก อวนรุน 
3. การพัฒนาและขยายพื้นทีเ่พื่อ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
อุตสาหกรรม 

4. การเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่ขาดการ
ควบคุม และให้ความรูแ้ก่ผูเ้พาะเลี้ยง  

- ปุาชายเลน ปะการัง 
หญ้าทะเลและสตัว์
ทะเลลดลง 
- ผลผลิตจากประมง

ลดลง 
- การกัดเซาะชายฝั่ง 
- ระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝั่งเสือ่ม
โทรม 

1. การประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนรกัและหวงแหน  

2. การให้ความรู้แก่
ชาวประมงในการจับ
สัตว์น้ าอย่างถูกวิธ ี

3. การเพิ่มมาตรการ
ควบคุมและลงโทษกับ
ผู้ฝุาฝืนอย่างเขม้งวด  

4. การยึดคืนพืน้ทีท่ี่ถกู
บุกรุก 

6. ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  

ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพืน้ที่ปุา
ไม้ 9  แห่ง 

1. การใชท้รัพยากรโดยขาดการควบคุม 
2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ

ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและคณุค่า  

3. ขาดความชัดเจนและการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
สู่การปฏิบัติ  

- ความสมดุลทาง
ธรรมชาติลดลง 
- การสญูเสียพันธุ์พืช

และสัตว์บางชนิด 

1. การจดัสร้างศนูย์รวม
ชนิดพันธุ์พืชของ
กองทัพเรือ 
สัตหีบ 

2. การเพาะพันธุ์พืชและ
สัตว์น้ าที่หายากปล่อย
คืนธรรมชาต ิ

7. คณุภาพน้ า - น้ าเสีย 
- ระบบบ าบัด
น้ าเสียไม่
ครอบคลุมพื้นที่ 
 

ชุมชนแนวชายฝั่งทะเลของ
อ าเภอเมอืงชลบุรี, อ าเภอ 
ศรีราชา, อ าเภอพนัสนิคม, 
อ าเภอสัตหีบ และน้ าเสียจาก
ฟาร์มสกุรและการเกษตร พื้นที่
อ าเภอพนัสนิคม, อ าเภอบ้าน
บึง, อ าเภอเกาะจนัทร์, อ าเภอ
ศรีราชา, อ าเภอบางละมุง และ
น้ าเสียจากอุตสาหกรรมบาง
ประเภททั้งในและนอกการ
นิคมอุตสาหกรรม  

1. การขยายตัวของชมุชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วขาดการควบคุมการระบาย
น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะอย่าง
จริงจัง  

2. สถานประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์
ระบายน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดหรอื
บ าบัดไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

3. การใช้สารเคมขีองเกษตรกรมากเกิน
ความจ าเปน็ 

4. ประชาชนและผู้ประกอบการขาด
จิตส านกึที่ดตี่อสิ่งแวดลอ้ม 

- แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติเสือ่มโทรม 
- กลิ่นเหม็นส่งผลต่อ

สุขภาพของ
ประชาชน 
- แหล่งทอ่งเที่ยวทาง

ทะเลเสื่อมโทรม
นักท่องเที่ยวลดลง 
- ขาดแคลนน้ าส าหรับ

อุปโภค-บริโภค  

1. การก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

2. การก าหนดประเภท
กิจการที่ถกูควบคุม
การระบายน้ าลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ 

3. การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ความรู้ 
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

4. การติดตามตรวจสอบ
ปัญหามลพิษทางน้ า   

8. คณุภาพ
อากาศ 

อากาศเสีย ต าบลหนองไม้แดง, ต าบลดอน
หัวฬ่อ, ต าบลบ้านสวน, ต าบล
ห้วยกะปิ, ต าบลหนองข้างคอก
, ต าบลเหมือง, ต าบลหนอง
ต าลึง อ าเภอเมืองชลบุรี, ต าบล
บ้านเก่า, อ าเภอพานทอง, ต าบล
แหลมฉบัง, ต าบลเจ้าพระยาสุร
ศักดิ์, ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา  

1. โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
ปล่อยมลพิษทางอากาศเกนิค่า
มาตรฐาน 

2. การจราจรเขตเมอืงและอุตสาหกรรม
คับคั่ง  

3. ประชาชนและผู้ประกอบการขาด
จิตส านกึที่ดตี่อสิ่งแวดลอ้ม 

- สุขภาพอนามัย
ประชาชนเสื่อมโทรม 
- คุณภาพอากาศเสื่อม

โทรม 

1. การติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบรเิวณชมุชน
และเขตอุตสาหกรรม 
3 สถาน ี

2. การตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจาก
ยานพาหนะ และ
โรงงานอุตสาหกรรม 

3. การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
ผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศ 
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9. คณุภาพเสยีง  เสียงดัง - การจราจรย่านอุตสาหกรรม
และชุมชนเขตอ าเภอ 
เมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา 
เมืองพทัยา  

1. การจราจรเขตเมอืงและย่าน
อุตสาหกรรมคับคั่ง 

2. โรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบกิจการบางประเภทอยู่ใกล้
กับแหล่งที่พกัอาศัยชุมชน  

3. จากการระเบิดและย่อยหินที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย  

- สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเสื่อมโทรม 
- สร้างความเดือดร้อน

ร าคาญ 

1. การตรวจวัดระดับ
เสียงจากยานพาหนะ 

2. การติดตามตรวจสอบ
โรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดปัญหา 

3. การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน  

10. ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยไม่มี
พื้นทีก่ าจัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เขตอ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอ
ศรีราชา อ าเภอบางละมุง(เกาะ
ล้าน) อ าเภอสัตหีบ อ าเภอเกาะสี
ชัง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอพนัส
นิคม อ าเภอพานทอง  

1. การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของปรมิาณ
ขยะมูลฝอยตามการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ขาด
บุคลากร/งบประมาณ เครือ่งมอืและ
การบริหารจัดการที่ดี  

3. ประชาชนขาดการมีสว่นร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย จึงเกิดการ
ต่อต้านการสร้างระบบบ าบัดก าจัด
ขยะมูลฝอยในพืน้ที ่

4. การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่มี
ประสิทธภิาพ 

5. ประชาชนขาดจิตส านกึและความ
ตระหนกัตอ่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ขยะมูลฝอย 

6. นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในทกุ
ระดับยังไม่ชัดเจนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรคและสัตวน์ า
โรค 
- สร้างความร าคาญกับ

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกลก้ับ
ระบบฯ  
- คุณภาพน้ าเสือ่ม

โทรม 
- ขยะตกค้างมากขึน้ 

1. การก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิม่เตมิ 

2. การรณรงค์คัดแยก
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ใน
สถานศกึษา 

3. การก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร 1 แห่ง  

4. การสร้างความร่วมมือ
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ก าหนด
พื้นทีก่ าจัดขยะมูล
ฝอยร่วมกัน  

11. กากสารพิษ
และสารอันตราย  

กากสารพิษและ
สารอันตราย
ปนเปื้อนสิ่งแวด 
ล้อม 

- ทุกเขตพืน้ทีข่ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น  
- พื้นทีท่ี่มกีารลกัลอบทิ้งกาก

อุตสาหกรรม ได้แก่ ต าบล
บางพระ, ต าบลบึง, ต าบลสรุ
ศักดิ์, อ าเภอศรรีาชา, ต าบล
สัตหีบ, ต าบลพลูตาหลวง 
อ าเภอสัตหีบ 

1. ยังไม่มีระบบการคดัแยกขยะ
อันตรายจากขยะมูลฝอยทั่วไปที่มี
ประสิทธภิาพ 

2. ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  

3. ผู้ประกอบการขาดจิตส านกึและ
ลักลอบทิ้งกากอตุสาหกรรมตาม
พื้นทีร่กร้างว่างเปล่า 

4. ไม่มีสถานที่ก าจัดที่เหมาะสมหรอืมี
แต่เสียค่าใช้จ่ายสูงและอยู่ไกล  

5. ผู้ประกอบการค้าของเก่าขาด
จิตส านกึน ากากอุตสาหกรรมมาคดั
แยกและทิ้งส่วนที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่มกีารก าจดัที่
ถูกตอ้ง 

- คุณภาพน้ าและดิน
เสื่อมโทรม ปนเป้ือน
สารเคมอีันตราย 
- สุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 
- เสียค่าใช้จ่ายสูงใน

การฟืน้ฟูดินและน้ าที่
ปนเป้ือนมลพิษ 

1. การควบคุมติดตาม
ตรวจสอบจาก
ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

2. การรณรงคเ์ผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
อันตรายจากกาก
สารพิษและสาร
อันตราย 

12. สิ่งแวดล้อม
เมือง 

สิ่งแวด 
ล้อมเมืองเสื่อม
โทรม 

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองชลบุร ี
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม 
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวน 
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
เจ้าพระยา 
สุรศักดิ ์

1. การอพยพเข้ามาหางานท าของ
แรงงานต่างถิน่ 

2. ขาดการวางผังเมืองและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน  

3. การเพิ่มขึน้ของประชากรแฝงอย่าง
รวดเร็ว สืบเนือ่งจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

4. ประชาชนไมม่ีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนาเมืองและชุมชน 

- การจราจรติดขดั 
- การเพิ่มภาระของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกรจัดการ
น้ าเสีย, ขยะมูลฝอย 
- สุขภาพอนามัยเสือ่ม

โทรม 
- การบุกรกุพื้นที่

สาธารณะ 

1. การพัฒนาเปน็เมอืง
น่าอยู่ 

2. การเก็บขยะมลูฝอย
ให้ทั่วถึงในชมุชน 

3. การปูองกนัไม่ให้เกิด
การรุกล้ าที่สาธารณะ
ที่จะท าให้เกิดชุมชน
แออดั 
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13. สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

สิ่งแวด 
ล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
เสื่อมโทรม  

ประเภทศิลปกรรม 
โคกพนมดี ต าบลท่าข้าม, เมอืง
พระรถ ต าบลหน้าพระธาต ุ
อ าเภอพนัสนิคม, เขาสะอาง 
เมืองพญาแร่, เมืองศรีพะโล, 
วัดใหญ่อนิทราราม, วัดราษฎร์
บ ารุง, วัดเสม็ด, วัดโบสถ์, วัด
ใต้ต้นสาม, วัดเขาบางทราย 
และพระจุฑารุชตฐาน 
ประเภทแหล่งธรรมชาต ิ
- หาดบางแสน หาดพทัยา 

หาดตาแหวน (เกาะลา้น) 
หาดจอมเทียน หาดเตยงาม 
(เขตทหารเรอื) หาดบางเสร ่

1. การพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงที่ขาดการ
ควบคุมส่งผลกระทบต่อคุณค่าและ
โครงสร้างโบราณสถาน 

