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สวนท่ี 1  
ขอมูลสภาพท่ัวไปและบริบทของพ้ืนท่ี 

 
  สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ และสระแกว (หรือเรียกวากลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3) 

วิสัยทัศน  “ผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศโดยการมี 
สวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา” 
 

พันธกิจ 
1. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 
3. สงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุมและเปนธรรม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและการมี   
สวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

5. หนวยงานทางการศึกษานําระบบ  ICT และผลการวิจัยมาใชในการเรียนรูและการบริหารจัดการ 
ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

6. มีการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1.1 ความเปนมา 
  กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแกว กอตั้งข้ึนเนื่องจาก Robert  
S. Kaplan และ David P. Norton ไดเสนอแนวความคิดในวารสาร Harvard Business Review เรื่อง The 
Office of Strategy Management เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุของความลมเหลวในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
โดยในองคการสวนใหญประมาณรอยละ 60-90 มักประสบปญหาความลมเหลวในการบริหารยุทธศาสตร ซ่ึงเปน
ผลมาจากการท่ีองคการดังกลาวมีรูปแบบการบริหารงานแบบแยกสวน (fragmentation) มีข้ันตอนการทํางาน 
ท่ีตางคนตางทําและตางคนตางรายงานตรงตอผูบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาของตนเอง ทําใหเกิดปญหาของ
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติภายในองคการและขาดความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันอยางเปนระบบ Robert 
S. Kaplan แ ล ะ  David P. Norton จึ ง ได ศึ ก ษ าวิ จั ย แ ล ะ เขี ย น ห นั งสื อ เรื่ อ ง  The Strategy-Focused 
Organization ข้ึน เพ่ืออธิบายถึงความสําคัญของการยึดยุทธศาสตรเปนหลัก  

  โดยใชยุทธศาสตรเปนศูนยกลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึง
อธิบายวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาไปสูองคการท่ีมุงเนนยุทธศาสตร ซ่ึงไดเสนอใหมีการจัดตั้งหนวยงานใหม
ในระดับองคการท่ีเรียกวา “สํานักบริหารยุทธศาสตร The Office of Strategy Management หรือ OSM” เพ่ือ
ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตรเปนการเฉพาะ มีลักษณะเปนหนวยงานขนาดเล็ก คลองตัว
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ทําหนาท่ีเปนเจาภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ขององคการไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผล ตลอดจนการสงเสริมใหมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูประสบการณเก่ียวกับการนํายุทธศาสตร 
ไปปฏิบัติ และการประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   เพ่ือนํายุทธศาสตรขององคการไปสูการปฏิบัติรวมกันอยางเปนระบบ ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวได
ถูกหนวยงานภาครัฐนําไปใชประโยชนในเวลาตอมา จากแนวคิดของ Kaplan และ Norton ดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงมหาดไทย จึงไดรวมหารือและเห็นรวมกันท่ีจะใหมีสํานัก
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 (OSM) ดังกลาวเพ่ือทําหนาท่ีเปน
หนวยงานระดับปฏิบัติเปนเจาภาพในการประสานยุทธศาสตรแผนงาน/โครงการในระดับกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   รวมท้ังการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3   ประสานงานกับหนวยงานอํานวยการระดับชาติไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1) ขนาดพ้ืนท่ีและอาณาเขต 

  กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ท้ังหมด 12,771,621 ไร หรือ 20,434.89 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 55 ของพ้ืน ท่ี 
ภาคตะวันออก และคิดเปนรอยละ 3 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ โดยจังหวัดสระแกวมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
35.21 ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ในขณะท่ีจังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนท่ี 
นอยท่ีสุดเพียงรอยละ 4.91 ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   

จังหวัด พ้ืนท่ี (ไร) 
ตร.กม. 

รอยละ (ของกลุมจังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3) 

ฉะเชิงเทรา 3,344,375 5,351 26.19 
นครนายก 1,326,250 2,122 10.38 
ปราจีนบุรี 2,976,476 4,762.362 23.31 
สมุทรปราการ 627,558 1,004.092 4.91 
สระแกว 4,496,962 7,195.436 35.21 

รวม 12,771,621 20,434.890 100 
 ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทยป พ.ศ. 2558 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(http://www.oae.go.th/download/download_journal/2559/yearbook58.pdf) 

ภาพท่ี 1 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  
 มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
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 - ทิศเหนือ   ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย 
  - ทิศตะวันออก     ติดตอกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - ทิศใต               ติดตอกับ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และอาวไทย 
  - ทิศตะวันตก      ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีตอนบน ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  เปนแนวเทือกเขาสูง 
อยูในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ตอเนื่องไปจนถึงจังหวัดสระแกว ซ่ึงแนวเขาสูงดังกลาวนี้สวนใหญอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีระดับความสูงของยอดเขาอยูในชวง 300 - 1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
และพ้ืนท่ีเทือกเขาอีกสวนหนึ่งทางดานทิศใตของพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราตอเนื่องจังหวัดสระแกว ซ่ึงยอดเขาใน
กลุมนี้มีความสูงอยูในชวง 150 - 750 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ในขณะท่ีพ้ืนท่ีตอนกลางเปนท่ีราบลุม ซ่ึงเปน
ท่ีรวมของแมน้ําลําคลองหลายสายท่ีมีตนกําเนิดจากบริเวณเทือกเขาสูงท่ีกลาวมาขางตน กอกําเนิดเปนลําน้ําสายหลัก
ของพ้ืนท่ี ลําน้ําท่ีสําคัญไดแก แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ํานครนายก และแมน้ําบางปะกง ซ่ึงรวบรวมน้ําระบายออกสูทะเล
ท่ีอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีบางสวนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีแมน้ําเจาพระยา
ไหลผานกลางพ้ืนท่ีระบายน้ําออกสูทะเลท่ีบริเวณรอยตออําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระสมุทรเจดีย พ้ืนท่ี
ราบลุมนี้มีความสูงอยูในชวง 0.6 – 5.0 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ในบริเวณท่ีราบริมทะเลไปจนถึงระดับ 
300 – 500 เมตร จากระดับทะเลปานกลางในบริเวณท่ีราบเชิงเขา 

  3) ภูมิอากาศ 

       ลักษณะภู มิอากาศของกลุมจั งหวัดใน พ้ืน ท่ีรับผิดชอบสํานักงาน ศึกษาธิการภาค 3  
โดยท่ัวไป ไดรับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผานตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดป ไมรอนจัดและไมหนาวเย็น ความชื้น
ในอากาศสูง สภาพอากาศเปนไปตามฤดูกาล  แบงไดเปน 3 ฤดู คือ  

- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 23.7 - 35.4 องศา
เซลเซียส  

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 23.0 - 33.2 องศา
เซลเซียส  

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิอยูระหวาง 19.3 -
34.7 องศาเซลเซียส 

  4) การใชประโยชนท่ีดิน 
 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน 
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

• การใชประโยชนท่ีดิน 
      กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 12,771,621 ไร 
ซ่ึงประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตรจํานวน 6,178,912 ไร รองลงมาเปนการใชประโยชนนอก
การเกษตรจํานวน 3,884,514 ไร นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงจํานวนฟารมพบวา จังหวัดฉะเชิงเทรามีจํานวนฟารม
มากท่ีสุด 53,837 ฟารม รองลงมา คือ จังหวัดสระแกว 53,574 ฟารม และจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนฟารม
นอยท่ีสุด 4,983 ฟารม อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงขนาดของฟารมแลว พบวา จังหวัดสระแกวมีขนาดฟารมท่ี
ใหญท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   โดยมี 43.19 ไรตอครัวเรือน รองลงมา 
คือ จังหวัดสมุทรปราการมี 42.43 ไรตอครัวเรือน ในขณะท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรามี 35.74 ไรตอครัวเรือน  
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ตารางท่ี 2 การใชท่ีดินของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2559 
จังหวัด เนื้อท่ีท้ังหมด 

