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ค�ำน�ำ

 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความ (Proceedings) ที่ได้
น�าเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ประจ�าปี 2563 หรือ Symposium 
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่จดัข้ึนภายใต้หวัข้อ 
“ชีวิตที่เหลื่อมล�้า: เหลื่อมล�้าตลอดชีวิต” การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 42 
โดยมวีตัถปุระสงค์หลัก คอื เพือ่น�าเสนอบทความวจิยัของคณาจารย์ใน
คณะฯ ในหัวข้อที่มีความส�าคัญ และมีส่วนในการก�าหนดทิศทางในการ
ด�าเนนินโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศหวัข้อการสมัมนาในคร้ังนี ้เป็น
ประเด็นที่ก�าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในวงการวิชาการ 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน
 หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความที่ได้น�าเสนอในงาน
สัมมนาดังกล่าว จ�านวนทั้งสิ้น 6 บทความ บทความที่ 1 และ 2 เป็นการ
น�าข้อมูลและเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้าของ
ประเทศไทยจากหลายมุมมองใหม่ บทความที่ 3 และ 4 น�าเสนอภาพ
ความเหลื่อมล�้าในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเรียนสู่วัยท�างาน 
บทความที่ 5 และ 6 น�าเสนอภาพความเหลื่อมล�้าเมื่อเจ็บป่วยและชรา
 บทความแรก การศึกษาตัวชี้วัดแนวโน้มความเหลื่อมล�้า และ
ความกินดีอยู่ดีของครัวเรือนในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  
คงเจรญิ เพ่ือน�าเสนอภาพแนวโน้มความเหล่ือมล�า้ระหว่างปี พ.ศ.2531-
2560 โดยพิจารณามิติอื่นๆ นอกจากมิติด้านรายได้ ประกอบด้วยมิติ
ด้านการศึกษา สาธารณสุข สินค้าคงทน ทรัพย์สินทางการเงินและ
เทคโนโลยี มีการน�าเสนอแนวโน้มความเหล่ือมล�า้ออกเป็นสองแนวทาง
คือ หน่ึง น�าเสนอความเหล่ือมล�า้ในแต่ละมติแิยกต่างหาก และ แนวทาง
ทีส่องในการสร้างดชันีความเหลือ่มล�้าหลากมติิทีผ่นวกความเหลือ่มล�้า
แต่ละมิติเป็นดัชนีตัวเดียว
 บทความที่สอง การวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย
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โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  
พัฒนพงษ์, Arturo M. Martinez Jr., Ron Lester Santos Durante, และ
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล เป็นการเสนอแนะการบูรณาการข้อมูลซึ่งสามารถ
สืบค้นได้โดยสาธารณะกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์ส  
ซ่ึงท�าให้สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางภูมิเศรษฐมิติและ Machine  
Learning ร่วมกบัข้อมลูดาวเทยีมและภมูสิารสนเทศ และการสร้างแบบ
จ�าลองเพ่ือพยากรณ์ระดับความยากจนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล
ดาวเทียมจาก Google Earth Engine และข้อมูลภูมิสารสนเทศจาก 
Open Street Map วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางภูมิเศรษฐมิติและ Machine 
Learning แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นศูนย์กลางแห่ง
เดยีวของประเทศมคีณุลักษณะดงึดดูให้เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิหนา
แน่น
 บทความที่สาม เหลื่อมล�้าในวัยเรียน: สองทศวรรษของความ
เหลื่อมล�้าทางคุณภาพการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่
ของประเทศไทย โดย รศ.ดร.ชัยยทุธ ปัญญสวัสดิส์ทุธิ ์บทความนีส้ะท้อน
ความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านคุณภาพในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยได้ด�าเนิน
การแก้ปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีการทุ่มเท
ทรพัยากรเพ่ือการศกึษาเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนือ่ง แต่ทว่าการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพกลับไม่ประสบ 
ผลส�าเร็จมากนัก
 บทความที่สี่ ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความ 
เหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานไทย โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ งาน
ศกึษาน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสถานการณ์ความไม่สอดคล้องทางการ
ศึกษาทั้งในแนวดิ่ง (Vertical mismatch) และในแนวราบ (Horizontal 
mismatch) และวิเคราะห์ผลของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาใน 
แนวราบซึ่งก็คือการท�างานไม่ตรงสาขาที่จบมาต่อความแตกต่างของ 
ค่าจ้างแรงงานเปรียบเทียบในกลุ่มต่างๆ ใช้ข้อมูลการส�ารวจภาวะการ
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ท�างานของแรงงานไทย (Labor Force Survey in Thailand: LFS) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2560 โดยความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานใน
การศึกษานี้จะเป็นรายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน) ของแรงงานที่มีสถานะเป็น
ลูกจ้างตามการส�ารวจของ LFS เท่าน้ัน ผลการศึกษาพบว่า ความ 
ไม่สอดคล้องในแนวราบมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ในกลุม่แรงงานทีม่อีายนุ้อยลง 
และพบในแรงงานที่จบระดับอาชีวศึกษามากกว่าระดับมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ีอัตราการท�างานไม่ตรงสาขามีมากในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะ
ข้ันกลางและต�่า และมีน้อยลงในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงขึ้น สาขา
มนุษยศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์มสีดัส่วนแรงงานทีจ่บมาแล้วท�างาน
ไม่ตรงสาขามากท่ีสุด รองลงมาเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สาขา
สุขภาพและสวัสดิการ และสาขาการศึกษาเป็นสาขาที่มีบุคคลท�างาน 
ไม่ตรงสาขาน้อยที่สุด
 บทความที่ห้า สุขภาพเด็กไทย ใครก�าหนด?: สถานการณ์
ปัจจุบันและปัจจัยก�าหนดความเหลื่อมล�้าในสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย  
ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (อายุไม่เกิน 5 ปี) ในไทย โดยเน้นศึกษาผล
ของปัจจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน การอยู่อาศัย
ในครวัเรอืนเดียวกบัพ่อแม่ คณุลักษณะของแม่หรอืผูเ้ลีย้งดหูลกั การได้
รบัสารอาหาร ตลอดจนการมปีฏสิมัพันธ์ของพ่อแม่กบัเดก็ ผลการศกึษา
จากข้อมูลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในปี พ.ศ.2558-2559  
พบว่า สุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความมัง่คัง่ของครัวเรอืนอย่างชัดเจน โดยเด็กในครวัเรือนทีมี่ความม่ังคัง่
มากกว่ามีแนวโน้มทีไ่ด้จะได้รบัสารอาหารทีค่รบถ้วนมากกว่า นอกจาก
นีย้งัมโีอกาสได้อยูก่บัพ่อแม่ (และมแีม่เป็นผูด้แูลหลกั) มากกว่า มโีอกาส
การเข้าถึงสื่อในการเรียนรู้มากกว่า และมีการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่
มากกว่า ส่งผลให้เด็กในครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งมากกว่ามีสุขภาพและ
พัฒนาการที่ดีกว่า ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ความเหลื่อมล�้า
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ระหว่างครัวเรือนทั้งในด้านทรัพยากรทางกายภาพและเวลามีบทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
 บทความสุดท้าย ความเหลื่อมล�้าเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้
สูงอายุบั่นทอนนโยบายผู้สูงอายุระดับชาติอย่างไร โดย ศ.ดร.เอื้อมพร 
พิชัยสนิธ งานวิจัยแสดงช่องว่างทางนโยบายเชิงภูมิภาค (Regional 
Policy Gap) รวมถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลของนโยบายระดับชาติ 
และเสนอตัวชี้น�าในการก�าหนดนโยบายเสรมิระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายผู ้สูงอายุระดับชาติ  
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทย เช่นเดียวกับหลายประเทศ ได้ด�าเนิน
นโยบายท่ีพยายามส่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุพีฤฒพิลงั (Active Ageing) หรือ 
สูงวัยแบบ “กระฉับกระเฉง” ในขณะที่แนวนโยบายภาครัฐที่ปรากฏอยู่ 
โดยส่วนใหญ่เป็นนโยบายระดับชาติที่มีรูปแบบเดียวกันใช้ทั่วประเทศ 
หรอื “One-Size-Fits-All Policies” ซึง่มองข้ามและละเลยลกัษณะเฉพาะ
เชิงภูมิภาค ท�าให้นโยบายระดับชาติไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุดดังที่คาด
หวังไว้ ลักษณะเฉพาะเชิงภูมิภาคและความเหลื่อมล�้าในพฤฒิพลัง 
ผู้สูงอายุที่ปรากฏสามารถสะท้อนจากดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Active 
Ageing Index: AAI) และสัมประสิทธิ์ความเหล่ือมล�้าด้านพฤฒิพลัง 
ผู้สูงอายุ หรือ Gini (AAI) ในงานวิจัยนี้
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผูจ้ดังาน 
และผู้จัดท�าหนังสือรวบรวมบทความ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้
ต่างๆ จากบทความในหนงัสอืเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านและสงัคม
ในการก�าหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล�้าต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กิตติกรรมประกำศ

