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คํ านํ า

สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลยัมหิดล  ก ําลงัดํ าเนินงานโครงการกาญจนบุรี
ทีไ่ดรับทนุสนับสนุนจาก The Wellcome Trust นับต้ังแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา วัตถปุระสงคของ
โครงการ คือ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพืน้ทีศ่กึษา (หมูบานและชมุชน 100 แหง ใน
จังหวัดกาญจนบรีุ) อันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ  สงัคมและสิง่แวดลอม  รวมทั้ง
ผลกระทบของการดํ าเนินการของกิจกรรมตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีมีตอชุมชน และมี
การสรางฐานขอมูลทางประชากร  เศรษฐกจิ และสงัคมของจังหวัดกาญจนบรีุ รวมทัง้ท ําการศกึษา
วิจัยเชงิปฏบิติัการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชากรดวย

รายงานฉบบัน้ี เปนรายงานส ํารวจขอมลูพืน้ฐานในรอบ 2 (2544)   ของโครงการกาญจนบรีุ
โดยไดศกึษาวิจัยเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดานประชากร เศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอม  และสขุภาพ
อนามยั และการมีสวนรวมในการพฒันาชุมชนของประชากรในพืน้ทีศึ่กษา โดยศกึษาเปรียบเทยีบ
กับการเปลี่ยนแปลงของประชากรและสภาวะสุขภาพในการส ํารวจรอบ 1 (2543)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หวังวาผลการศึกษาครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการ
ก ําหนดนโยบายและการวางแผนระดับชมุชนในจังหวัดกาญจนบรีุ  ซึง่จะน ําไปสูการพฒันาคณุภาพ
ชวีติของประชากรในจังหวัดกาญจนบรีุใหเขมแข็งและยั่งยืน  พรอมทั้งกระตุนใหเกิดการศึกษา
อยางตอเน่ืองในประเด็นตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในระดับจังหวัดและประเทศตอไป

รองศาสตราจารย ดร. เบญจา  ยอดด ําเนิน-แอ็ตติกจ
      ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม



ข

กิตติกรรมประกาศ

รายงานส ํารวจขอมูลพ้ืนฐาน รอบ 2 (2544) น้ี      จะส ําเร็จลุลวงไปไมได ถาปราศจาก
ความรวมมือจากบุคคลและหนวยงาน ดังตอไปน้ี

ประชากรทกุคนในพืน้ทีศ่กึษา  รวมทัง้ก ํานัน  ผูใหญบาน  ผูนํ าชมุชน และผูเกีย่วของ ซึง่
ชวยประสานนํ าทาง  ใหขอมูล  อํ านวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนที่พักแกทีมสัมภาษณ

ส ํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบนัราชภัฏกาญจนบรีุ ทีใ่หการชวยเหลอืในการรับสมคัร
และคดัเลอืกผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณ และอํ านวยความสะดวกในเร่ืองสถานทีจั่ดอบรม
และทีพ่กัระหวางการอบรมพนักงานสมัภาษณและผูคมุงานสนาม รวมทัง้ติดตามและประเมนิผล
การท ํางานของทมีงานภาคสนาม

คณุมาล ี  สนัภูวรรณ  ผูคมุงานสนามในการเกบ็ขอมลูดานภูมศิาสตรและขอมลูพืน้ฐาน
รวมทัง้พนักงานสัมภาษณ ท่ีรวมแรงรวมใจในการเก็บและตรวจสอบขอมูล  ท ําใหไดขอมูลที่มี
คณุภาพและเสร็จในชวงเวลาทีก่ ําหนด  และคณุอัจฉรา  มาศมาลยั ทีช่วยประเมนิผลคณุภาพขอมลู

รองศาสตราจารย ดร. เบญจา ยอดดํ าเนิน-แอ็ตติกจ ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย  ประสาทกลุ
และรองศาสตราจารย ดร. จรรยา  เศรษฐบตุร  ทีป่รึกษาโครงการฯ  ตลอดจนคณาจารยและนักวิจัย
ของสถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม  ส ําหรับค ําแนะนํ าและค ําวิจารณทีท่ ําใหการศกึษาคร้ังน้ีสมบรูณ

คุณอรพรรณ หันจางสิทธิ ์รวมทั้งเจาหนาที่ในส ํานักงานผูอํ านวยการสถาบันฯ ทุกทาน
ทีม่สีวนชวยเหลอื ทัง้ในเร่ืองการพมิพ  การเงนิและอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ คุณสมหญิง  สวุรรณวัฒน
และคุณสมชาย  ทรัพยยอดแกว  ในการจัดรูปเลม

สดุทายนี ้  คณะผูวิจัยขอขอบคณุ The Wellcome Trust ท่ีใหทุนสนับสนุนการดํ าเนินการ
โครงการกาญจนบุรี

คณะผูวิจัย
พฤศจกิายน  2545
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รายงานสํ ารวจขอมูลพื้นฐาน รอบ 2 (2544)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการกาญจนบุรี  ใชวิธีการศึกษาแบบเฝาระวังทางประชากร (Demographic
Surveillance)  คือ การใชพื้นที่เปนตัวก ําหนดประชากรที่ศึกษา แลวติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร เศรษฐกจิ และสภาวะสุขภาพของประชากรทุกคนทีอ่าศัยอยูในพืน้ทีศึ่กษาทีกํ่ าหนด
ไวต้ังแตการส ํารวจรอบ 1 (2543)   ซึง่ประชากรทีศ่กึษาในรอบส ํารวจน้ี อาจไมใชประชากรเดียวกบั
การส ํารวจรอบ 1 (2543) ทัง้หมด แตประชากรในทัง้สองรอบการศกึษาน้ี  อาศยัอยูในพืน้ทีเ่ดียวกนั

พื้นที่ศึกษาของโครงการกาญจนบุรี ประกอบดวย หมูบาน/ชุมรุมอาคาร 100 แหง แบง
เปน 5 พื้นที่ คือ พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง  พื้นที่ปลูกขาว  พื้นที่พืชไร  พื้นที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน  โดยแตละพื้นที่มี 20 หมูบาน/ชุมรุมอาคาร  การเก็บขอมูลมี 3 ระดับ คือ หมูบาน
ครัวเรือน และบุคคล  ใชเวลาเก็บขอมูลระหวางวันที ่1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2544

ประชากรในพื้นที่ศึกษามีทั้งสิ้น 46,029 คน เปนชาย 22,197 และหญิง 23,832 จาก
12,657 ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับการส ํารวจในรอบ 1 (2543) พบวาประชากรรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 8 และครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9   สวนอัตราสวนเพศ พบวา สัดสวนเพศหญิงมากกวา
เพศชายทุกพื้นทีศ่กึษา ยกเวนพืน้ทีส่งู  และโครงสรางอายคุงพบแบบแผนเดียวกับการส ํารวจใน
รอบแรก คือ ในพืน้ทีส่งูมสีดัสวนของประชากรวัยเด็กสงูกวาประชากรวัยแรงงานและวัยสงูอายุ
และในพืน้ทีเ่มอืง/ก่ึงเมือง มีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุสูงที่สุด

ในดานอาชพี พบวามรูีปแบบเชนเดียวกบัการส ํารวจในรอบ 1 (2543) คอื ประชากรชาย
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะในพื้นที่สูง (รอยละ 75) และตํ่ าสุดในพื้นที่
เมือง/ก่ึงเมือง (รอยละ 15)   และพบสัดสวนของผูไมมีงานท ําทั้งหญิงและชายในรอบ 2 (2544)
ลดลงทุกพื้นที่ศึกษา



ง

การวิเคราะหการยายถิน่ พบวา รอยละ 82 ของประชากรเปนผูไมยายถิน่  อัตราการยายถิน่ออก
เทากบั 10 และอัตราการยายถิน่เขาเทากบั 8  โดยอัตราการยายถิน่เขาในรอบ 2 (2544) สูงกวาอตัรา
การยายถิน่เขาในรอบ 1 (2543)  ประมาณ 2 เทาในทกุพืน้ทีศ่กึษา  ยกเวนในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง

ภาวะเจริญพันธุและวางแผนครอบครัวไมเปลี่ยนแปลงจากการส ํารวจในรอบแรก คือ
อัตราเจริญพันธุรวมยังคงเทากับ 2.1  และอัตราเจริญพันธุรายอายุยังคงรูปแบบเดิม คือ เร่ิมตนท่ี
ภาวะเจริญพันธุต่ํ าในกลุมอาย ุ15-19 แลวสูงขึ้นอยางรวดเร็วในกลุมอายุถัดไป (20-24 ป) และ
ลดต่ํ าลงเร่ือย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น โดยพื้นที่สูงยังคงเปนพื้นที่ที่มีภาวะเจริญพันธุสูงที่สุด  ส ําหรับ
แบบแผนการคมุก ําเนิดน้ัน หมนัหญิงเปนวิธคีมุก ําเนดิทีน่ยิมสงูทีส่ดุ รองลงมา คอื ยาเมด็คุมกํ าเนิด
และยาฉีดคุมกํ าเนิด

ในเร่ืองของสขุภาพ พบวา ประชากร รอยละ 60 รายงานวามกีารเจ็บปวย    โรคทีเ่ปนมาก
ทีส่ดุ คือ โรคหวัด  ความดันโลหิต และโรคกระเพาะ/ทางเดินอาหาร  ส ําหรับการบริโภคส่ิงท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน บุหร่ี  เบียร  เหลา/ยาดอง  เคร่ืองด่ืมชูกํ าลัง และยาแกปวด มีนอย
ในเกือบทกุประเภท คอื ไมถงึรอยละ 10  ยกเวนบหุร่ี ประชากรในพืน้ทีสู่งจะสูบบุหร่ีเปนประจํ า
มากถงึรอยละ 47 เมือ่เปรียบเทยีบกบัการส ํารวจรอบ 1 (2543)  พบสดัสวนการบริโภคลดลงเกอืบ
ทกุประเภท ยกเวนการบริโภคเคร่ืองด่ืมชูกํ าลัง

ภาวะการตาย พบวาอัตราตายในรอบ 2 (2544)   ต่ํ ากวาในรอบแรกทุกพื้นที่ศึกษา
โดยขนาดและแบบแผนการตายคลายคลึงกับประชากรทั่วไป คือ เพศชายมีอัตราตายสูงกวาเพศ
หญิง สวนแบบแผนการตายมีลักษณะคลายรูปตัวเจ ส ําหรับสาเหตุการตายที่ส ําคัญ คือ เจ็บปวย
อุบัติเหตุ  ถูกฆาตกรรม และการฆาตัวตาย

การรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน พบวา ประชากรสวนใหญไมเปนสมาชิกกลุม/ชมรม
โดยเฉพาะประชากรในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ในเร่ืองความคดิเหน็เกี่ยวกับบทบาทหญิงชายใน
การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน พบสัดสวนความคดิทีว่าชายมสีวนรวมในการพฒันาชมุชนมากกวา
หญิงในทุกพืน้ทีศึ่กษา ส ําหรับปญหาเรงดวนที่ตองการแกไข 5 อันดับแรก คือ ปญหาเร่ืองถนน
ยาเสพติด  ระบบประปา  ระบบไฟฟา  และระบบโทรศัพท
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ABSTRACT
Report of Baseline Survey (2001)

Institute for Population and Social Research, Mahidol University

The Kanchanaburi Project is a demographic surveillance survey project,
which is an area based study.  The population in study area of the first round
(2000) are followed up in order to record changes in their demographic, social,
economic and health status characteristics.  However, the population in the second
round (2001) is not exactly the same group as the first round.  This is because
there were evidences of birth, death, in-migration and out-migration occurred in
the study areas during 1st July 2000 – 30th June 2001.

The Kanchanaburi project’s study area comprises of 100 villages/census
blocks selected from five strata; urban/semi-urban, rice, plantation, uplands and
mixed economy.  There were 20 villages/census blocks in each stratum.  Three
sets of data collection instruments, community, household and individual were
used in the annual enumeration of the field site communities.  This enumeration
was conducted during 1st July to 15th August 2001.

The enumeration listed 12,657 households in the study area with a
population of 46,029 (22,197 males and 23,832 females).  Comparing to the first
round, the number of households increased by 9 percent, and the population
increased by 8 percent.  It was also found that there were more males than females
in every strata except for the uplands stratum.  The age structure of population
was similar to that of the first round, which in the uplands, proportion of children
was higher than proportion of population in labour force age and elderly.  In the
urban/semi-urban area, proportion of elderly was the highest.

Population’s occupational pattern of the two rounds are similar.  Majority
of population was in agriculture, which the highest proportion was in the uplands
(75%), and lowest proportion was in the urban/semi-urban (15%).  However, the
proportion of unemployment for both males and females declined in the second
round, in every strata.

About 82 percent of population in the study area were non-migrants.  The
out-migration, and in-migration rates were 10 percent and 8 percent respectively.
The in-migration of population in the second round was about 2 times higher than
that of the first round in very strata except for the urban/semi-urban.

Fertility and family planning patterns did not change during this period.
The total fertility rate remained at 2.1, and age-specific-fertility rates stayed the
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same, which the lowest was in age 15-19, and the highest was in age 20-24.
Female sterilisation was the most popular contraceptive method, followed by pills
and injection.

Colds were the most common sickness reported (60%) during 1st July
2000 – 30th June 2001.  The following problems are blood pressure, and
gastroenteropathy.  Consumption of addictive substances such as cigarettes, beer,
liquor and tonic drinks was low, which was less than 10 percent, except for the
cigarettes.  Although proportions of population consumed addictive substances
reduced, the proportion of those who consumed energetic beverages increased.

Mortality levels in the second round was lower than that of the first round
in every strata, and the mortality patterns were similar to that found in the general
Thai population.  Males had higher mortality than female, and the mortality
pattern had a J-shape.  Main caused of deaths were sickness, accidents, murder
and suicide.  Only five percent of deaths were not registered, which was lower
than that of the first round.

The majority of population did not join community development groups,
especially those in urban/semi-urban.  For the opinion on gender roles and
development, the majority thought that males played more important roles in the
development than females in every strata.  The most five urgent problems in
community were road, drug, pipe water, electricity and telephone systems.
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1  บทนํ า

โครงการกาญจนบรีุไดเร่ิมดํ าเนินการมาต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2543  ดวยความสนับสนุน
ของ The Wellcome Trust โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่
ศึกษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบ
ของการดํ าเนินการของกิจกรรมตางๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีตอชุมชน ขอมูลพื้นฐานทั้ง
ในระดับมหภาคและจุลภาคเปนสิ่งจํ าเปนในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกลาว

กาญจนบุรีเปนจังหวัดพรมแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ติดกับประเทศ     
สหภาพเมียนมาร ทํ าใหมีการอพยพยายถิ่นเขาทั้งถูกตองและไมถูกตองตามกฏหมายจาก
ประเทศสหภาพเมียนมารเปนจํ านวนมาก นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรียังเปนแหลงปลูกพืชไร
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เปนท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่ส ําคัญ
แหงหน่ึงของประเทศ และที่สํ าคัญอยูไมไกลนักจากกรุงเทพมหานคร การเลือกพื้นที่ศึกษา 
100 หมูบาน/ชุมรุมอาคารน้ีไดคํ านึงถึงความหลากหลายในเร่ืองของสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดลอมในจังหวัดดวย

การแจงนับประชากรในพื้นที่ศึกษาเปนกิจกรรมที่สํ าคัญหนึ่งของโครงการกาญจนบุรี 
รายงานฉบบัน้ีเปนผลของการแจงนับคร้ังทีส่องในป 2544    เรียกวา “การส ํารวจขอมลูพื้นฐาน 
รอบ 2 (2544)” โดยการส ํารวจน้ีจะทํ าตอเน่ืองทุก ๆ ปในชวงเวลาเดียวกันคือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 
ซึ่งเปนวันกลางป

ขอมูลที่เก็บน้ีมี 2 สวนคือ ขอมูลพื้นฐานทางประชากร อันไดแก การเกิด การตาย และ
การยายถิน่ และขอมลูอ่ืนๆ ในดานเศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพอนามยั และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลทางประชากรนี ้ จะท ําการส ํารวจทุกๆ ป สวนขอมูลอื่น ๆ น้ัน อาจสํ ารวจทุกป 
หรือสํ ารวจปเวนปก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการเก็บขอมูลไมเปนภาระแกผูใหขอมูล 
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จึงตองใหแบบสอบถามไมยาวมากนัก นอกจากน้ีเหตุการณบางอยาง เชน สภาพแวดลอม 
เปนตน อาจไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในชวงเวลาเพียงปเดียว การทอดเวลาใหนานออกไป
จะทํ าใหเห็นการเปลี่ยนแปลงได

ในรายงานฉบบัน้ีจะกลาวถงึการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา กระบวนการเกบ็ขอมลู ระเบยีบวิธวิีจัย 
และผลของการวิจัยเบื้องตน โดยในสวนที่สองเปนเร่ืองเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทั้งหมด เริ่ม      
ต้ังแตแนวคิดและนิยาม การเลือกพื้นที่ศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอมูล งานสนาม รวมถึงคุณภาพ
ของขอมูล สวนที่สามกลาวถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลทางภูมิศาสตร เพื่อชวยใน
การก ําหนดตํ าแหนงของหมูบานและท ําแผนทีเ่พือ่ชวยในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐาน รอบ 2 (2544)  สวน
ในบทตอ ๆ ไปจะเปนการวิเคราะหในระดับครัวเรือนหรือบุคคล

สวนที ่ 4 เปนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร เศรษฐกิจและสังคม สวนที ่ 5 
กลาวถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิ   สวนที ่6 การยายถิน่   สวนที ่7  ภาวะเจริญพนัธุและวางแผนครอบครัว   
สวนที ่8  ภาวะสขุภาพอนามยั   สวนที ่9  ภาวะการตาย   และสวนที ่10 การพัฒนาชุมชน
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2   ระเบียบวิธีวิจัย

2.1  แนวคดิและค ํานิยาม

วัตถุประสงคของโครงการกาญจนบุรี คือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในพื้นที่ศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ       
สิ่งแวดลอม โดยพื้นที่ศึกษานี ้คือ หมูบาน/ชุมรุมอาคารจํ านวน 100 แหงที่กระจายอยูในจังหวัด
กาญจนบุรี

ในแตละปจะมีการเก็บขอมูลพื้นฐานในลักษณะการท ําสํ ามะโนประชากร กลาวคือ ท ํา
การแจงนับประชากรทกุคนในหมูบาน/ชุมรุมอาคารในพืน้ทีศึ่กษา โดยเกบ็ขอมลูระดับครัวเรือน
ทุกครัวเรือนและระดับบุคคลต้ังแตอาย ุ 15 ปขึน้ไปทกุคน ขอมลูทีเ่กบ็คอื ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกับ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย   ซ่ึงครัวเรือนน้ีอาจจะมีบานเลขท่ีหรือไมมี      
บานเลขที่ก็ได

การเก็บขอมูลพื้นฐานครั้งนี ้ เก็บขอมูลทุกครัวเรือนในพื้นที่ที่เคยศึกษาในป 2543 คือ 
จํ านวน 100 หมูบาน/ชมุรุมอาคารในจังหวัดกาญจนบรีุ พนักงานสมัภาษณจะตองจับคู (matching) 
ครัวเรือน และบุคคลในครัวเรือนป 2543 กับบุคคลในครัวเรือนป 2544  โดยใชตารางแสดง
ครัวเรือน และรายชือ่สมาชกิครัวเรือนในป 2543 ทีไ่ดจากการท ําส ํามะโนป 2543 ตารางครัวเรือน
ที่เตรียมไวนี้จะมีรหัสประจํ าตัวของแตละบุคคล เรียกวา “หมายเลขประจํ าบุคคล”

ในป 2544  พนักงานสัมภาษณบันทึกขอมูลรายละเอียดของสมาชิกเกาทุกคนกอน แลว
จึงเพิ่มสมาชิกที่เขามาอยูใหมหลังจากเดือนกรกฎาคม 2543 ลงในตารางครัวเรือนของป 2544
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2.1.1 ความหมายของครัวเรือน

การเก็บขอมูลพื้นฐาน รอบ 2 (2544)   นี้ยังคงใชคํ านิยามเก่ียวกับครัวเรือน และ
บุคคลเชนเดียวกับป 2543 และเพิ่มคํ านิยามเก่ียวกับครัวเรือน “เกา - ใหม” ดังตอไปน้ี คือ

ครัวเรือนสวนบุคคล  คือ ครัวเรือนท่ีประกอบดวยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
ซึ่งอาศัยอยูในบานหรือที่อยูอาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใชส่ิงอุปโภคบริโภครวมกัน ซึ่งบุคคล
เหลาน้ีอาจเปนญาติหรือไมใชญาติก็ได

ครัวเรือนกลุมบุคคล คือ ครัวเรือนที่ประกอบดวยบุคคลที่มาอยูรวมกัน เพราะมี
กฎระเบียบ ขอบังคับระบุใหมาอยูรวมกัน หรือมาอยูรวมกันเพื่อผลประโยชนของตนเอง 
บุคคลเหลานี้จะกินรวมกันหรือแยกก็ได โดยครัวเรือนกลุมบุคคล ส ําหรับการศึกษานี ้หมายถึง 
ครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทสถาบัน ไดแก วัด เรือนจํ า สถานสงเคราะห

ครัวเรือนเกา คือ ครัวเรือนท่ี
ก. ไดรับการบนัทกึขอมลูในป 2543 มาแลว และในป 2544 ยงัคงอยูในครัวเรือนเดิม  
บานเลขท่ีเดิม

ข. หัวหนาครัวเรือน (ตามที่บันทึกขอมูลในป 2543) ตาย หรือยายออกไปอยู
นอกหมูบานอยางถาวร และสมาชิกในครัวเรือนน้ันไดขึ้นมาเปนหัวหนา
ครัวเรือนแทน

ค. ครัวเรือนเดิมที่ไดรับการบันทึกขอมูลในป 2543 ตอมาไดมีการแยกบาน
ออกเปน 2 ครัวเรือน หรือมากกวา ในการสัมภาษณจะถือวาครัวเรือนท่ีมี 
หัวหนาครัวเรือนเดิมอยู เปนครัวเรือนเกา
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ครัวเรือนใหม  คือ “ครัวเรือนใหม” ที่เกิดขึ้นหลังการส ํามะโนป 2543  คือ       
ครัวเรือนทีไ่มเคยถกูสมัภาษณในป 2543 ดวยเหตุทีเ่ปนไปไดหลายกรณี เชน

ก. ครัวเรือนทีย่ายเขามาอยูใหม
ข. ครัวเรือนทีแ่ยกมาจากครัวเรือนเดิม อาจจะดวยเหตุผลของการแตงงาน
ค. ครัวเรือนที่ตกส ํารวจในป 2543 เนื่องจากไมอยูบาน ดวยอาจไปเยี่ยมใคร

ที่หมูบานอ่ืน หรืออาจไปทํ างานที่อ่ืนในชวงเวลาที่เขาไปสัมภาษณเก็บ
ขอมูลในป 2543 (หัวหนาครัวเรือนของบานท่ีตกสํ ารวจน้ันจะตองไมเปน
หัวหนาครัวเรือนของบานท่ีสํ ารวจในป 2543)

ง. เปนบานเดิม (บานเลขที่เดิม) แตบุคคลในครัวเรือนไดยายออกไปหมด 
และมีบุคคลใหมทั้งหมดเขามาอยู (เชน เปนผูมาเชาอยูใหม)

ครัวเรือนท่ียายออกไปท้ังครัวเรือน คือ ครัวเรือนเดิมที่เคยถูกสัมภาษณป 2543 
แตในป 2544 ครัวเรือนน้ีไมอยูบานเพราะอาจจะไปทํ างานท่ีอ่ืน หรือยายไปอยูที่อื่นอยางถาวร
ในชวงเวลาที่เขาไปสัมภาษณเก็บขอมูล จะถูกบันทึกขอมูลลงใน “แบบบันทึกครัวเรือนท่ียาย
ออกไปทั้งครัวเรือน”

2.1.2 สมาชิกครัวเรือน

สมาชิกของครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนซึ่งปกติอาศัยอยูในครัวเรือนน้ี       
(กินอยู/นอนในครัวเรือนน้ี) เปนเวลาติดตอกันตั้งแต 1 เดือนข้ึนไป  ในชวงระหวางเดือน
กรกฎาคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2544

2.2  พ้ืนท่ีศึกษา

ยงัคงใชพืน้ทีศ่กึษาจํ านวน 100 หมูบาน/ชมุรุมอาคารทีเ่ปนตัวอยางในการส ํารวจขอมูล
พืน้ฐาน รอบ 1 (2543)     โดยแบงเปน 5 พืน้ที ่คอื พืน้ทีเ่มอืง/ก่ึงเมือง พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่พืชไร 
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พื้นที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  โดยในแตละพื้นที่มีหมูบาน 20 หมูบาน/ชุมรุมอาคาร  
ขอมูลที่ใชในการแบงพื้นที ่   ไดแก จํ านวนพื้นที่ปลูกขาว จํ านวนพื้นที่ปลูกพืชไร   โดยเฉพาะ
มันสํ าปะหลังและออย จํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ลักษณะสภาพภูมิประเทศและ
ลกัษณะของประชากร ซึง่ขอมลูเหลาน้ีไดมาจากหนวยงานของกระทรวงตาง ๆ ทัง้ในสวนกลาง
และในจังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่ศึกษาในแตละพื้นที่มีลักษณะเดน คือ
!!!! พื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลโดยแบงออกเปนชุมรุมอาคาร 
ตามการแบงของสํ านักงานสถิติแหงชาติ หรือหมูบานที่แรงงานสวนใหญท ํางาน 
นอกภาคเกษตร

!!!! พื้นที่ปลูกขาว เปนหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมที่มีประชากรสวนใหญปลูกขาว
!!!! พื้นที่พืชไร โดยทั่วไปเปนหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุม และประชากรสวนใหญ
ปลูกพืชไร ไดแก ออย หรือมันสํ าปะหลัง

!!!! พ้ืนท่ีสูง   แบงตามสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ราบสูง ประชากรสวนใหญไมไดปลูก
ขาว หรือปลูกพืชไร

!!!! พื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน  เปนหมูบานที่เหลืออยูซึ่งไมสามารถจัดอยูในกลุมที่
กลาวมาแลวขางตน

ในรอบ 2 (2544)  เกบ็ขอมลูในหมูบาน/ชมุรุมอาคารตัวอยางเดิมของการท ําส ํามะโน ป 2543

2.3  เคร่ืองมือเก็บขอมูล

เครื่องมือในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม 3 ชุด คือแบบสอบถามส ําหรับ
หมูบาน ครัวเรือน และบุคคล
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แบบสอบถามหมูบาน
แบบสอบถามหมูบานประกอบดวย
สวนที ่1 : ขอมูลทั่วไป
สวนที ่2 : การเกษตร
สวนที ่3 : อาชีพ
สวนที ่4 : สาธารณูปโภคและการคมนาคม
สวนที ่5 : สิ่งแวดลอม
สวนที ่6 :  สุขภาพอนามัย

แบบสอบถามครัวเรือน
แบบสอบถามครัวเรือน ประกอบดวย
สวนที ่1 : ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลในครัวเรือน
สวนที ่2 : ภาวะการตาย
สวนที ่3 :  ลักษณะของครัวเรือน
สวนที ่4 :  การใชที่ดินและสารเคมี