(ไร) 
เนื้อท่ีปาไม 

(ไร) 
เนื้อท่ีใชประโยชน

ทางการเกษตร (ไร) 
ขนาดฟารม (ไร/

ครัวเรือน) 
เนื้อท่ีใชประโยชน
นอกการเกษตร 

(ไร) 
ฉะเชิงเทรา 3,344,375 497,386 1,923,710 34.78 923,279 
นครนายก 1,326,250 400,381 616,530 30.98 309,339 
ปราจีนบุร ี 2,976,476 887,430 1,113,002 38.37 976,044 
สมุทรปราการ 627,558 13,727 211,529 43.52 1,256,854 
สระแกว 4,496,962 923,797 2,316,311 43.52 1,256,854 
รวม 12,771,621 2,722,721 6,181,082 191.17 4,722,370 

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทยป พ.ศ. 2559 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/yearbook60.pdf) 
 

 
แผนภูมิวงกลมท่ี 1 เนื้อท่ีการใชประโยชนทางการเกษตรของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน 

ศึกษาธกิารภาค 3   ป พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 จากแผนภูมิวงกลม พบวา ป พ.ศ. 2559 พ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3  เปน เนื้ อ ท่ี ไม ได ใชประโยชนทางการเกษตร คิดเปนรอยละ  36.97สํ าหรับ พ้ืน ท่ี 
ท่ีใชประโยชนทางการเกษตรพบวา จังหวัดฉะเชิงเทราใชพ้ืนท่ีในการใชประโยชนทางการเกษตรมากท่ีสุดในกลุม
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  คิดเปนรอยละ 57.52 รองลงมา ไดแกจังหวัดสระแกว 
คิดเปนรอยละ 51.51 และจังหวัดท่ีมีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนทางการเกษตรนอยท่ีสุดไดแก จังหวัดสมุทรปราการ 
คิดเปนรอยละ 33.71 

• พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ในป พ.ศ. 2558  พืชไร ท่ีปลูกมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3  คือ ขาว โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3คือจังหวัดสระแกว ประมาณ 7 แสนไร ในขณะท่ีจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังมากท่ีสุดคือ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 3.5 แสนไร เม่ือพิจารณาจากการเพาะปลูกขาวต้ังแตป พ.ศ. 2559 – 2560 เปนไป
ในสภาพคงท่ี เพ่ิม-ลด ไมมากนัก 

1,923,710

616,530

1,113,002
211,529

2,316,311

เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร (ไร)

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ

สระแกว



5 

 

 

ตารางท่ี 3  พ้ืนท่ีเพาะปลูกรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
    ป พ.ศ. 2559 – 2561 

จังหวัด 
พืชไร(หลัก) 

พืชเศรษฐกิจ(ไร) ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

ฉะเชิงเทรา 

ขาวนาป 623,761 618,953 623,452 
ขาวนาปรัง 354,248 415,650 422,980 
มันสําปะหลังโรงงาน 273,093 233,132 227,886 
ออยโรงงาน 28,720 29,529 27,951 

 

จังหวัด 
พืชไร(หลัก) 

พืชเศรษฐกิจ(ไร) ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

นครนายก 

ขาวนาป 367,857 355,831 371,365 

ขาวนาปรัง 90,437 152,369 159,980 

ปราจีนบุรี 

ขาวนาป 386,948 398,023 410,784 
ขาวนาปรัง 135,006 138,269 147,750 

มันสําปะหลังโรงงาน 146,121 128,747 118,215 
ขาวโพดเล้ียงสัตว 19,718 17,654 18,333 

ออยโรงงาน 26,017 26,785 24,562 

สมุทรปราการ 
ขาวนาป 21,490 18,768 21,178 
ขาวนาปรัง 17,260 19,565 23ฅ563 

สระแกว 

ขาวนาป 736,165 720,899 716,638 
ขาวนาปรัง 677 8,838 9,950 
มันสําปะหลังโรงงาน 448,730 406,477 387,029 
ออยโรงงาน 359,074 365,374 339,845 
ขาวโพดเล้ียงสัตว 99,254 81,793 83,361 

    ที่มา: สถิติการเกษตรประเทศไทย สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร (http://www.oae.go.th) 
    หมายเหตุ: ขาวนาปเปนขอมูลของป พ.ศ. 2558-2560 

• พ้ืนท่ีปศุสัตว 

      การทําปศุสัตวของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ในป  
พ.ศ. 2559 มีการเลี้ยงไกเนื้อมากท่ีสุด จํานวน 36.44 ลานตัว และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558  
(34.50 ลานตัว) คิดเปนรอยละ 5.32 จังหวัดท่ีมีการเลี้ยงไกเนื้อมากท่ีสุดคือ จังหวัดปราจีนบุรี รองลงมาคือจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในขณะท่ีการเลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงในจํานวนท่ีคงท่ี และแตละจังหวัดมีการเพ่ิมจํานวนการเลี้ยงสุกร 
ไมมากนัก  

 

 

 

 

http://www.oae.go.th/
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ตารางท่ี 4 จํานวนสัตวเศรษฐกิจรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการ 
              ภาค 3  ป พ.ศ. 2558-2560 

 จังหวัด 
สัตวเศรษฐกิจ 

สัตวเศรษฐกิจ(ตัว) ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 

ฉะเชิงเทรา 

สุกร 338,903 343,202 285,121 
ไกเน้ือ 9,032,713 10,765,409 8,403,421 
ไกไข 6,995,553 6,636,432 6,402,198 
โคเน้ือ 25,536 25,701 24,313 
กระบือ 4,462 4,796 4,539 
เปดเน้ือ 794,212 814,900 830,777 
เปดไข 266,478 254,647 268,790 

นครนายก 

สุกร 36,391 44,524 46,140 
ไกเน้ือ 4,294,441 4,169,038 3,576,648 
ไกไข 3,937,435 4,045,453 4,225,061 
โคเน้ือ 9,913 10,308 11,102 
เปดเน้ือ 284,988 298,457 312,960 
เปดไข 11,018 11,375 11,881 

ปราจีนบุร ี

สุกร 125,325 148,861 125,794 
ไกเน้ือ 20,514,412 20,946,959 23,510,867 
ไกไข 528,327 536,398 544,592 
โคเน้ือ 12,581 12,891 13,661 
กระบือ 8,128 7,501 7,624 
เปดเน้ือ 420,975 399,895 404,725 
เปดไข 7,801 7,011 7,846 

สมุทรปราการ 
 
 

สุกร 135 194 394 
ไกเน้ือ 7,707 7,581 7,698 
ไกไข 39,862 10,321 2,673 
โคเน้ือ 274 272 271 
เปดเน้ือ 420,975 399,895 404,725 
เปดไข 1,061 988 1,091 

สระแกว 

สุกร 13,054 12,892 13,934 
ไกเน้ือ 657,396 558,805 728,975 
ไกไข 303,380 102,365 151,823 
โคเน้ือ 53,821 51,714 54,290 
โคนม 30,431 31,924 33,725 
กระบือ 8,485 7,511 7,776 
เปดเน้ือ 315,943 329,511 345,136 
เปดไข 4,968 4,607 4,336 

     ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (http://www.oae.go.th) 
 
 
 
 
 

http://www.oae.go.th/
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• พ้ืนท่ีประมง 