 การสมัมนาประจ�าปีและหนงัสอืเล่มนีจ้ะไม่สามารถลลุ่วงและส�าเรจ็

บริบูรณ์ได้ หากมิได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ

องค์กำฐก

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร  

 ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง 

 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมกำรประเมินบทควำม

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

 ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

 คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา)

ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.ปัทพร สุคนธมาน

 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนำ

รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง 

 คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ 

 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อภิปรำยแบบคณะ

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

 ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

 ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล�้าและนโยบายสังคม 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และขอขอบคุณ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเอื้อเฟื ้อสถานท่ีและอ�านวยความสะดวกใน 

การจัดการสัมมนา
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ของครัวเรือนในประเทศไทย
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 รายงานวิจัยฉบบัน้ีน�าเสนอแนวโน้มความเหลือ่มล�า้ระหว่างปี 2531 

ถึง 2560 โดยพิจารณามิติอื่นๆ นอกจากมิติด้านรายได้ โดยใช้ข้อมูลการ

ส�ารวจเศรษฐกิจและสังคม (SES) ซึ่งผู้เขียนได้พิจารณามิติด้านการศึกษา 

สาธารณสขุ สนิค้าคงทน ทรัพย์สนิทางการเงินและเทคโนโลย ีโดยน�าเสนอ

แนวโน้มความเหล่ือมล�้าออกเป็นสองแนวทางคือ หนึ่ง น�าเสนอความ 

เหลือ่มล�า้ในแต่ละมติแิยกต่างหาก และแนวทางทีส่องในการสร้างดชันคีวาม

เหลื่อมล�้าหลากมิติที่ผนวกความเหลื่อมล�้าแต่ละมิติเป็นดัชนีตัวเดียว

 จากช่วงเวลาที่พิจารณา เราพบว่าความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ของ

ครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงเวลา ในด้านการศึกษาหากพิจารณา

จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน จะเห็นได้ว่าความ 

เหลื่อมล�้าด้านการศึกษาค่อนข้างคงที่ ในส่วนของสาธารณสุข ผู้เขียนได้

ค�านวณผลประโยชน์ด้านสาธารณสขุทีค่าดว่าจะได้รบัจากผูอ้ืน่ (รวมถงึรฐั) 

ซึง่ขึน้กบัคณุลกัษณะของครวัเรอืน และสทิธทิางสาธารณสขุทีมี่ พบว่าความ
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เหลื่อมล�้าด้านสาธารณสุขจากตัวชี้วัดดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น ส�าหรับมิติ

ด้านทรัพย์สินทางการเงิน และเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มความ 

เหล่ือมล�า้ทีล่ดลง แต่แนวโน้มดงักล่าวมทีศิทางทีเ่หลือ่มล�า้มากขึน้ในช่วงปี 

2556 ถึง 2560 หากเปรียบเทียบในมิติต่างๆ จะพบว่าระดับความเหลื่อม

ล�้าด้านทรัพย์สินทางการเงินและเทคโนโลยีจะสูงกว่าความเหลื่อมล�้าด้าน

รายได้ ในขณะที่การศึกษาและสาธารณสุขจะมีระดับความเหลื่อมล�้าที่ต�่า

กว่ามิตอ่ืินๆ หากพิจารณาดชันคีวามเหล่ือมล�า้หลากมติทิีผ่นวกมติทิัง้หมด

เข้าด้วยกันจะเห็นได้ว่าความเหล่ือมล�า้มแีนวโน้มดขีึน้จนกระทัง่ถึงปี 2556 

ซึ่งทิศทางความเหลื่อมล�้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น

 



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Abstract 
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 This paper investigates inequality trend between 1988 and 

2017 in multidimensional aspects using the Thailand Socio- 

Economic Survey (SES). Rather than limiting the study to income 

inequality, this paper also includes inequality in health, education, 

durable goods, financial assets and technology. There are two  

approaches for inequality this measures. First, we analyze each  

dimension individually. The second approach, a single measure that 

aggregates every dimensions are produced. 

 Over the period of study, total income inequality tends to 

decrease. However, income inequality increases in 2017. Using  

average number of years of education by family members ages 14 

and older, educational inequality is quite stable. In health aspect, we 

calculated the expected health benefit from household characteristics 
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and found that the inequality of expected health benefit decrease over 

the period. For financial assets and technology, inequality measures 

slightly decrease since 2006 but inequalities in both aspects increase 

in last four years of our data. Comparing every dimensions, financial 

assets and technology are distributed worse than household income. 

While, educational and health measure are distributed better than 

income. In term of multidimensional index, the single index shows 

that the inequality is better over period between 2006 and 2013. 

However, the inequality trend is reversed in year 2013. 
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1. บทน�า
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 ความเหล่ือมล�้าเป็นประเด็นที่ภาครัฐในประเทศต่างๆ รวมถึง

องค์กรระหว่างประเทศเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจัง เนื่องจากความ 

เหลื่อมล�้าด้านรายได้ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่ง 

ผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว รฐับาลไทยได้ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว

โดยบรรจุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล�้าเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแผน

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิอย่างไรกต็ามความเหลือ่มล�า้ทีท่าง

ภาครฐัตดิตามและประเมนิผลของนโยบายจะเน้นหลกัทีค่วามเหลือ่มล�า้ของ

รายได้ การศึกษาและสาธารณสุข ในขณะที่ความเหลื่อมล�้ามีมิติที่ค่อนข้าง

กว้าง และมีความหลากหลายของตัวชี้วัด 

 เพ่ือท่ีให้ภาครัฐสามารถประเมินและติดตามสถานการณ์ความ

ยากจนและความเหลื่อมล�้า ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล

และน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงความยากจนของคนไทย แยกตามปัจจัยและ



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

22

มิติต่างๆ อย่างไรก็ตามการติดตามในประเด็นที่หลากหลายยังมีลักษณะที่

กระจัดกระจาย และความเหล่ือมล�้าในแต่ละมิติมีทิศทางที่แตกต่างกัน  

งานวิจัยน้ีพยายามที่จะสร้างดัชนีที่น�าเสนอภาพรวมของความเหลื่อมล�้า 

โดยครอบคลุมมิติที่หลากหลายเพื่อให้นักวิจัยอื่นๆ สามารถประเมินการ

เปลี่ยนแปลง และผลของนโยบายความเหล่ือมล�้าต่อความเหลื่อมล�้าใน 

ภาพรวมได้

สศช. ติดตามความเหลื่อมล�้าหลากมิติ (สศช. 2560ก) ในประเด็น

ดังต่อไปนี้ (1) ความเหลื่อมล�้าของความมั่งคั่งในรูปของรายได้ บัญชีเงิน

ฝาก และที่ดิน (บัญชีเงินฝากและที่ดิน ในรายงานปี 2555) (2) ความ 

เหลื่อมล�้าในด้านการเข้าถึงบริการพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา (การเข้าถึง 

ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ในระดับภูมิภาค) สาธารณสุข (การเข้าถึง

ความเหลื่อมล�้าของการกระจายบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์)  

การเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม (เช่นเบี้ยยังชีพ) การเข้าถึงบริการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์มือถือ) (3) ความเหลื่อมล�้า

และความไม่เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรม (4) ความเหล่ือมล�้าและ

ความไม่เสมอภาคด้านเพศ รายงานของ สศช. ในปี 2555 พบความ 

เหล่ือมล�้าในประเด็นดังกล่าว โดยที่ความเหลื่อมล�้าด้านทรัพย์สิน ได้แก่ 

บัญชีเงินฝาก และที่ดินระหว่างกลุ่มคนที่รวยที่สุดและจนที่สุดค่อนข้างสูง

จากรายงานปี 2560 (สศช. 2560ข) พบว่าความเหลื่อมล�้าด้าน 

รายได้ของไทยในช่วง 30 ปีทีผ่่านมาดขีึน้เล็กน้อย อย่างไรกต็าม การส�ารวจ

เศรษฐกิจและสังคมมีปัญหาในการเก็บข้อมูลกลุ่มคนที่มีรายได้สูงซึ่งมี

จ�านวนน้อยกว่าความเป็นจริง Vanitcharearnthum (2018) ได้ใช้ข้อมูล 

ภาษีเงินได้ช่วยในการปรับรายได้ของกลุ ่มคนที่มีรายได้สูง พบว่าค่า

สมัประสิทธ์ิจีนีท่ีแก้ไขแล้วให้ค่าแนวโน้มของความเหลือ่มล�า้ทีแ่ย่ลง ในส่วน

ของภาครฐัมองเรือ่งความยากจนและความเหล่ือมล�า้ในประเดน็ทีค่่อนข้าง

ทับซ้อน ในประเด็นด้านความเหลื่อมล�้าจะค่อนข้างมุ่งเน้นไปด้านรายได้ 
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และทรัพย์สินทางการเงิน ตลอดจนการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น 

สาธารณสุข และการศึกษา ในรายงาน สศช. (2561) ได้อธิบายเป้าความ

เหลื่อมล�้าทางรายได้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินี ส่วนประเด็นอื่นๆ มอง 