2. ขาดการบ ารุงรกัษาและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ให้เห็นคณุค่าของ
สิ่งแวดลอ้มทางศิลปกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. จ านวนนกัทอ่งเที่ยวทีเ่กนิขีด
ความสามารถในการรองรับของ
แหล่งทอ่งเที่ยวประเภทชายหาด 

4. การระบายของเสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะของชมุชนและ
อุตสาหกรรม 

- ความส าคัญของ
ศิลปกรรมลดลง 
- จ านวนนกัทอ่งเที่ยว

ลดลง 
- ประชาชน/องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น
ในพื้นทีม่ีรายได้ลดลง 
- ความสูญเสียทางด้าน

เศรษฐกิจของจงัหวัด 
- แหล่งทอ่งเที่ยวเสื่อม

โทรม 

1. การติดตาม
ประเมนิผลแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภท
ชายหาดเป็นประจ า  

2. การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภท
ชายหาด 

3. การรณรงค์สร้าง
จิตส านกึประชาชน
และนกัทอ่งเที่ยว 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

 

     12) การวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการใช้น้ า 
             12.1 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
             ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ านวนประชากรกับอัตราการใช้
น้ าของประชากรโดยท าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  
มีความต้องการใช้น้ าทั้งจังหวัด 233.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 309.00 , 374.00  
และ 504.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ 

12.2  ความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ า 
              ความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความ
ต้องการน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ าของลุ่มน้ าหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดชลบุรีกับพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ า
จังหวัดชลบุรี เท่ากับ 38.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

   12.3 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
        ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งใน 
เขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ า
เพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการ
พัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่
ชลประทาน  ความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขต
ชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่ เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ   
ผลการประเมินความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรเท่ากับ 
942.33 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น  989.45 , 1,088.39 , 
1,197.23 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามล าดับ 
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          12.4 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 
      กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท าการประเมินความต้องการน้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก าลังการผลิต (ก าลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้น้ าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยท าการประเมินความต้องการในอนาคต 
5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนา
นิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 100.00 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 137.00 , 172.00 และ 210.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 
10 และ 20 ปี ตามล าดับ 
ที่มา :โครงการชลประทานชลบุรี ส านักงานชลประทานที่ 9 

ตารางท่ี 61 ความต้องการน้ าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดชลบุรี 

ที ่ กิจกรรม 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2561) 
5 ป ี

(พ.ศ.2565) 
10 ปี 

(พ.ศ.2570) 
20 ปี 

(พ.ศ.2580) 
1 น้ าต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.)     
 - อ่างเก็บน้ า 294.93 313.05 313.05 313.05 
 - ไม่ใช่อ่าง 116.89 204.05 319.25 319.25 
 รวมน้ าต้นทุน 411.82 517.10 632.30 632.30 
2 ความต้องการน้ า (ล้าน ลบ.ม./ปี)     
2.1 อุปโภค-บริโภค 233.00 309.00 374.00 504.00 
2.2 รักษานิเวศน ์ 38.00 38.00 38.00 38.00 
2.3 การเกษตร     
 - ในเขต ชป. 80.30 84.32 92.75 102.02 
 - นอกเขต ชป. 862.03 905.13 995.64 1,095.21 
 - รวม 942.33 989.45 1,088.39 1,197.23 
2.4 อุตสาหกรรม 100.00 137.00 172.00 210.00 
 รวมความต้องการน้ า 1,313.33 1,473.45 1,672.39 1,949.23 
 รวมความต้องการใช้น้ า  ในเขต

ชลประทาน+อุปโภค –บริโภค+
รักษานิเวศน์+อุตสาหกรรม 

451.30 568.32 676.75 854.02 

ที่มาของข้อมูล 
 1. การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ขอ้มูลจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ชี้แจงโครงการ EEC  ( ข้อมูลประเมินสูงเกินจริง) 
 2. การรักษาระบบนิเวศ ข้อมูลจากส่วนบริหารจัดการและบ ารุงรักษา ป ี2560  ชี้แจงโครงการ EEC 
 3. ข้อมูลการเกษตร  ขอ้มูลจากส่วนบรหิารจัดการและบ ารุงรักษา ป ี2560  ชี้แจงโครงการ EEC 
              4. การใช้น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม ข้อมูลจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
ชี้แจงโครงการ EEC ( ข้อมูลประเมินสูงเกินจริง) ปริมาณน้ าต้นทุนคิดเฉพาะอ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ควบคุมได ้

ปริมาณน้ าต้นทุนที่ไม่ใช่อ่างฯ ปัจจุบัน 
 1. โครงการผันน้ าพระองค์ไชยานุชิต – บางพระ ความสามารถสูบผันน้ า 70.00 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 2. ท่อผันน้ าบางปะกง - บางพระ ( อีวอเตอร์ ) ความสามารถสูบผันน้ า30.00ล้าน ลบ.ม./ปี 

ปริมาณน้ าต้นทุนที่ไม่ใช่อ่างฯ ตามแผนงาน 
 1. โครงการผันน้ าคลองชลประทานพานทอง – บางพระ ความสามารถสูบผันน้ า 50.00 ลา้น ลบ.ม./ป ี
 2. โครงการผันน้ าอ่างเก็บน้ าประแสร์ – หนองค้อ ความสามารถสูบผันน้ า 80.00 ล้าน ลบ.ม./ป ี
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 3. เพิ่มความจุอ่างฯหนองค้อ ปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน 2.00 ล้าน ลบ.ม. 
 4. เพ่ิมความจุอ่างฯบ้านบึง ปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน 1.80 ล้าน ลบ.ม. 
 5. เพ่ิมความจุอ่างฯมาบประชัน ปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน 0.60 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ าต้นทุนอ่างฯ ตามแผนงาน 