ในป พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   มีเนื้อท่ีนากุง
รวม 32,720 ไร โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีนากุงมากท่ีสุด 20,7923 ไร หรือคิดเปนรอยละ 63.52 
ของเนื้อท่ีนากุงท้ังหมด และจากกราฟท่ี 1 พบวา จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ีนากุงเปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง กลาวคือ พ้ืนท่ีการทํานากุง
เพ่ิมจาก 18,223 ไร ในป พ.ศ. 2559 ไปเปน 20,793 ไร ในป พ.ศ. 2560 ในขณะท่ี จังหวัดสระแกวไมมีพ้ืนท่ี 
ทํานากุง ในขณะจังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อท่ีนากุงเปลี่ยนแปลงเล็กนอย 

 ตารางท่ี 5 จํานวนเนื้อท่ีนากุงรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
              ป พ.ศ. 2558 -2560 

จังหวัด 
เนื้อท่ีนากุง (ไร) 

ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 
ฉะเชิงเทรา 17,519  18,223 20,793 
นครนายก 49 52 - 
ปราจีนบุร ี 4,803 4,915 6,651 
สมุทรปราการ 5,396 5,467 5,276 
สระแกว - - - 

รวม 31,341 28,718 32,720 
  ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (http://www.oae.go.th) 

กราฟท่ี 2 จํานวนเนื้อท่ีนากุง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2556–2559 
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• พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะตั้งอยูตามแนวถนนสายหลัก สําหรับจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 34 และ 304 ในขณะท่ีจังหวัดปราจีนบุรีมีการ
ตัง้โรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 304 ซ่ึงเปนเสนแนวถนนท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องจากฉะเชิงเทรา และ
ตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 33 ในปจจุบันตลอดแนวถนนทางหลวงหมายเลข 304 มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู 4 แหง 
คือ 1) นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย ซิตี้) อําเภอแปลงยาว  2) นิคมอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค 2 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  3) นิคมอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปารค อําเภอศรีมหาโพธิ์ และ 4) นิคม
อุตสาหกรรมกบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สําหรับในจังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนโรงงาน

http://www.oae.go.th/download/prcai/fishing/shrimp.pdf
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อุตสาหกรรมตั้งอยูหนาแนนในเกือบทุกตําบล ในขณะท่ีจังหวัดสระแกว และจังหวัดนครนายกมีโรงงานอุตสาหกรรม 
ไมมากนัก สวนใหญจะตั้งอยูตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 33  

ตารางท่ี 6 แหลงนิคมอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    

ชื่อ แหลงท่ีต้ัง 

สังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแหลงประเทศไทย 

1. นิคมอุตสาหกรรม บางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

2. นิคมอุตสาหกรรม บางพล ี จังหวัดสมุทรปราการ 

3. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ 

4. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวบ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6. นิคมอุตสาหกรรม TFD จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

8. นิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

9. นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 นอกจากนี้ พบวา กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ประกอบไปดวย
ชุมชนภายใตการดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ  
ตารางท่ี 7 ชุมชนอุตสาหกรรมในสังกัดพ้ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน       
             ศึกษาธิการภาค 3   

ที่มา: : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี  8  สถิติสะสมจํานวนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตาม
จังหวัด รายจําพวก ในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค  3  ป พ.ศ. 2559 

จังหวัด รายการ ป 2559 

ฉะเชิงเทรา 
จํานวนโรงงาน 2,022 
จํานวนคนงาน 130,635 

นครนายก 
จํานวนโรงงาน 300 
จํานวนคนงาน 7,261 

ปราจีนบุร ี
จํานวนโรงงาน 916 
จํานวนคนงาน 292,998 

สมุทรปราการ 
จํานวนโรงงาน 3,281 
จํานวนคนงาน 163,626 

สระแกว 
จํานวนโรงงาน 698 
จํานวนคนงาน 11,593 

กลุมจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบสาํนักงานศึกษาธิการ
ภาค 3   

จํานวนโรงงาน 7,217 
จํานวนคนงาน 606,113 

   ที่มา: สถิติสะสมจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาติใหประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 กรมโรงงาน   
   (http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60) สืบคน ณ วนัที่ 28 ก.ย. พ.ศ. 2561 

 

จังหวัด ชุมชนอุตสาหกรรม 
ฉะเชิงเทรา ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท วินโคสท อินดัสเทรียล พารค จํากัด  
สมุทรปราการ ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จํากัด  

ชุมชนอุตสาหกรรม โครงการสุธาวี มินิแฟค บริษัท คอมฟอรด ลิฟว่ิง จํากัด  

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss
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กราฟท่ี 3 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   สํานักงานศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 ในพ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   มีจํานวนจํานวนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตามจังหวัด รายจําพวก ในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค  3  ป พ.ศ. 2559 จํานวน 7,217 โรง และจํานวนคนงาน จํานวน 606,113 คน  
หากพิจารณาถึงแนวโนมของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3   พบวาแนวโนมยังคงท่ี และไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

 ท้ังนี้ กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  จังหวัดสมุทรปราการยังคง
เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจากขอมูลแสดงใหเห็นวา
กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ยังคงกาวเขาสูภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากมีความพรอมในดาน
สถานท่ีตั้ง แหลงน้ําและระบบ Logistics โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังเปนหนึ่งในสามจังหวัดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สวนจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว พ้ืนท่ีสวนใหญใชในการทํา
เกษตรกรรม 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงจํานวนคนงานของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3   พบวา จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนคนงานมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 3   โดยป พ.ศ. 2559 มีจํานวนคนงาน 163,626 คน และจังหวัดนครนายกเปนจังหวัดท่ี
มีจํานวนคนงานนอยท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   โดยป พ.ศ. 2559  
มีจํานวน 7,261 คน อีกท้ัง เม่ือพิจารณาถึงจํานวนคนงานของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 3  ในภาพรวมในป พ.ศ. 2559 พบวามีจํานวน 606,113 คน  
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1.3 ขอมูลการปกครอง/ประชากร 

 1)เขตการปกครอง  

ในชวงป พ.ศ. 2556 – 2560 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 3  ไมมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง โดยในป พ.ศ. 2558 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3  มีการแบงเขตการปกครองใน 5 จังหวัด มีจํานวนอําเภอรวมท้ังสิ้น 37 อําเภอ มีจํานวนตําบล
รวมท้ังสิ้น 308 ตําบล มีจํานวนหมูบานรวมท้ังสิ้น 3,138 หมูบาน องคการบริหารสวนจังหวัด 5 แหง เทศบาล 86  แหง 
องคการบริหารสวนตําบล 248 แหง  โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบานมากท่ีสุด รองลงมาเปน
จังหวัดสระแกว ปราจีนบรุี สมุทรปราการ และนครนายก ตามลําดับ 

ตารางท่ี 9  จํานวนเขตการปกครองรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน 
    ศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2560 

จังหวัด อําเภอ 
 

ตําบล 
 

หมูบาน 
 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (แหง) 

อบจ. เทศบาล อบต. รวม 

ฉะเชิงเทรา 11 93 892 1 34 74 109 
นครนายก 4 41 408 1 6 39 46 
ปราจีนบุร ี 7 65 708 1 12 56 60 
สมุทรปราการ 6 50 399 1 18 30 49 
สระแกว 9 59 731 1 16 49 66 

รวม 37 308 3,138 5 86 248 330 
ที่มา: กรมการปกครอง กรมการปกครองสวนทองถิ่น (https://multi.dopa.go.th/pab/news/cate9/view46)  และ
(http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp)  

 

1) ประชากร 
ในป พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   มีจํานวนประชากรรวม 

3.32 ลานคน เปนชาย จํานวน 1.62 ลานคน และเปนหญิงจํานวน 1.7 ลานคน ซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ประมาณ
รอยละ 0.86  โดยจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด คือจังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนประชากรรวม 1.31 ลานคน 
รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา (709,889 คน) จังหวัดสระแกว (561,938 คน) จังหวัดปราจีนบุรี (487,554 คน) 
และจังหวัดนครนายก (259,342 คน) ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 10 จํานวนประชากรรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
    ป พ.ศ. 2556-2560 