เป้าหมายในแง่ของการลดความยากจนหรือขาดแคลน นอกจากนี้ในการ 

บรณูาการร่วมกันของภาครฐัผ่านระบบการบรหิารจดัการข้อมลูการพฒันา

คนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform –TPMAP) ก็

ยงัคงเน้นในเรือ่งของการลดความยากจนหรอืความขาดแคลน โดยมุง่ในมติิ

ต่างๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้และการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐ และน�าเสนอการวัดความยากจนหลากมิติ (multidimensional  

poverty index) อย่างไรก็ตาม ในแวดวงวิชาการเราทราบกันดีว่าประเด็น

ความยากจน และความเหลื่อมล�้า ถึงแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ก็เป็น

ประเด็นที่แตกต่างกัน และต้องการดัชนีที่แตกต่างกัน (McKnight, 2018)

 ความเหลื่อมล�้าของผลลัพธ์ (inequality of outcome) เช่น รายได้ 

มไิด้เป็นผลผลติของของความแตกต่างระหว่างความพยายามของแต่ละคน

เท่าน้ัน แต่เกิดจากความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่เหนือการควบคุม

ของแต่ละบุคคล เราเรียกว่าความเหล่ือมล�้าด้านโอกาส (inequality of  

opportunity) ดังนั้นการลดความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสผ่านนโยบายของรัฐ

จะช่วยให้คนที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือที่เขาต้องการ ในกรณีของ

ไทย ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) พูดถึง

ประเดน็ความเหลือ่มล�า้ด้านโอกาสของการศึกษา โดยใช้แนวคดิของ Barros 

et al (2008) นอกจากนี ้สศช. (2556) ได้ใช้แนวคดิดชันคีวามเหลือ่มล�า้ของ

โอกาส (Human Opportunity Index) ในการวัดการเข้าถึงการศึกษา และ

การรับเบี้ยยังชีพ

 ในแง่ของความเท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึง เราอาจจะ

พิจารณามิติต่อไปนี้ การศึกษา การสาธารณสุข แรงงาน และโครงสร้าง 

พืน้ฐาน (Yusuf, 2017) จากความเหลือ่มล�า้ทีม่มีติทิีห่ลากหลาย งานศกึษา
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เช่น Yusuf (2017) ได้สร้างดชันคีวามเหลือ่มล�า้หลายมติ ิโดยการใช้ค่าถ่วง 

น�า้หนกั และเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั Yalonetzky (2009) ได้

น�าเสนอแนวทางในการสร้างดัชนีความแตกต่าง (dissimilarity index) 

ส�าหรับวัดการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้าทางโอกาสหลายมิติ และ

ทดสอบทางสถิติ

 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความสนใจในแง่ของการสร้างดัชนีความ

เหลื่อมล�้าหลากมิติเป็นประเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจมากข้ึน Araar 

(2012) ได้น�าเสนอประเด็นทางทฤษฎีในการค�านวนดัชนีความเหลื่อมล�้า

หลากมิติ และทดลองค�านวณดัชนีดังกล่าวส�าหรับประเทศแคมารูน  

McKnight (2018) ได้พยายามน�าเสนอดัชนีความเหล่ือมล�้าซ่ึงครอบคลุม

รายได้และความอยูดี่กินดี และเช่ือมโยงค�าอธบิายการเปลีย่นแปลงของดชันี

กับนโยบายภาครัฐ Sevinc (2015) ได้น�าเสนอดัชนีความเหลื่อมล�้าหลาก

มิติ และประยุกต์กับข้อมูลการส�ารวจของสหราชอาณาจักร ในขณะที่ 

Rohde and Guest (2018) ได้น�าเสนอดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติ และ

ประยุกต์กับข้อมูลของสหรัฐอเมริกา เยอรมนีและออสเตรเลีย ในกรณีของ

ไทยดัชนีวัดที่พิจารณามิติที่หลากหลายเป็นเพียงมุมมองในแง่ของความ

ยากจน เช่น สศช. 2555 และ TPMAP ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยพยายามขยาย

ขอบเขตของงานศึกษาด้านความเหลื่อมล�้าของไทยไปในมุมมองหลากมิติ

และพัฒนาดัชนีหลากมิติตามแนวทางที่ได้อ้างถึงข้างต้น 

 



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

26

2. ทบทวนวรรณกรรม
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 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องทีผู่วิ้จยัได้ศกึษาในทีน่ีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 ส่วน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยากจนหลายมิติ (multidimen-

sional poverty index) และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความเหลือ่มล�า้หลายมติิ 

(multidimensional inequality index) 

2.1 ความยากจนหลายมิติ 

 ในช่วงหลังทศวรรษที่ 1970 ความสนใจเกี่ยวกับความยากจนใน

มุมมองที่นอกเหนือจากด้านรายได้เป็นที่สนใจของแวดวงวิชาการโดย

เฉพาะงานเชิงประจักษ์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวคิด Capability  

Approach และ Social inclusion approach งานวิจัยจ�านวนมากพยายาม

เสนอวิธีการในการพิจารณาความยากจนหลากมิติ โดยที่วิธีการในการ

พิจารณาความเหลื่อมล�้าหลากมิติ ได้แก่ วิธีการ dashboard, การสร้าง  

composite index, แผนภาพ Vann diagram, dominance approach,  
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วิธีการทางสถิติ และ Axiomatic approach ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถแบ่ง

ออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ การสร้างดัชนีจากข้อมูลตัวชี้วัดรวมแต่ละมิติ ซึ่ง

วิธีการดังกล่าวไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างมิติ กับกลุ่มที่สองใช้ข้อมูล 

ชุดเดียวกันและพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละมิต1ิ 

 วิธีการแสดง dashboard เป็นการน�าเสนอความยากจนในแต่ละ

มิติแบบแบ่งแยกกัน โดยไม่ได้ระบุน�้าหนักความส�าคัญกับมิติต่างๆ อย่าง

ชัดเจน ในขณะเดียวกันไม่สามารถที่จะระบุคนจนหลากมิติได้ ส่วน  

composite index ให้ค่าน�้าหนักที่สะท้อนแต่ละมิติ แต่ก็มิได้พิจารณา 

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ

 วธีิการท่ีเหลือ ผูวิ้จยัพยายามน�าเสนอวิธกีารในการพจิารณาความ

สมัพันธ์ระหว่างมิต ิเริม่จากการแผนภาพ Vann diagram ซึง่พจิารณาความ

ขาดแคลนที่เกิดขึ้นในมิติที่มีความคาบเกี่ยวกัน ตัวอย่างเช่น Atkinson et 

al (2010) ใช้แผนภาพ Vann ในการน�าเสนอความยากจนด้านรายได้  

การขาดแคลนวัตถุ และการว่างงาน

 เครือ่งมอืทางสถติถิกูน�ามาใช้ในการสร้างดชันคีวามยากจนหลาก

มิติ ได้แก่ Principal component analysis, multiple correspondence 

analysis, cluster analysis และ factor analysis โดยที่เครื่องมือเหล่านี้ได้

ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละมิติในการระบุว่าใครเป็นคนจน  

การสร้างค่าน�้าหนัก การสร้างคะแนนระบุคนจน และสร้างตัวชี้วัดความ

ยากจนระดับประเทศ

 ส่วน Axiomatic approach เป็นการสร้างดัชนีความยากจนหลาก

มติจิากพืน้ฐานโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (axioms) ซึง่เป็นวธิกีารทีส่ามารถ

ท�านายได้ด้วยแนวทางคณิตศาสตร์ Alkire and Foster (2013) ได้น�าเสนอ

วิธีการในการแปลงตัวชี้วัดเป็นตัวดัชนีที่สอดคล้องกับ axiom โดยใช้  

property of ordinality

1 รายละเอียดของแต่ละวิธีสามารถอ่านได้จาก Alkire et al (2015)
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 งานศึกษาเชิงประจักษ์ส่วนมากใช้งานแนวทางที่น�าเสนอโดย 

Alkire and Foster (2013) Oxford Poverty & Human Development  

Initiative (OPHI) มาใช้การพฒันาดชันคีวามยากจนหลายมติริะดบัประเทศ 

ซึ่งปรากฏในตารางต่อไปนี้

6 
 

งานศึกษา ประเทศ มิต ิ

Batana (2008) Sub-Saharan African countries การศึกษา (Ed), 
สาธารณสุข (H), มาตรฐาน
ความเป็นอยู ่(L), Empower

Bellani (2013) European countries เศรษฐกิจ (Ec), L 

Alkire and Seth (2013) India Ed, H, L 
Alkire and Santos  
(2013/14) 

Developing countries Ed, H, L 

Alkire, Conconi and  Seth 
(2014) 

หลายประเทศ Ed, H, L 

Whelan, Nolan and 
Maître (2014) 

European countries Ec, H, L 

Sial, Noreen and Awan 
(2015) 

Pakistan Ec, Ed, H, L 

Díaz and Iliopoulos 
(2016)  

Paraguay Ed, H, L 

Shifa and Leibbrandt 
(2017)  

Kenya and Zambia Ed, H, L 

Ogutu and Qaim (2019)  Kenya Ec, Ed, H, L 

Seth and Sabina Alkire 
(2014) 

India and Haiti Ed, H, L 

Alkire and Foster (2011) US Ec, Ed, H 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วจิัย 
 
ในกรณีของไทย สศช. ได้นําแนวคิดของ Oxford Poverty & Human Development Initiative 

(OPHI) มาใช้การพัฒนาดัชนีวัดความยากจนหลายมิต ิ(MPI) โดยใน สศช. (2557) ได้ทดลองคํานวณ MPI 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย

 ในกรณีของไทย สศช. ได้น�าแนวคิดของ Oxford Poverty &  

Human Development Initiative (OPHI) มาใช้การพัฒนาดัชนีวัดความ

งานศึกษา ประเทศ มิติ
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ยากจนหลายมิติ (MPI) โดยใน สศช. (2557) ได้ทดลองค�านวณ MPI กรณี

ศกึษากลุม่ผูส้งูอาย ุโดยใช้ข้อมลูจาก SES โดยพจิารณาองค์ประกอบ 4 มติิ 

ได้แก่ ด้านสุขภาพ (การช่วยเหลือตนเอง, การได้รบัสวสัดกิารของผูส้งูอาย)ุ 

สถานะทางเศรษฐกิจ (ด้านรายจ่าย, ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย, ดัชนี

ทรัพย์สิน, เบี้ยผู้สูงอายุ) การศึกษา (การส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ) และ

ความเป็นอยู ่(ไฟฟ้า, ห้องน�า้, น�า้ดืม่, น�า้ใช้, เช้ือเพลิงทีใ่ช้ปรุงอาหาร, สภาพ

ทีอ่ยูอ่าศยั) โดยให้น�า้หนกัแต่ละมติเิท่าๆ กัน นอกจากนีไ้ด้ทดลองใช้ cut-off 

ที่แตกต่างกัน เช่น 10%, 15% และ 20%

 OPHI (2019b) ได้พัฒนา MPI ส�าหรับเด็ก โดยใช้ข้อมูลจากการ

ส�ารวจ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) ซึ่งด�าเนินการโดย 

UNICEF พิจารณาตวัช้ีวัดใน 4 มติ ิได้แก่ การศกึษา (การเรยีนรู)้ สวสัดกิาร

เดก็ (การคุ้มครองเดก็, สภาพความเป็นอยู)่ มาตรฐานความเป็นอยู ่(สภาพ

ทีอ่ยู่อาศยั, เชือ้เพลิงท�าอาหาร, ทรพัย์สนิ, บญัชีธนาคาร และน�า้ดืม่สะอาด) 

และสุขภาพ (โภชนาการ, การป้องกันสุขภาพ) โดยใช้เกณฑ์การขัดสนที่ 

25% ในขณะที่รายงานเปรียบเทียบระดับโลกซึ่งใช้ตัวช้ีวัดที่คล้ายคลึงกัน 

OPHI (2019a, 2017) พิจารณาความยากจนใน 3 มิติ ได้แก่ การศึกษา 

(จ�านวนปีการศกึษาพืน้ฐาน, การเข้าถงึโรงเรยีนของเดก็) สขุภาพ (การตาย

ของเด็กแรกเกิด, โภชนาการ) และมาตรฐานการด�ารงชพี (การเข้าถึงไฟฟ้า, 

สุขาภิบาลที่ดี, การเข้าถึงน�้าดื่มที่ถูกสุขอนามัย, เช้ือเพลิงท�าอาหาร และ

การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

 โครงการ TPMAP ใช้ข้อมลูจากการส�ารวจความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน 

(จปฐ.) ในการค�านวณดัชนีความยากจนหลายมิติ ซึ่งพิจารณา 5 มิติ ได้แก่ 

สุขภาพ (น�้าหนักแรกเกิดเด็ก, กินอาหารถูกสุขลักษณะ, มีการใช้ยาเพื่อ

บ�าบัดอาการเจ็บป่วย, ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ) ความเป็นอยู่ (ความ

มัง่คงในทีอ่ยูอ่าศยั, มนี�า้สะอาด, มนี�า้ใช้เพยีงพอ, ครวัเรอืนถกูสขุลกัษณะ) 

การศึกษา (เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการเตรียมความพร้อม, เด็กอายุ 6-14 ปี
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ได้รับการศึกษาภาคบังคับ, เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4, คนอายุ 

15-59 ปี อ่าน เขียนและคิดเลขได้) รายได้ (คนอายุ 15-59 ปีมีรายได้,  

คนอายุ 60 ปีข้ึนไปมีรายได้, รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน) และการเข้าถึง

บริการรัฐ (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการได้รับการดูแล)

2.2 ความเหลื่อมล�้าหลายมิติ

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความกินดีอยู่ดีหลายมิติ มักจะเน้น

ไปท่ีความยากจนหลากมติ ิในขณะทีง่านวิจยัเกีย่วความเหลือ่มล�า้หลากมติิ

เริม่มีการศกึษาและประยกุต์ใช้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ดงัแสดงได้จากตาราง

ต่อไปนี้
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ที่มา: ปรับจาก Glassman (2019)

 เราจะพบว่ามิติที่เป็นที่สนใจส่วนมากค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกัน 

โดยทีน่อกจากความเหล่ือมล�า้ด้านรายได้ซ่ึงเป็นตวัชีว้ดัทีห่น่วยงานในแต่ละ

ประเทศสนใจ มิติด้านการศึกษาและสาธารณสุขก็เป็นมิติที่ถูกน�ามาผนวก

ในการสร้างตวัชีว้ดัความเหล่ือมล�า้หลากมติ ิข้อจ�ากัดเกีย่วกบัมติทิีพ่จิารณา

มักเกิดจากข้อจ�ากัดด้านข้อมูล 

 ตัวชี้วัดในแต่ละมิติจะได้รับการแปลงค่า ซึ่งมีอยู่สองแนวทาง คือ 

(1) การหารด้วยค่าเฉลี่ย  (2) การลบด้วยค่าต�่าสุดแล้วหารด้วย range 

 การให้น�้าหนักกับแต่ละมิติ บทความส่วนมากให้ค่าน�้าหนักที่เท่า

กัน ในขณะที่บางบทความ เช่น Maasoumi and Nickelsburg (1988), 

Rohde and Guest (2013, 2017) ใช้ค่าน�้าหนักที่แตกต่างกัน 

 ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล�้าจะมีสองทางเลือก คือ (1) 

Generalized entropy (Atkinson) และ (2) Gini
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3. วิธีการศึกษา
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แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้าหลากมิติ

 ข ้อเสนอเก่ียวกับการสร ้างดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติ  

(Multidimensional inequality) ได้ถูกน�าเสนอโดย Maasoumi (1986) 

อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางทฤษฎี ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว

ยงัไม่ได้ถกูน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย อนัเนือ่งมาจากข้อจ�ากดัของของตวัวดั

ทีถ่กูน�าเสนอและข้อมลู อย่างไรกต็ามในช่วงสบิปีทีผ่่านมา งานวจิยัจ�านวน

มากเริ่มพยายามที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจากข้อเสนอ 

ของ Sen และ Stiglitz ที่เน้นย�้ากับแวดวงวิชาการว่าการพิจารณาความ

เหลื่อมล�้าของความอยู่ดีกินดี จ�าเป็นต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ นอกจาก

ด้านรายได้

 การสร้างดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติมีพื้นฐานจากทฤษฎีความ

เหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิ ในแง่ตวัวดัต่างๆ เช่น Gini, Theil index, Atkinson 

index โดยที่รูปแบบของดัชนีความเหล่ือมล�้าหลากมิติจะใช้ขั้นตอนสอง 
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ขั้นตอนในการสร้างตัวชี้วัด ได้แก่ การเลือกมิติที่จะพิจารณา และประมาณ

ค่าความเหลื่อมล�้าโดยใช้แนวคิดจาการวัดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ 

โดยที่แนวทางหลักๆ สองกลุ่มที่ใช้คือวิธีการของ Maasoumi และวิธีการ

ของ Atkinson-Sen-Kolm

แนวทางของ Maasoumi

 Maasoumi (1986) ได้เสนอการสร้างตัววัดความเหลื่อมล�้าหลาก

มติจิากวธีิการของ Theil และ Atkinson โดยในขัน้ตอนทีห่นึง่ จะระบฟัุงก์ชนั

อยูด่กิีนดี (Well-being function) 

11 
 

การสร้างดัชนคีวามเหลื่อมล้าํหลากมิตมิีพื้นฐานจากทฤษฎีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิ ในแง่ตัววัดตา่ง ๆ เช่น 

Gini, Theil index, Atkinson index) โดยที่รูปแบบของดัชนคีวามเหลือ่มล้ําหลากมติจิะใช้ข้ันตอนสองขั้นตอนใน

การสร้างตัวชี้วัด ได้แก่การเลอืกมิติที่จะพิจารณา และประมาณค่าความเหลื่อมล้ําโดยใช้แนวคดิจาการวัดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยที่แนวทางหลักๆ สองกลุม่ที่ใช้คอืวิธีการของ Maasoumi และวิธีการของ Atkinson-

Sen-Kolm 

 
แนวทางของ Maasoumi 
 
Maasoumi (1986) ได้เสนอการสร้างตัววัดความเหล่ือมล้าํหลากมิติจากวิธีการของ Theil และ Atkinson โดยใน

ข้ันตอนที่หนึ่ง จะระบุฟังก์ชันอยู่ดีกินด ี(Well-being function) Si ซึ่งรวมทุกมติิเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาตัวชี้วดั