แบบสอบถามบุคคล
แบบสอบถามบุคคล ประกอบดวย
สวนที ่1 : ขอมูลสวนบุคคล
สวนที ่2 : การยายถิ่น
สวนที ่3 : ภาวะเจริญพันธุ
สวนที ่4 : สุขภาพอนามัย
สวนที ่5 : การพัฒนาชุมชน
(แบบสอบถามทั้ง 3 ชุดในภาคผนวก 3)
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2.4  การทดสอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามทัง้ 3 ชดุไดท ําการทดสอบแบบสอบถามในหมูบานนอกพืน้ทีศ่กึษาและ
เปนหมูบานทีเ่คยเขาท ําการทดสอบแบบสอบถามในรอบ 1 (2543) ดังน้ี

!!!! คร้ังท่ี 1  วันท่ี  21-23 มีนาคม 2544 ท ําใน 1 หมูบาน
!!!! คร้ังท่ี 2  วันท่ี  4-5 พฤษภาคม 2544 ท ําใน 1 หมูบาน
!!!! คร้ังท่ี 3  วันท่ี  25-27 พฤษภาคม 2544 ท ําใน  3 หมูบาน

นอกจากน้ี กอนและหลังทดสอบแบบสอบถามในแตละคร้ัง ไดจัดการประชุม       
คณะทํ างานดานวิจัยเพื่อตรวจสอบและแกไขแบบสอบถาม และในชวงน้ีไดดํ าเนินการจัดทํ า    
คูมือแบบสอบถามทัง้ 3 ชดุ ส ําหรับผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณใชอางอิงในการเกบ็ขอมูล
พรอมกันไปดวย

2.5  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

ใชเวลาเกบ็ขอมลูตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2544 – 15 สงิหาคม 2544  รวมเปนเวลา 46 วัน

2.6  ผูเก็บขอมูล

ในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐาน รอบ 2 (2544) น้ี สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยั
มหิดล ไดรวมมอืกบัองคกรทางดานการศกึษาในทองถิน่ คอืส ํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบนั
ราชภัฏกาญจนบุรี โดยไดทํ างานรวมกันต้ังแตการรับสมัครคัดเลือกผูคุมงานสนาม/พนักงาน
สมัภาษณ  การทดสอบแบบสอบถาม   การอบรมผูคมุงานสนาม/พนักงานสมัภาษณ  การเตรียม
งานสนาม  การนิเทศงาน  และการตรวจแบบสอบถาม และในการคดัเลอืกพนักงานภาคสนามน้ัน 
ผูทีเ่ปนชาวจังหวัดกาญจนบรีุ จะไดรับการพจิารณาเปนพเิศษ
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ผูเกบ็ขอมลูทัง้สิน้  70  คน แบงออกเปน  10  ทมี ๆ ละ 7  คน ในแตละทมีประกอบดวย 
ผูคุมงานสนาม 1 คน และพนักงานสัมภาษณจํ านวน 6 คน  โดยทั้ง 10 ทีมไดเดินทางไปยัง    
หมูบานเปาหมายในวันที ่30 มถินุายน 2544 และเร่ิมเกบ็ขอมูลพรอมกนัในวันที ่1 กรกฎาคม 2544

การคัดเลือกผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณแบงออกเปน 2 ระยะ คือ

ชวงแรกดํ าเนินการคัดเลือกและอบรมผูคุมงานสนามกอน โดยใชระยะเวลาในการ  
อบรม 2 อาทิตย  ระหวางวันที ่21 – 31 พฤษภาคม 2544  หลังจากนั้น  ผูคุมงานสนามออกไป
ปรับปรุงแผนทีแ่ละบญัชคีรัวเรือนของหมูบานในพื้นที่ศึกษากอนการเก็บขอมูลจริง และเตรียม
ความพรอมทางดานทีพ่กั รถยนตทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู และมสีวนรวมในการจัดอบรมพนักงาน
สมัภาษณ เชน การแนะนํ าตัว  และการฝกหัดสมัภาษณ เปนตน

ในระยะทีส่องจึงท ําการคดัเลอืกพนักงานสมัภาษณ และจัดอบรมพนักงานสมัภาษณ โดย
ใชระยะเวลาในการอบรม 2 อาทติยเชนกนั ในระหวางวันที ่18-30 มถินุายน 2544  (ดูรายละเอียด
การคดัเลอืก หนาที ่และคณุสมบตัขิองผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณในภาคผนวก 2)

2.7  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

2.7.1 การปรับปรุงแผนท่ีหมูบาน

ใชวิธกีารปรับปรุงแผนทีห่มูบานจากแผนทีท่ีไ่ดในการส ํารวจรอบ 1 (2543) และ
ขอมูลที่ไดจากการสํ ารวจของทีมงานทางดานภูมิศาสตรสารสนเทศ โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1.  สํ ารวจอาณาบริเวณของหมูบานกอนวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปที่แลว
หรือไม โดยสอบถามหรือใหผูรูช้ีเขตแดนใหดู จากน้ันวาดอาณาบริเวณ พรอมทั้งเสนทางถนน
ที่ติดตอระหวางหมูบาน ระหวางบาน ทางรถไฟ แมน้ํ า ลํ าคลอง และหนองน้ํ าแลวเพิ่มเติมลง
ในแผนที่ที่มีอยู
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2.  แสดงตํ าแหนงสถานที่ส ําคัญ เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย  รานคาใน      
หมูบาน บานก ํานัน  และบานผูใหญบาน หากมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือร้ือถอน ใหท ํา
เครื่องหมายลงบนแผนที่

3. แสดงสถานทีต้ั่งของบานแตละหลัง ในกรณีท่ีบานน้ันอยูเปนกลุม ใหแสดง
ตํ าแหนงของกลุมบาน พรอมทั้งบันทึกบานเลขที่ที่สํ าคัญ (หรือชื่อเจาของบาน/หัวหนากลุม
บาน) และใหประมาณจํ านวนบานในกลุมบานนั้นๆ ดวย หากมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือ
ร้ือถอนใหทํ าเครื่องหมายลงบนแผนที่

4. ใหทํ าสัญลักษณบานที่คาดวาจะเปนปญหาในการเดินทางเขาสัมภาษณ 
หรือมีคนอยูเปนบางเวลา

2.7.2 การปรับปรุงบัญชีครัวเรือน

ใชวิธกีารปรับปรุงจากบญัชคีรัวเรือน (listing) ทีไ่ดในการท ําส ํามะโน รอบ 1 (2543) 
และขอมูลที่ไดจากการส ํารวจของทีมงานทางดานภูมิศาสตรสารสนเทศ โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1. เขาพบผูใหญบาน เพื่อขอปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนใหเปนปจจุบัน 
นับถึงวันที่ทํ าการเก็บขอมูล
   2. ทํ าการปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนในหมูบานใหทันสมัย  โดยการเดิน
สํ ารวจในหมูบาน ในกรณีที่พบบานที่ไมมีเลขที่บานในบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ไดจากผูใหญ
บาน ใหเพ่ิมบานน้ันลงในบัญชีรายช่ือครัวเรือนดวย หรือในกรณีที่พบบานและมีเลขที่ตรงกับ
บัญชีรายชื่อครัวเรือนแตบานน้ันปดอยู ใหถามผูใหญบานหรือบานขางเคียงวามีคนอยูบานหลัง
น้ันหรือไม ถามเีจาของบานจะกลบัมาเมือ่ไร  ถาไมมีคนอยูใหบันทึกวาเปนบานรางพรอมทัง้
บนัทกึรายละเอียดอ่ืนๆ ( ถาม)ี
  3. ในกรณีทีบ่านน้ันถกูบนัทกึวาเปนบานรางในการส ํารวจในป 2543  ใหถามวา 
มีคนมาอยูหรือยัง และถามีบานที่ปลูกสรางใหม ใหถามถึงสถานที่ตั้งบานเลขที ่ แลวบันทึก    
รายละเอียด พรอมทั้งติดตามไปที่บานหลังนั้น
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2.7.3  การเก็บขอมูลภาคสนาม

ใชวิธกีารสัมภาษณแบบตัวตอตัวเชนเดียวกับการเก็บขอมูลในการส ํารวจรอบ 1
(2543) โดยขอมูลที่ส ํารวจมี 3 ชุด การเก็บขอมูลของแตละชุดมีรายละเอียดดังนี้

แบบสอบถามหมูบาน
ผูคมุงานสนามเปนผูรับผิดชอบการเกบ็ขอมลู โดยเชญิผูใหญบาน คณะกรรมการ

หมูบาน สมาชิก อบต. ผูทรงคุณวุฒิ พระสงฆ ครู ประธานกลุมสตรี และผูท่ีรูเร่ืองราวของ      
หมูบานน้ัน ๆ จํ านวนอยางนอย 3 คน มารวมพูดคุยกันเปนกลุม ในข้ันแรก ผูคุมงานสนามตอง
ช้ีแจงความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลครั้งนี้ใหผูเขารวมสนทนา
เขาใจอยางชัดเจนกอน พรอมสอบถามความยินยอมในการใหขอมูลดวย

แบบสอบถามครัวเรือนและแบบสอบถามบุคคล    
พนักงานสัมภาษณเปนผูรับผิดชอบเก็บขอมูล โดยกอนสัมภาษณพนักงาน

สมัภาษณตองชีแ้จงวัตถปุระสงคและความเปนมาของโครงการฯ ใหแกผูถกูสมัภาษณทราบกอน 
พรอมทัง้สอบถามความยนิยอมในการใหสมัภาษณดวย ผูใหขอมลูครัวเรือนคอื หัวหนาครัวเรือน
ในกรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนไมอยู ผูอาวุโสรองลงไปจะเปนผูใหขอมูลแทน สวนแบบสอบถาม
บุคคลจะถามทุกคนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปโดยไมมีการถามแทน

ในกรณีที่ไมมีผูอยูในขายสัมภาษณอยูในวันที่ไปเยี่ยมบาน ใหท ําการนัดหมาย
ไวกอน โดยพนักงานสัมภาษณตองพยายามนัดและสัมภาษณใหครบ 3 ครั้งกอนที่จะบันทึก
เปนตัวอยางที่สัมภาษณไมได

ในกรณีที่พนักงานสัมภาษณมีปญหาในการเขาสัมภาษณครัวเรือนหรือบุคคล   
ผูคุมงานสนามจะเขาไปชวยเหลือโดยอธิบายใหหัวหนาครัวเรือน หรือบุคคลที่ปฏิเสธการให
สัมภาษณ เขาใจวัตถุประสงคของโครงการฯ ใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งชวยท ําใหจํ านวนผูปฏิเสธการให
สัมภาษณนอยลง
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2.8  การควบคุมคุณภาพขอมูล

ข้ันตอนของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสนาม มีดังน้ี
! ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม พนักงานสัมภาษณแลกกันตรวจ

แบบสอบถามกอนสงใหผูคุมงานสนามตรวจสอบ หากขอมูลไมสมบูรณจะสง
กลับใหพนักงานสัมภาษณที่รับผิดชอบแกไขและสงใหผูคุมงานสนามตรวจ
สอบอีกคร้ัง  ในบางครั้งอาจตองกลับไปสัมภาษณใหม

! ในชวงสองอาทิตยแรกของการเก็บขอมูล นักวิจัยของโครงการฯ สุมตรวจ   
แบบสอบถามระหวางไปเย่ียม/นิเทศ หากพบขอผิดพลาดจะประชมุทมีเกบ็ขอมูล
ทัง้ทมี เพือ่ใหผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณรับทราบพรอมกนัและแกไข
ในการเก็บขอมูลตอไป

แบบสอบถามที่ตรวจแกไขสมบูรณแลวจะสงกลับมาที่สํ านักงาน เพื่อใหนักวิจัย      
โครงการฯ ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง

เมื่อการเก็บขอมูลภาคสนามสิ้นสุดลง  ผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณที่คัดสรร
แลวจํ านวน 15 คน ทํ างานตอในฐานะพนักงานลงรหัสและบันทึกขอมูล โดยทํ าการตรวจ  
แบบสอบถามอีกรอบหน่ึง กอนลงรหัสและบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร รวมระยะเวลาที่ใช
ในการตรวจแบบสอบถาม ลงรหัสและบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร  4  เดือน (ระหวางวันที ่27
สิงหาคม 2544 – 30 ธันวาคม 2544)

จากน้ันไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั่วไปกอนสงใหผูเขียนรายงานนํ าไป
วิเคราะหตอไป ซึ่งในระหวางนี้หากพบขอมูลไมถูกตองจะสงกลับมาตรวจสอบแกไขกับแบบ
สอบถามไดอีก
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2.9 ขอมูลท่ีเก็บได

2.9.1  อัตราสัมภาษณและเวลาสัมภาษณ

การเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาน้ันใชวิธีแจงนับทุกครัวเรือน (แบบสอบถาม       
ครัวเรือน) และทกุคนทีม่อีาย ุ 15 ปขึน้ไป (แบบสอบถามบคุคล) โดยในหมูบานน้ัน ผูคมุงาน
สนามเปนผูเก็บขอมูลจํ านวนครัวเรือนจากผูใหญบานกอน เพื่อใหไดจํ านวนครัวเรือนที่เปน
จริงในหมูบาน และใชจํ านวนครัวเรือนที่ไดน้ีเปนเปาหมายในการเก็บขอมูลครัวเรือน สวน
จํ านวนคนที่อยูในขายตองสัมภาษณดวยแบบสอบถามบุคคลน้ัน ไดมาจากผลรวมของจํ านวน
ผูอยูในขายที่นับไดในแตละครัวเรือนที่เก็บไดจริงทั้งหมด ทั้งครัวเรือนและบุคคลที่สัมภาษณ
ไมไดจะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกเชนกัน พรอมทั้งเหตุผลที่สัมภาษณไมได เพื่อนํ ามาใช
คํ านวณอัตราสัมภาษณ

จํ านวนครัวเรือนท่ีอยูในขายมีท้ังส้ิน 15,897 ครัวเรือน สัมภาษณได 12,657  
ครัวเรือน คิดเปนอัตราสัมภาษณเทากับรอยละ 80 สวนจํ านวนบุคคลที่อยูในขายมีทั้งสิ้น 
32,224 คน สมัภาษณได 29,023 คน คดิเปนอัตราสมัภาษณเทากบัรอยละ 90 (ตาราง ผ 1.1 ใน     
ภาคผนวก 1)

เวลาทีใ่ชในการสมัภาษณส ําหรับครัวเรือน ใชเวลาในการสมัภาษณต้ังแต 2 นาที
ถงึ 1  ชัว่โมง 10 นาท ีถาคดิโดยเฉลีย่ เวลาในการสมัภาษณครัวเรือนคอื  11 นาท ีสวนแบบสอบถาม
บุคคลใชเวลาในการสัมภาษณตั้งแต 2 นาท ี ถึง 50 นาท ี หรือคิดเวลาการสัมภาษณโดยเฉลี่ย   
เทากับ 9 นาท ี(ตาราง ผ 1.1 ในภาคผนวก 1)

เหตุผลสวนใหญที่ไมสามารถสัมภาษณไดหลังจากไดพยายามครบ 3 ครั้งแลว
ส ําหรับแบบสอบถามบคุคลคอื มภีารกจิเกีย่วกบัอาชพี หรือติดธรุะ (รอยละ 71) เหตผุลรองลงไป
คือ เจ็บปวย ชรา หรือพิการ (รอยละ 18) สวนผูไมตองการใหขอมูลมีเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน
สํ าหรับครัวเรือนท่ีไมสามารถสัมภาษณไดในรอบ 2 (2544) น้ัน พบวา รอยละ 30 เปนบานปด/
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บานราง หรือไมมีคนอยูบานขณะที่เขาไปเก็บขอมูล รอยละ 15 เปนบานที่ไมมีผูอาศัยอยูประจ ํา
รอยละ 39 เปนครัวเรือนท่ียายไปอยูท่ีอ่ืน ๆ นอกหมูบาน   มีเพียงรอยละ 2  เทานั้นที่สมาชิกใน
ครัวเรือนไมตองการใหขอมูล (ตาราง ผ 1.2 ในภาคผนวก 1)

2.9.2 คุณภาพของขอมูล

การประเมินคุณภาพของขอมูลในครั้งนี ้ ประเมินจากขอสรุปของพนักงาน
สัมภาษณที่บันทึกไวในแตละแบบสอบถามหลังจากไดสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว ความเห็นของ
พนักงานสัมภาษณที่บันทึกไว ไดแก สภาพสถานที ่ สิ่งแวดลอม บุคคลอื่นที่อยูดวยในขณะ
สัมภาษณ ใครบางที่ชวยตอบค ําถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูใหสัมภาษณใหความรวมมือและ
มีปฏิกิริยาในการสัมภาษณอยางไร คํ าถามในสวนใดหรือขอค ําถามใดที่ท ําใหผูตอบไมพอใจที่
จะตอบ ตลอดจนความเห็นของพนักงานสัมภาษณในคุณภาพของขอมูลที่เก็บได (รายละเอียด
ในตาราง ผ 1.3 ในภาคผนวก 1)

ผลการวิเคราะหพบวา คํ าตอบที่ไดจากแบบสอบถามทั้งสองแบบใกลเคียงกัน
ในเกือบทุกค ําถาม พนักงานสัมภาษณถึง 3 ใน 4 ประเมินคุณภาพขอมูลวาอยูในระดับด ีสวน
อีก 1 ใน 5 มีความเห็นวา อยูในระดับดี และมีเพียงรอยละ 5 เทานั้นที่บอกวาพอใช

สํ าหรับสภาพแวดลอมขณะที่ท ําการสัมภาษณนั้น ประมาณคร่ึงหน่ึงเห็นวามี
ความเปนสวนตัวและปราศจากสิ่งรบกวน (รอยละ 51 ส ําหรับแบบสอบถามครัวเรือน และ
รอยละ 45 ในแบบสัมภาษณบุคคล) สวนอีกคร่ึงหน่ึงก็เห็นวา ถึงแมจะมีสิ่งรบกวนแตก็ไมมีผล
ตอการใหสัมภาษณแตอยางใด (รอยละ 45 ส ําหรับแบบสอบถามครัวเรือน และรอยละ 50 ใน
แบบสอบถามบุคคล) มีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ตอบวา สิ่งรบกวนนั้นมีผลตอการสัมภาษณ
(แบบสอบถามครัวเรือนรอยละ 4 และแบบสอบถามบุคคลรอยละ 5) สวนผูท่ีตอบวา มีสิ่ง
รบกวนที่ท ําใหตองหยุดการสัมภาษณบอย ๆ    หรือทํ าใหเสียบรรยากาศในการสัมภาษณนั้นมี
นอยมาก (ไมถึงรอยละ 1)
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ในขณะที่ท ําการสัมภาษณครัวเรือนน้ัน เกือบคร่ึง (รอยละ 48) ไมมีผูอ่ืนอยูดวย
เลย แตก็มีถึงรอยละ 44 ของครัวเรือนท่ีสัมภาษณได ที่มีผูอื่นอยูดวยตลอดเวลาการสัมภาษณ
สวนที่เหลือประมาณ 1 ใน 10 จะมีผูอื่นอยูดวยบางเวลา  แตอยางไรก็ตามผูที่อยูดวยในขณะท ํา
การสัมภาษณขอมูลระดับครัวเรือนน้ัน สวนใหญจะเปนบุคคลในครอบครัวน่ันเอง (รอยละ 74)
สวนท่ีเปนเพ่ือนบานมีประมาณ 1 ใน 3 โดยผูที่อยูดวยในขณะที่ท ําการสัมภาษณนั้น กวาคร่ึง
น่ังฟงโดยท่ีไมไดมีสวนในการชวยตอบหรือแสดงความคิดเห็นแตอยางใด สวนอีกกวา 1 ใน 4
อาจชวยตอบหรือแสดงความคิดเห็นบาง ก็เปนเพียงบางตอนเทาน้ัน

สวนการสัมภาษณขอมูลระดับบุคคลนั้น  เกือบคร่ึง (รอยละ 49) มีผูอ่ืนอยูดวย
ในขณะใหสัมภาษณ ส ําหรับที่เปนการสัมภาษณตัวตอตัวก็มีถึงรอยละ 42 และท่ีเหลือราว 1 ใน
10 จะมผูีอ่ืนอยูดวยบางกเ็ปนบางเวลาเทาน้ัน และกเ็ชนเดียวกบัการสมัภาษณขอมลูระดับครัวเรือน
ผูที่อยูในขณะสัมภาษณสวนใหญเปนบุคคลในครัวเรือน (รอยละ 83) และมีรอยละ 27 ที่เปน
เพื่อนบาน โดยผูที่อยูดวยในขณะที่ทํ าการสัมภาษณนั้น กวาคร่ึง (รอยละ 54) นั่งฟงโดยที่ไมได
มีสวนในการชวยตอบหรือแสดงความคิดเห็นแตอยางใด     สวนอีก 1 ใน 4 อาจชวยตอบหรือ
แสดงความคิดเห็นบาง ก็เปนเพียงบางตอนเทาน้ัน

ในเร่ืองความรวมมอืในการสมัภาษณน้ัน เกอืบทัง้หมดทัง้ในการสมัภาษณขอมูล
ระดับครัวเรือนและบคุคลใหความรวมมอืดีถงึดีมาก  มเีพยีงรอยละ 3 เทาน้ันทีใ่หความรวมมอื
ปานกลาง และไมถึงรอยละ 1 ท่ีใหความรวมมือนอย

สํ าหรับปฏิกิริยาในการตอบแบบสอบถามนั้นสวนใหญ (รอยละ 90) ยินดีในการ
ตอบแบบสอบถาม  อีกประมาณ 1 ใน 10 มีปฏิกริยาเฉย ๆ และมีไมถึงรอยละ 1 ที่มีทาทีไม
พรอมที่จะใหสัมภาษณ หรือแสดงทาทีไมคอยพอใจในการตอบคํ าถามบางค ําถาม
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สํ าหรับแบบสอบถามครัวเรือน เรื่องที่ไมพรอมที่จะใหสัมภาษณคือ สวนของ
ลกัษณะครัวเรือน (25 คน) และขอค ําถามทีไ่มพรอมจะใหสมัภาษณคอื หน้ีสิน้ (25 คน)  สวนเร่ือง
หรือขอท่ีไมพอใจท่ีจะตอบน้ัน มีเพียง 4 คนที่แสดงปฏิกิริยาไมพอใจในการตอบ

จึงกลาวไดวา ขอมูลที่ไดจากการส ํารวจคร้ังน้ีอยูในเกณฑดีถึงดีมากเน่ืองจากได
มกีารทดสอบแบบสอบถามกอนถงึ 3 คร้ัง รวมทัง้มขีบวนการคดัเลอืกและอบรมผูคมุงานสนาม
และพนักงานสัมภาษณที่ดี



3  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

3.1  แนวความคิดและคํ าจ ํากัดความ

 “ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร” หมายถงึระบบการจัดการดวยคอมพวิเตอรทีม่คีวามสามารถ
ในการจัดเกบ็ขอมลู การนํ าขอมลูแตละชัน้หรือประเภทขอมลูมาวางซอนทบั การดํ าเนินการจัดการ
ขอมลู การวิเคราะหและประมวลผลขอมลูทางพืน้ทีโ่ดยอางอิงกบัพกิดัตํ าแหนงบนโลก

“ขอมูลเชิงพื้นที”่ หมายถึง ขอมูลที่พรรณนาลักษณะของปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นบนพื้นผิวโลก

“มาตราสวนแผนที”่  หมายถึงความสัมพันธระหวางระยะทางบนแผนที่กับระยะทาง
บนพื้นโลกหรืออัตราสวนระหวางระยะทางบนแผนที่กับระยะทางบนภูมิประเทศจริง

3.2  ลักษณะของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โครงการกาญจนบุรี

ขอมูลเชิงพื้นที่โครงการกาญจนบุรีไดออกแบบเพื่อทํ าการเก็บและรวบรวมขอมูลเชิง
พื้นที่ใน 2 ลักษณะคือ

3.2.1 ขอมูลที่เปนคาพิกัดหรือกริดที่เปนที่ตั้งของบานทุกหลังคาเรือนจากหมูบานและ
ชุมชนเมืองในพื้นที่ศึกษา นอกจากน้ีแลวโครงการก็ไดทํ าการเก็บและรวบรวมขอมูลคาพิกัด
ของสถานีอนามัยประจํ าตํ าบลและสถานบริการสาธารณสุขในหมูบานที่ศึกษา และสถานที่
ส ําคญัอ่ืน ๆ เชน ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) วัด และโรงเรียนในบริเวณพืน้ทีศ่กึษา
และบริเวณใกลเคยีง
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3.2.2 ขอมลูภาพถายทางอากาศ โดยภาพถายทางอากาศมขีนาดของมาตราสวน 1: 50000
ขอมูลทางดานภาพถายทางอากาศนี้จะครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมดของโครงการ

3.3  ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โครงสรางของขอมูลเชิงพื้นที่สามารถแบงออกไดเปน
2 ประเภทคือ

3.3.1 ขอมูลเวกเตอร (Vector Data) ขอมูลเวกเตอรหมายถึงขอมูลที่มีลักษณะเปนจุด
(Point) เสน (Line) และพื้นที่ (Polygon) ที่อางอิงอยูในรูปพิกัดใดพิกัดหนึ่ง

3.3.2 ขอมูลแรสเตอร (Raster Data) ขอมูลแรสเตอรหมายถึงขอมูลท่ีเปนชองกริด
หรือจุดภาพ (Pixel) หรือองคประกอบของภาพ (Picture Element) โดยแตละชองกริดจะอางอิง
ดวยลํ าดับท่ีของแถวหรือสดมภ และมีตัวเลขแสดงคาชนิดหรือคาของลักษณะประจ ําที่แสดง
ในแผนที่

              โครงการกาญจนบรีุไดใชทัง้ขอมลูเวกเตอรและแรสเตอร ส ําหรับขอมลูเวกเตอร
โครงการกาญจนบุรีไดมีการนํ าเอาขอมูลส ําเร็จรูปจากหนวยงานตาง ๆ มาใชประโยชนในการ
ศึกษา เชน ขอมูลทางดานกายภาพและเขตการปกครองของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม ขอมลูจํ าแนกประเภทการใชทีดิ่นของกรมพฒันาทีดิ่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดท ําการเก็บและรวบรวมขอมูลและจัดท ําไวแลวใน Database
ของโปรแกรม ArcInfo ขนาดมาตราสวน 1:50000   และขอมลูพืน้ทีเ่มอืงและกึง่เมอืงในกาญจนบรุี
ขนาดมาตราสวน 1:4000 ของกรมการผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย ขอมลูจากคาพกิดัหรือกริดของ
บานทกุหลงัในพืน้ทีศ่กึษา สถานีอนามยัประจํ าตํ าบลหรือสถานบริการสาธารณสขุ สถานทีส่ ําคญัอ่ืนๆ
เชน ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) วัดและโรงเรียนในบริเวณพืน้ทีศ่กึษา และในสวน
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ของขอมลูแรสเตอร ไดแกภาพถายทางอากาศ  ซึง่ขอมลูทัง้หมดน้ีไดจะนํ ามาใชประโยชนเพือ่การ
จัดท ําแผนที ่และเพือ่ศกึษาวเิคราะหปรากฏการณหรือเหตุการณในพื้นที่ศึกษาของโครงการ