จังหวัด 
ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 

ชาย หญิง ชาย ชาย หญิง หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ฉะเชิงเทรา 338,125 352,101 340,964 343,846 357,056 354,514 345,179 359,220 347,984 361,905 

นครนายก 126,837 129,248 127,503 128,113 130,464 129,797 127,773 130,585 128,236 131,106 

ปราจีนบุรี 235,901 240,266 237,345 238,625 243,570 241,969 240,966 244,785 241,281 246,263 

สมุทรปราการ 596,744 644,866 605,702 613,778 665,532 655,828 619,911 673,642 627,493 683,273 

สระแกว 276,825 274,112 277,432 279,366 277,556 274,755 280,148 278,860 281,497 280,441 

รวม 
1,574,432 1,640,593 1,588,946 1,603,728 1,674,178 1,656,863 1,613,977 1,687,092 1,626,491 1,702,988 

3,215,025 3,245,809 3,277,906 3,301,069 3,329,479 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถิติประชากร (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php) 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
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กราฟท่ี 4  จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
   ป พ.ศ. 2556-2560 

 

 ในอนาคตของจํานวนประชากรของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เห็นไดจาก ป พ.ศ. 2556 -2560 จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3  เพ่ิมข้ึนทุกป ท้ังนี้ เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา ทุกจังหวัดมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน  
โดยจังหวัดท่ีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
คือ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรระหวางป พ.ศ. 2559 – 2560 รอยละ 1.33 และจังหวัดท่ีมี
อัตราการเพ่ิมของประชากรนอยท่ีสุดคือ จังหวัดนครนายก ท่ีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเพียงรอยละ 0.38 เทานั้น 

1.4 ขอมูลเศรษฐกิจ 

1) รายไดของประชากร  
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
จากสถิติขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม ป พ.ศ. 2557 มีมูลคา 1,256,705 ลานบาท เปนลําดับท่ี 2 จากท้ังหมด 18 กลุม
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   รองจากกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3  ภาคตะวันออก (1,731,801 ลานบาท) กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  
นั้นประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 300,259 บาท/คน/ป 
  รายไดเฉลี่ยตอคน (บาท) ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
ป พ.ศ. 2557 คาเฉลี่ยจํานวน 300,259 บาท/คน จังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑมวลรวมตอคนสูงสุด ไดแก จังหวัด
ฉะเชิงเทราจํานวน 423,965 บาท/คน รองลงมา ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 371,775 บาท/คน จังหวัด 
สมุทรปราการ จํานวน 331,142 บาท/คน จังหวัดนครนายก จํานวน 93,669 บาท/คน และจังหวัดสระแกว 
จํานวน 60,502 บาท/คน ซ่ึงจะเห็นไดวาจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู จะมีรายไดคอนขางสูง สําหรับ
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญทําการเกษตร จะมีรายไดต่ํากวา   
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ตารางท่ี 11 ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
       ประจําป พ.ศ. 2556 -2559  (หนวย : ลานบาท) 

จังหวัด/ป พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 

ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานกังานศึกษาธิการภาค 3 
ฉะเชิงเทรา 319,035 324,077 316,689 340,913 
นครนายก 24,386 23,388 24,024 25,328 
ปราจีนบุร ี 213,565 218,008 205,416 227,947 
สมุทรปราการ 655,753 665,303 686,629 691,888 
สระแกว 34,742 36,228 37,747 40,325 

รวม 1,247,481 1,267,004 1,270,505 1,326,401 

  ที่มา: ตารางสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
     (http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional) 

ตารางท่ี 12 รายไดเฉล่ียตอคน (บาท/คน/ป) ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
  ประจําป พ.ศ. 2556 -2559    

จังหวัด/ป 
พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 

ฉะเชิงเทรา 424,643 424,684 408,683 433,400 
นครนายก 93,815 88,444 89,329 92,629 
ปราจีนบุร ี 371,566 373,321 346,478 378,669 

สมุทรปราการ 337,787 336,194 340,586 337,026 
สระแกว 59,381 60,891 62,447 65,669 

รายไดเฉลี่ย 1,287,192 1,283,534 1,247,523 1,307,393 

 ที่มา: ตารางสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional) 

กราฟท่ี 5 ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ป พ.ศ. 2556 – 2559 
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กราฟท่ี 6 รายไดเฉล่ียตอคนของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ป พ.ศ. 2556 – 2559 

 

   สําหรับแนวโนมในอนาคตผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 3  นั้น มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เห็นไดจาก ป พ.ศ. 2559  ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีมูลคา 1,326,401 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558 ท่ีซ่ึงมีมูลคา 
1,270,505 ลานบาท ในขณะท่ี รายไดเฉลี่ยตอคนของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
มีแนวโนมคงท่ี โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในตลอดชวงระยะเวลา 4 ป มากนัก จังหวัดท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอคน ตอปสูงท่ีสุด
ในป พ.ศ. 2559 ไดแกจังหวัดฉะเชิงเทรา รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครนายก และจังหวัดสระแกว 
ตามลําดับ 

1.5 ลักษณะทางสังคม 
1) ความหนาแนนของประชากร 

ตารางท่ี 13 ความหนาแนนของประชากร สัดสวนประชากรในเขตเทศบาล และสัดสวนประชากรท่ียายถิ่น  
               ป พ.ศ. 2523, 2533, 2543 และ 2553 

ความหนาแนนของประชากร 2523 2533 2543 2553 
ท่ัวประเทศ 
ความหนาแนนของประชากร (คน/ตร.กม.) 87.4 106.3 119 128.6 
สัดสวนประชากรในเขตเทศบาล (รอยละ) 26.4 29.4 31.1 29.1 
สัดสวนประชากรท่ียายถ่ิน (รอยละ) 7.9 6.9 6.2 9.4 
กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสาํนักงานศึกษาธกิารภาค 3   
ความหนาแนนของประชากร (คน/ตร.กม.) 95 118 138.9 177.3 
สัดสวนประชากรในเขตเทศบาล (รอยละ) 26.7 31.3 34.5 45.5 
สัดสวนประชากรท่ียายถ่ิน (รอยละ) 9.6 9 11.5 14.4 

 ที่มา : สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 2533 และ 2543 2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ (จัดทําทุก 10 ป) 
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กราฟท่ี 7 ความหนาแนนของประชากร (คน/ตร.กม.) ท่ัวประเทศและของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2523 - 2553 
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 จากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป ในขณะท่ีจํานวนพ้ืนท่ีมีจํานวนเทาเดิม สงผลใหความ
หนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตรมีอัตราท่ีสูงข้ึน จากภาพรวมของประเทศท่ีมีความหนาแนนของประชากร 
87.4 คนตอพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2523 เพ่ิมเปน 128.6 คนตอพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร เม่ือเทียบกับกลุม
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   จะเห็นไดวา ความหนาแนนของประชากรในกลุมจังหวัดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีจํานวนคนท่ีหนาแนนมากกวาระดับประเทศ และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ กลาวคือ ในชวงระยะเวลา 10 ป ในระดับประเทศมีความหนาแนนของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.1 ในขณะท่ีใน
ป พ.ศ. 2553 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีความหนาแนนของประชากรสูงถึง 177.3 
คนตอพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2543 ท่ีมีความหนาแนนของประชากร เทากับ 138.9 คนตอพ้ืนท่ี 
1 ตารางกิโลเมตร นั่นคือใน 10 ป กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีอัตราเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 
27.6 