 1. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองกระแส ปริมาณเก็บกัก 18.21 ล้าน ลบ.ม. 
ที่มา :โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี และโครงการชลประทานชลบุรี 

 13) การวิเคราะห์ศักยภาพสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
        13.1 ภัยจากการคมนาคมทางบก (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) พ้ืนที่ประสบภัยทุกอ าเภอ 

ตารางที่ 62 : สถิติข้อมูลภัยจากการคมนาคมทางบก 

ปีงบประมาณ 
 

จ านวนครั้ง 
ที่เกิดเหตุ (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2555 5,526 11 385 4,348 >1,540 
2556 5,280 11 239 4,257 >956 
2557 10,774 11 430 8,799 >1,720 
2558 11,033 11 472 9,303 >1,888 
2559 13,641 11 461 13,183 67,529,000 
2560 14,105 11 543 13,687 55,832,200 
2561 13,143 11 754 32,617 >300,000,000 
2562 10,182 11 712 9,841 >100,000,000 

          13.2 อุทกภัย พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) 
 ปีงบประมาณ 2560 พ้ืนที่ประสบภัย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา  

อ าเภอบางละมุง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพานทอง และอ าเภอหนองใหญ่  
 ปีงบประมาณ 2561 พ้ืนที่ประสบภัย 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา อ าเภอสัตหีบ  

อ าเภอบางละมุง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอบ้านบึง  
  ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนที่ประสบภัย 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา  

อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอบ่อทอง 

ตารางที่ 63 : สถิติข้อมูลอุทกภัย 
ปี  

งบประมาณ 
จ านวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
จ านวนครัวเรือน 

ที่ประสบภัย (ครัวเรือน) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย (บาท) 

2555 1 6,479 10 - - > 8,942,500 
2556 1 13,578 9 - - > 17,730,000 
2557 - - - - - - 
2558 1 18,615 4 1 - >4,610,732 
2559 1 271 3 - - - 
2560 12 20,000 5 - - 13,130,761.25 
2561 52 4,040 8 - - 128,000 
2562 3 200 3 - - - 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
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ตารางที่ 64 : การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (อุทกภัย) 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

อ าเภอ จ านวน (ครั้ง) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนัสนิคม 8 9 1 
ศรีราชา 4 2 1 
พานทอง 3 3 1 

เมืองชลบุร ี 1 2 - 
สัตหีบ - 1 - 
บ้านบึง 1 - - 
รวม 17 17 3 

 
   13.3 อัคคีภัย พ้ืนที่ประสบอัคคีภัย ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) 

 ปีงบประมาณ 2560 พ้ืนที่ประสบภัย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์  
อ าเภอศรีราชา อ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง อ าเภอเมืองชลบุรี  อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง  
อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอบ้านบึง  

 ปีงบประมาณ 2561 พ้ืนที่ประสบภัย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์ 
อ าเภอศรีราชา อ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอบ่อทอง 
อ าเภอบ้านบึง และอ าเภอหนองใหญ่ 

 ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนที่ประสบภัย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอ
ศรีราชา อ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอบ้านบึง 

ตารางที่ 65 : สถิติข้อมูลอัคคีภัย 

ปี 
งบประมาณ 

จ านวนครั้ง 
ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหาย (หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

2555 77 9 107 1 4 > 3,355,500 
2556 32 9 45 - - > 1,556,226 
2557 43 6 55 - 2 > 3,588,500 
2558 59 9 71 1 7 >7,500,000 
2559 88 9 67 2 19 >7,000,000 
2560 108 9 99 - 16  >10,000,000 
2561 79 10 139 4 20 >161,120,000 
2562 46 7 54 - 1 80,450,000 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 
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ตารางที ่66 :  การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (อัคคีภัย) 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

อ าเภอ 
จ านวน (ครั้ง) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ศรีราชา - 3 8 
บางละมุง - - 4 
เมืองชลบุร ี - 2 1 
บ้านบึง - - 2 
สัตหีบ 1 2 2 
เกาะจันทร ์ - - 1 

รวม 1 7 17 

13.4 วาตภัย พ้ืนที่ประสบวาตภยั ยอ้นหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ 2560-2562) 
 ปีงบประมาณ 2560 พ้ืนที่ประสบภัย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์  

อ าเภอบางละมุง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอสัตหีบ อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอศรีราชา 

 ปีงบประมาณ 2561 พ้ืนที่ประสบภัย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์  
อ าเภอบางละมุง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอสัตหีบ อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอศรีราชา 

 ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนที่ประสบภัย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์  
อ าเภอบางละมุง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอสัตหีบ อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอศรีราชา 

ตารางที ่67 : สถิติข้อมูลวาตภัย 

ปี 
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่ 
เกิดภัย 
(คร้ัง) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
2555 60 1,094 10 1 - > 4,120,452 
2556 17 82 8 - - > 1,180,000 
2557 11 68 6 - - > 304,000 
2558 4 12 3 - - > 109,910 
2559 20 536 9 - - 1,121,526.75 
2560 35 145 10 - - 749,000 
2561 61 388 10 - 2 1,500,000 
2562 35 331 10 - - >150,000 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 
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ตารางที่ 68: การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (วาตภัย) 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

อ าเภอ 
จ านวน (ครั้ง) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พนัสนิคม - 3 5 
ศรีราชา - 7 4 
พานทอง 1 2 - 
เมืองชลบุร ี - 1 - 
สัตหีบ - - 2 
บ้านบึง 2 1 2 
เกาะจันทร ์ 2 - 2 
หนองใหญ ่ - 2 - 
บางละมุง - - 1 
บ่อทอง 1 2 3 