3.4  วิธีเก็บขอมูลโดยการกดคาพิกัด

             ในการเกบ็และรวบรวมขอมลูเชงิพืน้ทีข่องโครงการ ไดเร่ิมโดยการกดคาพกิดัในหนวย
การวัดของระบบที่เรียกวา “Universal Transverse Mercator: UTM” ซึ่งโครงการกาญจนบุรีได
มีการจัดทีมงานในการเก็บและรวบรวมขอมูล จํ านวน 5 ทีม ในแตละทีมมีพนักงาน 2 คน
รวมพนักงานทั้งหมดที่ท ําหนาที่ในการเก็บและรวบรวมขอมูลมีจ ํานวน 10 คน โดยพนักงาน
เหลานี้ไดท ําหนาที่ทั้งการกดคาพิกัดและจดบันทึกตัวเลขคาพิกัด ท่ีต้ังอาคาร บานเรือนตาง ๆ
ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด โดยการใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา “ระบบคาพิกัดต ําแหนงบนโลก (Global
Positioning System: GPS)”    ซึ่งคาพิกัดเหลานี้จะตองตรงกับบานเลขที่และล ําดับครัวเรือน
ในฟอรมส ําหรับกรอกขอมูลที่ไดก ําหนดไว วิธีการเก็บขอมูลโดยการกดคาพิกัดมีหลักการใน
การดํ าเนินงานเก็บและรวบรวมที่สํ าคัญคือ

3.4.1  จัดหา เครื่องมือเพื่อกดคาพิกัด

โครงการกาญจนบุรีไดจัดหาเคร่ืองมือกดคาพิกัดที่มีประสิทธิภาพสูงคือใช
เครื่องมือกดคาพิกัด GPS ที่เรียกวา “Garmin GPS 12 Map” มาเปนเครื่องมือส ําหรับการกด
คาพิกัด โดยเครื่องมือกดคาพิกัดชนิดนี้มีคุณสมบัติในการที่จะรับสัญญาณคลื่นจากดาวเทียมที่
หมนุอยูบนผิวโลก และจะสงคลืน่เปนตัวเลขคาพกิดัของตํ าแหนงใด ๆ ทีต่องการหาคา นอกจาก
ขอมูลที่เก็บเปนตัวเลขบอกคาพิกัดของตํ าแหนงอาคาร บานเรือน และสถานที่ส ําคัญตาง ๆ ใน
พื้นที่ศึกษาแลว เครื่องมือนี้สามารถบอกเวลาที่กดคาพิกัด ณ ตํ าแหนงน้ัน ๆ ไดดวย ประโยชน
ของเคร่ืองมือดังกลาวน้ีนอกจากบอกคาพิกัดไดแลวที่ส ําคัญอีกประการหนึ่งคือสามารถบันทึก      
ขอมูลที่เปนทั้งคาพิกัดและคาอื่นๆ ที่กลาวมาลงในเครื่องมือนี้ได แตเคร่ือง GPS บันทึกขอมูล
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ไดเต็มที่เพียง 500 จุด ดังน้ันจึงตองมีการถายโอนขอมูลจากเคร่ือง GPS ไปเก็บไวในเคร่ือง
คอมพิวเตอร  เมื่อกดพิกัดเสร็จใน 1 หมูบาน

3.4.2 การอบรมพนักงานเก็บขอมูลดานภูมิศาสตร

             ไดอบรมพนักงานเก็บขอมูลดานภูมิศาสตร จํ านวน 10 คน ในระหวางวนัที ่23 –
25 เมษายน 2544  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการกดคาพิกัดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ขัน้ตอนการใชเคร่ืองมือ ตัวอยางเชน การเปดเคร่ืองเพ่ือรับสัญญาณดาวเทียม การอานคํ าสั่ง
บนเคร่ือง วิธีการกดคาพิกัด การอานคาพิกัด การถายโอนขอมูลและการบันทึกขอมูล

3.4.3 การใชบัญชคีรัวเรือน  ป 2543

เพือ่ใหการกดคาพกิดัมคีวามถกูตองครบถวน ไดใชบญัชคีรัวเรือนในรอบ 1 (2543)
มาใชเปนฐานรายช่ือครัวเรือนของหมูบานหรือชุมชนท่ีจะตองจะกดคาพิกัด โดยบัญชีครัวเรือน
นี้จะประกอบดวย ลํ าดับครัวเรือน บานเลขที่ ช่ือของสมาชิกในครัวเรือน ในแตละหมูบาน
มาออกแบบเพิ่มเติม โดยกํ าหนดใหมีชองตํ าแหนงคาพิกัดเพ่ิมในบัญชีครัวเรือนอีก 2 ชอง คือ
คาพกิดั X (พกิดัตะวันออก) และ คาพกิดั Y (พกิดัเหนือ) เพือ่ใหพนักงานเกบ็ขอมลูดานภูมศิาสตร
ไดทํ าการบันทึกคาพิกัดทั้ง 2 คานี้ในชองที่กํ าหนดไว    นอกเหนือจากการบันทึกขอมูลตัวเลข
คาพิกัดลงในเครื่อง Garmin GPS 12 Map

3.4.4  การบันทึกขอมูล

               การบันทึกขอมูลลงในเคร่ือง Garmin GPS 12 Map นี้ก็เพื่อที่จะจัดการขอมูลให
เปนระบบ สามารถเรียกขอมลูกลบัมาใชใหมเพือ่ท ําการประมวลผล สามารถท ําการเปลีย่นแปลง
แกไขและถายโอนขอมูลเชิงตัวเลขไปสูขอมูลในระบบเชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว  และถูกตอง
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3.5  ระยะเวลาในการกดคาพิกัด

การปฏบิติังานภาคสนามเพือ่กดคาพกิดั พนักงานเกบ็ขอมลูดานภูมศิาสตรไดเร่ิมปฏบิติังาน
ต้ังแตวันที ่ 26 เมษายน 2544 จนเสร็จส้ินในวันท่ี 17 มิถุนายน 2544 โดยใชเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน
21 วัน

3.6  การนํ าเขาขอมูลและแปรผลขอมูล

          การนํ าเขาขอมูลเชิงพื้นที่ เปนการนํ าเขาขอมูลเชิงตัวเลขที่เปนคาพิกัด  โดยคาพิกัดจะ
ประกอบดวยคาพกิดัเหนือและตะวันออก ทั้งคาพิกัดเหนือและตะวันออกจะมีคาพิกัดเปน
ตัวเลข  7 หลักเทากัน ตัวอยาง เชน คาพิกัดของบาน 1 หลังของบานเกาะบุก อํ าเภอศรีสวัสด์ิ
ที่พนักงานสนามกดมา  คือคาเหนือท่ี 1444827 คาตะวันออกท่ี 9915436 การนํ าเขาขอมูลจะ
เปนการถายโอนขอมูลคาพิกัดท้ังหมดจากเคร่ือง Garmin GPS 12 Map เพ่ือไปเก็บไวในเคร่ือง
คอมพิวเตอรโปรแกรม MapSource ในข้ันตอนของการบันทึกขอมูล

การแปรผลขอมูลจะเปนการแปรผลขอมูลตัวเลขคาพิกัดใหเปนขอมูลเวกเตอรท่ีเปนจุด 
โดยโปรแกรม AVGarmin จะเปลีย่นคาพกิดัทัง้หมดใหเปนคาละติจูดและลองติจูดโดยอัตโนมติั
เพื่อทํ าการ Plot จุด  แสดงตํ าแหนงท่ีต้ังของอาคาร บานเรือน และสถานที่ส ําคัญตาง ๆ บน
โปรแกรม ArcView   (ภาพ 3.1)
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3.7  ก

หมูบา
ไดพบ
ถกูตอ
คาพิก
การนํ า
.           ตํ าแหนงของบานเรือน  และสถานที่ส ําคัญตาง ๆ
                 ถนนในหมูบาน
                 คลอง

ภาพ 3.1  คาพิกัดท่ีแปรผลเปนขอมูลเวกเตอรประเภทจุด

ารตรวจสอบและแกไขขอมูล

เนื่องจากไดมีการนํ าเอาบัญชีครัวเรือนในรอบ 1 (2543) มาใชเปนรายช่ือครัวเรือนของ
นหรือชุมชนท่ีจะตองกดคาพิกัด   และเมื่อมีการสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐานอีกในรอบ 2 (2544)
วาครัวเรือนมกีารเปลีย่นแปลง ดังน้ันจึงตองมกีารปรับปรุงขอมลูในบญัชคีรัวเรือนใหมให
ง และจากการตรวจสอบพบวาขอมลูเชงิพืน้ทีม่ไีมเทากบัขอมลูครัวเรือน เชน ตํ าแหนง
ัดมีมากกวาครัวเรือนที่ถูกสัมภาษณในป 2544  ดังน้ันจึงตองมีการแกไขใหถกูตอง  โดย
เอาบัญชคีรัวเรือนลาสดุของป 2544  มาท ําการเชือ่มโยงกบัตารางเชงิพืน้ที่
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3.8  การเช่ือมโยงระหวางตารางเชิงพ้ืนท่ีกับตารางครัวเรือน

วัตถุประสงคในการเช่ือมโยงระหวางตารางเชิงพ้ืนที่กับตารางครัวเรือน ประการแรก
คือจะท ําใหทราบไดวาตํ าแหนงคาพิกัด ณ จุดน้ัน ๆ เปนบานใคร มีบานเลขที่เทาใด โดยวิธีการ
ในการเชือ่มตารางน้ันไดใชตัวแปรรวมระหวางตารางครัวเรือนกบัตารางพืน้ทีค่อื “หมายเลขครัวเรือน
(Household ID: HHID)” เปน “ตัวแปรรวม”   เพื่อทํ าการเช่ือมโยงระหวางตารางครัวเรือนกับ
ตารางเชงิพืน้ที่ การเชือ่มโยงตารางจะเปนประโยชนตอการทีจ่ะนํ าขอมลูทางดานประชากร สงัคม
และเศรษฐกิจของประชากรในหมูบานและชุมชนเมืองในพื้นที่ศึกษากับขอมูลเชิงพื้นที่มาใช
ในการศึกษารวมกัน ประการที่สอง คือเพื่อจัดทํ าแผนที่ในระดับหมูบานที่แสดงรายละเอียดที่
ต้ังอาคาร บานเรือนแตละหลงั ซึง่จะเปนประโยชนตอการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานในหมูบานทีศ่กึษา

3.9  ภาพถายทางอากาศ

โครงการกาญจนบรีุไดใชขอมลูจากภาพถายทางอากาศ โดยมวัีตถปุระสงคประการแรก
คือเพื่อที่จะใชในการศึกษาความเชื่อมโยงระหวางลักษณะทางกายภาพตาง ๆ   ของพื้นผิวโลก
ทัง้ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติและทีม่นุษยสรางขึน้กบัขอมลูทางดานประชากร สงัคม และเศรษฐกจิของ
ประชากรในพืน้ทีศ่กึษา ประการทีส่อง เพือ่ทีจ่ะใชประโยชนในการท ําแผนทีห่มูบานทีม่รีายละเอียด
จากภาพถายทางอากาศของบริเวณพื้นที่ศึกษา เนื่องจากภาพถายทางอากาศจะชวยท ําใหผูใช
มองเห็นขอมูลที่ปรากฎอยูจริงในภูมิประเทศ แตจะไมมีคาพิกัดและชื่อสถานที ่ ภาพถายทาง
อากาศจะครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด เนื่องจากภาพถายทางอากาศเปนภาพขนาดมาตราสวน
1: 50000  และมีทั้งหมด 122 ภาพ  ในการนํ าเอาภาพถายทางอากาศมาใชเปนขอมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร มีวิธีการปฏิบัติงานในข้ันตอนของการนํ าเขาขอมูลและจัดการขอมูลดังนี้
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3.9.1 วิธีการกราดตรวจ  (Scan)

           วิธีการกราดตรวจเปนการนํ าเขาขอมูล โดยการใชเคร่ืองกราดตรวจ (Scanner)
โดยวิธีการดังกลาวนี้ภาพถายทางอากาศทั้งหมดจะถูกน ําเขาในเคร่ืองคอมพิวเตอร และจะถูก
บันทึกภายใตชื่อหลักวา Air-photo  ภายใตชื่อหลักนี้จะมีชื่อยอยเฉพาะของภาพถายแตละภาพ
กํ ากับอยู รวมท้ังหมดเทากับจํ านวนภาพที่มีอยูคือ 122 ช่ือยอย

            3.9.2 การวางตํ าแหนงภาพถายบนแผนท่ีฐาน (Base Map)

          เมื่อไดมีการน ําเขาขอมูลภาพถายทางอากาศแลว แตภาพถายทางอากาศเหลานี้
ไมมีคาพิกัด ดังน้ันจะตองนํ าเอาภาพถายทางอากาศไปวางในต ําแหนงที่ถูกตองตามคาพิกัดของ
แผนที่ฐานมาตราสวน 1:50000  ข้ันตอนการวางตํ าแหนงภาพถายใหถูกตองก็คือการน ําเอาภาพ
ถายแตละภาพมาก ําหนดคาพกิดัใหถกูตอง (Rectify) ซึง่โครงการกาญจนบรีุไดใชแผนทีภู่มปิระเทศ
ของกรมแผนท่ีทหารเปนแผนท่ีฐานในการวางตํ าแหนงคาพิกัดของภาพถายทางอากาศ

3.9.3  การเชื่อมภาพถายที่วางซอนและติดกัน

            เน่ืองจากภาพถายทางอากาศที่โครงการกาญจนบุรีไดมาจากกรมแผนที่ทหาร
น้ัน จะเปนภาพถายทางอากาศที่ท ําการถายภาพบนเครื่องบิน ซึ่งชางกลองบนเครื่องบินจะ
ถายภาพโดยใหกลองท ํางานดวยระบบอัตโนมัติ ซึ่งกลองจะบันทึกและท ําการเก็บภาพตาม
ระยะทางที่เครื่องบินผาน  โดยภาพแตละภาพจะครอบคลุมพื้นที่ซอนกันประมาณรอยละ 60
ของภาพที่มีพื้นที่ติดตอกัน

ในพื้นท่ีศกึษาโครงการกาญจนบุรีมีจํ านวนหมูบานและชุมชนทั้งหมด 100 แหง
ใชภาพถายทางอากาศจํ านวนทัง้สิน้ 122 ภาพ  เมือ่ไดท ําการวางตํ าแหนงคา  จะมภีาพถายทางอากาศ
หลายภาพทีว่างซอนกนั (Overlap)  และอยูติดกนั เพราะเปนบริเวณทีม่พีืน้ทีติ่ดตอกนั (ภาพ 3.2)
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ภาพ 3.2  ภาพถายทางอากาศ ที่วางซอนกัน เพื่อแสดงต ําแหนงของบานเรือน
และสถานที่ส ําคัญตาง ๆ

ในขั้นตอนของการเชื่อมภาพถายที่วางซอนและติดกัน  เนื่องจากพื้นที่ศึกษาจํ าเปนตอง
ใชภาพถายทางอากาศประกอบกันหลายภาพ จึงจะครอบคลุมพื้นที่ศึกษา  และเพื่อใหขอมูลบน
ภาพถายทางอากาศตาง ๆ ทีติ่ดตอกนัระหวางภาพ  เชน แมน้ํ า ถนน ปาไม  ภูเขา พืน้ทีเ่พาะปลกู
และอ่ืน ๆ  มีการเช่ือมกันอยางถูกตองตามภูมิประเทศจริง ดังน้ันจะตองทํ าการเชื่อมภาพถายที่
วางซอนกนัและอยูติดกันดวยวิธีการทางคอมพิวเตอร   โดยการใชโปรแกรม Erdas Imagine จะ
สามารถจัดการเช่ือมแนวถนน ลํ าน้ํ า หรือลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏในภาพถายทางอากาศ
ตาง ๆ ที่วางซอนและติดตอกันใหมีความถูกตอง (ภาพ 3.3)
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.
ภาพ 3.3 ภาพถายทางอากาศที่ตอภาพแลว เพื่อแสดงต ําแหนงของบานเรือน

และสถานที่ส ําคัญตางๆ

3.10  สรุป

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเทคนิควิธีวิจัยเชิงพื้นที ่  ซึง่โครงการกาญจนบุรีไดนํ า
มาประยกุตในงานวิจัยทางประชากรและสงัคม  โดยขอมลูเชงิพืน้ทีใ่นระบบสารสนเทศภูมศิาสตร
ของโครงการไดใชทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลจากการสํ ารวจ

ขอมูลทุติยภูม ิ เปนขอมูลส ําเร็จรูปท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ ไดจัดท ําไวแลว เชน ขอมูลทาง
ดานกายภาพและเขตการปกครองจากกรมสงเสริมคณุภาพสิง่แวดลอม ขนาดมาตราสวน 1:50000
ขอมลูการใชทีดิ่นจากกรมพฒันาทีดิ่นขนาดมาตราสวน 1:50000   และขอมลูเกีย่วกบัเมอืงและ
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พืน้ทีก่ึง่เมอืงในจังหวัดกาญจนบรีุ ขนาดมาตราสวน 1:4000 จากกรมการผังเมอืง ขอมลูดังกลาวน้ี
ไดนํ ามาใชประโยชนเพื่อการจัดท ําแผนท่ี

ขอมูลจากการส ํารวจ  เปนขอมูลส ํารวจภาคสนามโดยใชเคร่ืองมือกดคาพิกัด GPS เพื่อ
หาคาพิกัดที่ตั้งบานในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด รวมทั้งคาพิกัดของสถานีอนามัย ที่ท ําการองคการ
บริหารสวนตํ าบล (อบต.)  และสถานทีส่ ําคญัอ่ืน ๆ  (วัด  โรงเรียน โรงพยาบาล  สถานทีท่องเทีย่ว
เขือ่น)  นอกจากน้ีไดมีการนํ าเอาภาพถายทางอากาศมาครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด  ขอมูลที่
ปรากฎในภาพถายทางอากาศจะท ําใหการจัดท ําแผนทีห่มูบานละเอียดมากยิง่ขึน้ และมปีระโยชน
ตอการก ําหนดขอบเขตหมูบานทีถ่กูตอง    (ซึง่แสดงถงึถนนในหมูบาน ปาไม แหลงน้ํ า พืน้ที่
เกษตรกรรม และบริเวณที่อยูอาศัย)



4  ลักษณะท่ัวไปของประชากร

ลักษณะทั่วไปของประชากรที่จะกลาวถึงประกอบไปดวย จํ านวนประชากร อัตราสวน
เพศ โครงสรางอายุ อายุมัธยฐานของประชากร และอัตราสวนพึ่งพิง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1  จ ํานวนประชากร

ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา มีจํ านวนทั้งสิ้น 46,029 คน แยกเปนเพศชาย 22,197
คน และเพศหญิง 23,832 คน  ประชากรดังกลาวมีการกระจายตัวดังนี ้คือ อาศัยอยูบนพื้นที่สูง
รอยละ 27 อยูในเมือง/ก่ึงเมือง และในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน รอยละ 21 อยูในพื้นที่ปลูกขาว
รอยละ 16  และอีกรอยละ 15 อาศัยอยูในพื้นที่พืชไร  (ตาราง 4.1 และแผนภูม ิ4.1)

ตาราง 4.1  จ ํานวนประชากร จ ําแนกตามเพศ และพ้ืนท่ี, รอบ 2 (2544)

พืน้ท่ี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

เมือง/ก่ึงเมือง 4,594 5,203 9,797 2,776
ขาว 3,437 3,911 7,348 1,969
พืชไร 3,429 3,650 7,079 1,968
ที่สูง 6,225 6,093 12,318 3,328
ผสมผสาน 4,512 4,975 9,487 2,616
รวม 22,197 23,832 46,029 12,657
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เ
รอบ 1 
ครัวเรือน
แจงนับได
ที่ทํ าใหป
การแจงน
เนื่องมาจ

ส
ประชากร
เมือ่เปรียบ
รอยละ 1
รอยละ 12
แผนภูมิ 4.1  การกระจายประชากร จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 2 (2544)

มื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ศึกษาจากการส ํารวจ 2 รอบ คือ
(2543) และรอบ 2 (2544)  พบวาในป 2544 สามารถแจงนับครัวเรือนได 12,657
 เปรียบเทียบกบั 11,612 ครัวเรือน  ในป 2543 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.0 ประชากรที่
ทั้งสิ้น 46,029 คน เทียบกับ 42,614 คนในป 2543 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 8  สาเหตุหน่ึง
ระชากรในป 2544 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนั้น   อาจเน่ืองมาจากความครบถวนใน
ับครัวเรือนและประชากรของท้ังสองรอบมีความแตกตางกัน  สวนอีกสาเหตุหน่ึงอาจ
ากการยายถิ่นเขาสูพื้นที่ศึกษา

 ําหรับการกระจายตัวของประชากรในแตละพื้นที ่ พบวาในชวง 1 ปที่ผานมาจ ํานวน
ไดเพิม่มากข้ึนในทกุพ้ืนท่ี โดยในพืน้ทีส่งูมกีารเปลีย่นแปลงจํ านวนประชากรสูงที่สดุ
เทยีบกบัพืน้ทีอ่ืน่  ๆ(รอยละ 13)   จํ านวนครัวเรือนทีส่ ํารวจไดเพิม่จากการส ํารวจในรอบแรก
3  และพบวา ประชากรเพศชายเพิม่มากกวาเพศหญิง   (เพศชายรอยละ 14 เพศหญิง
) ในขณะเดียวกนั พบวาพืน้ทีป่ลกูขาวมีการเปลีย่นแปลงประชากรนอยท่ีสุด คอืรอยละ

  ผสมผสาน
21%

ท่ีสูง
27% พืชไร

15%

ขาว
16%

เมือง/ก่ึงเมือง
21%
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2 เทานั้น ตาราง 4.2 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายตัวของประชากรในแตละพื้นที ่ระหวาง
ป 2543 และ ป 2544

ตาราง 4.2 จํ านวนครัวเรือน จ ํานวนประชากร และรอยละของการเปล่ียนแปลง จ ําแนกตาม
เพศ และพ้ืนท่ี, รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)

พื้นที่
เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พชืไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม

ครัวเรือน
2543 2,580 1,888 1,845 2,939 2,360 11,612
2544 2,776 1,969 1,968 3,328 2,616 12,657
รอยละของการเปลี่ยนแปลง 8.0 4.3 6.7 13.2 10.9 9.0
ประชากรรวม

2543 9,198 7,196 6,706 10,868 8,646 42,614
2544 9,797 7,348 7,079 12,318 9,487 46,029
รอยละของการเปลี่ยนแปลง 6.5 2.1 5.6 13.3 9.7 8.0
ชาย

2543 4,249 3,362 3,251 5,445 4,071 20,378
2544 4,594 3,437 3,429 6,225 4,512 22,197
รอยละของการเปลี่ยนแปลง 8.1 2.2 5.5 14.3 10.8 8.9
หญิง

2543 4,949 3,834 3,455 5,423 4,575 22,236
2544 5,203 3,911 3,650 6,093 4,975 23,832
รอยละของการเปลี่ยนแปลง 5.1 2.0 5.6 12.4 8.7 7.2
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4.2  อัตราสวนเพศ

โดยภาพรวมจากการศึกษา พบวา อัตราสวนเพศ หรือ จํ านวนผูชายตอผูหญิง 100 คนมี
คาต่ํ ากวา 100 หรือมีสัดสวนผูหญิงมากกวาผูชายในทุกพื้นที ่ยกเวนในพื้นที่สูง (ตาราง 4.3)

เมือ่วิเคราะหตามกลุมอาย ุ พบวา ในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมจํี านวนประชากรชายมากกวาหญิง
ในกลุมอายต่ํุ ากวา 15 ป   และในกลุมอายรุะหวาง 85-89 และสงูกวา 95 ปขึน้ไป ในพืน้ทีป่ลกูขาว
มีประชากรหญิงมากกวาประชากรชายในเกือบทุกกลุมอาย ุ ยกเวนกลุมอาย ุ 10-14 ป และกลุม
อายุ 70-74 ป  เปนที่สังเกตวา สัดสวนประชากรชายจะยิ่งมีจํ านวนนอยเม่ืออายุสูงข้ึน (อายุมาก
กวา 75 ปขึ้นไป)  ในพื้นที่พืชไร พบวา สัดสวนประชากรชายมากกวาประชากรหญิงในกลุม
อายุ 5-9 ป, 15-19, 35-39, และกลุมอาย ุ 60-69 ป  ในพื้นที่สูง พบวาโดยทั่ว ๆ ไปสัดสวนเพศ
ชายมีมากกวาเพศหญิง กลุมอายุที่มีอัตราสวนเพศหญิงสูงกวาเพศชาย ไดแก กลุมอาย ุ 20-29,
35-39, 50-54, 65-69, 80-89, และกลุมอายุสูงกวา 100 ปขึ้นไป  ส ําหรับในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ผสมผสาน พบวา สวนใหญมสีดัสวนประชากรหญิงมากกวาประชากรชาย      ยกเวนในกลุมอายุ
5-9 ป, 55-59, 85-94, และกลุมอายุสูงกวา 100 ปขึ้นไป

ส ําหรับอัตราสวนเพศน้ัน สวนใหญเปนแบบแผนเดียวกนักบัการส ํารวจในรอบ 1 (2543)
กลาวคอืโดยทัว่ ๆ ไปพืน้ทีศ่กึษามจํี านวนผูหญิงมากกวาผูชาย  ยกเวนในพืน้ทีส่งูทีม่สีดัสวนผูชาย
มากกวา  ส ําหรับในกลุมอายตุางๆ พบวาการส ํารวจทัง้ 2 รอบมแีบบแผนทีค่ลายกนั (ตาราง 4.3)
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ตาราง 4.3  อัตราสวนเพศ  จ ําแนกตามกลุมอายุและพื้นที่, รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)

อายุ
เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน

2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544
0-4 115.4 125.5 93.7 98.0 114.7 102.5 104.1 103.2 98.6 105.3
5-9 105.9 110.1 94.6 93.9 110.6 113.4 116.6 108.7 95.8 103.8
10-14 110.1 103.5 97.1 101.1 102.7 96.3 101.7 111.3 101.6 96.2
15-19 90.8 100.0 112.7 94.9 94.4 105.0 104.5 101.4 81.0 84.6
20-24 72.9 82.7 94.4 87.1 79.0 82.9 84.9 83.6 82.4 84.4
25-29 86.6 79.6 82.5 85.7 92.7 86.9 89.2 85.9 86.4 85.2
30-34 77.1 81.8 84.1 92.5 85.4 87.8 89.6 102.5 77.3 88.5
35-39 89.3 86.0 79.0 77.3 100.0 102.9 94.9 92.1 98.2 96.9
40-44 72.1 74.8 78.6 83.2 86.6 82.2 101.5 110.0 83.0 76.0
45-49 78.8 83.5 81.0 79.5 101.6 95.8 107.9 113.3 72.5 82.4
50-54 77.1 87.0 80.3 90.4 80.1 87.0 99.1 97.5 97.1 87.9
55-59 81.5 67.2 66.3 62.6 75.4 75.4 101.8 110.7 110.8 109.1
60-64 71.4 81.5 88.7 91.2 103.5 103.5 108.8 118.2 74.5 84.8
65-69 66.9 66.7 84.6 86.9 105.2 109.3 92.4 96.7 92.9 92.6
70-74 96.5 97.8 107.5 111.2 62.9 62.7 117.8 120.2 80.9 76.8
75-79 37.8 44.8 78.3 75.0 57.5 78.4 103.0 102.2 75.4 69.2
80-84 86.1 83.8 59.1 44.7 52.4 55.0 66.7 63.0 93.5 79.4
85-89 107.1 73.7 60.0 70.0 33.3 42.9 60.0 42.9 118.2 120.0
90-94 14.3 33.3 66.7 30.0 33.3 100.0 0.0 150.0 60.0 250.0
95-99 200.0 200.0 100.0 50.0 0.0 25.0 - - 50.0 50.0
100+ 0.0 100.0 - 50.0 50.0 20.0 200.0 50.0 - 120.0

รวม 85.8 88.3 87.7 87.9 94.0 93.9 100.3 102.2 89.0 90.7
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4.3  โครงสรางอายุ