  สําหรับสัดสวนประชากรในเขตเทศบาล ในป พ.ศ. 2553 พบวา ในระดับประเทศมีประชากรท่ี
อาศัยในเขตเทศบาลประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรท้ังสิ้น ในขณะท่ีกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  
มีประชากรเกือบครึ่ง (รอยละ 45.5)  ท่ีอาศัยในเขตเทศบาล ในขณะเดียวกัน สัดสวนประชากรยายถ่ินท้ังกลุมจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  และท่ัวประเทศมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  นั้นมีสัดสวนประชากรท่ียายถ่ิน รอยละ 14.4 ซ่ึงมีสัดสวนท่ีสูงกวา
ระดับประเทศ (รอยละ 9.4) แตอยางก็ไรตาม เม่ือพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดวากลุมจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีอัตราการการเพ่ิมข้ึนของประชากรยายถ่ินท่ีนอยกวาระดับประเทศ กลาวคือ 
ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2543 – 2553) ระดับประเทศมีสัดสวนประชากรยายถ่ิน เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 51.6 ในขณะท่ีกลุม
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.2   
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กราฟท่ี 8 สัดสวนประชากรท่ียายถิ่น (รอยละ) ของประชากรท่ัวประเทศและของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธกิารภาค 3   ป พ.ศ. 2523 - 2553 
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2) สถานะดานสุขอนามัย  
• การสาธารณสุข  

  ดานสุขอนามัยของประชากรในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  
นั้นข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคคลในการดูแลสุขภาพไมวาจะเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และ
โครงสรางพ้ืฐานดานสาธารณสุข และปจจัยดานอ่ืนๆ ซ่ึงปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณสุขถือไดวาเปน
องคประกอบท่ีสําคัญ ซ่ึงตองมีจํานวนเพียงพอตอประชากรในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 3   จากขอมูลจํานวนสถานพยาบาล พบวา ในป พ.ศ.2560 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3  มีจํานวนสถานพยาบาลรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,435 แหง ท้ังนี้มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับให
เพียงพอตอประชากรท่ีมีจํานวนมากข้ึน โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนสถานพยาบาลมากท่ีสุด 523  แหง 
รองลงมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 324 แหง จังหวัดปราจีนบุรจีํานวน 245 แหง จังหวัดสระแกว จํานวน 208 
แหง และจังหวัดนครนายกจาํนวน 135 แหง  

ตารางท่ี 14 จํานวนสถานพยาบาลของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
 จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลป พ.ศ. 2560 

ลําดับ ประเภท 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว 

รวม 
(แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1  1  1  1  1  5 
2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 11  4  7  6  9  37 
3 สถานีอนามัย - -  -  -  3  3 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน - -  1  -  -  1 
5 โรงพยาบาลศูนย 1 -  1  1 -  3 
6 โรงพยาบาลท่ัวไป - 1  1  1 2  5 
7 โรงพยาบาลชุมชน 10  3  5  4  7  29 
8 ศูนยสุขภาพชุมชน ของ รพ. 7  1  1  7  1  17 
9 ศูนยวิชาการ - -  -  -  -  - 
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ลําดับ ประเภท 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว 

รวม 
(แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) 

10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. - -  -  2  1  3 
11 โรงพยาบาล นอก สธ. - 3  1  4  1  9 
12 ศูนยบริการสาธารณสุข 8  2  6 9 6  31 
13 โรงพยาบาลเอกชน 2  -  3  24 -  29 
14 คลินิกเอกชน 166  64  125 392 70 817 
15 โรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา - - - - - - 
16 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 118  56  93  72  107  446 

รวม 324 135  245 523 208 1,435 
ที่มา: รหัสหนวยงานบริการสุขภาพ, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, กระทรวงสาธารณสุข  

(http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode)  
 

3) จํานวนแรงงาน 
ตารางท่ี 15 จํานวนแรงงาน ผูมีงานทํา และจํานวนผูวางงานรายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ี 
      รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ป พ.ศ. 2558 – 2560 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ฉะเชิงเทรา 430,545 433,941 432,745 425,127 429,879 430,563 5,418 4,063 2,182 1.26 0.9 0.5

นครนายก 146,703 147,306 145,148 146,529 146,666 144,387 174 419 761 0.10 0.28 0.52

ปราจีนบุรี 342,631 347,863 356,790 337,421 341,981 353,671 4,705 5,247 2,757 1.37 1.51 0.77

สมุทรปราการ 1,305,183 1,337,178 1,339,345 1,291,718 1,320,533 1,319,187 13,465 16,649 20,158 1 1 2

สระแกว 316,403 314,643 302,863 303,112 296,647 292,094 13,291 17,996 10,769 4.38 6.06 3.68

รวม 2,541,465 2,580,931 2,576,891 2,503,907 2,535,706 2,539,902 37,053 44,374 36,627 8.11 9.75 7.47

จังหวัด (คน)

อัตราการวางงาน

(รอยละ)

จํานวนกําลังแรงงาน

(คน)

จํานวนผูมีงานทํา

(คน)

จํานวนผูวางงาน

 
ที่มา: การสํารวจภาวการณทํางานของประชากร สํานกังานสถิติแหงชาติ 

(หมายเหตุ : ในจํานวนผูวางงานมีจาํนวนผูที่รอฤดูกาลรวมอยูดวย) 
 

กราฟท่ี 9 สัดสวนจํานวนแรงงาน ผูมีงานทําและจํานวนผูวางงาน ป พ.ศ. 2558 - 2560 
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(คน) (คน) (คน)

จํานวนกําลังแรงงาน จํานวนผูมีงานทํา จํานวนผูวางงาน

จํานวนแรงงานรายจังหวัด ป พ.ศ. 2558 - 2560  

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ

สระแกว

   

http://203.157.10.8/hcode_2014/query_02.php?provcode
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แรงงานเปนปจจัยผลิตในการผลิตสินคา และเปนทุนมนุษยท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยูได จากขอมูลจํานวนแรงงานในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3   พบวา กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีกําลังแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน
จากจํานวน 2,541,465 คน ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนเปน  2,576,891 คน ในป พ.ศ. 2560 หรือมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.39 ในขณะเดียวกันจํานวนผูมีงานทําก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน กลาวคือ ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน
ผูมีงานทํา เทากับ 2,503,907 คน เพ่ิมข้ึนเปน 2,539,902 คน ในป พ.ศ. 2560  เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.43 และเปนท่ี
นาสังเกตวาการเพ่ิมข้ึนของผูมีงานทําเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนกําลังแรงงาน นอกจากนี้ 
จํานวนผูวางงานก็มีจํานวนลดลงดวย นั่นคือ ในป พ.ศ. 2558  มีจํานวนผูวางงาน รอยละ 8.11 ลดลงเปนรอยละ 
7.47 ในป พ.ศ. 2560  

  เม่ือพิจารณาจํานวนกําลังแรงงานในแตละจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3   พบวา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดสระแกว มีจํานวนผูอยูในกําลังแรงงานนอยลง โดยจังหวัดท่ีมีจํานวนผูอยู 
ในกําลังแรงงานมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   คือจังหวัดสมุทรปราการ 
ในป พ.ศ. 2560 จํานวน 1,339,345 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558 ท่ีมีจํานวน 1,305,183 คน หรือมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 2.61 สวนจังหวัดท่ีมีจํานวนกําลังแรงงานนอยท่ีสุด คือ จังหวัดนครนายก    

1.6 โครงสรางพ้ืนฐาน 
1) เสนทางคมนาคมหลัก 

• ทางถนน 

 

ตารางท่ี 16  เสนทางคมนาคมหลัก (ถนน) รายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
    ป พ.ศ. 2556 – 2558 