รวม 6 18 19 
 

ตารางที่ 69 : ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติการณีฉุกเฉนิ (วาตภัย) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที ่
พื้นที่ สถานะ 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ วันที่เกิดภัย วันประกาศภัย วันสิ้นสุดภัย 
1 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ 6 24 ธ.ค. 62 13 มี.ค. 62 24 ธ.ค. 26 
2 สัตหีบ แสมสาร 1,3,4 31 ก.ค. 62 6 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 

สัตหีบ 4,8,9 31 ก.ค. 62 6 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 
นาจอมเทียน 4 31 ก.ค. 62 6 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 

3 ศรีราชา สุรศักดิ์ 10 31 ก.ค. 62 14 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 
  บึง 8 31 ก.ค. 62 14 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 
  บ่อวิน 3 7 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 7 ส.ค. 62 

4 บางละมุง บางละมุง  3, 9-10 6 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 6 ส.ค. 62 
หนองปรือ 2-3 31 ก.ค. 62 26 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 

 

          13.5 ภัยแล้ง พ้ืนที่ประสบภัยแล้งย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) 
 ปีงบประมาณ 2560 พ้ืนที่ประสบภัย - อ าเภอ  
 ปีงบประมาณ 2561 พ้ืนที่ประสบภัย – อ าเภอ 
 ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนที่ประสบภัย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอพนัสนิคม 
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ตารางที่ 70 สถิติข้อมูลภัยแล้ง 

ป ี
งบประมาณ 

จ านวนครัง้ 
ที่เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พื้นที ่
ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวนครัวเรือนที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย 

(ไร่) 

จ านวนสัตว ์
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
2555 1 9 290,861 - - 36,509,140 
2556 1 1 1,998 - - 1,500,000 
2557 1 1 1,998 - - 4,000,000 
2558 1 1 1,998 - - 4,000,000 
2559 1 1 2,029 - - 4,000,000 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 2 2 2,935 - - >2,574,000 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 

 
ตารางที่ 71 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (ภัยแล้ง) 

ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

อ าเภอ 
จ านวน (ครั้ง) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เกาะสีชัง - - 1 

รวม - - 1 

 

ตารางที่ 72 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ครั้งที ่
พื้นที่ สถานะ 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ วันที่เกิดภัย วันประกาศภัย วันสิ้นสุดภัย 
1 เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ 1-7 5 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62 3 ก.ค.62 

 
13.6 ภัยจากการคมนาคมทางน้ า พ้ืนที่ประสบภัยย้อนหลัง 3 ปี 

 ปีงบประมาณ 2560 พ้ืนที่ประสบภัย 1 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา 
 ปีงบประมาณ 2561 พ้ืนที่ประสบภัย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอศรีราชา 
 ปีงบประมาณ 2562 พ้ืนที่ประสบภัย - อ าเภอ  

ตารางที่ 73 : สถิติข้อมูลภัยจากการคมนาคมทางน้ า 

ปี 
งบประมาณ 

เรือ 

รวม ผู้บาดเจ็บ 
ผู้เสียชีวิต 
โดยสาร 

ความ
เสียหาย 
ท่องเท่ียว  
(เหมาล า) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

โดยสาร 
ท่องเท่ียว  
(เหมาล า) 

บรรทกุ
สินค้า 

ประมง 

2556 4 2 1 3 10 10 - 6 8,000,000 
2557 1 2 3 - 6 5 - 2 3,500,000 
2558 2 - - 1 3 - - - 5,000,000 
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ปี 
งบประมาณ 

เรือ 

รวม ผู้บาดเจ็บ 
ผู้เสียชีวิต 
โดยสาร 

ความ
เสียหาย 
ท่องเท่ียว  
(เหมาล า) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

โดยสาร 
ท่องเท่ียว  
(เหมาล า) 

บรรทกุ
สินค้า 

ประมง 

2559 - 5 1 1 7 32 2 5 1,500,000 
2560 - - - 1 1 - - - 40,000 
2561 - - 2 - 2 - - - >30,000,000 
2562 - - - - - - - - - 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ข้อมลู ณ วันท่ี 12 กันยายน 2562 
 

      13.7 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ตารางที่ 74 : สถิติข้อมูลภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

ป ี จ านวนครั้ง 
พืน้ทีป่ระสบภัย 

(อ าเภอ) 
สาเหต ุ ความเสียหาย 

2555 1 อ.เมืองชลบุรี รถบรรทุกก๊าซ NGV ชนร้านทองจนเกิดเพลิงไหม้ - 
2556 3 อ.เมืองชลบุรี   

อ.เมืองชลบุรี 
อ.บางละมุง 

1.เพลิงไหม้รถบรรทุกประทัด 
2.รถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ า 
3.แอมโมเนียรั่วโรงน้ าแข็ง 

- 
- 
- 

2557 4 อ.ศรีราชา 
อ.บางละมุง 
อ.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา 

1.รถบรรทุกก๊าซ LPG ตกข้างทาง 
2.ถังสารเคมีตกบนทางหลวงสาย 36 
3.สารเคมีรั่ว ท่าเรือแหลมฉบัง 
4.รถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ า 