มิติที ่j=1,2,…,m และครัวเรือนที ่i = 1,2,…,n ซึ่งใช้สญัลกัษณ์ ��� และสามารถสร้างเมทริกซ ์ � � ����� 
เราสามารถคํานวณการแจกแจงระหว่างครัวเรือนได้ด้วย 
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โดยท่ี �� น้ําหนัก, �� คอืความอยู่ดีกินดีของ i และ � ค่าสัมประสิทธ์ิการทดแทนระหว่างมิต ิ 

ฟังก์ชัน D ทําให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างการแจกแจงจากข้อมูลกับการแจกแจง

แบบ uniform ซึ่งสะท้อนการกระจายที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างระหว่าง entropy ของการแจก

แจงทั้งสองจะเป็นตัววัดความไม่เท่าเทียม เราสามารถคํานวณความเหลื่อมล้ําหลากมติิได้จากสมการ 
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 ซึง่รวมทกุมติเิข้าด้วยกนั โดยพจิารณา

ตัวชี้วัดมิติที่ j=1,2,…,m และครัวเรือนที่ i = 1,2,…,n ซึ่งใช้สัญลักษณ์ 
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ข้ันตอนที่หนึ่ง จะระบุฟังก์ชันอยู่ดีกินด ี(Well-being function) Si ซึ่งรวมทุกมติิเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาตัวชี้วดั

มิติที ่j=1,2,…,m และครัวเรือนที ่i = 1,2,…,n ซึ่งใช้สญัลกัษณ์ ��� และสามารถสร้างเมทริกซ ์ � � ����� 
เราสามารถคํานวณการแจกแจงระหว่างครัวเรือนได้ด้วย 
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แบบ uniform ซึ่งสะท้อนการกระจายที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างระหว่าง entropy ของการแจก

แจงทั้งสองจะเป็นตัววัดความไม่เท่าเทียม เราสามารถคํานวณความเหลื่อมล้ําหลากมติิได้จากสมการ 
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และสามารถสร้างเมทริกซ์ 
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แจงท้ังสองจะเป็นตัววัดความไม่เท่าเทียม เราสามารถคํานวณความเหลื่อมล้ําหลากมติิได้จากสมการ 

����� � �∑ �� ����
∗
���

��� � �� ���� � ������   กรณี � � ���� 

 เราสามารถค�านวณการแจกแจง

ระหว่างครัวเรือนได้ด้วย

โดยที่ 
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Gini, Theil index, Atkinson index) โดยที่รูปแบบของดัชนคีวามเหลือ่มล้ําหลากมติจิะใช้ข้ันตอนสองขั้นตอนใน

การสร้างตัวชี้วัด ได้แก่การเลอืกมติิที่จะพิจารณา และประมาณค่าความเหลื่อมล้ําโดยใช้แนวคดิจาการวัดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยที่แนวทางหลักๆ สองกลุม่ที่ใช้คอืวิธีการของ Maasoumi และวิธีการของ Atkinson-

Sen-Kolm 

 
แนวทางของ Maasoumi 
 
Maasoumi (1986) ได้เสนอการสร้างตัววัดความเหล่ือมล้าํหลากมิติจากวิธีการของ Theil และ Atkinson โดยใน

ข้ันตอนที่หนึ่ง จะระบุฟังก์ชันอยู่ดีกินด ี(Well-being function) Si ซึ่งรวมทุกมติิเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาตัวชี้วดั

มิติที ่j=1,2,…,m และครัวเรือนที ่i = 1,2,…,n ซึ่งใช้สญัลกัษณ์ ��� และสามารถสร้างเมทริกซ ์ � � ����� 
เราสามารถคํานวณการแจกแจงระหว่างครัวเรือนได้ด้วย 
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โดยท่ี �� น้ําหนัก, �� คอืความอยู่ดีกินดีของ i และ � ค่าสัมประสิทธ์ิการทดแทนระหว่างมิต ิ 

ฟังก์ชัน D ทําให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างการแจกแจงจากข้อมูลกับการแจกแจง

แบบ uniform ซึ่งสะท้อนการกระจายที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างระหว่าง entropy ของการแจก

แจงท้ังสองจะเป็นตัววัดความไม่เท่าเทียม เราสามารถคํานวณความเหลื่อมล้ําหลากมติิได้จากสมการ 
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ทดแทนระหว่างมิติ 

 ฟังก์ชัน D ท�าให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
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โดยท่ี � คือระดบัการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of inequality aversion) , �� คือสดัส่วนของ
ประชากรในกลุ่มที่ i และ ��∗ � ∑�� 

ถ้า � � � เราจะได ้Theil’s first index ����� � �∑ ��∗ log ���
∗
���

����  และถ้า � � ��  จะได ้

Theil’s second index ����� � �∑ �� log �����∗�
����  

 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นทางมาจากงานวิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm 

(1976a, b) ได้ถูกนํามาพัฒนาเพื่อพิจารณาความเหลื่อมลํ้าหลากมิตโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พัฒนาดัชนคีวาม

เหลื่อมล้ําหลากมิตใินรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์ (absolute) Tsui สมมตุใิห้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคม

เป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล  

 

 

กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมลํ้าหลากมติิสามารถดําเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หน่ึง เป็น

การสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้าํสําหรับแตล่ะมิติ แล้วจริงค่อยรวมดัชนทีุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของแนวทางน้ีคือ 

Multidimensional Gini Index ซึ่งนําเสนอโดย Gajdos and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบทีส่อง คอืการ

รวมมิตติ่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วค่อยสร้างดชันีวัดความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Decancq and Lugo (2012) 

เสนอว่าเป็นแนวทางทีด่ีกว่า เน่ืองจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมติ ิซึ่งในการศึกษานี้จะใชแ้นวทาง

ดังกล่าว 

 
 
การวเิคราะห์ความเหลื่อมล้าํหลายมิติ 

 คือระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of  
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Gini, Theil index, Atkinson index) โดยที่รูปแบบของดัชนคีวามเหลือ่มล้ําหลากมติจิะใช้ข้ันตอนสองขั้นตอนใน

การสร้างตัวชี้วัด ได้แก่การเลอืกมติิที่จะพิจารณา และประมาณค่าความเหลื่อมล้ําโดยใช้แนวคดิจาการวัดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยที่แนวทางหลักๆ สองกลุม่ที่ใช้คอืวิธีการของ Maasoumi และวิธีการของ Atkinson-

Sen-Kolm 

 
แนวทางของ Maasoumi 
 
Maasoumi (1986) ได้เสนอการสร้างตัววัดความเหล่ือมล้าํหลากมิติจากวิธีการของ Theil และ Atkinson โดยใน

ข้ันตอนที่หนึ่ง จะระบุฟังก์ชันอยู่ดีกินด ี(Well-being function) Si ซึ่งรวมทุกมติิเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาตัวชี้วดั

มิติที ่j=1,2,…,m และครัวเรือนที ่i = 1,2,…,n ซึ่งใช้สญัลกัษณ์ ��� และสามารถสร้างเมทริกซ ์ � � ����� 
เราสามารถคํานวณการแจกแจงระหว่างครัวเรือนได้ด้วย 

����� ���� ����
�

���
���� �� ������

�
� �� ���� � ��

�

���
� 

โดยท่ี �� น้ําหนัก, �� คอืความอยู่ดีกินดีของ i และ � ค่าสัมประสิทธ์ิการทดแทนระหว่างมิต ิ 

ฟังก์ชัน D ทําให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแจกแจงจากข้อมูลกับการแจกแจง

แบบ uniform ซึ่งสะท้อนการกระจายที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างระหว่าง entropy ของการแจก

แจงทั้งสองจะเป็นตัววัดความไม่เท่าเทียม เราสามารถคํานวณความเหลื่อมล้ําหลากมติิได้จากสมการ 

����� � �∑ �� ����
∗
���

��� � �� ���� � ������   กรณี � � ���� 
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โดยท่ี � คือระดบัการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of inequality aversion) , �� คือสดัส่วนของ
ประชากรในกลุ่มที่ i และ ��∗ � ∑�� 

ถ้า � � � เราจะได ้Theil’s first index ����� � �∑ ��∗ log ���
∗
���

����  และถ้า � � ��  จะได ้

Theil’s second index ����� � �∑ �� log �����∗�
����  

 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นทางมาจากงานวิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm 

(1976a, b) ได้ถูกนํามาพัฒนาเพื่อพิจารณาความเหลื่อมลํ้าหลากมิตโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พัฒนาดัชนคีวาม

เหลื่อมล้ําหลากมิตใินรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์ (absolute) Tsui สมมตุใิห้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคม

เป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล  

 

 

กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมลํ้าหลากมติิสามารถดําเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หน่ึง เป็น

การสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้าํสําหรับแตล่ะมิติ แล้วจริงค่อยรวมดัชนทีุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของแนวทางน้ีคือ 

Multidimensional Gini Index ซึ่งนําเสนอโดย Gajdos and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบทีส่อง คอืการ

รวมมิตติ่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วค่อยสร้างดชันีวัดความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Decancq and Lugo (2012) 

เสนอว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่า เน่ืองจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมติ ิซึ่งในการศึกษานี้จะใชแ้นวทาง