จังหวัด 
เสนทางหลัก 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ฉะเชิงเทรา 
ทางหลวงหมายเลข 304,314และ
365 

ทางหลวงหมายเลข 304, 314 และ 
365 

ทางหลวงหมายเลข 304, 314 และ 
365 

นครนายก ทางหลวงหมายเลข 33 ,305 ทางหลวงหมายเลข 33 ,305 ทางหลวงหมายเลข 33 ,305 

ปราจีนบุรี 
ทางหลวงหมายเลข 33 , 304 
,319,359,3993,3481 

ทางหลวงหมายเลข 33 , 304 
,319,359,3993,3481 

ทางหลวงหมายเลข 33 , 304 
,319,359,3993,3481 

สมุทรปราการ 

- ทางหลวงแผนดิน 15 สายสําคญั 
ไดแก หมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท), 
หมายเลข 34   (ถ.บางนา-ตราด), 
หมายเลข 303 (ถ.สุขสวัสดิ์) , 
หมายเลข 3102 (ถ.สรรพาวุธ) , 
หมายเลข 354 (ถ.ทางเขาทา
อากาศยานสุวรรณภูมดิาน ถ.บาง
พลี-ก่ิงแกว), หมายเลข 370 (ถ.
ทางเขาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดาน ถ.บางนา-บางวัว), หมายเลข 
3104 (ถ.เพชรหึงส) , หมายเลข 
3113 (ถ.ปูเจาสมิงพราย) , หมายเลข 
3116 (ถ.แพรกษา) , หมายเลข 
3117 (ถ.ปานวิถี) , หมายเลข 

- ทางหลวงแผนดิน 15 สายสําคญั 
ไดแก หมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท), 
หมายเลข 34   (ถ.บางนา-ตราด), 
หมายเลข 303 (ถ.สุขสวัสดิ์) , 
หมายเลข 3102 (ถ.สรรพาวุธ) , 
หมายเลข 354 (ถ.ทางเขาทา
อากาศยานสุวรรณภูมดิาน ถ.บาง
พลี-ก่ิงแกว), หมายเลข 370 (ถ.
ทางเขาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดาน ถ.บางนา-บางวัว), หมายเลข 
3104 (ถ.เพชรหึงส) , หมายเลข 
3113 (ถ.ปูเจาสมิงพราย) , หมายเลข 
3116 (ถ.แพรกษา) , หมายเลข 
3117 (ถ.ปานวิถี) , หมายเลข 

- ทางหลวงแผนดิน 15 สายสําคญั 
ไดแก หมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท), 
หมายเลข 34   (ถ.บางนา-ตราด), 
หมายเลข 303 (ถ.สุขสวัสดิ์) , 
หมายเลข 3102 (ถ.สรรพาวุธ) , 
หมายเลข 354 (ถ.ทางเขาทา
อากาศยานสุวรรณภูมดิาน ถ.บาง
พลี-ก่ิงแกว), หมายเลข 370 (ถ.
ทางเขาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดาน ถ.บางนา-บางวัว), หมายเลข 
3104 (ถ.เพชรหึงส) , หมายเลข 
3113 (ถ.ปูเจาสมิงพราย) , หมายเลข 
3116 (ถ.แพรกษา) , หมายเลข 
3117 (ถ.ปานวิถี) , หมายเลข 



18 

 

 

จังหวัด 
เสนทางหลัก 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 
3243 (ถ.แหลมฟาผา), หมายเลข 
3344 (ถ.ศรีนครินทร) ,หมายเลข 
3256 (ถ.ก่ิงแกว) , หมายเลข 
3268 (ถ.เทพารักษ) , หมายเลข 
3413  (ถ.เลีย่งเมืองบางบอ) 
- ถนนสายรอง ไดแก หมายเลข 
ฉช.3001  และ หมายเลข 5004   
- ทางดวนพิเศษสายมอเตอรเวย     
- ทางพิเศษบูรพาวิถี  - ทางดวน
เช่ือมตอสายบางพลี  
- สุขสวัสดิ ์(ถ.กาญจนาภเิษก)- 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพาน

ภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2)  

3243 (ถ.แหลมฟาผา), หมายเลข 
3344 (ถ.ศรีนครินทร) ,หมายเลข 
3256 (ถ.ก่ิงแกว) , หมายเลข 
3268 (ถ.เทพารักษ) , หมายเลข 
3413  (ถ.เลีย่งเมืองบางบอ) 
- ถนนสายรอง ไดแก หมายเลข 
ฉช.3001  และ หมายเลข 5004   
- ทางดวนพิเศษสายมอเตอรเวย     
- ทางพิเศษบูรพาวิถี  - ทางดวน
เช่ือมตอสายบางพลี  
- สุขสวัสดิ ์(ถ.กาญจนาภเิษก)- 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพาน
ภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2)  

3243 (ถ.แหลมฟาผา), หมายเลข 
3344 (ถ.ศรีนครินทร) ,หมายเลข 
3256 (ถ.ก่ิงแกว) , หมายเลข 
3268 (ถ.เทพารักษ) , หมายเลข 
3413  (ถ.เลีย่งเมืองบางบอ) 
- ถนนสายรอง ไดแก หมายเลข 
ฉช.3001  และ หมายเลข 5004   
- ทางดวนพิเศษสายมอเตอรเวย     
- ทางพิเศษบูรพาวิถี  - ทางดวน
เช่ือมตอสายบางพลี  
- สุขสวัสดิ ์(ถ.กาญจนาภเิษก)- 
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพาน
ภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2)  

สระแกว 
ทางหลวงหมายเลข 33 ,317 ,348 
,359 ,3395 และ 3486 

ทางหลวงหมายเลข 33 ,317 ,348 
,359 ,3395 และ 3486 

ทางหลวงหมายเลข 33 ,317 ,348 
,359 ,3395 และ 3486 

ที่มา: กรมทางหลวง 

     กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีระบบถนนสายสําคัญหลาย
สาย ไดแก ทางหลวงแผนดินสายประธาน เปนถนนท่ีเชื่อมโยงระหวางภาคและระหวางจังหวัด ซ่ึงเปนเสนท่ีมี
ปริมาณการจราจรหนาแนนและใชความเร็วสูง เขตทางกวาง 40-60 เมตร ประกอบดวย ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3,33,304 และ 305 ทางหลวงแผนดินสายรอง เปนทางหลวงชนิด 2 ชองจราจร ท่ีเชื่อมโยงระหวาง
จังหวัดกับอําเภอ หรืออําเภอกับอําเภอ และพ้ืนท่ีใกลเคียง มีปริมาณการจราจรคอนขางหนาแนนและใชความเร็ว
สูง เขตทางกวาง 20–40 เมตร ไดแก ทางหลวงหมายเลข 314,315,317,319,331,348 และ 359 และทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง (ทางพิเศษหมายเลข 7) เปนทางหลวงระดับดิน ชนิด 4 ชองจราจร 

• รถไฟ  

     กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีเสนทางรถไฟรางเดี่ยว จํานวน 2 
เสนทางหลัก คือ เสนทางท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก และเสนทางท่ีไปยังจังหวัดสระแกว นอกจากนี้ยัง
มีโครงการรถไฟรางคูข้ึน 2 สาย คือ ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ระยะทาง 78 กิโลเมตร และสายคลองสินเกา-
แกงคอย ระยะทาง 82 กิโลเมตร ซ่ึงจะชวยเสริมบทบาทการเปนศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics) ใหกับจังหวัด
ฉะเชิงเทราท่ีจะเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 3  ตอนบน ภาคตะวันออก และทาเรือแหลมฉบัง 
     การขนสงระบบรางในเสนทางตะวันออกไปยังจังหวัดสระแกว เปนเพียงรางเดี่ยวและมี
ปริมาณการขนสงท้ังผูโดยสารและสินคาไมมากนัก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ดวย
ระยะทางท่ีใกลทําใหตนทุนในการเดินทางและขนสงดวยระบบรางไมแตกตางจากการขนสงทางถนนมากนัก และ
ยังเสียเปรียบในดานระยะเวลาเดินทาง และความสามารถการเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายอีกดวย ถาจะทําใหการขนสง
ระบบรางไปทางทิศตะวันออกคุมทุนและไดรับความนิยมจะตองเชื่อมตอระบบใหเขาไปยังประเทศกัมพูชา เพ่ือใหมี
ระยะทาง จํานวนผูโดยสารและปริมาณสินคามากพอท่ีจะทําใหแขงขันกับการขนสงทางถนนได 
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• ทาเรือ  