- 
- 
- 
- 

2558 6 อ.บางละมุง 
อ.บางละมุง 
อ.บางละมุง 
อ.บางละมุง 
อ.ศรีราชา 
 
อ.ศรีราชา 

1.ลักลอบท้ิงของเสียคล้ายน้ ามัน 
2.ลักลอบท้ิงสาร Coolant 
3.รถพ่วงบรรทุกสารเคมีอันตรายพลิกคว่ า จ านวน 19.5 ตัน 
4.รถบรรทุกสารเคมี UN 1265 พลิกคว่ า (ไม่มีการรั่วไหล) 
5.น้ ามันรั่วไหลจากเรือ Heike Monro OOCL (วางทุนเพื่อ
กักบริเวณ) 
6.รถบรรทุกสารเคมี UN 1805 พลิกคว่ า (สารเป็นกรด
รั่วไหล) 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

2559 3 อ.เมืองชลบุรี 
 
อ.ศรีราชา 
อ.บางละมุง 

1.รถบรรทุกน้ ามันใช้แล้วพลิกคว่ า 20,000 ลิตร (UN 
3092) 
2.น้ าในล าห้วยมีสีด าคล้ายคราบน้ ามัน มีกลิ่นฉุน 
3.ตรวจพบลักลอบสารเคมี จ านวนประมาณ 60 ถัง 

- 
 
- 
- 

2560 5 อ.ศรีราชา 
อ.เมืองชลบุรี 
อ.เมืองชลบุรี 
อ.เมืองชลบุรี 
อ.บางละมุง 

1.รถบรรทุกวัตถุอันตราย UN 2590 ตกร่องกลางถนน 
2.ลักลอบท้ิงสารเคมี คล้ายน้ ามันเตา สีด าเข้ม 
3.ลักลอบท้ิงสารเคมี คล้ายน้ ามัน สีด าเข้ม 
4.สารเคมีรั่วไหลภายใน บ.ไทเมกิ (2012)สารเป็นสีเหลือง 
5.รถบรรทุกสารเคมี UN 1247 คลาส 3 ขนาด 25 ตัน 
พลิกคว่ า 

- 
- 
- 
- 
- 

2561 2 อ.หนองใหญ่ 
 
อ.สัตหีบ 
อ.บางละมุง 

1.รถบรรทุกน้ ามันดีเซล ขนาด 20,000 ลิตร พลิกคว่ า 
2.สารเคมีประเภท toxic รั่วไหล (วาวล์รั่ว) 
3.เรือนาวาจักรพรรดิ ปั๊มสูบน้ าเสียช ารุดบริเวณอ่าวพัทยา  

>4,000,000 
 

 >5,000,000 
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ป ี จ านวนครั้ง 
พืน้ทีป่ระสบภัย 

(อ าเภอ) 
สาเหต ุ ความเสียหาย 

2562 1 อ.ศรีราชา 1.เรือบรรทุกสินค้า KMTC Hongkong สัญชาติเกาหลี เกิด
อุบัติเหตุตู้สินค้าอันตรายเพลิงลุกไหม้และระเบิด 

อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

 
         13.8 ภัยจากช้างป่า 

ตารางที่ 75 : สถิติภัยจากช้างป่า 

ปีงบประมาณ จ านวนครั้งที่ 
เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2560 1 
4 

อ.บ่อทอง 
อ.หนองใหญ่ 

- 
- 

- 
- 

200,000 

2561 4 
5 

อ.บ่อทอง 
อ.หนองใหญ่ 

- 
- 

- 
- 

500,000 

2562 3 
6 
1 

อ.บ่อทอง 
อ.หนองใหญ่ 
อ.เกาะจันทร์ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

300,000 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

ตารางที่ 76 : การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (ภัยจากช้างป่า) 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 
อ าเภอ จ านวน (ครั้ง) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
หนองใหญ ่ - 1 6 
บ่อทอง - 2 3 

เกาะจันทร ์ - - 1 
รวม - 3 10 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขอ้มูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

 
         13.9 ภัยอ่ืนๆ 

ตารางที่ 77 : สถิติข้อมูลภัยอ่ืนๆ 

ปี 
งบประมาณ 

ประเภทภัย จ านวน
ครั้งท่ี 
เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย 

(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(ล้านบาท) 

2560 -อาคารถล่ม 
-ลิฟท์ตก 

1 
1 

อ.บางละมุง 
อ.ศรีราชา 

- 
- 

14 
10 

500,000 
350,000 

2561 -บอลลูนตก 
-เครนร่วง 

1 
1 

อ.ศรีราชา 
อ.บางละมุง 

- 
4 

4 
1 

500,000 
15,000,000 
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ปี 
งบประมาณ 

ประเภทภัย จ านวน
ครั้งท่ี 
เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย 

(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(ล้านบาท) 

2562 -น้ าทะเลหนุนจากคลื่นพายซุัดฝั่ง 
(พายุปลาบึก) 
-นักเรียนจมน้ าเสยีชีวิต 
-อาคารทรุดตัว ห้องเช่า คสล.  
สองช้ัน ซอยบางทราย 73-75 หมู่
ที่ 6 ต.บางทราย 

1 
1 
- 

อ.สัตหีบ 
อ.พานทอง 
อ.เมืองชลบุร ี

- 
1 
- 

- 
- 
- 

10,000 
500,000 

- 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ข้อมลู ณ วันท่ี 12 กันยายน 2562 

         13.10 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัด 
    จากข้อมูลสถิติการเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า ประกอบกับลักษณะทางกายภาพ 
ของจังหวัดชลบุรี ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นทั้งเนินเขา ที่ราบ และชายฝั่งทะเล มีสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ
ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งแบ่งเป็น  2 ภาคใหญ่ๆ ที่แตกต่างกันอย่างเห็นเด่นชัดแต่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
ซึ่งจังหวัดชลบุรีจะต้องพิจารณาหาแนวทางปูองกันและลดผลกระทบ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือแก้ไข  
คือ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และภาคการเกษตรกรรม          

จังหวัดชลบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม /โรงแรม /อาคารสูง /ห้างสรรพสินค้า/อาคารพาณิชย์ฯลฯ 
และอาคารที่อยู่อาศัยในลักษณะอาคารหอพักขนาดสูงหรือชุมชนหนาแน่นจ านวนมาก ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญใน
ภาคตะวันออก (EEC) ทั้งในระบบโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม สภาพเหล่านี้ท าให้พ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรีมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยทั้งในเรื่องภัยจากการคมนาคมทางบก อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  
ภัยแล้ง ภัยจากการคมนาคมทางน้ าและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภัยจากการคมนาคมทางบก (อุบัติเหตุทางถนน)  มีสถิติ 
การเกิดภัยและมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในจังหวัดชลบุรี และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย 
จังหวัดชลบุรีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นล าดับที่  3 รองลงมาจากจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้ว 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมขับขี่ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจรการประเมินความเสี่ยงของการเกิดสาธารณภัยและแนวทาง 
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ของภัยที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี แสดงในตารางที่ 78 

ตารางที่ 78 : การประเมินความเสี่ยงของสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
ประเภทของภัย พ้ืนที่และระดับ

ความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย /สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  ศักยภาพ 

1.ภัยจากการ
คมนาคมทางบก 
(อุบัติเหตุจราจร
ทางถนน) 

เสี่ยงสูง 
อ.เมืองชลบุร ี
อ.ศรีราชา 
อ.บ้านบึง 
อ.บางละมุง 
เสี่ยงปานกลาง 
อ.พนัสนิคม 
อ.สีตหีบ 
อ.หนองใหญ่ 

1. จังหวัดชลบรุีเปน็เมืองท่องเทีย่ว จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเที่ยวพกัผ่อนเป็นจ านวนมากตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเทศกาล ประกอบกับเปน็เส้นทางส าคญัในการเดินทาง
เช่ือมต่อไปจังหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จึงท าใหม้ีปรมิาณ
การใช้รถใช้ถนนมีปรมิาณที่เพิม่มากขึ้น 
2. มีนิคมอตุสาหกรรม และท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่  
3. มีระบบการขนส่งสินคา้ วัตถุดบิ สารเคมีในกระบวน 
การผลติ และเช้ือเพลิง ท าให้มีการจราจรเพิ่มมากขึ้น 
4. ถนนเลีย่งเมืองทางหลวงหมายเลข 7 มีปริมาณรถหนาแน่น

1.รณรงค์และประชาสัมพันธ์
เรื่องความปลอดภัยทางถนน 
- ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต ์
- จังหวัดเคลื่อนที่เดือนละครั้ง 
- อบจ.สัญจรเดือนละครั้ง 
2.บูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ท าแผนปฏิบัติการด้านความ
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ประเภทของภัย พ้ืนที่และระดับ
ความเสี่ยงภัย 

ปัจจัย /สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  ศักยภาพ 

อ.พานทอง 
อ.บ่อทอง 
เสี่ยงต่ า 
อ.เกาะสีชัง 
อ.เกาะจันทร ์

ทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งเป็นเส้นทางไปพัทยา สตัหีบ ระยอง 
ซึ่งรถส่วนใหญ่ มักใช้ความเร็วสูง และผู้ขับขี่บางส่วนไมป่ฏิบัติ
ตามกฎจราจร  ขาดวินัยในการขับขี ่
5. นโยบายการพัฒนาพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก  (EEC) ท าให้มีแรงงานเข้ามาอาศยัและประกอบ
อาชีพในจังหวัดชลบุรีเพิม่มากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถ
ใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้น 

ปลอดภัยทางถนนในระดับ
จังหวัดและท้องถิ่น 
- กวดขันและเข้มงวดการใช้
มาตรการทางกฎหมาย 
- ฝึกซ้อมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมี
รั่วไหลจากการคมนาคมขนส่ง 

2.อุทกภัย เสี่ยงสูง 
อ.พนัสนิคม 
อ.พานทอง  
อ.ศรีราชา  
เสี่ยงปานกลาง 
อ.บ้านบึง  
อ.เมืองชลบรุ ี
อ.สัตหีบ 
เสี่ยงต่ า 
อ.เกาะจันทร ์
อ.เกาะสีชัง 
อ.บ่อทอง 
อ.บางละมุง 
อ.หนองใหญ ่

1. การขยายตั วของเมื อง  และนิคมอุตสาหกรรม  
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากชุมชน  
ที่อยู่อาศัยพื้นที่ เกษตรกรรม เป็นนิคมอุตสาหกรรม  
ท าให้กีดขวางทางน้ า เกิดการเปลี่ยนแปลทิศทางการไหล
ของน้ าตามธรรมชาติ ไปสู่ ชุมชน จนเกิดการท่วมขัง  
และไม่สามารถระบายน้ าได้ดี  
2.พื้นที่เมืองบางส่วนติดทะเล ส่งผลให้ในบางครั้งเกิดน้ า
ท่วมขังรอการระบาย เนื่องจากน้ าทะเลหนุนขึ้นสูง  
น้ าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ 
3. พื้นที่อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม เป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้ าบางปะกง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงเป็นพื้นที่
รองรับน้ าที่จะไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกง เมื่อเกิดฝนตกหนัก
จะมีมวลน้ าปริมาณมากไหลมารวมกันในพื้นที่ ท าให้ไม่
สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที 
4.  ปรากฏการณ์โลกร้อนท าให้สภาพภูมิอากาศและ
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้นและ
รุนแรงมากขึ้น  

1. จัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
และแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ระดับจังหวัด  
อ าเภอ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
2. จัดตั้ งคณะท างานบริหาร
จัดการน้ าของจังหวัดชลบุรี เพื่อ
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา  การบริหารจัดการ
น้ า ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร อป.
พร  .  OTOS CBDRM ฯลฯ  
เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม ใ น 
การปูองกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัยตั้งแต่ในระดับ
ชุมชน หมู่บ้าน 

3.อัคคีภัย เสี่ยงสูง 
อ.บางละมุง 
อ.เมืองชลบุรี 
อ.ศรีราชา 
 
 
 
 
เสี่ยงปานกลาง 
อ.พนัสนิคม 
อ.สัตหีบ 
อ.พานทอง 
อ.เกาะจันทร์ 
อ.บ่อทอง 
อ.บ้านบึง 
เสี่ยงต่ า 
อ.เกาะสีชัง 
อ.หนองใหญ่ 

1.ที่อยู่อาศัยและชุมชนที่หนาแน่น หรือมีความแออัด 
ของประชาชน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า 
และโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักจะมีการใช้พลังงาน
ไฟฟูา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนในปริมาณที่สูง 
2.การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรม นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ในการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องจักรในการบรรเทาภัย 
3. เจ้าหน้าที่/บุคลากร/แรงงานในสถานประกอบการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งการ
สื่อสารคนละภาษาท าให้เกิดความยากล าบากในการสั่ง
การและประสานงาน 

1 .ฝึ กซ้ อมกา รปู อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
ในอาคารสูง นิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ระดับจังหวัด 
อ าเภอ และท้องถิ่น 
3.  การบังคับใช้กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องใช้ในสถาน
ประกอบการอย่างจริงจังและ
เคร่งครัด 
4. การรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้
ด้ า นกา รปู อ งกั นและ ระ งับ
อัคคีภัยให้กับทุกภาคส่วน 
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ประเภทของภัย พ้ืนที่และระดับ
ความเสี่ยงภัย 

ปัจจัย /สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  ศักยภาพ 

4. จากสารเคม ี
และวัตถุอันตราย 
 
 

เสี่ยงสูง 
อ.ศรีราชา 
อ.เมืองชลบุร ี
อ.บางละมุง 
เสี่ยงปานกลาง 
อ.พนัสนิคม 
อ.สัตหีบ 
อ.พานทอง 
อ.เกาะจันทร ์
อ.บ่อทอง 
อ.บ้านบึง 
อ.หนองใหญ่ 
เสี่ยงต่ า 
อ.เกาะสีชัง 

1. ระบบการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายผา่นเส้นทาง
สายหลักท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
2. การผลติ การเก็บรักษา และการบรรจุ อาจเกิดการ
รั่วไหลของน้ ามันหรือสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ าได ้ 
3. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนขาดความระมดัระวัง
ในเรื่องความปลอดภัย 
4. นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเขตชุมชน มีบ้านเรือนอยู่
หนาแน่น 
5.ความประมาทของพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการฯ และ
ฝึกซ้อมการปูองกันและ      
สาธารณภัยด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย  
2.จัดฝึกอบรม CBDRM  
3.ท าแผนท่ีพื้นที่เสียงภัยและ
เส้นทางอพยพ 
4. การบูรณาการความร่วมมือ
จ า ก ทุ กภ า ค ส่ ว น  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เฝูาระวังและเก็บกู้สารเคมีและ
วัตถุอันตรายเมื่อเกิดเหตุรวมทั้ง
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5. ภัยแล้ง เสี่ยงสูง 
อ.เกาะสีชัง 
อ.พนัสนิคม 
เสี่ยงปานกลาง 
อ.บ่อทอง 
อ.เกาะจันทร ์
อ.บ้านบึง 
อ.สัตหีบ 
อ.หนองใหญ่ 
อ.พานทอง 
อ.ศรีราชา 
เสี่ยงต่ า 
อ.เมืองชลบุร ี
อ.บางละมุง 

1  .การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท าให้ฝนตกไม่
เป็นไปตามฤดูกาล และปริมาณน้ าฝนที่ตกมีปริมาณน้อย  
2.ปัญหาการตัดไม้ท าลายปุา และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 
3. การบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าหลัก  9 อ่าง ส่วนใหญ่
ต้องอาศัยน้ าฝนและการสูบน้ าจากแหล่งน้ านอกพื้นที่ 
เพื่อน ามาใช้ในการให้บริการประปา 
4.พื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อขุดแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับ
การผลิตน้ าประปาให้บริการประปาหมู่บ้าน มีจ านวนและ
ศักยภาพน้อย 
5. การขยายตัวของอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองอย่าง
รวดเร็ว เพิ่มการใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรน้ า 

1.มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลในพื้นที่ประสบภัย 
2.หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งมีรถบรรทุกน้ าเพื่อบรรเทา
ความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น 
3 . บ ริ ษั ท อี ส ท์  ว อ เ ต อ ร์
รับผิดชอบการจัดหาน้ าส าหรับ
อุตสาหกรรมเอกชน 
4. เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้ าเพื่อปูองกัน
แก้ ไขและลดผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่  

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 