ดังกล่าว 

 
 
การวเิคราะห์ความเหลือ่มล้าํหลายมิติ 

 ถ้า 
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โดยท่ี � คือระดบัการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of inequality aversion) , �� คือสดัส่วนของ
ประชากรในกลุ่มที่ i และ ��∗ � ∑�� 

ถ้า � � � เราจะได ้Theil’s first index ����� � �∑ ��∗ log ���
∗
���

����  และถ้า � � ��  จะได ้

Theil’s second index ����� � �∑ �� log �����∗�
����  

 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นทางมาจากงานวิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm 

(1976a, b) ได้ถูกนํามาพัฒนาเพื่อพิจารณาความเหลื่อมลํ้าหลากมิตโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พัฒนาดัชนคีวาม

เหลื่อมล้ําหลากมิตใินรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์ (absolute) Tsui สมมตุใิห้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคม

เป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล  

 

 

กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมลํ้าหลากมติิสามารถดําเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หน่ึง เป็น

การสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้าํสําหรับแตล่ะมิติ แล้วจริงค่อยรวมดัชนทีุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของแนวทางน้ีคือ 

Multidimensional Gini Index ซึ่งนําเสนอโดย Gajdos and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบทีส่อง คอืการ

รวมมิตติ่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วค่อยสร้างดชันีวัดความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Decancq and Lugo (2012) 

เสนอว่าเป็นแนวทางทีด่ีกว่า เน่ืองจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมติ ิซึ่งในการศึกษานี้จะใชแ้นวทาง

ดังกล่าว 

 
 
การวเิคราะห์ความเหลื่อมล้าํหลายมิติ 

=0 เราจะได้ Theil’s first index 

12 
 

โดยท่ี � คือระดบัการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of inequality aversion) , �� คือสดัส่วนของ
ประชากรในกลุ่มที่ i และ ��∗ � ∑�� 

ถ้า � � � เราจะได ้Theil’s first index ����� � �∑ ��∗ log ���
∗
���

����  และถ้า � � ��  จะได ้

Theil’s second index ����� � �∑ �� log �����∗�
����  

 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นทางมาจากงานวิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm 

(1976a, b) ได้ถูกนํามาพัฒนาเพื่อพิจารณาความเหลื่อมลํ้าหลากมิตโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พัฒนาดัชนคีวาม

เหลื่อมล้ําหลากมิตใินรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์ (absolute) Tsui สมมตุใิห้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคม

เป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล  

 

 

กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมลํ้าหลากมติิสามารถดําเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หน่ึง เป็น

การสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้าํสําหรับแตล่ะมิติ แล้วจริงค่อยรวมดัชนทีุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของแนวทางน้ีคือ 

Multidimensional Gini Index ซึ่งนําเสนอโดย Gajdos and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบทีส่อง คอืการ

รวมมิตติ่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วค่อยสร้างดชันีวัดความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Decancq and Lugo (2012) 

เสนอว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่า เน่ืองจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมติ ิซึ่งในการศึกษานี้จะใชแ้นวทาง

ดังกล่าว 

 
 
การวเิคราะห์ความเหลื่อมล้าํหลายมิติ 

และถ้า 
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โดยท่ี � คือระดบัการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of inequality aversion) , �� คือสดัส่วนของ
ประชากรในกลุ่มที่ i และ ��∗ � ∑�� 

ถ้า � � � เราจะได ้Theil’s first index ����� � �∑ ��∗ log ���
∗
���

����  และถ้า � � ��  จะได ้

Theil’s second index ����� � �∑ �� log �����∗�
����  

 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นทางมาจากงานวิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm 

(1976a, b) ได้ถูกนํามาพัฒนาเพื่อพิจารณาความเหลื่อมลํ้าหลากมิตโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พัฒนาดัชนคีวาม

เหลื่อมล้ําหลากมิตใินรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์ (absolute) Tsui สมมตุใิห้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคม

เป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล  

 

 

กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมลํ้าหลากมติิสามารถดําเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หน่ึง เป็น

การสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้าํสําหรับแตล่ะมิติ แล้วจริงค่อยรวมดัชนทีุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของแนวทางน้ีคือ 

Multidimensional Gini Index ซึ่งนําเสนอโดย Gajdos and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบทีส่อง คอืการ

รวมมิตติ่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วค่อยสร้างดชันีวัดความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Decancq and Lugo (2012) 

เสนอว่าเป็นแนวทางทีด่ีกว่า เน่ืองจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมติ ิซึ่งในการศึกษานี้จะใชแ้นวทาง

ดังกล่าว 

 
 
การวเิคราะห์ความเหลื่อมล้าํหลายมิติ 

=-1 จะได้ Theil’s second index 
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โดยท่ี � คือระดบัการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกัน (degree of inequality aversion) , �� คือสดัส่วนของ
ประชากรในกลุ่มที่ i และ ��∗ � ∑�� 

ถ้า � � � เราจะได ้Theil’s first index ����� � �∑ ��∗ log ���
∗
���

����  และถ้า � � ��  จะได ้

Theil’s second index ����� � �∑ �� log �����∗�
����  

 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen 
แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นทางมาจากงานวิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm 

(1976a, b) ได้ถูกนํามาพัฒนาเพื่อพิจารณาความเหลื่อมลํ้าหลากมิตโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พัฒนาดัชนคีวาม

เหลื่อมล้ําหลากมิตใินรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์ (absolute) Tsui สมมตุใิห้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคม

เป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล  

 

 

กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมลํ้าหลากมติิสามารถดําเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หน่ึง เป็น

การสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้าํสําหรับแตล่ะมิติ แล้วจริงค่อยรวมดัชนทีุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของแนวทางน้ีคือ 

Multidimensional Gini Index ซึ่งนําเสนอโดย Gajdos and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบทีส่อง คอืการ

รวมมิตติ่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วค่อยสร้างดชันีวัดความเหลื่อมล้ํา ซึ่ง Decancq and Lugo (2012) 

เสนอว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่า เน่ืองจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละมติ ิซึ่งในการศึกษานี้จะใชแ้นวทาง

ดังกล่าว 

 
 
การวเิคราะห์ความเหลื่อมล้าํหลายมิติ 

แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen

 แนวทางของ Atkinson-Kolm-Sen (AKS) มีพื้นฐานมาจากงาน

วิจัย Atkinson (1970), Sen (1973) และ Kolm (1976a, b) ได้ถูกน�ามา

พฒันาเพ่ือพิจารณาความเหล่ือมล�า้หลากมติโิดย Tsui (1995) ซึง่ได้พฒันา

ดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติในรูปสัมพัทธ์ (relative) และสัมบูรณ์  

(absolute) Tsui สมมติให้ฟังก์ชันสวัสดิการของสังคมเป็นผลรวมของ

อรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคล 

 กระบวนการในการสร้างดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติสามารถ

ด�าเนินการได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง เป็นการสร้างดัชนีความ 

เหลื่อมล�้าส�าหรับแต่ละมิติ แล้วจึงค่อยรวมดัชนีทุกมิติเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง

ของแนวทางนี้ คือ Multidimensional Gini Index ซึ่งน�าเสนอโดย Gajdos 

and Weymark (2005) ในขณะที่รูปแบบที่สอง คือ การรวมมิติต่างๆ ของ

แต่ละบคุคลเข้าด้วยกนั แล้วค่อยสร้างดชันวีดัความเหลือ่มล�า้ ซึง่ Decancq 

and Lugo (2012) เสนอว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่า เนื่องจากพิจารณาความ

สัมพันธ์ระหว่างแต่ละมิติ ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้แนวทางดังกล่าว

การวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้าหลายมิติ

 ในที่นี้ผู้วิจัยจะใช้แนวทางที่สองซึ่งค�านวณระดับความส�าเร็จของ

แต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนีความอยู่ดีกินดีของแต่ละคน แล้วในข้ันที่สองก็

ค�านวณความเหลื่อมล�้าโดยใช้ Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายขั้นตอนทั้งสองขั้น

ดังต่อไปนี้

 เนื่องจากตัวชี้วัดในแต่ละมิติมีหน่วยที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจะ



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

38

ปรับค่าของแต่ละคนโดยใช้สูตรดังนี้

 ดัชนีที่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต�่าสุด)/(ค่าสูงสุด – ค่าต�่าสุด)

 รปูแบบสมการทีใ่ช้รวมดชันคีวามเหล่ือมล�า้หลากมติขิองครวัเรอืน

ที่ 

13 
 

 
ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน

ดังตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากตัวชี้วดัในแตล่ะมติิมหีน่วยที่แตกตา่งกัน ดังน้ัน เราจะปรับค่าของแต่ละคนโดยใชสู้ตรดังน้ี 

ดัชนทีี่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต่ําสดุ)/ (ค่าสูงสุด – ค่าต่าํสุด) 

รูปแบบสมการที่ใชร้วมดชันีความเหลื่อมล้ําหลากมิตขิองครัวเรือนที ่� สามารถแสดงไดด้ังน้ี 

�� � ��������
�

�
���

 

�� � ∏ ���������  หาก � � � 

 