     การคมนาคมขนสงทางน้ําในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   
สวนมากจะเก่ียวกับการขนสงสินคาการประมง โดยมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางน้ํากับจังหวัดท่ีมีทางออก
สูทะเล คือ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการขนถายสินคาตอไปยังทาเรือท่ีขนสงระหวางประเทศ 
ไดแก 
        - ทาเรือนําเขา-สงออกในจังหวัดสมุทรปราการ มีทาเทียบเรือของเอกชนท่ีอยูในความดูแล
ของการทาเรือจํานวน 3 ทา สามารถรองรับเรือท่ีมีความยาวประมาณ 183-193 เมตร กินน้ําลึกประมาณ 8 เมตร 
แตละทามีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการขนสง คลังเก็บสินคา สําหรับการขนสงทางทะเลจากจังหวัด
สมุทรปราการ เปนแบบ combined transport คือใชเรือเล็ก (feeder) ขนถายสินคาจากทาแลวไปขนถายตอเรือ
ใหญท่ีอ่ืน เชน กลางแมน้ําเจาพระยา เกาะสีชัง แหลมฉบัง เปนตน 
       - ทาเรือบางปะกง สําหรับการขนสงทางน้ําในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทําการขนสงท่ีทาเทียบ
เรือบางปะกง มีทาเทียบเรือเอกชน เปนทาขนถายสินคาทางเรือขนาด 1,000-2,000 ตัน สําหรับขนถายลําเลียง
สินคาจํานวน 7 ทา โดยมีเท่ียวการขนสงจากบางปะกงไปเกาะสีชังไดในระยะเวลา 8 ชม. และจากบางปะกงไป
แหลมฉบังไดในเวลา 18 ชม. สามารถใหบริการดานการขนสง และจัดเก็บสินคาทางน้ําไดตลอด 24 ชม. มีระบบ
ศุลกากรแบบ one-stop customs clearance 
 

• สนามบิน  

     มีทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ต้ังอยูทางฝงตะวันออกหางจากทางดวนบางนา-ตราด 
ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และหางจากใจกลางกรุงเทพมหานคร  
ไปประมาณ 25 กิโลเมตร มีนโยบายระดับประเทศกําหนดใหเปนทาอากาศยานหลักของประเทศ และเปน
ศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากจะกอใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องตามมาจํานวนมากในพ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินและตามแนวเสนทางคมนาคม
ขนสงหลักๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม บริษัทท่ีทําธุรกิจโลจิสติกส ศูนยแสดงสินคา โรงแรม ธุรกิจบันเทิง สถาบัน
ศึกษา โรงพยาบาล และท่ีพักอาศัย เปนตน 

ตารางท่ี 17 จํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จําแนกตามการใชโทรศัพทมือถือรายจังหวัดของ  
  กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2555 - 2560 (จํานวนคน) 
จังหวัด 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ฉะเชิงเทรา 498,777 537,939 567,539 576,598 611,967 667,711 
นครนายก 179,499 189,511 188,547 208,582 215,141 223,136 
ปราจีนบุรี 313,506 322,225 411,342 419,331 434,012 491,052 
สมุทรปราการ  965,995 1,016,942 1,630,005 1,669,885 1,778,450 1,851,092 
สระแกว 365,562 367,203 377,375 386,183 419,991 468,022 

รวม 2,323,339 2,433,820 3,174,808 3,260,579 3,244,776 3,724,043 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries22.html) 
 

 ในป พ.ศ. 2560 ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3  มีการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 14.77 หากพิจารณารายจังหวัด 

สามารถสรุปไดดังนี ้

 จังหวัดสมุทรปราการ มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรสูงท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ในป พ.ศ. 2560 โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 4.08 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries22.html
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 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรสูงรองลงมา ในป พ.ศ. 2560  โดยมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 9.10 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรรองลงมา ในป พ.ศ. 2560 โดยมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 13.14 

 จังหวัดสระแกว มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรรองลงมา ในป พ.ศ. 2560 โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึน
จากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 11.43 

 จังหวัดนครนายก มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรนอยท่ีสุด ในป พ.ศ. 2560 โดยมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 3.71 

ตารางท่ี 18 จํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอรรายจังหวัด 
                    ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ป พ.ศ. 2556 – 2560 

จังหวัด พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ฉะเชิงเทรา 258,184 272,390 216,957 192,957 171,114 

นครนายก 75,350 77,543 68,129 56,819 56,421 

ปราจีนบุรี 164,993 209,813 155,387 149,118 144,127 

สมุทรปราการ 563,943 875,291 760,886 616,916 651,951 

สระแกว 163,672 168,738 159,462 143,780 127,034 

รวม 1,226,142 1,603,775 1,360,821 1,159,590 1,150,647 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

(http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries22.html) 

7) การเขาถึงอินเทอรเน็ต 
 แมวาประชาชนในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  จะมีแนวโนมการใช

อินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงป พ.ศ. 2558 มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตมากกวาป พ.ศ. 2557 อยูรอยละ 6 อยางไรก็ตาม พบวา

การใชอินเทอรเน็ตของกลุมกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ยังอยูในระดับท่ีต่ํากวาครึ่งหนึ่ง

ของจํานวนประชากรท้ังหมด กลาวคือ มีสัดสวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป ท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 40 ในป 

พ.ศ. 2558 หากพิจารณารายจังหวัด สามารถสรปุไดดังนี้ 

 จังหวัดสมุทรปราการ มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุดในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 3   คือรอยละ 43.69 ในป พ.ศ. 2558 และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 คิดเปน
รอยละ 17.38  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงรอยละ 41.04 ในป พ.ศ. 2558 และมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 16.72 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงรอยละ 36.55 ในป พ.ศ. 2558 และมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 9.23 

 จังหวัดนครนายก มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงรอยละ 35.16 ในป พ.ศ. 2558 และมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 42 

 จังหวัดสระแกว มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 31.04 ในป พ.ศ. 2558 และมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 15.26 
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ตารางท่ี 19 จํานวน และรอยละประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ตรายจังหวัด 
               ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2558  - 2560 

จังหวัด 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ใช (คน) ไมใช (คน) 
ใช 

รอยละ 
ใช (คน) ไมใช (คน) 

ใช 
รอยละ 

ใช (คน) ไมใช (คน) 
ใช 

รอยละ 

ฉะเชิงเทรา 291,748 419,123 41.04 333,422 388,584 46.18 368,076 365,558 50.17 

นครนายก 87,070 160,558 35.16 103,260 148,627 40.99 124,334 131,970 48.51 

ปราจีนบุร ี 199,512 346,287 36.55 244,249 310,044 44.06 289,588 273,688 51.41 

สมุทรปราการ 829,777 1,096,196 43.08 1,150,225 784,046 59.47 1,304,131 666,851 66.17 