แผนภูม ิ 4.2 ถงึ 4.6 แสดงประมดิประชากรของพืน้ทีศ่กึษาในรอบ 2 (2544)  จะเห็นวา
เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางอายุและเพศของประชากรในพื้นที่ศึกษาแลว พบวา พ้ืนท่ีเมือง/
กึง่เมอืง มปีระชากรในกลุมวัยสงูอาย ุ หรือ “ประชากรชรา” ในสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่อื่น ใน
ขณะทีพ่ืน้ทีป่ลกูขาว พชืไร และเศรษฐกจิผสมผสาน มปีระชากรในวัยแรงงานสูงที่สุด  สวน
ประชากรในพื้นที่สูงมีสัดสวน “ประชากรวัยเยาว” มากกวากลุมอายุอื่นๆ

แผนภูมิ 4.2  ประมิดประชากร : เมือง/กึ่งเมือง รอบ 2 (2544)
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แผนภูมิ 4.3 ประมิดประชากร : ขาว รอบ 2 (2544)

แผนภูมิ 4.4 ประมิดประชากร : พืชไร รอบ 2 (2544)
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แผนภูมิ 4.5  ประมิดประชากร : ท่ีสงู รอบ 2 (2544)

แผนภูมิ 4.6  ประมิดประชากร : ผสมผสาน รอบ 2 (2544)
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เมื่อแบงโครงสรางประชากรออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ํ ากวา
15 ป) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป)  และประชากรวัยสูงอาย ุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) พบวา
ในพื้นที่ศึกษาโดยเฉลี่ยมีสัดสวนประชากรในวัยแรงงานสูงที่สุด (รอยละ 60)  เม่ือเปรียบเทียบ
แตละพื้นที่แลว พบวา พื้นที่สูงมีประชากรวัยเด็กมากที่สุด คือรอยละ 36 และมีประชากรในวัย
แรงงานนอยทีส่ดุ คอืรอยละ 56 ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมปีระชากรวัยเด็กนอยทีส่ดุ (รอยละ 25)
และมีประชากรวัยท ํางานมากที่สุด (รอยละ 64)  ส ําหรับพื้นที่ที่มีประชากรวัยสูงอายุมากที่สุด
คือ พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 13)

ตาราง 4.4  แสดงการเปรียบเทยีบการกระจายรอยละของประชากร แยกเปน 3 กลุมอายุ
จะเห็นไดวา โครงสรางประชากรจากการส ํารวจทัง้ 2 รอบ มรูีปแบบทีค่ลายคลงึกนั คอื พืน้ที่สงู
มปีระชากรวัยเด็กเปนสดัสวนทีส่งูทีส่ดุ พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมสีดัสวนประชากรวัยแรงงานสงูที่สดุ
ในขณะทีพ่ืน้ทีป่ลกูขาวมสีดัสวนประชากรวัยสงูอายสุงูทีส่ดุเมือ่เปรียบเทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ

ตาราง 4.4  การกระจายรอยละของประชากร    จ ําแนกตามกลุมอายุและพื้นที่, รอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544)

0-14 15-59 60+ อายุมัธยฐาน
พื้นที่

2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544

เมือง/ก่ึงเมือง  24.5 25.1 65.2 64.3 10.3 10.6 31.0 31.0

ขาว 28.7 28.5 59.0 59.0 12.3 12.5 30.0 30.0

พืชไร 30.3 30.1 60.5 60.7 9.2 9.2 28.0 28.0

ท่ีสูง  36.1 36.1 56.6 56.3 7.3 7.6 26.0 26.0

ผสมผสาน  28.5 27.9 61.2 61.8 10.3 10.3 30.0 29.0

รวม 29.9 29.9 60.4 60.2 9.7 9.8 29.0 29.0
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4.4  อายุมัธยฐาน

เมื่อแบงประชากรออกเปนสองกลุมเทาๆ กัน อายุที่อยูกึ่งกลาง หรือท่ีเรียกวา อายุ
มัธยฐาน จะเปนดัชนีที่แสดงถึงความมีอายุของประชากรในพื้นที่นั้นๆ จากตาราง 4.4 จะเห็นวา
โดยภาพรวมแลว ประชากรในพื้นที่ศึกษามีอายุมัธยฐาน 29 ป  ซึ่งสวนใหญเปนประชากรวัย
กลางคน หรือวัยแรงงาน  ประชากรในพื้นที่สูงมีอายุมัธยฐานตํ ่าที่สุด คือ 26 ป  ซึ่งสอดคลอง
กับโครงสรางอายุที่กลาวมาขางตนที่พบวาในพื้นที่สูงมีประชากรวัยเด็กมากที่สุด  ส ําหรับพ้ืนท่ี
ที่ประชากรมีอายุมัธยฐานสูงที่สุดคือ พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง   เม่ือพิจารณาในตาราง 4.4  จะเห็นวา
อายุมัธยฐานของประชากรในพื้นที่ศึกษาทั้งประชากรรวม และประชากรในแตละพื้นที่ในป
2544 ไมเปลีย่นแปลงจาก ป 2543    ยกเวนพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสานทีอ่ายุมธัยฐานในป 2544
ลดลงจากป 2543 เลก็นอย

4.5  อัตราสวนพึ่งพิง

อัตราสวนพึ่งพิง คือ สัดสวนประชากรในวัยเด็กซึ่งเปนกลุมที่ยังไมสามารถท ํางานได
และ/หรือ สัดสวนประชากรวัยสูงอาย ุ ซึ่งพนวัยท ํางานแลวตอประชากรที่อยูในวัยท ํางาน โดย
มีขอสมมติวาประชากรในกลุมที่ไมไดท ํางานตองพึ่งพิงประชากรวัยท ํางาน อัตราสวนพึ่งพิงนี้
เปนผลมาจากโครงสรางอายุของประชากร  กลาวคือถาพื้นที่ใดมีสัดสวนประชากรวัยเด็กและ
วัยสูงอายุในสัดสวนสูง อัตราสวนพึ่งพิงก็จะสูง แสดงถึงวา ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุจะ
ตกเปนภาระพึ่งพิงแกประชากรในวัยแรงงาน

ตาราง 4.6 และแผนภูม ิ 4.7 แสดงอัตราสวนพึ่งพิง อัตราสวนพ่ึงพิงวัยเด็ก และอัตรา
สวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ  จะเห็นวาในพื้นที่สูงมีอัตราสวนพึ่งพิงสูงกวาพื้นที่อื่นๆ กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ  ในพื้นที่สูงนั้น ประชากรในวัยท ํางาน 100 คน จะตองดูแลประชากรวัยเด็ก 64 คน และ
ตองดูแลประชากรวัยสูงอาย ุ13 คน  ในขณะที่พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ซึ่งมีอัตราสวนพึ่งพิงตํ ่าที่สุด
คือประชากรในวัยท ํางาน 100 คนตองดูแลประชากรวัยเด็ก 39 คน และประชากรวัยสงูอาย ุ17 คน
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เมื่อดูโครงสรางประชากรของแตละกลุมเปรียบเทียบกันแลว (ตาราง 4.5) จะเห็นได
ชัดวา พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง มีสัดสวนประชากรวัยเด็กอายุตํ ่ากวา 15 ป นอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับพื้นที่อื่นๆ  ซึ่งสงผลใหภาระพึ่งพิงนอยลงไปดวย

แบบแผนของอัตราสวนพึง่พงิในการส ํารวจทัง้สองรอบ พบรูปแบบเดียวกนั คอื พืน้ที่สูง
ซึ่งมีสัดสวนประชากรวัยเด็กมากที่สุด    พบวาอัตราสวนพึ่งพิงสูงที่สุดเชนเดียวกันทั้ง 2 รอบ
การศกึษา  นอกจากนีรู้ปแบบทีพ่บเหมอืนกนัทัง้สองรอบ คอื ในพืน้ทีป่ลกูขาวมอัีตราสวนพึง่พิง
วัยสูงอายุสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น (ตาราง 4.5)

ตาราง 4.5   อัตราสวนพึ่งพิง อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ  จ ําแนกตาม
     พ้ืนท่ี, รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)

อัตราสวนพ่ึงพิงรวม อัตราสวนพ่ึงพิงวัยเด็ก อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ
พื้นที่

2543 2544 2543 2544 2543 2544
เมือง/ก่ึงเมือง 53.4 55.6 37.5 39.0 15.8 16.5

ขาว 69.6 69.5 48.7 48.3 20.9 21.2

พืชไร 65.2 64.7 50.1 49.6 15.1 15.1

ท่ีสูง 76.8 77.6 63.8 64.1 13.0 13.4

ผสมผสาน 63.3 61.9 46.5 45.2 16.8 16.7

รวม 65.6 66.0 49.5 49.7 16.1 16.3
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ในพ
พื้น
ของ
อัตร
พื้น
ประ
และ
ซึ่งส
แผนภูม ิ4.7  อัตราสวนพึ่งพิง อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ
จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 2 (2544)

กลาวโดยสรุป  จากการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของประชากรในพืน้ทีศ่กึษา พบวา ประชากร
ื้นที่ศึกษาที่แจงนับได 46,029 คน อาศัยอยูบนพื้นที่สูงเปนสัดสวนสูงสุดรอยละ 27 สวน
ที่พืชไรเปนพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูเปนสัดสวนนอยที่สุด คือ รอยละ 15 การกระจายตัว
ประชากรในรอบ 2 (2544)  มีการเปลี่ยนแปลง คือเพ่ิมข้ึนจากรอบ 1 (2543)  เมื่อศึกษาดู
าสวนเพศ พบวา สัดสวนประชากรเพศหญิงมากกวาประชากรเพศชายในทุกพื้นที่ ยกเวน
ที่สูง  และพบแบบแผนเดียวกันในการส ํารวจท้ัง 2 รอบ  เม่ือเปรียบเทียบโครงสรางอายุของ
ชากรในพืน้ทีศ่กึษา พบวา ประชากรในพืน้ทีส่งูมปีระชากรวัยเด็กสงูกวาประชากรวัยแรงงาน
วัยสูงอาย ุ ในขณะที่พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง มีประชากรวัยสูงอายุเปนสัดสวนสูงกวาพื้นที่อื่น
อดคลองกับขอมูลอายุมัธยฐานและอัตราสวนพึ่งพิงที่ไดจากการศึกษา
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5  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรายงานนี้หมายถึงอาชีพตาง ๆ ของประชากรในพื้นที่ศึกษา
ซึ่งไดจากขอมูลการสํ ารวจประชากรท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป   กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชีพ
ดังกลาว ไดแก การท ําการเกษตร คาขาย ประกอบอาชพีทีเ่กีย่วกบัการคมนาคมขนสง การบริการ
ธุรการ การจัดการ หรือเปนแรงงานท่ีใชฝมือ เปนตน   ตาราง 5.1 พบวา ประชากรเพศชาย
สวนใหญในทุกพื้นที่ศึกษายกเวนพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด
โดยพืน้ทีส่งูมรีอยละ 75 พืน้ทีพ่ชืไรรอยละ 72  พืน้ทีป่ลกูขาวรอยละ 61  พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน
รอยละ 53   ส ําหรับประชากรชายที่ท ํางานใชฝมือหรือแรงงานพบมากท่ีสุดในเขตเมือง/ก่ึงเมือง
คือ รอยละ 23 รองลงมา ไดแก พื้นที่ปลูกขาว และเศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 12) สวนอาชีพ
คาขายนั้น พบมากที่สุดในเขตเมือง/ก่ึงเมือง คือ รอยละ 15 รองลงมาคือ ในพื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน ปลูกขาว พืชไร และที่สูง เปนที่นาสังเกตวาในทุกพื้นที่ศึกษามีประชากรชายที่ยังไม
มอีาชพีอยูเปนสดัสวนคอนขางสงู โดยในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมปีระชากรชายไมไดท ํางานสงูทีส่ดุ
คือ รอยละ 12 รองลงมา ไดแก พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 10) เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 9)
พืชไร (รอยละ 7) และพื้นที่สูง (รอยละ 6)

ส ําหรับการประกอบอาชพีในเพศหญิงพบวาเปนไปในท ํานองเดียวกบัเพศชาย โดยพบวา
ประชากรเพศหญิงสวนใหญในทุกพื้นที่ศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยกเวนพ้ืนท่ีเมือง/
กึง่เมอืงทีป่ระชากรเพศหญิงประกอบอาชพีคาขายสงูสดุ ส ําหรับผูทีไ่มมอีาชพี พบวาสดัสวนของ
ประชากรเพศหญิงทีไ่มไดท ํางานสงูกวาประชากรเพศชายเกนิกวาเทาตัวในทกุพืน้ทีศ่กึษา (ตาราง 5.1)

อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษาการมีสวนรวมในก ําลังแรงงานของเพศชายและเพศหญิง
เปรียบเทียบระหวางการส ํารวจรอบ 1 (2543) และการส ํารวจรอบ 2 (2544) พบวา ในประชากร
ชาย การประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยภาพรวมมีการเพิม่เพยีงเล็กนอย คือจากรอยละ 52 ใน
รอบ 1 (2543) เปนรอยละ 55 ในรอบ 2 (2544) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละพื้นที่ศึกษา
พบวา  เฉพาะพื้นที่ปลูกขาวเทานั้นที่สัดสวนของประชากรที่ประกอบอาชีพนี้ลดลงเล็กนอย
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ตาราง 5.1 การกระจายรอยละของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จ ําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
เพศ และพ้ืนท่ี

กิจกรรรมทางเศรษฐกิจ เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม

ชาย
ไมมีอาชีพ 12.0 10.0 6.9 5.6 9.4 8.7
วิชาชีพ/วิชาการ 7.7 1.4 1.3 2.4 3.6 3.5
ธุรการ และการจัดการ 5.4 0.8 1.1 4.0 6.2 3.8
คาขาย 15.1 3.4 2.8 2.8 5.0 6.0
การบริการ 7.0 1.9 1.6 2.3 2.6 3.2
เกษตรกรรม 15.3 61.4 72.0 74.7 52.7 54.6
การคมนาคมขนสง 6.0 2.7 2.2 1.6 2.9 3.1
ฝมือและแรงงาน 22.6 11.7 7.4 3.7 11.5 11.3
อาชีพอ่ืนๆ 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
นักเรียน 8.7 6.5 4.6 2.9 5.9 5.6
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 3,294 2,402 2,342 3,920 3,178 15,136

หญิง
ไมมีอาชีพ 27.8 21.4 18.6 28.6 22.7 24.4
วิชาชีพ/วิชาการ 9.2 1.4 1.0 2.1 2.3 3.5
ธุรการ และการจัดการ 5.5 1.0 1.0 2.0 3.0 2.7
คาขาย 20.3 5.6 5.3 6.3 8.5 9.8
การบริการ 5.7 0.8 2.1 1.2 2.3 2.6
เกษตรกรรม 12.9 52.2 61.8 55.0 45.7 43.6
การคมนาคมขนสง 0.2 0.1 0. 1 - 0.1 0.1
ฝมือและแรงงาน 10.2 10.4 5.6 1.7 8.9 7.3
อาชีพอ่ืนๆ 0.2 0.1 - 0.0 - 0.1
นักเรียน 7.9 7.1 4.5 3.1 6.6 5.8
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 4,044 2,851 2,604 3,950 3,663 17,112
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คือ จากรอยละ 63 เหลือ 62 สํ าหรับสัดสวนของประชากรชายที่วางงานลดลงในทุกพื้นที่ศึกษา
โดยในภาพรวม พบวา ลดลงจากรอยละ 10 ในรอบ 1 (2543) เหลือรอยละ 9 ในรอบ 2 (2544)
(ตาราง 5.2)

ส ําหรับประชากรเพศหญิง   พบวามแีบบแผนการประกอบอาชพีระหวางป 2543 และ
2544 เปนไปในท ํานองเดียวกนักบัประชากรชาย กลาวคอื โดยภาพรวม สดัสวนการท ําการเกษตร
เพิ่มขึ้นเล็กนอย คือจากรอยละ 43 ในรอบ 1 (2543) เปนรอยละ 44 ในรอบ 2 (2544) แตเม่ือ
พจิารณาตามพืน้ทีศ่กึษา พบวา พืน้ทีป่ลกูขาวมสีดัสวนการประกอบอาชพีน้ีลดลง โดยลดลงจาก
รอยละ 55  เปน 52  ส ําหรับสดัสวนการวางงานของประชากรหญิงในภาพรวมเปรียบเทยีบระหวาง
รอบ 1 และ 2 พบวา ไมมกีารเปลีย่นแปลง  อยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาในแตละพืน้ทีศ่กึษา สดัสวน
ดังกลาวน้ีเพิม่ขึน้เลก็นอย ในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง คอื เพิม่จากรอยละ 27 เปน 28  (ตาราง 5.2)
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ตาราง 5.2  เปรียบเทียบการกระจายรอยละของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จ ําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพศ และพ้ืนท่ี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544

ชาย
ไมมีอาชีพ 13.4 12.0 11.9 10.0 7.8 6.9 7.4 5.6 10.7 9.4 10.1 8.7
วิชาชีพ/วิชาการ 8.0 7.7 1.1 1.4 1.1 1.3 2.6 2.4 3.5 3.6 3.5 3.5
ธรุการ และการจดัการ 5.1 5.4 1.0 0.8 1.6 1.1 4.7 4.0 4.8 6.2 3.7 3.8
คาขาย 15.5 15.1 3.1 3.4 2.8 2.8 2.9 2.8 5.2 5.0 6.1 6.0
การบริการ 7.3 7.0 1.1 1.9 1.8 1.6 2.3 2.3 2.9 2.6 3.3 3.2
เกษตรกรรม 13.1 15.3 63.4 61.4 71.0 72.0 69.4 74.7 48.8 52.7 52.0 54.6
การคมนาคมขนสง 6.3 6.0 2.2 2.7 2.3 2.2 1.9 1.6 4.4 2.9 3.5 3.1
ฝมือและแรงงาน 21.6 22.6 8.9 11.7 7.4 7.4 5.4 3.7 12.8 11.5 11.4 11.3
อาชีพอ่ืน ๆ 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
นักเรียน 9.5 8.7 7.1 6.5 4.1 4.6 3.3 2.9 6.7 5.9 6.2 5.6
ไมทราบ 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 3,074 3,294 2,359 2,402 2,193 2,342 3,418 3,920 2,851 3,178 13,895 15,136

หญงิ
ไมมีอาชีพ 26.5 27.8 20.6 21.4 20.5 18.6 29.1 28.6 22.8 22.7 24.3 24.4
วิชาชีพ/วิชาการ 9.9 9.2 1.5 1.4 1.0 1.0 2.8 2.1 2.0 2.3 3.9 3.5
ธรุการ และการจดัการ 4.6 5.5 0.8 1.0 1.1 1.0 2.3 2.0 3.0 3.0 2.6 2.7
คาขาย 20.1 20.3 5.1 5.6 4.3 5.3 7.3 6.3 7.9 8.5 9.7 9.8
การบริการ 6.0 5.7 0.9 0.8 1.9 2.1 1.5 1.2 2.7 2.3 2.8 2.6
เกษตรกรรม 12.5 12.9 55.2 52.2 60.9 61.8 51.7 55.0 44.0 45.7 42.6 43.6
การคมนาคมขนสง 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.1 0.1
ฝมือและแรงงาน 10.3 10.2 8.8 10.4 5.4 5.6 2.1 1.7 9.7 8.9 7.3 7.3
อาชีพอ่ืน ๆ 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.1
นักเรียน 9.7 7.9 7.0 7.1 4.8 4.5 3.1 3.1 7.5 6.6 6.6 5.8
ไมทราบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 3,883 4,044 2,781 2,851 2,482 2,604 3,535 3,950 3,339 3,663 16,020 17,112



6  การยายถ่ิน

การยายถิน่ ในรายงานฉบบัน้ี  หมายถงึ การยายถิน่ของบคุคล  ทัง้ยายถิน่เขาและยายถิน่ออก
ในชวงระหวาง 1 กรกฎาคม 2543  ถึง 30 มิถุนายน 2544 ระหวางหมูบานที่เปนสถานที่อาศัยใน
เขตพืน้ทีศ่กึษาของโครงการในขณะทีท่ ําการส ํารวจ โดยบคุคลน้ันยายออกไปอยูทีอ่ื่น หรือยายเขา
มาอยูในครัวเรือนปจจุบัน ต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป  ซึ่งขอมูลการยายถิ่นไดมาจากแบบสอบถาม
ครัวเรือนที่รวบรวมสถานภาพการยายถิ่นของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน  โดยการนํ ารายชื่อ
สมาชิกครัวเรือนจากการสํ ารวจ รอบ 1 (2543) มาตรวจสอบและปรับปรุง เพราะฉะนั้นในที่นี้
ผูยายถิ่นออก หมายถึง ผูท่ีเคยอยูในครัวเรือนน้ัน แตขณะนี้ไปอยูที่อื่น ๆ นอกหมูบาน  และ
ผูยายถิ่นเขา หมายถึงผูที่เคยอยูที่อื่นนอกหมูบาน แตขณะน้ีอาศัยในครัวเรือนท่ีกํ าลังเขาไป
เก็บขอมูล ในขณะท่ีผูท่ีมีรายช่ืออยูในครัวเรือนน้ีท้ังสองรอบของการสํ ารวจถูกก ําหนดวาเปน
ผูไมยายถิ่น

อัตราการยายถิน่เขาและการยายถิน่ออกค ํานวณจากจํ านวนผูทีย่ายถิน่ออก หรือยายถิน่เขา
ตอประชากร 100 คน ในพื้นที่ศึกษาขณะนั้น ๆ  และเนื่องจากการส ํารวจรอบ 1 (2543) น้ัน
สามารถค ํานวณไดเพยีงอัตราการยายถิน่เขา ดังน้ันในรายงานฉบบัน้ี จึงมกีารเปรียบเทยีบเฉพาะ
การยายถิ่นเขามาในพื้นที่ศึกษา ระหวางการส ํารวจ รอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) เทาน้ัน

ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด พบวา สวนใหญ คือมากกวารอยละ 80 ของประชากร เปน
ผูไมยายถิ่น ในขณะท่ีอัตราการยายถ่ินออก เทากับ 10 และอัตราการยายถิ่นเขา เทากับ 8 ตอ
ประชากร 100 คน โดยอัตราการยายถิ่นออกสุทธ ิเทากับรอยละ 2

อัตราการยายถิ่นเขา และการยายถิ่นออกสูงสุดในพื้นที่สูง คือ รอยละ 9 และ 12 ตาม
ลํ าดับ โดยมีอัตราการยายถิ่นออกสุทธ ิ เทากับรอยละ 3 ในขณะที่พื้นที่ปลูกขาวมีอัตราการ
ยายถิ่นเขา และการยายถิ่นออกตํ ่าที่สุด คือ อัตรายายถ่ินเขา และยายถิ่นออก เทากับรอยละ 6
และ 8 ตามล ําดับ (ตาราง 6.1 และแผนภูม ิ6.1)  ถึงอยางไรก็ตาม พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง  ยังคงเปน



48

พื้นที่ที่มีอัตรายายถิ่นเขาสูง คือ รอยละ 9 ของประชากรเปนผูยายถิ่นเขา ซึ่งแสดงวา พื้นที่เมือง/
กึ่งเมืองยังคงดึงดูดผูยายถิ่นเขาเหมือนกับขอคนพบจากการศึกษาในรอบ 1 (2543) (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 2544)  ซึ่งพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองนี้มักเปนแหลงปลายทางของทั้งผูที่ตองการ
ทํ างานนอกภาคเกษตร และศึกษาตอ และการที่มีผูยายถิ่นเขามาในพื้นที่สูงเปนจ ํานวนมากนั้น
นาจะมาจากเหตุผลที่วา พื้นที่สูงยังคงมีที่ดินส ําหรับการทํ าเกษตรเหลืออยูมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี และสวนหน่ึงนาจะเปนทีร่องรับผูยายถิน่จากประเทศสหภาพเมยีนมาร ที่มีภาวะ
ทางเศรษฐกจิดอยกวาประเทศไทย เพราะพ้ืนทีสู่งมอีาณาเขตติดตอกับประเทศสหภาพเมียนมาร

6.1  การยายถิ่นเขา

อัตราการยายถิ่นเขาของประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีสูงกวาอัตราการยายถิ่นเขาของ
ประชากรในการส ํารวจรอบ 1 (2543)  ประมาณ 2 เทาในทุกพื้นที่ศึกษา  ยกเวนในพื้นที่เมือง/
กึง่เมอืง คอื ในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง   มอัีตราการยายถิน่เขาเพิม่เพยีงรอยละ 2 (จากรอยละ 7 เปน 9)
แตในพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มจากรอยละ 2 เปน 6 พื้นที่พืชไร เพิ่มจากรอยละ 4 เปน 8 พื้นที่สูง เพ่ิม
จากรอยละ 4 เปน 9 และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน เพิ่มจากรอยละ 3 เปน 8 (แผนภูมิ 6.2)

ในรอบ 2 (2544) สัดสวนของผูยายถิ่นเขาเพศชายสูงกวาเพศหญิงในทุกพื้นที่ศึกษา ซึ่ง
ความแตกตางระหวางเพศนี้มากที่สุดในพื้นที่ปลูกขาวและเศรษฐกิจผสมผสาน และเมื่อจํ าแนก
ผูยายถิ่นตามกลุมอาย ุ และเพศ พบวา ในพื้นที่สูงที่มีอัตราการยายถิ่นเขาสูงที่สุดนั้น ประมาณ
รอยละ 21 และ 18 ของประชากร อายุ 20-24 ป เปนผูยายถิ่นเขา เพศชาย และเพศหญิงตาม
ล ําดับ  ซึง่ใกลเคยีงกบัอัตราการยายถิน่เขาของประชากร อาย ุ20-24 ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน  คือ
ประมาณรอยละ 20 และ 18 ส ําหรับเพศชาย และหญิงตามล ําดับ  สวนพื้นที่ปลูกขาวที่มีอัตรา
ผูยายถิ่นเขาตํ ่าที่สุดนั้น พบวา ประมาณรอยละ 15 ของผูยายถิ่นเขาทั้งชายและหญิง อยูในกลุม
อายุ 20-24 (ตาราง 6.2)
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สํ าหรับกลุมผูยายถิ่นเขานั้น พบวา รอยละ 66, 59, 58, 43, และ 42 ของผูยายถิ่นเขาใน
พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ที่สูง เศรษฐกิจผสมผสาน ปลูกขาว และพืชไร ตามล ําดับ เปนการยายถิ่น
ภายในจังหวัดกาญจนบรีุ ในขณะทีส่ดัสวนของผูยายถิน่มาจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง รองลงมา
ในทุกพื้นที่ศึกษา สัดสวนของผูยายถิ่นมาจากกรุงเทพฯ สูงที่สุดในพื้นที่ปลูกขาว (รอยละ18)
และต่ํ าทีส่ดุในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง (รอยละ 6) สดัสวนของผูยายถิน่มาจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
สูงที่สุดในพื้นที่พืชไร (รอยละ 9) และตํ่ าสุดในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง และปลูกขาว (รอยละ 4) ใน
ทุกพื้นที่การศึกษา สัดสวนของผูยายถิ่นที่มาจากภาคเหนือ และภาคใต มเีพยีงเลก็นอย พื้นที่สูง
มลีกัษณะทีพ่เิศษจากพืน้ทีอ่ื่น ๆ  คอื ประมาณรอยละ 7  ของผูยายถิน่เขาในพืน้ทีส่งูมาจากตางประเทศ
ในขณะทีพ่ืน้ทีศ่กึษาอ่ืน ไมมผูียายถิน่มาจากตางประเทศเลย ยกเวนในพืน้ทีป่ลกูขาว และเศรษฐกจิ
ผสมผสาน ทีม่ผูียายถิน่มาจากตางประเทศ รอยละ 0.5 เทาน้ันเอง (ตาราง 6.3)   ซึง่อาจเปนไปได
วาผูยายถิ่นมาจากตางประเทศสวนใหญอพยพขามพรมแดนมาจากประเทศสหภาพเมียนมาร

เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงตนทางของผูยายถิ่นเขา ในการส ํารวจท้ังสองรอบ พบวา มี
รูปแบบเหมือนกัน คือ ผูยายถิ่นมากกวาครึ่งหนึ่ง ยายมาจากภายในจังหวัดกาญจนบุรี (สถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม 2544) ในขณะที่พื้นที่พืชไร ยังคงเปนที่รองรับผูยายถิ่นเขาจากจังหวัด
อ่ืนในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเปนไป
ไดวา การยายเขานี้เปนการยายเขาตามฤดูกาล เพราะในพ้ืนท่ีพืชไรตองการแรงงานเปนจํ านวน
มาก โดยเฉพาะชวงฤดูกาลตัดออย ประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคม เม่ือแรงงานภายใน
จังหวัดกาญจนบุรีมีไมเพียงพอ  ดังน้ันจึงตองนํ าเขาแรงงานจากตางจังหวัด

6.2  การยายถ่ินออก

สัดสวนของผูยายถิ่นออกเพศชายสูงกวาเพศหญิงในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนในพื้นที่
เมือง/ก่ึงเมือง ที่มีสัดสวนของผูยายถิ่นออกเพศหญิงและเพศชายเทากัน (รอยละ 11) พื้นที่สูงมี
ความแตกตางระหวางสดัสวนผูยายออกเพศชายและเพศหญิงมากทีส่ดุ และเมือ่จํ าแนกผูยายถิน่ออก
ตามกลุมอายุและเพศ พบวา ในพื้นที่สูงที่มีอัตราการยายถิ่นออกสูงที่สุดนั้น ประมาณรอยละ
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27 และ 25 ของประชากร อายุ 15-19 ป เปนผูยายถ่ินออก เพศชาย และเพศหญิงตามล ําดับ
โดยที่อัตราการยายถิ่นออกของประชากร อายุ 15-19 ป รองลงมา คือ ประมาณรอยละ 20 ของ
ผูยายถิ่นออกทั้งชายและหญิง  (ตาราง 6.2)

อัตรายายถิ่นออกของประชากรชายและหญิง อายุ 15-19 ป ในพื้นที่พืชไร คือ รอยละ
20  สวนพื้นที่ปลูกขาว ท่ีมีอัตราผูยายถ่ินออกต่ํ าที่สุดนั้น พบวา ประมาณรอยละ 23 และ 17
ของผูยายถิ่นออกเพศชายและหญิง อยูในกลุมอาย ุ20-24 ป ตามล ําดับ  และประมาณ รอยละ 21
ของผูชายและรอยละ 24 ของผูหญิงในกลุมอาย ุ 20-24 ป  ยายถิ่นออกจากพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง
(ตาราง 6.2)

ส ําหรับกลุมผูยายถิ่นออกนั้น พบวา รอยละ 48, 42, 40, 34, และ 33 ของผูยายถิ่นออก
ในพื้นที่สูง  เศรษฐกิจผสมผสาน พืชไร  ปลูกขาว และเมือง/ก่ึงเมือง  ตามล ําดับ ยายภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี  ในขณะท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง เปนแหลงปลายทาง อันดับรองลงมา
ในทุกพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกขาวประมาณรอยละ 30 ของผูยายถิ่นออกไปจังหวัด
อ่ืนๆ ในภาคกลาง สัดสวนของผูยายถิ่นออกไปกรุงเทพฯ สูงที่สุดในพื้นที่พืชไร (รอยละ 19)
และต่ํ าทีส่ดุในพืน้ที่เมอืง/กึง่เมอืง (รอยละ 11) สดัสวนของผูยายถิน่ออกไปภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
สงูทีส่ดุในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน  (รอยละ 4)  และในทกุพืน้ทีก่ารศกึษา สดัสวนของผูยายถิน่
ออกไปภาคเหนือและภาคใตมเีพยีงเลก็นอย  นอกจากน้ียงัมผูียายถิน่ออกประมาณรอยละ 9 ใน
พื้นที่สูงยายไปตางประเทศ ในขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีผูยายถิ่นออกไปตางประเทศ
ในสัดสวนประมาณรอยละ 2 (ตาราง 6.3)

6.3  สรุป

ในภาพรวม อัตราการยายถิ่นออก สูงกวา อัตราการยายถ่ินเขา โดยอัตราการยายถิ่น
ออกสุทธ ิ เทากับ 2 คนตอประชากร 100 คน  และอัตราการยายถิ่นเขาในการสํ ารวจ รอบ 2
(2544) สงูกวาอัตราการยายถิน่เขาในการส ํารวจ รอบ 1 (2543) ในทกุพืน้ทีศ่กึษา ในขณะเดียวกัน
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ประชากรสวนใหญ (รอยละ 80) ในพืน้ทีศ่กึษาเปนผูไมยายถิ่นระหวางวนัที่ 1 กรกฏาคม 2543 –
30 มิถุนายน 2544

เมื่อจํ าแนกอัตราการยายถิ่น ตามพื้นที่ศึกษา พบวา อัตราการยายถ่ินเขา (รอยละ 9) และ
อัตราการยายถิน่ออก (รอยละ 12) ในพืน้ทีส่งูสงูทีส่ดุ โดยในพืน้ทีเ่ศรษฐกิจผสมผสานนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงประชากรเนื่องมาจากการยายถิ่นเพียงเล็กนอย เพราะมีอัตราการยายถิ่นออกสุทธิ
เพียงรอยละ 1 ซึ่งตํ่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ

เพศชาย มีอัตราการยายถิ่นสูงกวาเพศหญิง และสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุม อายุ 15-
29 ป สูงกวาสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุมอายุอื่นๆ ซึ่งการยายถิ่นนี้สวนใหญ นาจะเกี่ยวของกับ
การยายถิ่นเพื่อการศึกษา และการท ํางาน เน่ืองจากพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมือง เปนแหลงการศึกษา และ
งานนอกภาคเกษตรที่ส ําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี การเปดโอกาสทางการศึกษา ท ําใหมีวัยรุน
จํ านวนมาก ยายเขา-ออก เพ่ือเรียนหนังสือ  และทํ างานในขณะเดียวกัน   

การยายถิ่นทั้งการยายถิ่นเขาและยายถิ่นออก    เปนการยายในระยะทางสั้น ๆ คือท้ัง
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี และระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง และ
กรุงเทพฯ เนื่องจากกาญจนบุร ี เปนจังหวัดที่อยูในภาคกลาง สามารถเดินทางไป-กลับ ระหวาง
บางจังหวัดในภาคกลางหรือกรุงเทพฯ และบางอ ําเภอของกาญจนบุรีไดภายในวันเดียว สวน
การยายถิ่นระหวางกาญจนบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต สวนหน่ึงนาจะ
เปนการยายถิ่นเขา และยายถิ่นกลับของผูอพยพที่เขามาท ํางาน  และการยายถิ่นระหวางประเทศ
นั้นนาจะเปนการยายในระยะทางสั้น ๆ เชนการยายขามพรมแดนระหวางพื้นที่สูงของจังหวัด
กาญจนบุรีกับประเทศสหภาพเมียนมาร
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ตาราง 6.1 อัตราการยายถิ่นออก การยายถ่ินเขา และจํ านวนประชากร จ ําแนกตามพื้นที่,
รอบ 2 (2544)

เมือง /กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม
ยายถ่ินออก 10.6 7.8 9.7 12.4 8.9 10.2
ยายถิ่นเขา 8.6 5.7 8.0 9.4 7.9 8.1
ไมยายถิ่น 80.8 86.4 82.2 78.2 83.2 81.7
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน      11,125     8,151     8,021   14,346       10,605       52,248
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ตาราง  6.2  การกระจายรอยละของประชากรท่ียายถ่ิน จํ าแนกตามพื้นที่ เพศ และอายุ, รอบ 2
(2544)

อายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก

ชาย
0-9 8.7 7.6 5.5 6.1 8.1 8.2 7.3 10.7 7.5 6.5
10-14 7.8 8.5 2.6 4.9 4.1 5.8 6.5 11.5 4.8 8.8
15-19 9.2 15.8 5.2 19.0 11.3 20.2 12.9 27.1 10.7 15.5
20-24 15.5 21.3 15.2 22.7 15.7 21.4 21.2 23.9 19.8 20.1
25-29 14.2 18.5 12.9 12.3 15.6 17.1 14.6 19.9 16.3 13.0
30-34 8.7 12.9 8.6 11.1 8.4 11.2 15.7 12.2 9.6 13.1
35-39 8.9 11.6 5.9 4.9 9.4 8.8 9.0 13.7 7.2 9.6
40-44 7.3 6.3 6.6 6.6 4.9 7.9 7.5 8.4 5.6 10.2
45-49 9.0 4.3 4.0 4.0 5.8 8.5 6.9 8.6 8.9 4.5
50-54 7.0 7.4 4.9 2.7 6.6 5.4 5.9 7.5 4.8 6.4
55-59 2.4 6.0 2.6 3.5 4.5 3.6 6.6 8.3 1.8 5.3
60+ 4.2 3.3 2.1 2.3 3.9 2.6 7.4 6.6 3.6 4.1
ไมทราบ - 50.0 25.0 - - 100.0 - 68.8 8.3 25.0
รวม 8.9 10.6 6.3 8.4 8.4 10.4 9.8 13.2 8.5 9.6

หญงิ
0-9 8.4 8.3 5.6 7.7 7.5 7.8 8.7 9.1 7.8 8.1
10-14 6.3 7.9 3.8 7.6 5.6 6.3 6.7 13.3 4.1 7.8
15-19 12.0 23.6 6.7 18.8 12.7 20.4 16.1 24.9 11.6 15.8
20-24 17.3 24.3 15.2 16.5 13.4 18.4 17.9 20.0 17.5 14.7
25-29 12.2 14.0 10.1 8.9 12.2 13.0 10.5 12.6 12.4 10.0
30-34 8.4 13.1 3.9 10.5 7.9 8.5 8.4 9.8 7.5 9.7
35-39 7.6 7.3 4.6 3.8 6.4 5.5 6.6 9.0 4.4 5.7
40-44 6.5 4.8 3.0 2.7 5.3 5.6 6.4 9.0 4.8 4.8
45-49 5.1 6.3 2.5 2.5 7.0 5.7 4.9 8.2 4.0 4.0
50-54 7.0 5.6 3.5 3.0 5.9 4.3 6.8 5.7 4.3 4.6
55-59 4.3 1.7 1.6 1.1 2.7 2.7 4.9 5.4 4.7 6.2
60+ 2.7 3.5 1.6 1.6 3.0 5.6 6.4 7.0 3.1 3.6
ไมทราบ - 43.5 - 23.1 - 57.1 - 78.6 - 44.4
รวม 8.3 10.6 5.2 7.3 7.7 9.1 9.0 11.6 7.4 8.2
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ตาราง 6.3   การกระจายรอยละของผูยายถิน่เขาและออก จ ําแนกตามสถานท่ีตนทางและปลายทาง
ของการยายถิ่น และพ้ืนท่ี, รอบ 2 (2544)

เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
ภาค ยาย

เขา
ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

กาญจนบุรี 66.1 33.3 42.8 34.2 42.0 39.7 58.7 47.5 57.9 41.8
กรุงเทพฯ 6.3 11.0 18.4 17.9 9.6 18.8 7.0 11.2 9.8 15.3
ภาคกลาง 19.5 16.0 26.6 29.9 34.1 26.4 16.2 13.3 23.8 20.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.1 1.4 4.1 3.8 9.1 2.7 5.1 2.3 5.7 4.1
ภาคเหนือ 2.3 0.9 3.0 1.9 3.7 1.9 4.7 1.6 1.2 2.2
ภาคใต 1.6 1.1 3.2 2.7 1.4 0.6 1.5 1.1 1.2 1.4
ตางประเทศ 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 - 6.7 9.2 0.5 2.1
ไมทราบ    0.1 36.1 1.5 9.6 0.0 9.9 0.1 13.9 0.0 12.2
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 954 1,178 467 638 546 781 1,350 1,782 841 943

แผนภูมิ 6.1  อัตราการยายถ่ินเขา และอัตราการยายถิ่นออก, รอบ 2 (2544)
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แผนภูมิ 6.2  อัตราการยายถิ่นเขา: รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)
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7  ภาวะเจริญพันธุและวางแผนครอบครัว

7.1  ภาวะเจริญพันธุ

กอนอ่ืนตองทํ าความเขาใจกอนวา โครงการวิจัยนี้เปนแบบเฝาระวังทางประชากร
(Demographic surveillance) ซึง่จะแตกตางจากการศกึษาแบบติดตามประชากรรุน (cohort study)
กลาวคือ แบบแรกใชพื้นที่เปนตัวก ําหนดประชากรที่ศึกษา โดยติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูในพื้นที ่ ๆ ศึกษาซึ่งก ําหนดไวต้ังแตตน สวนแบบหลังเปนการ
ติดตามประชากรกลุมที่ศึกษาตั้งแตตนไปเรื่อย ๆ  ดังนั้นในแบบแรกประชากรที่ศึกษาในปนี้ไม
ใชประชากรเดียวกันกับปที่แลว เพียงแตอยูอาศัยในพื้นที่เดียวกันกับปที่แลว

ดังที่กลาวไวแลวในบทแรกวา   ในชวง 1 ปที่ผานมามีการยายถิ่นทั้งเขาและออกใน
พื้นที่ศึกษามากพอสมควร และการยายถิ่นนี้ก็แตกตางกันในแตละพื้นที่ดวย ดังน้ัน ถาผูยายถิ่น
เปนสตรีในวัยเจริญพันธุดวยแลว ก็ยิ่งมีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุเปนอยางมาก

อยางไรก็ตาม ภาวะเจริญพันธุของประชากรรวมทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาไมเปลี่ยนแปลง
นักในชวง 1 ปที่ผานมา  กลาวคือ  อัตราเจริญพันธุรวมยังคงเทากับ 2.1  และแบบแผนภาวะ
เจริญพันธุปจจุบัน ซ่ึงวัดไดดวยอัตราเจริญพันธุรายอายุน้ันก็ยังคงแบบแผนเดิม น่ันคือ เร่ิมตน
ท่ีภาวะเจริญพันธุต่ํ าในกลุมอาย ุ 15-19 ป แลวสูงขึ้นอยางรวดเร็วในกลุมอายุถัดไป (20-24 ป)
จากน้ันก็ลดต่ํ าลงมาเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น  ส ําหรับภาวะเจริญพันธุในแตละพื้นที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบาง แตก็ยังคลายแบบเดิมคือ ในพื้นที่สูงยังคงมีภาวะเจริญพันธุสูงที่สุดอยู

สวนภาวะเจริญพันธุสมบูรณ  ซึง่วัดไดดวยจํ านวนบุตรเกิดรอดเฉล่ียของสตรีท่ีหมด
วัยเจริญพันธุ (อายุ 50 ป) น้ัน ก็พบเชนกันวาไมแตกตางกันในชวง 1 ปที่ผานมา คือ สตรีเม่ือ
สิน้สดุการมบีตุรแลว จะมจํี านวนบตุรเกดิรอดเฉลีย่เทากบั 3.0 คน โดยพ้ืนที ่ๆ มีภาวะเจริญพันธุ
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สูงสุดคือ พื้นที่สูง รองลงมาคือ พืชไรและตํ่ าสุดคือ พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง สวนพื้นที่ปลูกขาวและ
เศรษฐกิจผสมผสานจะอยูในระหวางสองกลุมนี ้(ตาราง 7.1)

ตาราง 7.1  คาเฉลี่ยของเด็กเกิดรอด เด็กมีชีวิตอยู และเด็กเสียชีวิตของสตรีอายุ 50 ป จ ําแนก
ตามพื้นที่ป 2543 – 2544

พื้นที่ 2543 2544
เดก็เกิดรอด เด็กมีชีวิตอยู เด็กเสียชีวิต เด็กเกิดรอด เด็กมีชีวิตอยู เด็กเสียชีวิต

เมือง/ก่ึงเมือง 2.20 2.13 0.07 2.12 2.00 0.12
ขาว 3.03 2.97 0.06 2.61 2.43 0.17
พืชไร 3.88 3.61 0.27 3.53 3.34 0.19
ท่ีสูง 4.36 3.57 0.76 4.02 3.50 0.52
ผสมผสาน 2.17 1.98 0.19 2.88 2.52 0.37
รวม 2.99 2.73 0.26 3.00 2.71 0.29

จะเห็นไดวาในอดีตน้ัน สตรีเม่ือคลอดบุตรออกมาแลว ยังมีบุตรจํ านวนหน่ึงท่ีตองเสีย
ชีวิตไป ถึงแมวาจะมีไมมากนักก็ตาม (0.3 คน โดยเฉล่ีย)  โดยมีบุตรรอดชีวิตจนถึงปจจุบัน
เทากับ 2.7 คน โดยเฉล่ีย (ตาราง 7.1)  อยางไรก็ตามสตรีในพื้นที่สูงมีประสบการณของการ
สูญเสียบุตรมากที่สุด คือ สูงถึง 0.5 – 0.8 คน ซึ่งการที่สตรีมีบุตรเสียชีวิตมากเชนนี้ ยอมมีผล
ทํ าใหสตรีในพื้นที่สูงมีภาวะเจริญพันธุสูงไปดวย และเปนที่นาสังเกตวา จํ านวนบุตรท่ียังมีชีวิต
อยูของสตรีในพื้นที่สูงกับสตรีในพื้นที่พืชไรนั้นใกลเคียงกัน แตภาวะเจริญพันธุของสตรีใน
พื้นที่พืชไรกลับต่ํ ากวา ท้ังน้ีเพราะจํ านวนบุตรเสียชีวิตของสตรีในพ้ืนท่ีพืชไรต่ํ ากวาของสตรี
ในพ้ืนท่ีสูงน่ันเอง
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7.2   การวางแผนครอบครัว

เน่ืองจากการวางแผนครอบครัวเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายอยูแลวในพื้นที่ศึกษา  
โดยเฉพาะอยางยิง่ในสตรีทีก่ ําลงัแตงงาน  ดังน้ันในรอบสองน้ีจึงไมมคี ําถามเร่ืองความรูเกีย่วกับ
วธิคีมุก ําเนิด แตจะถามถงึการใชวิธคีมุก ําเนิดของสตรีเลย โดยถามอยูในปฏทินิของแลง (Lang’s
calendar)  ซึ่งเปนการบันทึกรายเดือนของเหตุการณที่เกี่ยวของกับภาวะเจริญพันธุ  อันไดแก
ปฏิสนธิ ต้ังครรภ ใหก ําเนิดบุตร ภาวะเปนหมันหลังคลอด คุมกํ าเนิด ฯลฯ

7.2.1 ระดับและแนวโนมของการใชวิธีคุมกํ าเนิด

ระดับการคมุก ําเนิดในทีน้ี่ใชวัดดวยอัตราคมุก ําเนิด ซึง่หมายถงึ รอยละของสตรี
แตงงานที่ก ําลังใชวิธีคุมก ําเนิดวิธีใดวิธีหน่ึงอยูน้ัน สามารถคํ านวณไดจากปฏิทินของแลง ซึ่ง
พบวา อัตราคุมก ําเนิดในพืน้ทีศึ่กษารวมเพิม่ขึน้เล็กนอยจากปท่ีแลว จากรอยละ 74  เปน 77  และ
การเพิ่มขึ้นของอัตราคุมก ําเนิดน้ีเกิดข้ึนพรอมกันท้ังหมดในทุกพ้ืนท่ี มีผลท ําใหไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในล ําดับของอัตราคุมกํ าเนิดในแตละพื้นที ่ กลาวคือ สตรีในพื้นที่สูงมีผูใชวิธี
คุมกํ าเนิดต่ํ าที่สุด และที่สูงสุดคือสตรีในพื้นที่พืชไรและเศรษฐกิจผสมผสาน  โดยสตรีในพ้ืนท่ี
เมือง/ก่ึงเมือง และในพื้นที่ปลูกขาวมีอัตราคุมกํ าเนิดใกลเคียงกัน (ตาราง 7.2)

ตาราง 7.2   รอยละของสตรีแตงงานท่ีกํ าลังใชวิธีคุมกํ าเนิด จ ําแนกตามพื้นที่ และรอบส ํารวจ

รอบสํ ารวจ เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม

รอบ 1 (2543) 74.9 74.3 78.7 64.3 80.2 73.5
รอบ 2 (2544) 78.5 77.2 81.0 69.3 81.1 76.6
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7.2.2 แบบแผนการใชวิธีคุมก ําเนิด

แบบแผนการใชวิธีคุมกํ าเนิดหมายถึง รอยละของสตรีแตงงานที่ก ําลังใชวิธี
คุมกํ าเนิดแยกตามรายวิธีและกลุมอาย ุ ซึ่งพบวาแบบแผนการใชวิธีคุมก ําเนิดของสตรีท้ังหมด
ไมเปลี่ยนแปลงมากนักในชวง 1 ปที่ผานมา  กลาวคือ หมันหญิงเปนวิธีคุมก ําเนิดท่ีไดรับความ
นิยมสูงสุด (มีผูใชกวา 1 ใน 3 ของผูที่ก ําลังใชทั้งหมด)  รองลงไปคือ ยาเม็ดคุมก ําเนิด และ
ยาฉีดคุมก ําเนิด ตามล ําดับ (ตาราง 7.3)  โดยทั้งสามวิธียอดนิยมนี้ มีผูใชถึงรอยละ 89 ของผูท่ี
กํ าลังใชวิธีคุมก ําเนิดท้ังหมด

สวนการคุมก ําเนิดจํ าแนกตามกลุมอาย ุ พบวา ในกลุมอายุนอย (15-19 ป) มี
อัตราคุมกํ าเนิดต่ํ าที่สุด (รอยละ 65) และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่
อายุ 35-39 ป (อัตราคุมกํ าเนิดรอยละ 84) จากนั้นก็คอย ๆ ลดต่ํ าลงเมื่ออายุมากขึ้น (ตาราง 7.3)

ตาราง 7.3 รอยละของสตรีแตงงานที่ก ําลังใชวิธีคุมกํ าเนิด จ ําแนกตามวิธีคุมกํ าเนิดและกลุม
อายุ, รอบ 2 (2544)

วิธีคุมกํ าเนิด อายุ รวม
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-59

หมันหญิง 0.0 4.9 13.0 25.4 35.8 43.0 44.3 27.5
หมันชาย 0.0 0.1 0.4 1.3 1.8 3.5 7.7 2.3
ยาฝงคุมกํ าเนิด 0.6 1.2 2.2 3.1 2.5 2.1 0.5 2.0
ยาฉีดคุมกํ าเนิด 23.4 25.3 23.4 21.6 19.0 11.6 5.0 18.0
หวงคุมกํ าเนิด 0.3 0.5 1.4 1.3 1.5 1.7 1.3 1.3
ยาเม็ดคุมก ําเนิด 38.4 35.0 31.4 23.4 19.7 14.8 9.4 22.6
ถุงยางคุมกํ าเนิด 0.6 0.3 1.1 1.7 1.4 1.1 1.0 1.2
หล่ังภายนอก 0.0 0.1 0.5 0.8 0.3 0.1 0.0 0.3
นบัระยะปลอดภัย 0.6 0.5 0.8 0.6 1.0 0.5 0.7 0.7
วิธีคุมกํ าเนิดอื่น 0.6 0.7 0.4 0.8 0.5 0.9 1.0 0.7
อัตราคุมกํ าเนิด 64.5 68.8 74.5 80.1 83.5 79.4 71.1 76.6
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อยางไรก็ตาม การใชวิธีคุมก ําเนิดในแตละกลุมอายุนั้นไมเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะมี
จุดประสงคของการใชทีไ่มเหมอืนกนั น่ันคือ สตรอีายนุอยจะใชวิธีคุมกํ าเนิดดวยความประสงค
ที่จะเลื่อนการมีบุตรออกไปชั่วคราว   ดังนั้นจึงนิยมที่จะใชวิธีคุมก ําเนิดช่ัวคราว ไดแก ยาเม็ด
คุมกํ าเนิดและยาฉีดคุมก ําเนิด สวนวิธีชั่วคราวอื่น ๆ ก็มีผูใชอยูเหมือนกัน  แตมีจํ านวนนอย
คร้ันเมื่ออายุมากขึ้นและมีบุตรครบตามความตองการแลวก็จะหันมาใชวิธีคุมกํ าเนิดถาวรเพื่อ      
ปองกันไมใหมีบุตรอีกตอไป ดังจะเห็นไดจากตาราง 7.3 และแผนภูม ิ 7.1  ที่แสดงใหเห็นถึง
อัตราสวนของผูใชวิธีคุมกํ าเนิดในแตละกลุมอายุ

แผนภูมิ 7.1  การกระจายรอยละของสตรีแตงงานที่ก ําลังใชวิธีคุมกํ าเนิด
จ ําแนกตามวิธีคุมก ําเนิดและกลุมอายุ, รอบ 2 (2544)

กลาวโดยสรุป ภาวะเจริญพันธุและวางแผนครอบครัวของประชากรในพื้นที่ศึกษาไม
เปลี่ยนแปลงไปจากปกอนมากนัก ทั้งนี้เพราะระยะเวลาเพียง 1 ปนั้นสั้นเกินไปที่จะมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงได ในแงของพื้นที่แลว สตรีในพื้นที่สูงมีภาวะเจริญพันธุที่สูงกวาสตรีในพื้นที่
อ่ืน และในขณะเดียวกันก็มีอัตราคุมก ําเนิดท่ีต่ํ ากวาสตรีในพื้นที่อื่นเชนกัน
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8  สุขภาพอนามัย

สุขภาพอนามัยเปนดัชนีส ําคัญแสดงถึง ‘ความกินดีอยูด’ี ของประชากรในสังคมนั้น ๆ
ระดับและทิศทางสุขภาพอนามัยของประชากรในแตละชุมชน จึงเปนตัวชี้วัดส ําคัญที่แสดงให
เห็นถึง สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

สุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีจากการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 2
(2544) ครอบคลุมสภาวะการเจ็บปวยหรือไมสบายดวยโรคตาง ๆ ที่ระบุโดยผูที่มีความเจ็บปวย
หรือไมสบายเอง รูปแบบและแหลงของการรักษาพยาบาล รวมทัง้การมสีวนรวมในการตัดสนิใจ
เลือกแหลงรักษาพยาบาล นอกเหนือจากนี้ยังครอบคลุมถึงสุขนิสัยที่มีผลตอสุขภาพอนามัย      
พฤติกรรมเสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย การวิเคราะหใชขอมูลจากแบบสอบถามสวน
บุคคลทั้งหญิงและชายที่มีอายุระหวาง 15-70 ป