โดยท่ี ��� ดัชนีท่ีปรับสเกลของครัวเรือนที ่� ในมิติที ่� , ��  คอืค่าน้ําหนักของมิติที ่� และ �  คือระดับของ

การทดแทนกันของมติิต่าง ๆ หากค่า � มีคา่ต่ําแสดงว่ามิติต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ีค่าดัชนีที่ดีข้ึนของตัว

แปรใดตัวแปรหนึ่ง มิไดส้่งผลให้ดชันีรวมดีข้ึนมากนัก หลังจากน้ัน เราจะนํา �� ไปคํานวณค่าสัมประสทิธ์ิจีนี 

 

4. ขอ้มูล 
 

ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล้ําในมติิต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้ําหลายมิติ 

ผู้วิจัยใชข้้อมูลจากการสํารวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยท่ีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่  

 สามารถแสดงได้ดังนี้

โดยที่ 

13 
 

 
ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน

ดังตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากตัวชี้วดัในแตล่ะมติิมหีน่วยที่แตกตา่งกัน ดังน้ัน เราจะปรับค่าของแต่ละคนโดยใชสู้ตรดังน้ี 

ดัชนทีี่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต่ําสดุ)/ (ค่าสูงสุด – ค่าต่าํสุด) 

รูปแบบสมการที่ใชร้วมดชันีความเหลื่อมล้ําหลากมิตขิองครัวเรือนที ่� สามารถแสดงไดด้ังน้ี 

�� � ��������
�

�
���

 

�� � ∏ ���������  หาก � � � 

 

โดยท่ี ��� ดัชนีท่ีปรับสเกลของครัวเรือนที ่� ในมิติที ่� , ��  คอืค่าน้ําหนักของมิติที ่� และ �  คือระดับของ

การทดแทนกันของมติิต่าง ๆ หากค่า � มีคา่ต่ําแสดงว่ามิติต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ีค่าดัชนีที่ดีข้ึนของตัว

แปรใดตัวแปรหนึ่ง มิไดส้่งผลให้ดชันีรวมดีข้ึนมากนัก หลังจากนั้น เราจะนํา �� ไปคํานวณค่าสัมประสทิธ์ิจีนี 

 

4. ขอ้มูล 
 

ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล้ําในมติิต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้ําหลายมิติ 

ผู้วิจัยใชข้้อมูลจากการสํารวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยท่ีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่  

 ดัชนีที่ปรับสเกลของครัวเรือนที่ j ในมิติที่ 

13 
 

 
ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน

ดังตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากตัวชี้วดัในแตล่ะมิติมหีน่วยที่แตกตา่งกัน ดังน้ัน เราจะปรับค่าของแต่ละคนโดยใชสู้ตรดังน้ี 

ดัชนทีี่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต่ําสดุ)/ (ค่าสูงสุด – ค่าต่าํสุด) 

รูปแบบสมการที่ใชร้วมดชันีความเหลื่อมล้ําหลากมิตขิองครัวเรือนที ่� สามารถแสดงไดด้ังน้ี 

�� � ��������
�

�
���

 

�� � ∏ ���������  หาก � � � 

 

โดยท่ี ��� ดัชนีท่ีปรับสเกลของครัวเรือนที ่� ในมิติที ่� , ��  คอืค่าน้ําหนักของมิติที ่� และ �  คือระดับของ

การทดแทนกนัของมติิต่าง ๆ หากค่า � มีคา่ต่ําแสดงว่ามิติต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ีค่าดัชนีที่ดีข้ึนของตัว

แปรใดตัวแปรหนึ่ง มิไดส้่งผลให้ดชันีรวมดีข้ึนมากนัก หลังจากนั้น เราจะนํา �� ไปคํานวณค่าสัมประสทิธ์ิจีนี 

 

4. ขอ้มูล 
 

ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล้ําในมติิต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้ําหลายมิติ 

ผู้วิจัยใชข้้อมูลจากการสํารวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยท่ีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่  

 , 

13 
 

 
ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน

ดังตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากตัวชี้วดัในแตล่ะมิติมหีน่วยที่แตกตา่งกัน ดังน้ัน เราจะปรับค่าของแต่ละคนโดยใชสู้ตรดังน้ี 

ดัชนทีี่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต่ําสดุ)/ (ค่าสูงสุด – ค่าต่าํสุด) 

รูปแบบสมการท่ีใชร้วมดชันีความเหลื่อมล้ําหลากมิตขิองครัวเรือนที ่� สามารถแสดงไดด้ังน้ี 

�� � ��������
�

�
���

 

�� � ∏ ���������  หาก � � � 

 

โดยท่ี ��� ดัชนีท่ีปรับสเกลของครัวเรือนที ่� ในมิติที ่� , ��  คอืค่าน้ําหนักของมิติที ่� และ �  คือระดับของ

การทดแทนกนัของมติิต่าง ๆ หากค่า � มีคา่ต่ําแสดงว่ามิติต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ีค่าดัชนีที่ดีข้ึนของตัว

แปรใดตัวแปรหนึ่ง มิไดส้่งผลให้ดชันีรวมดีข้ึนมากนัก หลังจากนั้น เราจะนํา �� ไปคํานวณค่าสัมประสทิธ์ิจีนี 

 

4. ขอ้มูล 
 

ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล้ําในมติิต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้ําหลายมิติ 

ผู้วิจัยใชข้้อมูลจากการสํารวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยท่ีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่  

 คือค่าน�้าหนัก

ของมิติที่ 

13 
 

 
ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน

ดังตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากตัวชี้วดัในแตล่ะมติิมหีน่วยที่แตกตา่งกัน ดังน้ัน เราจะปรับค่าของแต่ละคนโดยใชสู้ตรดังน้ี 

ดัชนทีี่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต่ําสดุ)/ (ค่าสูงสุด – ค่าต่าํสุด) 

รูปแบบสมการที่ใชร้วมดัชนีความเหลื่อมล้ําหลากมิตขิองครัวเรือนที ่� สามารถแสดงไดด้ังน้ี 

�� � ��������
�

�
���

 

�� � ∏ ���������  หาก � � � 

 

โดยท่ี ��� ดัชนีท่ีปรับสเกลของครัวเรือนที ่� ในมิติที ่� , ��  คอืค่าน้ําหนักของมิติที ่� และ �  คือระดับของ

การทดแทนกันของมติิต่าง ๆ หากค่า � มีคา่ต่ําแสดงว่ามิติต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ีค่าดัชนีที่ดีข้ึนของตัว

แปรใดตัวแปรหนึ่ง มิไดส้่งผลให้ดชันีรวมดีข้ึนมากนัก หลังจากน้ัน เราจะนํา �� ไปคํานวณค่าสัมประสทิธ์ิจีนี 

 

4. ขอ้มูล 
 

ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล้ําในมติิต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้ําหลายมิติ 

ผู้วิจัยใชข้้อมูลจากการสํารวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยท่ีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่  

 และ 

13 
 

 
ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน

ดังตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากตัวชี้วดัในแตล่ะมติิมหีน่วยที่แตกตา่งกัน ดังน้ัน เราจะปรับค่าของแต่ละคนโดยใชสู้ตรดังน้ี 

ดัชนทีี่ปรับสเกล = (ค่าจริง – ค่าต่ําสดุ)/ (ค่าสูงสุด – ค่าต่าํสุด) 

รูปแบบสมการที่ใชร้วมดัชนีความเหลื่อมล้ําหลากมิตขิองครัวเรือนที ่� สามารถแสดงไดด้ังน้ี 

�� � ��������
�

�
���

 

�� � ∏ ���������  หาก � � � 

 

โดยท่ี ��� ดัชนีท่ีปรับสเกลของครัวเรือนที ่� ในมิติที ่� , ��  คอืค่าน้ําหนักของมิติที ่� และ �  คือระดับของ

การทดแทนกนัของมติิต่าง ๆ หากค่า � มีคา่ต่ําแสดงว่ามิติต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ีค่าดัชนีที่ดีข้ึนของตัว

แปรใดตัวแปรหนึ่ง มิไดส้่งผลให้ดชันีรวมดีข้ึนมากนัก หลังจากนั้น เราจะนํา �� ไปคํานวณค่าสัมประสทิธ์ิจีนี 

 

4. ขอ้มูล 
 

ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล้ําในมติิต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างดัชนคีวามเหล่ือมล้ําหลายมิติ 

ผู้วิจัยใชข้้อมูลจากการสํารวจสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยท่ีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่  

 คือระดับของการทดแทนกันของมิติต่างๆ หากค่า 
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ในที่น้ี ผู้วิจัยจะใช้แนวทางทีส่องซึ่งคํานวณระดับความสําเร็จของแต่ละมิติ แล้วจึงรวมดัชนคีวามอยู่ดกิีนดี

ของแต่ละคน แล้วในขั้นที่สองก็คํานวณความเหลือ่มล้ําโดยใช ้Gini โดยผู้วิจัยจะอธิบายข้ันตอนทั้งสองข้ัน
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4. ข้อมูล
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 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยพิจารณาความเหลื่อมล�้าในมิติต่างๆ เพื่อใช้

ในการสร้างดัชนีความเหลื่อมล�้าหลายมิติ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจ

สภาวะสังคมและเศรษฐกิจ (SES) ปี 2531 ถึง 2560 โดยที่ตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษาได้แก่ 