สระแกว 167,854 372,871 31.04 219,098 330,568 39.86 229,666 329,594 41.07 

 รวม 1,575,961 2,395,035 39.69 2,050,254 1,961,869 51.10 2,315,795 1,767,661 56.71 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กราฟท่ี 10 จํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ตรายจังหวัด 
   ของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3   ป พ.ศ. 2558-พ.ศ.2560 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
    
   อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2560 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 3  จะมีจํานวนมากกวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในแตละจังหวัดในป พ.ศ. 2559 แตมีขอสังเกตวา
ใน ป พ.ศ. 2560 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนมากกวาผูท่ีไม
ใชอินเทอรเน็ต และในจังหวัดอ่ืนก็มีแนวโนมในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ 

• ปาไม   
พ้ืนท่ีปาไมของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  เริ่มฟนตัวอยาง

ชา ๆ กลาวคือ จากท่ีมีพ้ืนท่ีปาไม 2,724,531 ไรในป พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือ 2,708,195 ไร ในป พ.ศ. 2557 และ
เพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2558 โดยมีพ้ืนท่ีปาไม 2,718,810.78 ไร เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 0.4 ในภาพรวมแลว
ปาไมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2560 มีพ้ืนท่ี
ปาไมท้ังหมด 2,744,310.81 ไร 

สําหรับประเภทปาไมสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ ปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงมี 15 แหง ใน 
4 จังหวัด ยกเวนสมุทรปราการ ซ่ึงไมมีพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ประเภทท่ี 2 คือ อุทยานแหงชาติ มี 4 แหงรวมพ้ืนท่ี 
1.9 ลานไร ประกอบดวย อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา และอุทยาน
แหงชาติตาพระยา อุทยานแหงชาติท้ัง 4 แหง ไดผนวกกับเขตรักษาพันธุสัตวดงใหญ เขาเปนผืนปาดงพญาเย็น – 
เขาใหญ และไดข้ึนบัญชีรายชื่อเปนมรดกโลกธรรมชาติ เนื่องจากผืนปาแหงนี้มีชนิดพันธุพืชไมนอยกวา 2,500 ชนิด 
และชนิดพันธุสัตวปามากกวา 805 ชนิด และประเภทท่ี 3 คือ เขตรักษาพันธุสัตวปามี 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขาอางฤาไน รวมพ้ืนท่ี 4 แสนไร โดยเปนสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีกลุมปาภาคตะวันออก ประกอบดวย ผืนปา
เชื่อมติดกัน 5 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฎ อุทยานแหงชาติเขาสิบหาข้ัน และรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว ซ่ึงนับไดวาเปนแหลงรวมพันธุกรรม
สัตวปาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศโดยมีสัตวปาท้ังสิ้นประมาณ 678 ชนิด 
     ปจจัยท่ีทําใหพ้ืนท่ีปาไมในกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ลดลง 
ท้ังนี้เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือทําไร เก็บของปา ทําไมแปรรูป และสรางสนามกอลฟ  สงผลใหทรัพยากรปา
เสื่อมโทรมและเสียความสมดุลในระบบนิเวศ  

ตารางท่ี 20 พ้ืนท่ีปาไม รายจังหวัดของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3    
   ป พ.ศ. 2555 – 2560    ที่มา: กรมปาไม (http://forestinfo.forest.go.th/) 

จังหวัด 
ป พ.ศ. 2555 

(ไร) 
ป พ.ศ. 2556 

(ไร) 
ป พ.ศ. 

2557 (ไร) 
ป พ.ศ. 2558 

(ไร) 
พ.ศ. 2559 

(ไร) 
พ.ศ. 2560 

(ไร) 
ฉะเชิงเทรา 536,181.97 512,108.78 495,100.61 493,965.99 497,385.87 498,413.21 
นครนายก 421,182.00 394,555.45 396,466.72 400,635.92 400,381.03 401,121.87 
ปราจีนบุร ี 1,278,673.10 886,047.58 882,705.19 887,777.09 887,429.52 894,060.81 
สมุทรปราการ 7,006.25 8,642.27 14,866.34 14,385.68 13,727.36 13,626.15 
สระแกว 3,206,454.75 923,177.28 919,055.64 922,046.10 923,796.63 937,088.77 

รวม 5,449,498.07 2,724,531 2,708,195 2,718,810.78 2,722,720.41 2,744,310.81 

 

• ทรัพยากรน้ํา 

     กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ 
แมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี ซ่ึงมีตนกําเนิดจากอุทยานแหงชาติเขาใหญไหลมาบรรจบกันกลายเปนแมน้ํา
บางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทราตอเนื่องกับแมน้ําเจาพระยาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในชวงตนน้ําซ่ึงเปนชวง
ของแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี มีสภาพนิเวศวิทยาน้ําจืด 
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ตารางท่ี 21 แหลงน้ําท่ีสําคัญและปริมาณน้ําท่ีสามารถกักเก็บฤดูฝน รายจังหวัดของกลุมจังหวัด 
   ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ป พ.ศ. 2560 

จังหวัด แหลงน้ํา ท่ีสําคัญ(แหง) 
ปริมาณน้ําท่ีสามารถกักเก็บฤดู

ฝน(ลาน ลบ.ม)  
ป พ.ศ. 2560 

ฉะเชิงเทรา 

อางเก็บนํ้าคลองสียดั 420.00 
อางเก็บนํ้าคลองระบม 55.50 
อางเก็บนํ้าคลองกระทิง 4.20 
อางเก็บนํ้าลุมนํ้าโจน 2 1.96 
อางเก็บนํ้าลุมนํ้าโจน 16 1.97 

นครนายก 

อางเก็บนํ้าหวยปรือ 8.300 
อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด 1.140 
เข่ือนขุนดานปราการชล   224.000 
อางเก็บนํ้าคลองโบด 3.910 
อางเก็บนํ้าทรายทอง 2.000 
อางเก็บนํ้าคลองวังบอน 6.900 
อางเก็บนํ้าบานวังมวง 0.800 
อางเก็บนํ้าคลองกลาง 3.100 

ปราจีนบุรี 

อางเก็บนํ้าบานทับลาน 2.20 
อางเก็บนํ้าเขาอีโต 1 2.900 
อางเก็บนํ้าเขาอีโต 2 0.390 
อางเก็บนํ้าคลองไมปลอง 295.000 
อางเก็บนํ้านฤบดินทรจินดา 1484.33 

สมุทรปราการ - - 

สระแกว 

อางเก็บนํ้าพระปรง 97.000 

อางเก็บนํ้าหวยชัน 4.000 

อางเก็บนํ้าทากะบาก 7.300 

อางเก็บนํ้าคลองสามสิบ 5.700 

อางเก็บนํ้าเขารัง 3.720 

อางเก็บนํ้าคลองเกลือ 5.500 

อางเก็บนํ้าชองกล่ําลาง 2.200 

สระแกว 

อางเก็บนํ้าหวยเขาดิน 1.400 

อางเก็บนํ้าหวยยาง 60.000 

อางเก็บนํ้าหวยตะเคียน 10.000 

อางเก็บนํ้าสมปอย 1.500 

อางเก็บนํ้าคลองพันโป 0.275 

อางเก็บนํ้าคลองทราย 0.176 

อางเก็บนํ้าชองกล่ําบน 0.270 

อางเก็บนํ้าคลองตาดวง 2.700 

อางเก็บนํ้าคลองพระสทึง 65.000 
   ที่มา: สถานการณน้ําของอางเกบ็น้ําตาง  ๆในเขตสํานักงานชลประทานที่ 9  ระบบฐานขอมูลสถานการณน้ํา สํานกังานชลประทานที ่9  
   http://irrigation.rid.go.th/rid9/rid9_new/rpt_datew.php?fword=4&aid=4       

http://irrigation.rid.go.th/rid9/rid9_new/rpt_datew.php?fword=4&aid=4