8.1  สภาวะการเจ็บปวยและไมสบาย

สภาวะการเจ็บปวยหรือไมสบายในรายงานฉบบัน้ี หมายถงึ ความเจ็บปวยหรือไมสบายที่
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งปที่ผานมา ซึ่งผูใหสัมภาษณที่ตอบวาเจ็บปวยหรือไมสบายจะตอง
มีการหยุดงานประจ ําหรือไมสามารถปฏิบัติภารกิจประจํ าวันใด ๆ    ไดเม่ือเกิดการเจ็บปวยหรือ
ไมสบาย ในรอบปทีผ่านมา (1 กรกฎาคม 2543 – 30 มถินุายน 2544) ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากร
ในพืน้ทีศ่กึษารายงานวามกีารเจ็บปวยหรือไมสบายเกดิขึน้ โดยสัดสวนผูทีร่ายงานวาเจ็บปวยหรือ
ไมสบาย ในพื้นที่ปลูกขาวสูงที่สุด (รอยละ 79) และพื้นที่สูงตํ่ าที่สุด (รอยละ 57) และสดัสวน
ไลเร่ียกนัในเขตอ่ืน ๆ โดยในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงและพชืไร มสีดัสวนเทากนัคอื รอยละ 69 และพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสานมีสัดสวนของการเจ็บปวย รอยละ 66 (ตาราง 8.1)
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ตาราง 8.1  การกระจายรอยละของสภาวะการเจบ็ปวยหรือไมสบายในรอบ 1 ปท่ีผานมาจ ําแนก
ตามพื้นที,่ รอบ 2 (2544)

การเจ็บปวย/ไมสบาย เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
รวม
ปวย 68.7 79.0 68.7 57.3 66.2
ไมปวย 31.3 21.0 31.3 42.7 33.8
จํ านวน 6097 4746 4600 7334 6246
หญิง
ปวย 73.6 84.8 74.8 61.1 73.0
ไมปวย 26.4 15.2 25.2 38.9 27.0
จํ านวน 3523 2659 2480 3768 3452
ชาย
ปวย 62.0 71.5 61.5 53.2 57.8
ไมปวย 38.0 28.5 38.5 46.8 42.2
จํ านวน 2574 2087 2120 3566 2794

อยางไรก็ตาม เม่ือจํ าแนกตามเพศ พบวา ผูหญิง 8 ใน 10 คน ในพื้นที่ปลูกขาว และ
เกอืบ 3 ใน 4 ในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง พชืไร และเศรษฐกจิผสมผสาน และประมาณ 2 ใน 3 ในพืน้ที่
ทีส่งู รายงานวามกีารเจ็บปวย  ส ําหรับเพศชาย พบวา พืน้ทีป่ลกูขาว (รอยละ 72)  เมอืงหรือกึง่เมอืง
และพืชไรมีสัดสวนเทากัน (รอยละ 62) สวนพื้นที่ที่มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ พื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน (รอยละ 58) และที่สูง (รอยละ 53)  (ตาราง 8.1)

8.2  การเจ็บปวยหรือไมสบายดวยโรคตาง ๆ

โรคตาง ๆ ทีนํ่ าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดมาจากการระบชุือ่โรคของผูใหสมัภาษณ โดย
นํ ามาจัดเปน 3 อันดับ เรียงจากสัดสวนของโรคที่ระบุวาเปนกันมากที่สุดลงมาจนถึงโรคที่ระบุ
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วาเปนกันนอยที่สุด โรคอันดับแรกอยูในชวง 1,000 – 6,000 ราย โดยโรคที่ถูกระบุชื่อ ไดแก
ไขหวัด โรคกระเพาะและโรคทางเดินอาหาร โรคความดันโลหิต ส ําหรับโรครองลงมา มทีัง้หมด
12 โรค ไดแกมาลาเรีย ไขหวัดใหญ โรคตา ไทรอยด โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง โรคภูมิแพ
หรือลมพษิ โรคเกีย่วกบัระบบอวัยวะสบืพนัธุและระบบปสสาวะ โรคเกีย่วกบักระดูกหรือขอเสือ่ม
ปวดศรีษะหรือไมเกรน และโรคหอบหืดหรือหายใจล ําบาก  โดยมผูีระบวุามปีญหาจากโรคเหลาน้ี
100-999 ราย

โดยภาพรวม ประชากรทกุพืน้ทีศ่กึษาระบวุาเจ็บปวยหรือไมสบายจากไขหวัดมากที่สุด
โดยพื้นที่ปลูกขาวมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 52) และพื้นที่สูงมีสัดสวนตํ่ าสุด (รอยละ 39) โรค
ที่ระบุ รองลงมาไดแกโรคความดันโลหิตสูงและตํ ่า พบวา ประชากรในทุกพ้ืนท่ีระบุวาเปนโรค
ในกลุมน้ี และมสีดัสวนใกลเคยีงกนั ระหวาง รอยละ 8 ถงึ 12 โดยพืน้ทีป่ลกูขาวมสีดัสวนสงูสุด
และพื้นที่สูงมีสัดสวนตํ่ าสุด ส ําหรับกลุมโรคเกี่ยวกับกระเพาะ ทางเดินอาหาร ลํ าไสอักเสบ
ไสต่ิงอักเสบ และไสเลื่อนนั้น พบวา ไมมีความแตกตางกันมากนักในทุกพื้นที่โดยสัดสวนอยู
ระหวางรอยละ 9 ถึง 10 (แผนภูมิ 8.1)

แผน
ภูมิ 8.1 รอยละของโรค 3 อันดับแรกที่ผูใหสัมภาษณระบ ุจ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 2 (2544)
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8.3  สุขนิสัยที่มีผลตอสภาวะสุขภาพอนามัย

สุขนิสัยตอไปน้ี เปนการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย พฤติกรรมตาง ๆ
เหลาน้ี คอื พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ํ าด่ืม  พฤติกรรมการนอน การท ํางานและการพกัผอน
รวมทั้งพฤติกรรมการระมัดระวังสุขอนามัยจากพยาธิเมื่อเดินในที่ชื้นแฉะ พฤติกรรมตาง ๆ ใน
รายงานฉบับนี ้ผูปฏิบัติตองทํ าเปนประจํ าจนถือเปนปกติวิสัย

8.3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ํ าดื่ม

รสนิยมในการบริโภคอาหารรสจัดของประชากรในพื้นที่ศึกษายังมีอยูไมนอย 
กลาวคือ ประชากรในพื้นที่พืชไร (รอยละ 47) พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 46) ที่สูงและเศรษฐกิจ
ผสมผสาน (รอยละ 43) และพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง (รอยละ 30) ชอบบริโภคอาหารรสจัด การ
บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยน้ัน มีเพียงรอยละ 2 ถึง 3 ในทุก
พื้นที่เทาน้ัน และเมื่อพิจารณาถึงสุขนิสัยในการบริโภคอาหารเปนเวลา พบวา ประชากรใน
พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองเพียงรอยละ 54 บริโภคอาหารเปนเวลา ในขณะทีป่ระชากรในพืน้ทีส่งูมสีดัสวน
ของผูบริโภคอาหารเปนเวลาสงูทีส่ดุ (รอยละ 79) รองลงมา ไดแกพืน้ทีพ่ชืไร (รอยละ 70) เศรษฐกจิ
ผสมผสาน (รอยละ 65) และพืน้ทีป่ลกูขาว (รอยละ 63) สวนพฤติกรรมการบริโภคน้ํ าด่ืม พบวา
เกือบทุกคนในพื้นที่ศึกษาเลือกดื่มนํ ้าที่แนใจวาสะอาดเทานั้น (ตาราง 8.2)

8.3.2 พฤติกรรมการนอนและการพักผอน

เน่ืองจากพฤติกรรมการนอนในมุงหรือมุงลวด สามารถบอกโอกาสของการติดเชื้อ
จากยงุ ซึง่เปนพาหะของโรคมาเลเรีย จากการศกึษาพบวาเกอืบทกุคนในพืน้ทีศ่กึษานอนกางมุง
หรือนอนในมุงลวดเปนประจํ า

สํ าหรับเร่ืองการทํ างานหนักและมีเวลาพักผอนนอยนั้นพบวา ประชากรในพื้นที่
พืชไร (รอยละ 21) และเศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 20)   ประสบเหตุการณเชนนี้มากกวา
ประชากรในพืน้ทีป่ลกูขาว (รอยละ 15) พืน้ทีส่งูและพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง (รอยละ 14) (ตาราง 8.2)
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8.3.3 พฤติกรรมการระมัดระวังสุขอนามัยจากพยาธิเมื่อเดินในที่ชื้นแฉะ

สุขอนามัยของพฤติกรรมนี้ก็เชนกัน พบวา ประชากรรอยละ 90 ขึ้นไปในทุก
พื้นที่ศึกษา สวมรองเทาเม่ือเดินในพ้ืนท่ีช้ืนแฉะ (ตาราง 8.2)

ตาราง 8.2  การกระจายรอยละของสขุนิสยัท่ีมผีลตอสขุภาพอนามัย จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 2
(2544)

สุขนิสัย เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและนํ้ าด่ืม
ชอบกินรสจัด 36.7 45.6 46.7 43.2 43.0
ชอบกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 1.6 2.8 3.3 2.7 3.3
กินอาหารเปนเวลา 54.2 63.3 70.2 79.4 65.2
ดืม่นํ ้าทีแ่นใจวาสะอาด 94.8 92.0 94.8 92.5 92.7
พฤตกิรรมการนอนและการพักผอน
นอนกางมุง/นอนมุงลวด 92.5 95.3 95.4 95.5 94.2
กินยานอนหลับเพ่ือชวยใหหลับ 1.8 1.6 2.8 1.4 2.5
ทํ างานหนกั/มีเวลาพักผอนนอย 13.8 15.1 20.9 14.4 20.4
พฤตกิรรมการระมัดระวังสุขอนามัยจากพยาธิเมื่อเดินในที่ชื้นแฉะ
สวมรองเทา 90.1 89.4 90.2 93.4 91.8

8.4  พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคในรายงานฉบบัน้ี หมายถงึพฤติกรรมการบริโภคสิง่ทีเ่ปนอันตราย
ตอสุขภาพ ไดแก บุหร่ี เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล เชนเหลา เบียร และยาดอง เคร่ืองด่ืมชูกํ าลัง
และยาแกปวด โดยตองมีการปฏิบัติเปนประจํ าจนถือเปนเร่ืองปกติวิสัย เชนบริโภคบอย ๆ หรือ
ทุกวัน
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8.4.1 พฤติกรรมสูบบุหร่ี

ประมาณคร่ึงหน่ึง (รอยละ 47) ของประชากรในพืน้ทีส่งูมพีฤติกรรมการติดบุหร่ีคอื
ตองสบูบอย ๆ หรือทกุวัน ในขณะทีส่ดัสวนของประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง สบูบหุร่ีบอย ๆ
หรือทุกวันต่ํ าที่สุด (รอยละ 19) สวนประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน พืชไรและปลูกขาว
ท่ีสูบบุหร่ีบอยหรือทุกวันมีประมาณรอยละ 30, 29 และ 24 ตามล ําดับ (ตาราง 8.3)

8.4.2 พฤติกรรมการดืม่เบียร

ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของทกุพืน้ทีศ่กึษามพีฤติกรรมการด่ืมเบียรทั้งนานๆ
คร้ัง หรือบอย หรือทุกวัน อยางไรก็ตามผูที่ดื่มเบียรบอยหรือทุกวันมีเพียงรอยละ 3 ถึง 7 โดย
ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองด่ืมเบียรบอยหรือทุกวันเปนสัดสวนสูงที่สุด (ตาราง 8.3)

8.4.3 พฤติกรรมการดืม่เหลา

สํ าหรับพฤติกรรมการด่ืมเหลาน้ัน แมวาประชากรสวนใหญในทุกพื้นที่ศึกษา
รายงานวาไมดื่ม (รอยละ 67 ในพื้นที่ที่สูง ถึง รอยละ 73 ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง) อยางไรก็ตาม
เมือ่พจิารณาถงึพฤติกรรมการด่ืมเหลาบอยหรือทกุวันเปรียบเทยีบกบัการด่ืมเบยีร พบวา มสีดัสวน
สูงกวาในทุกพื้นที่ศึกษา โดยมีสัดสวนของการดื่มเหลาใกลเคียงกันมากในประชากรทุกพื้นที่
ในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีผูที่ดื่มเหลาบอยๆ หรือทุกวัน สูงที่สุด คือ รอยละ 10 รองลงมา
คือประชากรในพื้นที่พืชไร เมือง/ก่ึงเมือง และปลูกขาว รอยละ 9 และรอยละ 8 ในพื้นที่สูง
(ตาราง 8.3)

8.4.4 พฤติกรรมการดืม่ยาดอง

รอยละ 90 ในพื้นที่พืชไร ขึ้นไปจนถึงรอยละ 93 ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง ไมมี
พฤติกรรมการด่ืมยาดอง ยกเวนในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีประชากรถึงรอยละ 23 ด่ืมยาดอง
โดยมีผูที่ดื่มยาดองบอยหรือทุกวันถึงรอยละ 9 (ตาราง 8.3)
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8.4.5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชูกํ าลัง

ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรในทุกพื้นที่ศึกษามีการดื่มเครื่องดื่มชูก ําลัง
โดยมพีฤติกรรมการด่ืมแบบนาน ๆ คร้ัง เปนสดัสวนสงูกวาการด่ืมบอยหรือทกุวัน และประชากร
ในพืน้ทีป่ลกูขาว มพีฤติกรรมทัง้สองแบบสงูทีส่ดุ (รอยละ 17 และรอยละ 9) ในขณะทีป่ระชากร
ในพื้นที่สูง  มีสัดสวนของประชากรที่มีพฤติกรรมดังกลาวตํ่ าที่สุด คือรอยละ 8 และรอยละ 3
ตามล ําดับ  (ตาราง 8.3)

8.4.6 พฤติกรรมการตดิยาแกปวด

ประชากรสวนใหญในทกุพืน้ทีศ่กึษา รายงานวาไมมพีฤติกรรมการติดยาแกปวด
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในกลุมที่ยอมรับวามีพฤติกรรมนี ้ พบวา การติดยาแกปวดที่ตองกิน
บอยหรือทุกวัน มีสัดสวนสูงกวาการกินแบบนาน ๆ คร้ัง ในทุกพื้นที่ศึกษา โดยพฤติกรรมการ
กินยา แกปวดแบบนาน ๆ คร้ัง มีไมถึงรอยละ 1 สวนพฤติกรรมท่ีตองกินบอยหรือทุกวัน มี
สัดสวนระหวาง รอยละ 1 ถึงรอยละ 4 กลาวคือ พื้นที่พืชไร รอยละ 4 พื้นที่ปลูกขาว รอยละ 3
พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน รอยละ 2 และพื้นที่สูงกับพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง รอยละ 1 (ตาราง 8.3)

ตาราง 8.3  การกระจายรอยละของพฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จ ําแนก
ตามพื้นที,่ รอบ 2 (2544)

พฤติกรรมบริโภค เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
บุหรี่
ไมสูบ 79.3 74.4 69.9 49.9 75.2
นาน ๆ ครั้ง 2.0 1.7 1.5 3.2 2.3
บอยหรือทุกวัน 18.6 23.9 28.6 46.9 29.6
เบยีร
ไมด่ืม 68.9 67.2 68.0 69.6 67.3
นาน ๆ ครั้ง 24.0 27.5 27.6 27.9 27.2
บอยหรือทุกวัน 7.1 5.3 4.3 2.5 5.5
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ตาราง 8.3  (ตอ)

พฤติกรรมบริโภค เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
เหลา
ไมด่ืม 72.8 71.7 70.3 67.3 70.5
นาน ๆ ครั้ง 18.2 19.2 20.4 25.1 19.9
บอยหรือทุกวัน 9.1 9.1 9.3 7.5 9.6
ยาดอง
ไมด่ืม 93.2 90.5 90.0 90.3 77.5
นาน ๆ ครั้ง 5.1 7.9 8.1 7.2 13.9
บอยหรือทุกวัน 1.6 1.6 1.9 2.5 8.5
เครื่องดื่มชูก ําลัง
ไมด่ืม 78.9 73.3 75.9 78.4 77.5
นาน ๆ ครั้ง 13.2 17.4 15.3 8.2 13.9
บอยหรือทุกวัน 7.9 9.3 8.8 3.4 8.5
การติดยาแกปวด (ส่ิงเสพยติด)
ไมเสพย 98.7 97.4 95.7 98.2 97.6
นาน ๆ ครั้ง 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3
บอยหรือทุกวัน 1.1 2.5 3.9 1.3 2.0

8.5  การเปรียบเทียบการบริโภคสิง่ท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ ระหวางรอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544)

เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ระหวางรอบ 1 (2543) และ
รอบ 2 (2544) (แผนภูมิ 8.2) พบวา เกือบทุกพฤติกรรมเสี่ยงที่ทํ าบอยหรือทุกวันมีสัดสวนลดลง
เล็กนอยในทุกพื้นที่ศึกษา ดังน้ี
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����� รอบ 1

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีตองสูบบอยหรือทุกวัน ในทุกพื้นที่ศึกษามีสัดสวนลดลงหรือ
คงที่ ยกเวนพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานที่เพิ่มขึ้น กลาวคือ เพิ่มจากรอยละ 26 เปน 30

พฤติกรรมการดื่มเบียรก็พบเปนไปในท ํานองเดียวกันกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลาว
คือ มีสัดสวนผูที่ดื่มเบียรบอยหรือทุกวันลดลงในทุกพื้นที่ยกเวนพื้นที่สูงที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
รอยละ 2 เปนรอยละ 3 สัดสวนประชากรท่ีด่ืมเหลาในทุกพ้ืนทีบ่อยหรือทุกวันลดลงในทุกพ้ืนท่ี
ศึกษาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง คือคงที่ที่รอยละ 8  ในทั้ง 2 รอบการศึกษา

สดัสวนการบริโภคเคร่ืองด่ืมชกู ําลงัเปลีย่นแปลงเกอืบทกุพืน้ทีศ่กึษา คอื เพิม่จากรอยละ
8 เปน 9 ในพื้นที่พืชไรและเศรษฐกิจผสมผสาน   ลดลงจากรอยละ 9 เหลือ 8 ในพ้ืนท่ีเมือง/
ก่ึงเมือง และจากรอยละ 10 เหลือ 9 ในพื้นที่ปลูกขาว ในขณะที่พื้นที่สูงมีสัดสวนคงที่รอยละ 3

อยางไรก็ตาม สัดสวนของผูที่เสพยยาแกปวดบอยหรือทุกวัน ลดลงในทุกพื้นที่ศึกษา
โดยพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองมีการลดลงมากที่สุดคือจากรอยละ 5 เหลือเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน
เมือง/กึ่งเมือง
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ต

แผนภูมิ 8.2  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคส่ิงท่ีเปนอันตราย
อสุขภาพจ ําแนกตามพื้นที่, ระหวางรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)
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8.6  สรุป

ประชากรในพื้นที่ศึกษาประมาณรอยละ 70 รายงานวามีการเจ็บปวยหรือไมสบาย โดย
โรคที่มีการระบ ุ 3 อันดับแรก ไดแก โรคไขหวัด โรคความดันโลหิต และโรคกระเพาะ/ลํ าไส
สวนกลุมโรคทีร่ะบรุองลงมา ไดแก โรคมาลาเรีย โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคภูมิแพหรือลมพิษ
ไขหวัดใหญ โรคตา ไทรอยด มะเร็ง โรคเกี่ยวกับระบบอวัยวะสืบพันธุและระบบปสสาวะ
โรคเกี่ยวกับกระดูกหรือขอเสื่อม ปวดศีรษะหรือไมเกรน และโรคหอบหืดหรือหายใจลํ าบาก

สุขนิสัยที่มีผลตอสุขภาพอนามัย พบวา ประชากรในทุกพื้นที่ยังนิยมบริโภคอาหาร
รสจัด โดยเฉพาะประชากรในพื้นที่พืชไรและปลูกขาว ประชากรในพ้ืนท่ีสูงบริโภคอาหารเปน
เวลามากที่สุด ในขณะที่แทบจะไมมีผูที่บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ในทุกพื้นที่ศึกษา ส ําหรับ
พฤติกรรมการทํ างานหนักมีเวลาพักผอนนอย และการกินยานอนหลับเพื่อชวยใหหลับพบมาก
ในประชากรของพื้นที่พืชไรและเศรษฐกิจผสมผสาน   พฤติกรรมการบริโภคสิง่ท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย  โดยวัดจากการทํ าบอย ๆ หรือทุกวันน้ัน  พบวาประชากรในพื้นที่สูงมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีบอยหรือทุกวันมากท่ีสุด ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมืองด่ืมเบียรบอย
หรือทกุวันมากทีส่ดุ สวนการด่ืมเหลาและเคร่ืองดืม่ชกู ําลงับอยหรือทกุวันน้ันมสีดัสวนใกลเคียงกัน
ในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนประชากรในพื้นที่สูง ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีสัดสวน
ของผูทีด่ื่มยาดองเปนประจํ าสงูทีส่ดุ และประชากรในพืน้ทีพ่ชืไรมสีดัสวนของผูทีติ่ดยาแกปวด
สูงที่สุด

เมือ่เปรียบเทยีบพฤติกรรมการบริโภคสิง่ทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ จากการศกึษารอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544) พบวา มแีนวโนมลดนอยลงเพยีงเลก็นอยในเกอืบทกุพืน้ทีศ่กึษา ยกเวนพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มชูก ําลัง ที่มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่พืชไร  ที่สูง  และเศรษฐกิจผสมผสาน
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9  ภาวะการตาย

9.1  ขอมูลท่ัวไป

การส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบที ่ 2 (2544) ของโครงการกาญจนบรีุน้ันจากแบบสอบถาม
ขอมูลครัวเรือนพบวา จํ านวนครัวเรือนท่ีศึกษามีท้ังส้ิน 12,657 ครัวเรือน และม ี264 ครัวเรือนท่ี
สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตในรอบหน่ึงปท่ีผานมา (1 กรกฎาคม 2543 – 30 มิถุนายน 2544) 
สํ าหรับครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตน้ัน  มี 261 ครัวเรือนท่ีสมาชิกเสียชีวิตครัวเรือนละ 1 คน  
และ 3 ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตครัวเรือนละ 2 คน  ไมมีครัวเรือนใดที่มีสมาชิกเสียชีวิตถึง  
3 คน  รวมจํ านวนผูเสียชีวิตในรอบหนึ่งปที่ผานมาทั้งสิ้นเทากับ 267 คน

9.2  ขนาดและแบบแผนการตาย

จากจํ านวนผูทีเ่สยีชวิีตทัง้หมด 267 คน เปนชาย 171 คน หญิง 96 คน หรือรอยละ 64 และ 
36 ตามล ําดับ   คดิเปนอัตราตายเพศชาย 8 คนตอประชากรชายพนัคน  อัตราตายเพศหญิง  4 คนตอ
ประชากรหญิงพนัคน   และอัตราตายทัง้หมดเทากบั  5 คนตอประชากรพนัคน
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ตาราง 9.1  จํ านวนตาย และอัตราตายของประชากร จ ําแนกตามอายุและเพศ

จํ านวนตาย อตัราตาย (ตอพัน)อายุ
ชาย หญิง ชาย หญิง

0 4 2 9.4 5.0
1-4 5 0 2.7 0.0
5-9 0 1 0.0 0.4
10-14 0 2 0.0 0.9
15-19 6 1 3.7 0.6
20-24 4 2 3.0 1.3
25-29 14 4 8.4 2.0
30-34 9 3 4.9 1.5
35-39 9 1 5.0 0.5
40-44 2 4 1.2 2.1
45-49 14 5 10.3 3.4
50-54 11 6 10.6 5.2
55-59 12 5 14.9 5.3
60-64 20 7 27.6 9.2
65-69 7 8 12.8 12.8
70-74 18 8 44.4 18.7
75-79 15 10 70.1 32.2
80-84 9 11 84.1 66.7
85-89 6 7 103.4 85.4
90+ 6 9 240.0 225.0

ไมทราบอายุ   – –   – –
171 96 7.7 4.0รวม

267 5.3
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เมือ่จํ าแนกการตายตามกลุมอายแุละเพศ พบวา อัตราตายรายอายุและเพศของประชากร
ในพืน้ทีศ่กึษามแีบบแผนเชนเดียวกันกับการตายของประชากรโดยทั่วไป คือ หลงัคลอดอัตรา
ตายของทารก (อาย ุ0 ป) จะสงู และจะคอย ๆ  ต่ํ าลงจนถงึกลุมอาย ุ10-14 ป อัตราตายในกลุมอายน้ีุ
จะต่ํ าสดุ   หลงัจากอายน้ีุ อัตราตายจะกลบัสงูขึน้  อัตราตายในกลุมอาย ุ15-34 ป เพิม่สงูขึน้อยาง
รวดเร็วเมือ่เปรียบเทยีบกบัอัตราตายในกลุมอายถุดัขึน้ไป  แบบแผนเชนน้ีเปนเชนเดียวกนัทัง้ชาย
และหญิง โดยทีอั่ตราตายรายอายขุองหญิงต่ํ ากวาชายในเกอืบทกุกลุมอาย ุ  ยกเวนอัตราตายในกลุม
อายตุนๆ และกลุมอายทุาย ๆ  ทีอั่ตราตายรายอายขุองหญิงสงูกวาชาย

นอกจากน้ันยงัพบอีกวาแบบแผนการตายรายอายแุละเพศไมเรียบ มีการกระเพือ่มขึน้ลง
ของอัตราตายอยางมาก การกระเพือ่มขึน้ลงของอัตราตายรายอายเุปนในหญิงมากกวาชาย ซึง่อาจ
เกดิขึน้เน่ืองจากจํ านวนประชากรทีศ่กึษาในแตละกลุมอายมุจํี านวนไมมาก เมือ่จํ านวนการตายเพิม่
ขึน้หรือลดลงเพยีงเลก็นอยกเ็พยีงพอทีจ่ะไปกระทบกบัอัตราตายรายอาย ุรวมทัง้เปนการเกบ็ขอมลู
การตายท่ีเกิดขึน้ในรอบหน่ึงปเทาน้ัน ท ําใหเกิดการกระเพ่ือมข้ึนลงของอัตราตายอยางท่ีเปนอยู 
(ตาราง 9.1 และแผนภูมิ 9.1)

แผนภูมิ  9.1  เปรียบเทียบอัตราตายรา

อายุุ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90+

0.001

0.01

0.1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

อัต
ราต
าย 

(ล็อ
คส
เกล

)

ชายรอบ 1 (2543) ชายรอบ 2 (2544)
อาย
90+
ยอายุและเพศ รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

อัต
ราต
าย 

(ล็อ
คส
เกล

)

หญิงรอบ 1 (2543) หญิงรอบ 2 (2544)



78

9.3  การตายจํ าแนกตามพ้ืนท่ี

เมื่อจํ าแนกประชากรตามลักษณะพื้นที่พบวา อัตราตายในพ้ืนท่ีพืชไร พื้นที่สูง และ
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน อยูในชวง 4 – 6 คนตอประชากรพนัคน สวนอัตราตายในพืน้ทีป่ลกูขาว
และพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง นับวาสูงกวาพื้นที่ทั้งสามที่กลาวมาแลวอยางเห็นไดชัด (10 และ 8 คน
ตอประชากรพันคน ตามล ําดับ) อัตราตายในแตละพ้ืนท่ีเม่ือเทียบกับรอบ 1 (2543) น้ัน ต่ํ ากวา
ในทุกพื้นที ่(แผนภูมิ 9.2 และตาราง 9.2)

แ
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ผนภูมิ 9.2  อัตราตายรวมจ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

10.3 9.9

7.8

10.4 10.4

7.5
9.6

4.0 4.4

6.4

เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน��������
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ตาราง 9.2  อัตราตายรายอายุและเพศ (ตอพัน) ของประชากรท่ีศึกษา จ ําแนกตามพื้นที่,
รอบ 2 (2544)

เมอืง/ก่ึงเมอืง ขาว พชืไร ทีสู่ง ผสมผสาน
อายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 12.7 6.7 27 0.0
1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 2.7 0.0
5-9 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10-14 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
15-19 7.2 0.0 7.7 0.0 3.6 3.8 2.7 0.0 0.0 0.0
20-24 10.0 0.0 4.8 4.2 0.0 0.0 0.0 2.5 3.5 0.0
25-29 14.9 0.0 7.6 6.6 7.6 3.3 2.3 1.9 14.0 0.0
30-34 10.6 6.3 11.0 0.0 7.1 3.1 0.0 0.0 2.9 0.0
35-39 3.2 0.0 7.4 0.0 3.2 0.0 4.5 2.1 8.0 0.0
40-44 0.0 3.4 8.4 3.4 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.5
45-49 14.4 9.3 15.7 8.4 4.9 0.0 10.5 0.0 10.8 3.0
50-54 6.4 11.3 11.2 0.0 6.5 11.3 21.3 4.1 8.5 3.8
55-59 0.0 0.0 18.2 16.5 18.7 0.0 13.6 5.2 23.3 5.1
60-64 16.7 35.4 24.2 14.6 8.5 0.0 37.2 6.3 47.9 0.0
65-69 21.3 11.8 9.3 33.3 21.7 0.0 8.6 8.3 7.9 14.8
70-74 83.3 29.9 71.4 22.7 0.0 14.9 29.7 23.8 51.9 10.1
75-79 66.7 27.0 98.0 14.7 71.4 81.1 43.5 44.4 93.0 46.9
80-84 83.3 29.9 71.4 22.7 0.0 50.0 58.8 37.0 111.1 90.9
85-89 333.3 285.7 71.4 50.0 166.7 71.4 166.7 0.0 0.0 62.5
90+ 0.0 285.7 750.0 166.7 0.0 142.9 166.7 250.0 285.7 428.6

8.7 6.3 12.5 7.1 4.7 3.3 6.1 2.6 9.7 3.4อัตราตาย
อยางหยาบ 7.5 9.6 4.0 4.4 6.4
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เมื่อจํ าแนกอัตราตายของแตละพื้นที่ตามเพศพบวามีความแตกตางของอัตราตายระหวาง
เพศ อัตราตายของเพศชายสงูกวาเพศหญิงในทกุพืน้ที ่ในรอบ 2 (2544) ความแตกตางของอัตราตาย
ระหวางเพศอยูระหวาง 1.4 – 6.3 คนตอประชากรพันคน ในขณะท่ีความแตกตางของอัตราตาย
ระหวางเพศเมื่อป 2543 อยูระหวาง 2.3 – 9.6 คน ตอประชากรพันคน (แผนภูมิ 9.3)
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เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน������
������ ชาย หญิง
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อตัรา (ตอพัน)
ิ 9.3  อัตราตายรวมจ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)
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9.4  สาเหตุการตายและการจดทะเบียนการตาย

การส ํารวจขอมูลพ้ืนฐาน รอบ 2 (2544) น้ัน ไดจํ าแนกสาเหตุของการตายแตกตางไป
จากการส ํารวจในรอบ 1 (2543) เล็กนอย   สาเหตุการตายในรอบปท่ีผานมาจํ าแนกเปน 5 สาเหตุ 
คือ จากการเจ็บปวยหรือไมสบาย อุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ฆาตัวตาย และสาเหตุอื่น ๆ  จะเห็นได
วา สาเหตุการตายจากการสิ้นอายุขัยในการส ํารวจรอบ 1 (2543)   ไดถูกรวมเขากับการเจ็บปวย
หรือไมสบายในรอบ 2 (2544)    สวนสาเหตุการฆาตกรรมในรอบ 1 (2543) ไดถกูแบงออกเปน 2
สาเหตุในรอบ 2 (2544) คือ ถูกฆาตกรรม และการฆาตัวตาย

การตาย 267 รายที่เกิดขึ้นในการส ํารวจรอบ 2 (2544) มีสาเหตุมาจากการเจ็บปวยหรือ
ไมสบายสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 73  อุบัติเหตุเปนสาเหตุการตายอันดับท่ีสอง  คิดเปนรอยละ 13
การตายเนื่องจากถูกฆาตกรรมและฆาตัวตายรวมกันแลวมีเพียงรอยละ 2 ของการตายทั้งหมด   
ท่ีเหลือนอกน้ันเปนการตายเน่ืองจากสาเหตุอ่ืน ๆ (รอยละ 12)

แผนภูมิ 9.4  สาเหตุของการตายของประชากรในพื้นที่ศึกษา, รอบ 2 (2544)
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เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของประชากรในแตละพื้นที่ พบวามีแบบแผนที่คลายคลึง
กับการตายของประชากรโดยรวม คือ การตายเนื่องมาจากการเจ็บปวยมีสูงที่สุด รองลงมาเปน
การตายจากอุบัติเหต ุ  การตายจากถูกฆาตกรรมและการฆาตัวตายมีเพียงเล็กนอยไมถึงรอยละ 2
ยกเวนพื้นที่ปลูกขาวที่สาเหตุของการตายจากการถูกฆาตกรรมมีประมาณรอยละ 6  นอกจากนั้น
เปนการตายจากสาเหตุอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการตายท่ีเกิดข้ึนในรอบ 1 (2543)  โดยทํ าการรวมสาเหตุ
การตายจากการเจ็บปวยกบัการตายตามอายขุยัในรอบ 1 (2543)  และรวมสาเหตุการตายจากการถกู
ฆาตกรรมกบัการฆาตัวตายในรอบ 2 (2544) เขาดวยกนั และไมนับรวมการตายจากสาเหตุอ่ืนๆ พบ
วาแบบแผนของสาเหตุการตายในแตละพื้นที่ทั้งสองปนั้นคลายคลึงกัน (แผนภูมิ 9.5)

แผนภูมิ 9.5  การกระจายรอยละของผูเสียชีวิต จํ าแนกตามสาเหตุการตายและพืน้ท่ี,
รอบ 1 (2543)  และรอบ 2 (2544)
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การตายท่ีเกิดข้ึน 267 รายนั้น ไดมีการจดทะเบียนตายสูงถึงรอยละ 95  นับวาสูงกวาการ
จดทะเบยีนตายของการตายในรอบ 1 (2543)  ซึง่มกีารจดทะเบยีนตายเพยีงรอยละ 91

สัดสวนการไมจดทะเบียนตายหรือตกจดในรอบ 2 (2544)  ยังคงสูงมากในกลุมทารก
และเด็ก เชนเดียวกับรอบ 1 (2543)   สัดสวนของการจดและไมจดทะเบียนตายตามกลุมอายุได
แสดงไวในแผนภูม ิ 9.6  อยางไรกต็ามเปนทีน่าเสยีดายวารอยละ 5 ของการตายไมสามารถแจกแจงถงึ
สาเหตุของการไมไปจดทะเบยีนตายได ซึง่สบืเน่ืองมาจากไมมขีอค ําถามในการส ํารวจคร้ังน้ี

แผนภูมิ 9.6  การกระจายรอยละของผูเสียชีวิต จ ําแนกตามการจดทะเบียนตาย แ
รอบ 2 (2544)
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9.5  สรุป

โดยสรุป ภาวะการตายของประชากรในพ้ืนท่ีศกึษาในหน่ึงปท่ีผานมาของการสํ ารวจ
ขอมลูพืน้ฐานรอบ 2 (2544)  มีขนาดต่ํ ากวาการส ํารวจในรอบ 1 (2543)   รวมท้ังต่ํ ากวาการตาย
ของประชากรทั่วไป แมวาจะมีขนาดของการตายต่ํ ากวา แตแบบแผนของการตายก็ยังคง
คลายคลึงกับประชากรโดยทั่วไป  ในรอบ 2 (2544) มีจํ านวนประชากรเสียชีวิตทั้งสิ้น 267 ราย
คดิเปนอัตราตายเทากับ 5 ตอพนั ซึง่อัตราตายเพศชายสูงกวาเพศหญิง  อัตราตายน้ีต่ํ ากวาอัตราตาย
ของประเทศเลก็นอยทีอ่ยูในราว  6 – 7 ตอพนั  อัตราตายเมือ่จํ าแนกตามลกัษณะพืน้ทีไ่มแตกตางกัน
มากนัก  ยกเวนพ้ืนท่ีเมือง/กึง่เมอืงทีอ่ตัราตายสงูกวาพื้นที่อื่นมาก

แบบแผนการตายของเพศชายเหมอืนกบัเพศหญิงคอื เปนแบบแผนที่พบไดในประชากร
ทัว่ไป  คอื มลีกัษณะคลายรูปตัวเจ   โดยทีอั่ตราตายรายอายขุองหญิงต่ํ ากวาชายในเกือบทุกกลุม
อาย ุ  มอัีตราตายของหญิงบางกลุมอายทุีส่งูกวาชาย ทีเ่ปนเชนน้ีเพราะประชากรในพื้นที่ศึกษามี
จํ านวนไมมากนัก การตายทีเ่กดิขึน้ในรอบปจึงมจํี านวนไมมากเชนกัน  ลักษณะเชนนี้สงผลไปยัง
อัตราตายรายอายุและเพศกระเพื่อมขึ้นลงไดงายเมื่อมีจํ านวนตายเพิ่มหรือลดลงเพียงเล็กนอย   
นอกจากน้ันยงัพบวาแบบแผนการตายในการส ํารวจรอบ 2 (2544)   ไดลดต่ํ ากวาการส ํารวจ รอบ 1 (2543)
อยางเห็นไดชดัในทกุกลุมอายุเชนกัน

กวารอยละ 70 ของการตายของประชากรในพืน้ทีศ่กึษามสีาเหตุทีส่ ําคญัมาจากการเจ็บปวย
และอุบติัเหตุ การตายจากการถกูฆาตกรรมและการฆาตัวตายมเีพยีงเล็กนอยเทาน้ัน สวนการไป
จดทะเบยีนตาย พบวา สดัสวนของการจดทะเบยีนตายสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัการส ํารวจในรอบ 1 (2543)
คอืเพิม่จากรอยละ 91 เปนรอยละ 95  อยางไรกต็ามการส ํารวจคร้ังน้ีไมสามารถทีจ่ะแจกแจงสาเหตุ
ของการไมไปจดทะเบยีนตายได



10  การพัฒนาชุมชน

การวิเคราะหการพัฒนาชุมชนในรายงานฉบับนี ้ ใชขอมูลจากแบบสอบถามชุดบุคคล
โดยถามประชากรอาย ุ15-59 ป เร่ือง การเปนสมาชิกกลุม/ชมรม  การมีสวนรวมของประชากร
ในการจัดตั้งกลุม/ชมรม   กลุมหรือชมรมที่สมาชิกใหความส ําคัญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการรวมท้ังปญหาการดํ าเนินงานของกลุม/ชมรม  บทบาทหญิงชายกับความคิดใน
การเขามสีวนรวมในการพฒันาชมุชน และกจิกรรมส ําคญัและปญหาเรงดวนทีต่องพฒันาในชมุชน

10.1  สถานภาพการเปนสมาชิกกลุม

ประชากรในพืน้ทีป่ลกูขาวเปนสมาชกิกลุม/ชมรมภายในหมูบานมากที่สุด (รอยละ 41)
ในขณะทีป่ระชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงเปนสมาชกิกลุม/ชมรมนอยทีส่ดุ (รอยละ 8)  ส ําหรับพืน้ที่
ทีป่ระชากรเปนสมาชกิกลุม/ชมรมภายในหมูบานรองลงมา ไดแก พืน้ทีพ่ชืไร (รอยละ 36) พื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 26) และพื้นที่สูง (รอยละ 20) ตามล ําดับ  (ตาราง 10.1)

ตาราง 10.1  การกระจายรอยละของการเปนสมาชิกกลุม/ชมรมในปจจุบันจ ําแนกตามพื้นที่

สมาชิก/ชมรม เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
เปน 7.5 40.6 36.0 19.6 26.1
ไมเปน 92.5 59.4 64.0 80.4 73.9
จํ านวน 5,250 3,944 4,022 6,488 5,378
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10.2  การจัดต้ังกลุมเพ่ือกิจกรรมชุมชน

เมื่อพิจารณาถึงการจัดตั้งกลุม/ชมรม พบวา สัดสวนของกลุม/ชมรมที่ชุมชนรวมมือกัน
จัดต้ัง และราชการรวมมือกับชุมชนจัดต้ัง มีสูงกวาหนวยราชการ หรือองคกรเอกชนจัดต้ังให
โดยสัดสวนของชุมชนรวมมือกันจัดตั้งกลุม/ชมรมในพื้นที่ปลูกขาวสูงที่สุด (รอยละ 64) ต่ํ าสุด
คือ พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 38) สวนรูปแบบการจัดตั้งที่สวนราชการเขามาสงเสริม
รวมกับชุมชน พบวาเกิดขึ้นในพื้นที่สูงมากที่สุด (รอยละ 53)   และตํ่ าที่สุดในพื้นที่ปลูกขาว
(รอยละ 28) ส ําหรับการรวมมือกนัในลักษณะไตรภาคี (ราชการ/ชาวบาน/องคกรเอกชน) น้ันมี
ต่ํ ามาก คือ เพียงรอยละ 3 ในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานเชนเดียวกับกลุมหรือชมรมที่จัดตั้ง
โดยองคกรเอกชนน้ัน มีเพียงรอยละ 3 ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง (ตาราง 10.2)

ตาราง 10.2  การกระจายรอยละของกลุม/ชมรม จ ําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งและพื้นที่

การจัดต้ังกลุม เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
สวนราชการ 15.9 7.7 8.7 3.3 9.2
ชาวบานรวมมือกันเอง 44.1 63.8 39.7 41.4 38.1
ราชการและชาวบานรวมมือกัน 34.5 28.4 51.1 53.0 48.1
องคกรเอกชน 3.4 0.1 - 1.6 1.4
ราชการ/ชาวบาน/องคกรเอกชน 2.1 0.1 0.6 0.7 3.2
          จํ านวน 383 1,407 1,426 1,228 1,386

10.3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุม/ชมรม

มเีหตุผลเดนชดัสองประการทีส่มาชกิกลุม/ชมรมแสดงความไมพอใจ คือ การบริหาร
จัดการของกลุม และการขาดความสามัคคีในกลุม โดยมีสัดสวนของประชากรทีไ่มพอใจใน
การบริหารจัดการของกลุมทีเ่ปนสมาชกิอยู รอยละ 73 ในพื้นที่ปลูกขาว และตํ่ าสุดในพื้นที่เมือง/
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ก่ึงเมือง  รอยละ 33  ส ําหรับการขาดความสามัคคีในกลุม  พบวา  มีสัดสวนใกลเคียงกันในทุก
พื้นที่ศึกษา โดยประชากรในพื้นที่ปลูกขาว มีรอยละ 20 พื้นที่สูง รอยละ 19  พื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน รอยละ 18 พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง รอยละ 17  และพื้นที่พืชไร รอยละ 15 (ตาราง 10.3)

ตาราง 10.3  การกระจายรอยละความไมพึงพอใจตอกลุม/ชมรม จ ําแนกตามพื้นที่

ความไมพึงพอใจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
การบริหารจัดการของกลุม 33.3 73.3 44.4 57.1 42.4
กิจการของกลุม - - 18.5 4.8 3.0
ดอกเบี้ย 8.3 - 3.7 - 9.1
ขาดเงินสนับสนุน 8.3 6.7 - 14.3 12.1
ขาดความสามัคคี 16.7 20.0 14.8 19.0 18.2
ขาดทุน - - 3.7 - 3.0
กิจกรรมท่ีพัฒนาหมูบาน 25.0 - 14.8 - 12.1
มีกิจกรรมมากเกินไป 8.3 - - 4.8 -
          จํ านวน 12 15 27 21 33

10.4  ปญหาการด ําเนินงานของกลุม
 

ส ําหรับสมาชิกทีมี่ความเห็นวามปีญหาเร่ืองการดํ าเนินงานของกลุมน้ัน พบวา ประชากร
ในทุกพื้นที่ศึกษามีความเห็นวา การขาดความรวมมือจากสมาชิกกลุมเปนปญหามากที่สุด โดย
ประชากรพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองมีสัดสวนของความคิดเห็นนี้สูงที่สุดคือ รอยละ 51  รองลงมาคือ
ประชากรในพื้นที่ปลูกขาว  พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  พื้นที่สูง และพื้นที่พืชไร (รอยละ 47,
44, 32 และ 27 ตามล ําดับ) นอกจากน้ีกม็ปีญหาอ่ืน ๆ เชน  การขาดงบประมาณในการดํ าเนินงาน
ของกลุม สมาชิกขาดความรู/ประสบการณ ขาดความสมํ ่าเสมอในการท ํากจิกรรม สมาชิกขาด
ความเขาใจในวัตถปุระสงค สมาชกิไมสงเงนิตามก ําหนด และมีปญหาดานการตลาด สัดสวน
ของประชากรทุกพื้นที่ศึกษาที่มีปญหาเหลานี้ไมสูงนัก (ตาราง 10.4)
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ตาราง 10.4  การกระจายรอยละการด ําเนินงานของกลุม/ชมรมในปจจุบันจ ําแนกตามพื้นที่

ปญหา เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ขาดความรวมมือจากสมาชิกกลุม 51.1 47.1 26.6 32.1 44.0
ขาดงบประมาณ 9.3 15.3 14.5 18.6 11.2
ผูน ําหมูบานไมใหการสนับสนุน 2.3 - 2.4 1.4 -
สมาชิกขาดความรู/ประสบการณ 9.3 3.5 13.7 11.4 7.8
ขาดความสม่ํ าเสมอในการทํ ากิจกรรม 11.6 8.2 18.5 6.4 15.5
สมาชิกขาดความเขาใจในวัตถุประสงค 2.3 5.9 15.3 4.3 12.9
มีปญหาดานการตลาด 4.7 2.4 0.8 15.7 4.3
การบริหารงานไมเปนระบบ - 2.4 2.4 3.6 3.4
สมาชิกไมสงเงินตามกํ าหนด 9.3 10.6 2.4 4.3 0.9
สมาชิกไมไวใจผูบริหาร/หัวหนากลุม 2.3 4.7 3.2 1.4 -
อ่ืน ๆ 4.7 - - 0.7 -
                 จํ านวน 43 85 124 140 116

10.5  บทบาทหญิงชายกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ประชากรในทุกพื้นที่ศึกษา มีความเห็นวาผูชายมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานโดย
ประชากรในพื้นที่พืชไรมีสัดสวนของความคิดนี้สงูทีส่ดุ (รอยละ 58)   ขณะทีป่ระชากรในพืน้ที่
เมอืง/กึง่เมอืงมคีวามคดิดังกลาวต่ํ าสดุ (รอยละ 45)  อันดับรองลงมาคดิวาผูหญิงและผูชายมสีวนรวม
ในการพัฒนาเทา ๆ กัน   โดยประชากรในพื้นที่สูงมีสัดสวนของความคิดนี้สูงที่สุด (รอยละ 41)
ขณะที่ประชากรในพื้นที่ปลูกขาวและพื้นที่พืชไรมีความคิดดังกลาวตํ ่าสุด (รอยละ 30)    และ
อันดับสดุทายคดิวาผูหญิงควรมสีวนรวมในการพฒันา  โดยประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมสีดัสวน
ของความคดิน้ีสงูทีส่ดุ (รอยละ 21) ขณะทีป่ระชากรในพืน้ทีพื่ชไรและพ้ืนทีสู่งมคีวามคดิดังกลาว
ต่ํ าสุด (รอยละ 12) (ตาราง 10.5)



89

ตาราง 10.5 การกระจายรอยละความคิดเกี่ยวกับความเปนชายหญิงและการมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบานจ ําแนกตามพื้นที่

การมีสวนรวมในการพัฒนา เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ผูชาย 44.6 54.4 58.1 46.8 53.0
ผูหญิง 20.7 16.1 12.2 12.2 13.2
เทา ๆ กัน 34.7 29.5 29.7 41.0 33.8
                จํ านวน 4,584 3,690 3,705 5,531 4,967

10.6  กิจกรรมสํ าคัญและปญหาเรงดวนที่ตองพัฒนา

ความคดิเห็นของชมุชนตอ 5 อันดับแรกของปญหา/กิจกรรมท่ีตองมีการพัฒนาหรือ
แกไขอยางเรงดวนในชมุชนของตน คอื ปญหาเกีย่วกบัถนน ยาเสพติด ระบบประปา ระบบไฟฟา
และระบบโทรศัพท

การพัฒนาและแกไขเรื่องถนนภายในชุมชน เปนกิจกรรมสํ าคัญและเรงดวนทีส่ดุใน
ความคดิเห็นของประชากรในเกอืบทกุพืน้ทีศ่กึษา (พืน้ทีส่งู รอยละ 61  พืน้ที่พืชไร รอยละ 56
พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน รอยละ 51 และพื้นที่ปลูกขาว รอยละ 35) ยกเวนพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง
ทีค่ดิวา ระบบประปาในเขตชมุชนเปนปญหาเรงดวนในการพฒันาและแกไข (รอยละ 36) ส ําหรับ
ปญหายาเสพติดในชุมชน พบวา พื้นที่ปลูกขาวเสนอความคิดนี้เปนสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ
31) รองลงมา ไดแกพื้นที่พืชไร (รอยละ 16) พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 12) พื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน (รอยละ 11) และพื้นที่สูง (รอยละ 9) ส ําหรับความคิดในการพัฒนาหรือแกไขระบบ
ไฟฟา พบมากสุดในพื้นที่สูง (รอยละ 22) พบนอยสุดในพื้นที่ปลูกขาว ระบบโทรศัพท พบ
ใกลเคียงกันในพื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 18) พืน้ทีพ่ชืไร (รอยละ 16) และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน
(รอยละ 14) และต่ํ าทีส่ดุในพืน้ทีส่งู (รอยละ 5) (ตาราง 10.6)
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ตาราง 10.6 การกระจายรอยละของปญหา 5 อันดับแรกท่ีตองพัฒนาหรือแกไขอยางเรงดวน
จ ําแนกตามพื้นที่

กิจกรรมสํ าคัญ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ถนน 32.8 35.4 56.0 61.4 50.7
ปญหายาเสพติด 11.7 30.6 16.2 9.4 10.5
ระบบประปา 35.6 12.7 7.4 2.6 16.1
ระบบไฟฟา 10.0 3.7 4.7 22.0 8.3
ระบบโทรศัพท 9.9 17.6 15.7 4.6 14.3

10.7  สรุป

การพัฒนาชุมชนในรายงานฉบับนี ้ ชี้ใหเห็นวาประชากรในชุมชนสวนใหญไมไดเปน
สมาชิกกลุม/ชมรมในการพัฒนาหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองที่
ไมไดมีสถานภาพการเปนสมาชิกกลุมใด ๆ สูงถึงรอยละ 93

สวนราชการผลกัดันใหมกีารจัดต้ังกลุม/ชมรมมากทีส่ดุในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง และตํ่ าที่สุด
ในพื้นที่สูง สวนท่ีเกิดจากชุมชนรวมมือจัดต้ังกันเอง พบวาพื้นที่ปลูกขาวมีสัดสวนสูงที่สุด
พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานต่ํ าสุด และที่เกิดจากชุมชนรวมมือกับหนวยงานของราชการ พบวา
พื้นที่สูงมีสัดสวนสูงที่สุด และพื้นที่ปลูกขาวตํ่ าสุด สวนกลุม/ชมรมที่เกิดจากองคการเอกชน
และราชการรวมกับชาวบานน้ันมีนอยมาก  ส ําหรับการไมชอบการบริหารจัดการของกลุม  พบ
สัดสวนสูงที่สุดในพื้นที่ปลูกขาว และตํ่ าที่สุดในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน พบวา ความคิด
ที่วาผูชายมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมากกวาผูหญิงมีสัดสวนสูงที่สุดในทุกพื้นที่ศึกษา  
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โดยประชากรในพื้นที่พืชไรรายงานความคิดเห็นนี้สูงที่สุด รองลงมาไดแกประชากรในพื้นที่
ปลูกขาว พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน พื้นที่สูง และประชากรพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ตามล ําดับ

สํ าหรับกิจกรรมสํ าคัญและปญหาเรงดวนของชุมชนท่ีตองการแกไข 5 อันดับแรก คือ
ปญหาเรื่องถนนเปนกิจกรรมส ําคัญและเรงดวนท่ีตองทํ าในทุกพื้นที่ศึกษา รองลงมา คือ ปญหา
ยาเสพติด พบวา ประชากรในพื้นที่ปลูกขาวรายงานปญหานี้สูงที่สุด ปญหาระบบประปา พบวา
ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองรายงานปญหานี้สูงที่สุด  ปญหาระบบไฟฟา พบวา ประชากร
ในพืน้ทีส่งูรายงานปญหาน้ีสงูทีส่ดุ และปญหาระบบโทรศพัท พบวา ประชากรในพื้นที่ปลูกขาว
รายงานปญหานี้สูงที่สุด



สรุป

โครงการกาญจนบุรีน้ี ใชวิธีการศึกษาแบบเฝาระวังทางประชากร (Demographic
surveillance) คือ การใชพื้นที่เปนตัวก ําหนดประชากรที่ศึกษา แลวติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูในพื้นที ่ๆ ศึกษา ที่กํ าหนดไวต้ังแตตน ซึ่งประชากรที่ศึกษาในปนี้
ไมใชประชากรเดียวกันกับปที่แลว เพียงแตอยูอาศัยในพื้นที่เดียวกันกับปที่แลว โดยที่พื้นที่
ศึกษาของโครงการกาญจนบุรี ประกอบดวย หมูบาน/ชุมรุมอาคาร จํ านวน 100 แหง แบงออก
เปน 5 พื้นที่ คือ พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่พืชไร พื้นที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน แตละพื้นที่ประกอบดวย 20 หมูบาน

การเก็บขอมูลใชวิธีการแจงนับครัวเรือน และบุคคลทุกคนในครัวเรือน เชนเดียวกับ
รอบ 1 (2543) แตไดนํ ารายช่ือสมาชิกครัวเรือนจากการสํ ารวจรอบ 1 (2543) มาตรวจสอบและ
ปรับปรุง เพราะฉะน้ันในรายชือ่สมาชกิครัวเรือน ในรอบ 2 (2544) จะมทีัง้รายชือ่สมาชกิทีย่ายออก
สมาชิกที่ยายเขา ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร สมาชิกที่ตาย และสมาชิกเดิมที่อาศัยในครัวเรือน
น้ัน ระหวางวันท่ี 1 กรกฏาคม 2543 – 30 มิถุนายน 2544

เก็บขอมูลในระดับครัวเรือน และระดับบุคคล โดยการสัมภาษณ  และใชการสนทนา
กลุมกบัผูนํ าทองถิน่ในการเกบ็ขอมลูระดับหมูบาน  โดยแบงออกเปน 10 ทมีๆ ละ 7  คน ในแตละ
ทมีประกอบดวย  ผูคมุงานสนาม 1 คน และพนักงานสมัภาษณจํ านวน 6 คน รวมผูเกบ็ขอมลู
ทัง้สิน้  70  คน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 - 15 สิงหาคม 2544

ผูคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนมากเปนคน
ทองถิน่กาญจนบรีุ โดยผูคมุงานสนามไดรับการอบรม 2 สปัดาห แลวเขามาเตรียมงานภาคสนาม
เปนเวลา 1 เดือนกอนการอบรมพนักงานสมัภาษณ และพนักงานสมัภาษณไดรับการอบรม 2 สปัดาห
กอนออกเกบ็ขอมลูภาคสนาม และเมือ่เกบ็ขอมลูภาคสนาม ผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณ
ตรวจความครบถวน ถูกตอง และความสอดคลองของแบบสอบถามกอนสงกลับมาที่ส ํานักงาน
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ซึง่มพีนักงานอีกชดุหน่ึงเปนผูตรวจแบบสอบถามซํ ้าอีกคร้ัง  หลงัจากน้ันจึงท ําการลงรหัส และบนัทกึ
ขอมลูโดยคอมพวิเตอร ระหวางวันที ่ 27 สงิหาคม – 30 ธนัวาคม 2544  ซึง่จากการประเมนิคณุภาพ
ของขอมลูโดยพนักงานสมัภาษณ พบวา ขอมลูอยูในเกณฑดีถงึดีมาก

อัตราการสมัภาษณครัวเรือน คอื รอยละ 80 โดยมคีรัวเรือนทีอ่ยูในขาย 15,897 ครัวเรือน
สัมภาษณได 12,657 ครัวเรือน  สวนบุคคลที่อยูในขาย 32,224 คน สัมภาษณได 29,023 คน คิด
เปนอัตรารอยละ 90 โดยครัวเรือนที่ปฏิเสธไมใหสัมภาษณเลยมีรอยละ 2 แตเปนครัวเรือนวาง
ในขณะที่ท ําการสัมภาษณ รอยละ 30 ของครัวเรือนท่ีสัมภาษณไมได  สวนบุคคลที่ปฏิเสธไม
ใหสัมภาษณเลยมีรอยละ  10 ของผูที่สัมภาษณไมได

เวลาสมัภาษณเฉลีย่ของขอมลูระดับครัวเรือน คอื 11 นาท ี โดยเวลาสมัภาษณอยูระหวาง
2 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง 10 นาท ีสวนเวลาสัมภาษณเฉลี่ยของขอมูลระดับบุคคล คือ 9 นาท ีและ
เวลาที่ใชอยูระหวาง 2  นาท ีถึง 50 นาที

ประชากรทีอ่าศัยในพืน้ทีศึ่กษา ณ เวลาทีท่ ําการส ํารวจ มีทั้งสิ้น 46,029 เปนชาย 22,197
และหญิง 23,832 คน  ซึง่ประชากรรวม เพิม่จาก 42,614  คนในรอบ 1 (2543) หรือเพิม่ขึน้รอยละ 8
คอืโดยพืน้ทีส่งู มกีารเพิม่ขึน้ของประชากรมากทีส่ดุ คอืรอยละ 10 และนอยท่ีสุดในพืน้ทีป่ลกูขาว
คือเพียงรอยละ 2.1 เทาน้ัน ในรอบ 2 แจงนับครัวเรือนได 12,657 ครัวเรือน เปรียบเทียบกบั
11,612 ครัวเรือนในรอบ 1 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9

 ในทกุพืน้ทีศ่กึษายกเวนในพืน้ทีส่งู มปีระชากรหญิงมากกวาชาย  ซึง่มรูีปแบบเดียวกับ
ส ํารวจรอบ 1 (2543)  นอกจากน้ีพบวา พืน้ทีส่งูซึง่มสีดัสวนประชากรวัยเด็กมากทีส่ดุ มีอัตราสวน
พึ่งพิงรวมสูงที่สุด ในขณะที่พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง มีอัตราสวนพ่ึงพิงรวมต่ํ าที่สุด แบบแผนของ
อัตราสวนพึ่งพิงในการส ํารวจท้ังสองรอบเหมือนกัน
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ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่สูง (ชายรอยละ
75) และพื้นที่พืชไร (หญิงรอยละ 62) รองลงมา คือ พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน
สวนพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง มีต่ํ าที่สุด (ชายรอยละ 15 หญิงรอยละ 13) ซึ่งมีรูปแบบนี้เชนเดียวกับ
การสํ ารวจรอบ 1 (2543) แตสัดสวนของผูไมมีงานท ําท้ังเพศหญิง และเพศชายในรอบ 2 (2544)
ลดลงในทุกพื้นที่การศึกษา

การวิเคราะหการยายถิ่น พบวา รอยละ 82 ของประชากร เปนผูไมยายถิ่น ในขณะที่
อัตราการยายถิน่ออก เทากับ 10 และอัตราการยายถิ่นเขา เทากับ 8 โดยอัตราการยายถ่ินออก
สุทธิ เทากับ 2 ตอประชากร 100 คน พื้นที่สูงมีอัตราการยายถิ่นเขา และยายถิ่นออกสูงที่สุด
และพืน้ทีป่ลกูขาวมีอัตราการยายถ่ินเขาและยายถิน่ออกต่ํ าทีส่ดุ  อัตราการยายถิน่เขาและยายถิน่ออก
ของเพศชายสงูกวาเพศหญิง และสดัสวนของผูยายถิน่ในกลุม อายุ 15-29 ป สูงกวาสัดสวนของ
ผูยายถิน่ในกลุมอายอ่ืุนๆในทกุพืน้ทีศ่กึษา ทัง้การยายถิน่เขาและยายถิน่ออก เปนการยายภายใน
จังหวัดกาญจนบรีุมากกวาการยายระหวางจังหวัดและกรุงเทพฯ ซึง่รูปแบบน้ีเหมอืนการยายถิน่เขา
ในรอบ 1 (2543)

อัตราการยายถ่ินเขาในรอบ 2 (2544) สูงกวาอัตราการยายถิ่นเขา ในรอบ 1 (2543)
ประมาณ 2 เทาในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง คือ ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง มีอัตรา
การยายถิน่เขาเพิม่เพยีงรอยละ 2 (จากรอยละ 7 เปน 9)  แตในพืน้ทีป่ลกูขาวเพิม่จาก รอยละ 2 เปน 6
พืน้ทีพ่ชืไรเพิม่จาก รอยละ  4 เปน 8 พืน้ทีส่งูเพิม่จาก รอยละ 4 เปน 9  และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน
เพิ่มจาก รอยละ 3 เปน 8

ภาวะเจริญพันธุของประชากรในพื้นที่ศึกษาไมเปลี่ยนแปลงนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
รอบ 1 (2543) คือ อัตราเจริญพันธุรวมยังคงเทากับ 2.1  และอัตราเจริญพันธุรายอายุน้ันก็ยังคง
แบบแผนเดิม คือ เร่ิมตนท่ีภาวะเจริญพันธุต่ํ าในกลุมอาย ุ 15-19 ป แลวสูงขึ้นอยางรวดเร็วใน
กลุมอายุถัดไป (20-24 ป) จากนั้นก็ลดตํ ่าลงมาเร่ือย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ส ําหรับภาวะเจริญพันธุ
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ในแตละพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง แตก็ยังคลายแบบเดิมคือ ในพื้นที่สูงยังคงมีภาวะ
เจริญพันธุสูงที่สุด

สํ าหรับแบบแผนการใชวิธีคุมกํ าเนิดของสตรีน้ันพบวา หมันหญิงยังคงเปนวิธีที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุด รองลงไปคือ ยาเม็ดคุมก ําเนิด และยาฉีดคุมกํ าเนิด ตามล ําดับ มีผูใชทั้งสาม
วิธีน้ีถึงรอยละ 89 ของผูที่ก ําลังใชวิธีคุมก ําเนิดท้ังหมด  ซึ่งแบบแผนนี้เหมือนกับการส ํารวจใน
รอบ 1 (2543) แตอัตราคุมกํ าเนิดในพื้นที่ศึกษาเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 74 ในรอบ 1 (2543)
เปนรอยละ 77 ในรอบ 2 (2544)

พบวา 2 ใน 3 ของประชากรในพื้นที่ศึกษา รายงานวามีการเจ็บปวย หรือไมสบายใน
ระหวาง 1 กรกฏาคม 2543 – 30 มถินุายน 2544 โดยผูรายงานการเจ็บปวยอาศยัในพืน้ทีป่ลกูขาว
มากที่สุด (รอยละ 79) รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง พืชไร เศรษฐกิจผสมผสาน และที่สูง
โรคที่เปนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคหวัด ความดันโลหิต และกระเพาะ/ทางเดินอาหาร
โดยมสีดัสวนผูทีเ่ปนไขหวัดสงูทีส่ดุในพืน้ทีป่ลกูขาว (รอยละ 52) และต่ํ าทีส่ดุในพืน้ทีส่งู (รอยละ 39)

สํ าหรับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ ไดแกการกินเนื้อสัตวสุกๆ ดิบๆ น้ันมีนอยมาก คือ
ประมาณรอยละ 3 ในทุกพื้นที่ศึกษา มีนอยกวาคร่ึงหน่ึงของประชากรชอบกินอาหารรสจัด ใน
ขณะทีม่สีดัสวนของผูทีอ่าศยัในพืน้ทีส่งูกนิอาหารเปนเวลาสงูทีสุ่ด คือ รอยละ 79 ในขณะที่
สัดสวนนี้ตํ ่าที่สุดในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง และเกือบทุกคนในพื้นที่ศึกษาดื่มนํ ้าที่แนใจวาสะอาด

การบริโภคสิง่ทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ ไดแก บหุร่ี เบยีร เหลา/ยาดอง เคร่ืองด่ืมชกู ําลงั
ยาแกปวด เปนประจํ า คอื บอย ๆ หรือทกุวันน้ันมนีอยมาก คอืไมถงึรอยละ 10 ยกเวน บุหร่ี
ประมาณ รอยละ 47 ของผูทีอ่าศยัในพืน้ทีส่งูสบูบหุร่ีบอยหรือทกุวัน เมือ่เปรียบเทยีบกบัรอบ 1 (2543)
พบวาโดยภาพรวม สัดสวนการบริโภคสิ่งเหลานี้ลดลง  ยกเวนการบริโภคเคร่ืองด่ืมชูกํ าลัง
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ประชากรในพื้นที่ศึกษาเสียชีวิต ทัง้หมด 267 คน เปนชาย 171 คน หญิง 96 คน หรือ
รอยละ 64 และ 36 ตามล ําดับ   คดิเปนอัตราตายเพศชาย 7 คน และ อัตราตายเพศหญิง  4 คน ตอ
ประชากรหญิงพนัคน   และอัตราตายทัง้หมดเทากบั 5 คนตอประชากรพนัคน  อัตราตายในพืน้ทีเ่มอืง/
กึง่เมอืง พืน้ทีพ่ชืไร พืน้ทีส่งู และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน อยูในชวง 4 – 6 คนตอประชากรพนัคน
โดยอัตราตายในพืน้ทีป่ลกูขาวสงูทีส่ดุ คอื 10 คนตอประชากรพนัคน   อัตราตายในรอบ 2 (2544)
ต่ํ ากวาของรอบ 1 (2543) ในทุกพื้นที่ศึกษา

แบบแผนการตายของเพศชายเหมอืนกบัเพศหญิงคอื เปนแบบแผนที่พบไดในประชากร
ทัว่ไป  คอื มลีกัษณะคลายรูปตัวเจ   โดยทีอั่ตราตายรายอายขุองหญิงต่ํ ากวาชายในเกือบทุกกลุม
อาย ุ สวนสาเหตุการตายของประชากรในแตละพื้นที ่ มีแบบแผนที่คลายคลึงกับการตายของ
ประชากรโดยรวม คอื การตายเนือ่งมาจากการเจ็บปวยมสีงูทีส่ดุ รองลงมาเปนการตายจากอุบติัเหตุ
การตายจากถูกฆาตกรรมและการฆาตัวตายมีเพียงเล็กนอยไมถึงรอยละ 2 ยกเวนพื้นที่ปลูกขาว
ท่ีสาเหตุของการตายจากการถกูฆาตกรรมมีประมาณรอยละ 6  นอกจากน้ันเปนการตายจาก
สาเหตุอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ซ่ึงแบบแผนน้ีเหมือนกับรอบ 1 (2543)

การรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ส ําหรับบุคคลอาย ุ 15 ปขึ้นไปนั้นพบวา ประชากรใน
พื้นที่ปลูกขาวเปนสมาชิกกลุม/ชมรมมากที่สุด คือ รอยละ 41 ในขณะที่ประชากรในพื้นที่เมือง/
กึง่เมอืงเปนสมาชกิกลุม/ชมรมนอยทีส่ดุ คอืเพยีงรอยละ 8  ส ําหรับการจัดต้ังกลุม/ชมรมในปจจุบนั
พบในทุกพื้นที่ศึกษา ชุมชนรวมมือกันจัดต้ัง และราชการรวมมือกับชุมชนจัดต้ัง มีสัดสวนสูง
กวาหนวยราชการ หรือองคกรเอกชนจัดต้ังให

การบริหารจัดการของกลุม และการขาดความสามัคคีในกลุม เปนเหตุผลหลักของ
ความไมพอใจในการบริหารกลุม และสมาชกิรายงานวาปญหาสวนใหญคอื การขาดความรวมมือ
จากสมาชกิกลุม รองลงมาคอื การขาดงบประมาณในการดํ าเนินงานของกลุม สมาชิกขาดความรู/
ประสบการณ ขาดความสมํ ่าเสมอในการท ํากจิกรรม สมาชิกขาดความเขาใจในวัตถุประสงค
สมาชิกไมสงเงินตามก ําหนดในทุกพื้นที่ศึกษา
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ประชากรในเกือบทุกพื้นที่ศึกษาใหความคิดเห็นวา การพัฒนาและแกไขเรื่องถนนเปน
กจิกรรมส ําคญัและเรงดวนทีต่องท ํา โดยประชากรในพืน้ทีท่ีส่งู รายงานเหตุผลน้ีสงูทีส่ดุ รองลง
มาไดแกปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งพบวา ประชากรในพื้นที่ปลูกขาวรายงานเหตุผลนี้สูงที่สุด
สวนประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองรายงานปญหาระบบประปามากที่สุด  ในขณะที่ประชากร
พื้นที่สูง  รายงานปญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟามากที่สุด  สวนระบบโทรศัพท พบวา ประชากรใน
พื้นที่ปลูกขาวรายงานปญหานี้สูงที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน พบวา ความคิดที่
วาผู ชายมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมากกวาผูหญิงมีสัดสวนสูงที่สุดในทุกพื้นที่ศึกษา       
โดยประชากรในพืน้ทีพ่ชืไรมคีวามคดิเห็นน้ีสงูทีส่ดุ รองลงมาไดแกประชากรในพื้นที่ปลูกขาว
เศรษฐกิจผสมผสาน ที่สูง และเมือง/ก่ึงเมือง



ภาคผนวก 1
ตาราง
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ตาราง ผ 1.1  จ ํานวน อัตรา และเวลาเฉลี่ย ในการสัมภาษณ จ ําแนกตามแบบสอบถาม

แบบสอบถาม จ ํานวนที่เขาขาย จ ํานวนสัมภาษณ อัตรา เวลาเฉล่ีย
(นาท)ี

ครัวเรือน 15,897 12,657 79.6 11.3
บคุคล 32,224 29,023 90.1 8.5

ตาราง ผ 1.2  จ ํานวนและการกระจายรอยละของผูปฎิเสธ จ ําแนกตามเหตุผลและแบบสอบถาม

เหตุผล ครัวเรือน บคุคล
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมตองการใหขอมูล 58 1.8 304 9.5
มีภารกิจเก่ียวกับอาชีพ/ติดธุระ 224 6.9 2,268 70.9
เจ็บปวย/ชรา/พิการ 22 0.7 587 18.3
ยายไปอยูท่ีอ่ืน ๆ 1,270 39.2 - -
ไมมีคนอาศัยอยูประจ ํา 479 14.8 - -
บานปด/บานราง 975 30.1 - -
อ่ืน ๆ 212 6.5 24 0.8
ไมทราบ/ไมตอบ - - 18 0.6
รวม 3,240 100.0 3,201 100.0
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ตาราง ผ 1.3  การกระจายและรอยละของผูใหสัมภาษณ จ ําแนกตามค ําถามและแบบสอบถาม

ค ําถาม แบบสอบถาม
ครัวเรือน บคุคล

สถานท่ีท่ีทํ าการสัมภาษณเปนอยางไร
ปราศจากส่ิงรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก 50.8 44.8
มีส่ิงรบกวนแตไมมีผลตอการสัมภาษณ 44.8 50.4
มีส่ิงรบกวนและมีผลตอการสัมภาษณพอสมควร 4.1 4.5
มีส่ิงรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ / เสียบรรยากาศ 0.2 0.2
ไมทราบ/ไมตอบ 0.0 0.1
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,657) (29,023)
มบีคุคลอืน่ที่ไมเกี่ยวของอยูรวมในการสัมภาษณนี้หรือไม
มตีัง้แตตนจนจบ 43.5 48.7
มีเฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ 8.5 9.0
ไมมีตลอดการสัมภาษณ 48.0 42.2
ไมทราบ/ไมตอบ 0.0 0.1
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,657) (29,023)
ถามบีคุคลอ่ืนอยูในท่ีสัมภาษณ   ใครอยูในที่สัมภาษณบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บคุคลในครอบครัวของผูตอบ 74.3 82.5
เพ่ือนของผูตอบ 6.9 6.0
เพื่อนบาน 33.4 26.6
ลาม 3.8 3.8
อ่ืนๆ (ญาติ คนในทีม ฯลฯ) 3.0 2.8
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ตาราง ผ 1.3  (ตอ)

ค ําถาม แบบสอบถาม
ครัวเรือน บคุคล

มบีคุคลอืน่ที่ไมเกี่ยวของตอบหรือออกความเห็นชวยตอบหรือไม
มีมาก 2.1 2.0
มเีปนบางตอน 27.5 23.8
มีนอย 19.0 19.5
ไมมี 51.3 54.0
ไมทราบ/ไมตอบ 0.2 0.7
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (6,584) (16,773)
ผูตอบใหความรวมมือในการสัมภาษณเพียงใด
ใหความรวมมือดีมาก 32.0 30.8
ใหความรวมมือดี 65.5 65.6
ใหความรวมมือปานกลาง 2.3 3.2
ใหความรวมมือนอย 0.2 0.3
ไมทราบ/ไมตอบ 0.0 0.1
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,657) (29,023)
ผูตอบมีปฎกิริิยาอยางไรในการใหสัมภาษณ
ยนิดีในการตอบคํ าถาม 91.5 90.2
เฉยๆ 8.1 9.5
มีทาทีไมพรอมท่ีจะใหสัมภาษณบางเร่ือง 0.2 0.2
แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางค ําถาม 0.0 0.1
ไมทราบ/ไมตอบ 0.0 0.1
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,657) (29,023)
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ตาราง ผ 1.3  (ตอ)

ค ําถาม แบบสอบถาม
ครัวเรือน บคุคล

โดยท่ัวไปคุณภาพของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนี้เปนอยางไร
ดีมาก 20.8 19.6
ดี 75.0 75.0
พอใช 4.1 5.2
ไมดี 0.1 0.1
ไมทราบ/ไมตอบ 0.0 0.1
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,657) (29,023)
คณุภาพของขอมูลจากการสัมภาษณไมดีเพราะ
เปนคนตางดาว 0.0 17.9
เมาสุรา 5.9 7.1
ชรา 23.5 12.5
พิการทางสมอง 0.0 5.6
ไมคอยใหความรวมมือ 35.5 16.1
ไมทราบ/ไมตอบ 35.5 41.1
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (17) (56)



ภาคผนวก 2
หนาท่ีและคุณสมบัติของผูคุมงานสนาม

และพนักงานสัมภาษณ
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หนาท่ีและคุณสมบัติของ
ผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ

ผูคุมงานสนาม
โครงการกาญจนบรีุ รับสมคัรผูคมุงานสนาม ระหวางวันที ่7-20 มนีาคม 2544  สัมภาษณ

10-11 เมษายน 2544 และคัดเลือกผูคุมงานสนามไว 10 คน  ไดจัดอบรมผูคุมงานสนามระหวาง
วันท่ี 21-31 พฤษภาคม 2544 ที่สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  เน้ือหาท่ีอบรม คือ ความเปนมาของ
โครงการกาญจนบุรี  การท ําวิจัย  ความส ําคัญของขอมูล/การเก็บขอมูล  เทคนิคการสัมภาษณ
โดยใชแบบสอบถาม  การท ําส ํามะโนประชากร  บทบาทของผูคุมงานสนาม รายละเอียดของ
แบบสอบถามชดุหมูบาน  แบบสอบถามชดุครัวเรือน  แบบสอบถามชดุบคุคล  การตรวจแบบสอบถาม
การทํ าบัญชีครัวเรือน  การท ําแผนที่หมูบาน  โดยมีภาคปฏิบัติใหท ําบัญชีครัวเรือน  และการท ํา
แผนที่  พรอมฝกหัดการสัมภาษณดวยแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดในหมูบาน

บทบาทหนาท่ีของผูคุมงานสนาม
1. ควบคุมการดํ าเนินการเก็บขอมูลใหเปนไปตามก ําหนดการ
2. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีระดับอํ าเภอ  ตํ าบล  และหมูบาน
3. ปรับปรุงบัญชีจํ านวนครัวเรือนและบุคคลในหมูบาน และแผนที่หมูบาน
4. จัดพนักงานสัมภาษณลงสัมภาษณครัวเรือน/บุคคลในหมูบาน
5. เก็บขอมูลหมูบานโดยใชแบบสํ ารวจขอมูลหมูบาน
6. ลงรหัสในแบบสอบถามขอมูลหมูบาน
7. ตรวจแบบสอบถามครัวเรือนและบคุคล ใหเสร็จทันวันตอวัน  และใหเสร็จกอน
เปลี่ยนหมูบาน

8. ตรวจรหัสในแบบสอบถามครัวเรือนและบคุคล ใหเสร็จทันวันตอวัน และใหเสร็จ
กอนเปลี่ยนหมูบาน

9. บริหารจัดการใหมีผูทํ าหนาที่ตรวจสอบแบบสอบถาม (ผูชวยผูคุมงานสนาม)
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10. อํ านวยความสะดวกแกพนักงานสัมภาษณในการท ํางานและความเปนอยู คือ ดูแล
เรื่องที่พัก  การเชารถ  และการเดินทางเขาพื้นที่

11. ควบคุมการเงินเกี่ยวกับที่พัก  การเชารถ และคานํ ้ามัน
12. ติดตอประสานงานและรายงานความคืบหนาการดํ าเนินงานกับทางสถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี

คุณสมบัติของผูคุมงานสนาม
1. สํ าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทุกสาขา  ทุกเพศ
2. มีประสบการณดานการวิจัย
3. มมีนุษยสมัพนัธดี  มคีวามเปนผูนํ า  สามารถรับผิดชอบวางแผนเกบ็ขอมลูภาคสนาม
ใหเสร็จสิน้ทนัเวลาทีก่ ําหนดไว

4. มคีวามเต็มใจทีจ่ะพกัอยูในหมูบาน จังหวัดกาญจนบรีุ ตลอดเวลาปฏบิติังานภาคสนาม
5. ถามีภูมิล ําเนาในจังหวัดกาญจนบุรีหรือใกลเคียง  จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

พนักงานสัมภาษณ
โครงการกาญจนบุรี เปดรับสมัครพนักงานสัมภาษณระหวางวันที ่ 7-20 มีนาคม 2544

ไดดํ าเนินการสัมภาษณในวันที่ 10-11 เมษายน 2544  และคัดเลือกพนักงานสัมภาษณไว 60 คน
ไดจัดอบรมพนักงานสัมภาษณระหวางวันที ่18-30 มิถุนายน 2544  เปนเวลา 13 วัน  ณ สถาบัน
ราชภัฏกาญจนบรีุ  เน้ือหาทีอ่บรม คอื ความเปนมาของโครงการกาญจนบรีุ  การท ําวิจัย  ความส ําคญั
ของขอมูล/การเก็บขอมูล  เทคนิคการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม  บทบาทหนาที่ของ
พนักงานสมัภาษณ การท ําส ํามะโนประชากร  รายละเอียดของแบบสอบถามชดุหมูบาน  แบบสอบถาม
ชุดครัวเรือน  แบบสอบถามชุดบุคคล  การตรวจแบบสอบถาม  พรอมฝกหัดการแนะนํ าตัว/
เปดบาน  ฝกการสัมภาษณดวยแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดใน 3 หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานทดสอบ
แบบสอบถามของโครงการ
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บทบาทหนาท่ีของพนักงานสัมภาษณ
1. เก็บขอมูลระดับครัวเรือนและสวนบุคคล  โดยการสัมภาษณ (ใชแบบสอบถาม)
2. ชวยปรับปรุงบญัชคีรัวเรือนและบคุคลในหมูบาน และชวยผูคมุงานสนามท ําแผนที่
หมูบาน

3. ตรวจแบบสอบถามครัวเรือนและบคุคลของตนเอง และแลกกันตรวจกอนสงให
ผูคุมงานสนาม  ใหเสร็จทันวันตอวัน  และใหเสร็จกอนเปลี่ยนหมูบาน

คุณสมบัติของพนักงานสัมภาษณ
1. สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  ทุกเพศ  และอายุไมเกิน 30 ป
2. มีความรูดานการวิจัยเบ้ืองตน
3. มีมนุษยสัมพันธดี
4. มีความรูทางการเขียนภาษาไทยด ี ลายมอือานออกงาย  มีความละเอียดรอบคอบ
ในการท ํางาน

5. มคีวามเต็มใจทีจ่ะพกัอาศยัอยูในหมูบาน  จังหวัดกาญจนบรีุ  ตลอดเวลาปฏบิติังาน
ภาคสนาม

6. ถามีภูมิล ําเนาในจังหวัดกาญจนบุรีหรือใกลเคียงจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ



ภาคผนวก  3
แบบสอบถาม



ภาคผนวก  4
รายชื่อคณะทํ างาน



คณะทํ างานสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐาน รอบ 2 (2544)
ท่ีปรึกษา เบญจา  ยอดดํ าเนิน-แอ็ตติกจ

ปราโมทย  ประสาทกุล
จรรยา  เศรษฐบุตร

หัวหนาคณะทํ างาน วรชัย  ทองไทย

นักวิจัยหลัก สุรียพร  พันพึ่ง
จิรกิต  บุญชัยวัฒนา
ยุพิน  วรสิริอมร
สมศักดิ์  นัคลาจารย

ผูชวยนักวิจัย ปรมาภรณ  มีสุวรรณ
ธัญลักษณ  รุจิภักด์ิ
เยาวลักษณ  เจียรนัย
วรรณี  หุตะแพทย

หัวหนาทีมคุมงานภาคสนาม ชรัมภ  บ ํารุงสุข
ชัยภัฎ  เช้ือชวลิต
ธนัฎฐา  เหรียญเครือ
นลิน ี กาญจนมาศ
นิพนธ  ดาราวุฒิมาประกรณ
นุชนารถ  วงศจํ าปา
ปญญา  ทองคุย
ผกาวดี  ครุกานนท
ไพลิน  สมทรัพย
สุคนธา  ชัยภูมิ
สุรินทรภรณ  ศรีอินทร

งานบริหารธุรการและการเงิน อรพรรณ  หันจางสิทธิ์
จุฑากาญจน  อติธนานันท
จารุวรรณ  จารุภูมิ



ภาคผนวก  5
รายชื่อผูเขียนรายงานส ํารวจขอมูลพื้นฐาน รอบ 2 (2544)



ผูเขียนรายงานสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐาน รอบ 2 (2544)

ธีระพงศ   สันติภพ
ปราโมทย   ประสาทกุล
ปทมา  วาพัฒนวงศ
ฟลิป   เกสต
ยุพิน   วรสิริอมร
รศรินทร   เกรย
วรชัย   ทองไทย
ศิรินันท   กิตติสุขสถิต
สุรียพร   พันพึ่ง
อมรา   สุนทรธาดา
อัญชลี   วรางครัตน

บรรณาธิการ สุรียพร  พันพึ่ง
ผูชวยบรรณาธิการ จิรกิต  บุญชัยวัฒนา
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