 1. รายได้ของครัวเรือน โดยพิจารณารายได้ที่เกิดจากการ

ประกอบอาชพีอนัประกอบด้วยค่าจ้างและเงนิเดอืน ก�าไรจากการประกอบ

ธุรกิจและเกษตรกรรม และรายได้รวมของครัวเรือน

 2. ค่าเฉลี่ยของปีการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน โดยแปลง

รหัสการศึกษาเป็นปีการศึกษา และหาค่าเฉล่ียของจ�านวนปีการศึกษา

สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 15 ปี

 3. ในด้านสขุภาพ ผูว้จิยัได้สร้างค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสขุทีม่ไิด้

จ่ายเองคาดไว้ (Expected in-kind health expenditure) ซึ่งประมาณการ

จากประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีอายุเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน 
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และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

 4. ดัชนีสินค้าคงทน (durable good) ซึ่งสร้างจาก Principal 

Component Analysis ของสินค้าคงทน ได้แก่ รถยนต์ รถกระบะ รถ

จักรยานยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า

 5. สินทรัพย์ทางการเงิน 

 6. ดัชนีด้านเทคโนโลยี ซ่ึงสร้างจาก Principal Component 

Analysis จากตัวแปรจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และจ�านวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้

 ในการค�านวณดัชนีหลายมิติ ตัวแปรทั้งหลายได้ถูกแปลงโดยใช้

เป็นค่ามาตรฐาน (standardized) ด้วยการหกัด้วยค่าต�า่สดุแล้วหารด้วยค่า

พิสัย (ค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด) เพื่อให้ตัวแปรทั้งหกมีหน่วยเดียวกัน
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5. ผลการศึกษาดัชนีความเหลื่อมล�้าหลายมิติ
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5.1 ความเหลื่อมล�้ารายมิติ

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละมิติจาก SES ปี 

2560 พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับการศึกษา สินค้าคงทนและสินทรัพย์

ทางการเงินค่อนข้างสงู ในขณะทีส่าธารณสขุและเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธ์

ค่อนข้างน้อยกบัรายได้ ดงันัน้ หากเราพจิารณาความเหลือ่มล�า้แยกระหว่าง

มติิดังกล่าว ท้ังแบบแยกรายมติ ิและโดยรวมด้วยดชันคีวามเหลือ่มล�า้หลาก

มิติ น่าจะสะท้อนภาพความเหลื่อมล�้าของครัวเรือนไทยได้ดีขึ้น
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ตารางที่ 1: ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจาก SES ปี 2560

ที่มา: ค�านวณจาก SES โดยผู้วิจัย

 5.1.1 รายได้

 ในการพิจารณาความเหล่ือมล�้าของครัวเรือนไทย มิติแรกที่เรา

พิจารณา คือ รายได้ของครัวเรือน ซึ่งในการศึกษานี้พิจารณารายได้ที่เกิด

จากการประกอบอาชีพ (ได้แก่ ค่าจ้างเงนิเดอืน ก�าไรจากการประกอบธรุกจิ 

และเกษตรกรรม) ซึ่งถือว่าเป็นรายได้จากความสามารถของแต่ละบุคคล 

และรายได้รวม ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการประกอบอาชพี รายได้ทีเ่ป็น

ตัวเงินอื่น และรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้กลุ่มนี้ผนวกความช่วยเหลือที่

ครัวเรือนได้รับจากทั้งบุคคลอื่น และภาครัฐ 

 รายได้ทั้งสองกลุ่ม ถูกปรับด้วยจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนถ่วง 

น�้าหนัก ตามวิธีการของ OECD ตามสมการต่อไปนี้ 

 OECD weighted = 1+0.5*จ�านวนผูใ้หญ่ทีไ่ม่ใช่หวัหน้าครอบครวั 

+0.3*จ�านวนเด็ก2 

 จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ความความเหล่ือมล�้าด้านรายได้จากการ

ประกอบอาชพีในปี 2531 ค่อนข้างสงูโดยมค่ีาสมัประสทิธิจ์นีเีท่ากบั 0.611 

ความเหลือ่มล�า้มีแนวโน้มปรบัตวัลดลงในช่วงระหว่างปี 2535 ถึง 2539 และ

ค่อนข้างทรงตัวอยู่ระหว่างปี 2539 ถึง 2545 ซึ่งหลังจากความเหลื่อมล�้า

2 ใช้อายุ 14 เป็นเส้นแบ่งผู้ใหญ่และเด็ก
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ปรบัตวัสงูข้ึนในปี 2549 หลังจากนัน้ ได้ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งระหว่าง

ปี 2549 ถึงปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล�้ากลับมาปรับตัวสูงขึ้น

ในปี 2560 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ต้องจับตามอง ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ 

รายได้จากก�าไรของธรุกจิและเกษตรกรรมลดลงจากปี 2558 ในขณะทีก่ลุม่

ทีมี่รายได้จากค่าจ้างและเงนิเดอืนมรีายได้สงูขึน้ส่งให้ความเหลือ่มล�า้สงูขึน้

รูปที่ 1: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้ของครัวเรือนจากการประกอบอาชีพ
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จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ความความเหลื่อมล้ําด้านรายได้จากการประกอบอาชีพในปี 2531 ค่อนข้างสูงโดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิจีนีเท่ากับ 0.611 ความเหลือ่มล้ํามีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงระหว่างปี 2535 ถึง 2539 และ

ค่อนข้างทรงตวัอยู่ระหว่างปี 2539 ถึง 2545 ซึ่งหลังจากความเหลื่อมล้ําปรับตัวสูงข้ึนในปี 2549 หลังจากนั้น ได้

ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่งระหว่างปี 2549 ถึงปี 2558 แตอ่ย่างไรก็ตามความเหล่ือมล้ํากลับมาปรับตัวสูงข้ึนในปี 

2560 ซึ่งเป็นแนวโน้มทีต่อ้งจับตามอง ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นเพราะรายได้จากกําไรของธุรกิจและเกษตรกรรมลดลง

จากปี 2558 ในขณะที่กลุ่มทีม่ีรายได้จากค่าจ้างและเงินเดอืนมีรายได้สูงข้ึน ส่งให้ความเหลื่อมล้ําสูงข้ึน 

รูปที ่1: ค่าสัมประสิทธ์ิจนีีของรายได้ของครวัเรือนจากการประกอบอาชีพ 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
หมายเหตุ ค่าสัมประสิทธ์ิจีนท่ีีเข้าใกล ้1 สะทอ้นความเหลื่อมล้ําที่มากขึน้ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความเหลือ่มล้ําด้านรายได้

จากการทํางานสูงที่สุด ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมคีวามเหลื่อมล้ําจากรายได้จากการทํางานน้อย

ที่สุด อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์จีนีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะทีค่่อนข้างผันผวน โดยที่ความ

เหลื่อมล้ําเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2543 และ 2554 หลังจากนั้นความเหลื่อมล้ําลดลงระหว่างปี 2554 และ 2558 และ

ปรับตัวข้ึนมาในปี 2560 เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น ๆ ยกเว้นตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความเหลือ่มล้ําไดป้รับตัวเพ่ิม

สูงข้ึนตั้งแต่ปี 2556 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

หมายเหตุ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่เข้าใกล้ 1 สะท้อนความเหลื่อมล�้าที่มากขึ้น

 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นภาคที่มีความเหลื่อมล�้าด้านรายได้จากการท�างานสูงที่สุด ในขณะที่

กรงุเทพและปรมิณฑลมคีวามเหล่ือมล�า้จากรายได้จากการท�างานน้อยทีส่ดุ 

อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์จีนีของกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีลักษณะที ่

ค่อนข้างผันผวน โดยที่ความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2543 และ 2554  

หลังจากนั้นความเหลื่อมล�้าลดลงระหว่างปี 2554 และ 2558 และปรับตัว

ขึน้มาในปี 2560 เช่นเดยีวกบัภูมภิาคอืน่ๆ ยกเว้นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ซึ่งความเหลื่อมล�้าได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2556
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รูปที่ 2: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้ของครัวเรือนจากการประกอบอาชีพ 

รายภาค

 

17 
 

 
 
รูปที ่2: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของรายได้ของครวัเรือนจากการประกอบอาชีพ รายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 

โดยทั่วไปแล้ว ครัวเรือนจะมีรายได้จากแหลง่อื่น ๆ ดังนั้นเราจะพิจารณารายได้รวมซึ่งประกอบด้วยรายได้

จากการประกอบอาชีพ รายได้ที่เป็นตัวเงินอื่น และรายไดท้ี่ไม่เป็นตัวเงิน (in-kind) ซึ่งรายได้เหล่านี้จะมีที่มาจาก

เอกชนอื่น หรอืภาครัฐ จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิจีนีจากรายได้ประจําของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง

ระหว่างปี 2533 ถึง 2558 สะทอ้นความเหลื่อมล้ําที่ลดลง ในขณะเดียวกันค่าสัมประสทิธ์ิจีนีของรายได้ประจําของ

ครัวเรือนมีค่าต่ํากว่ารายได้ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพของครัวเรือน แสดงว่าเงินรายได้ทางอื่น เช่นเงินช่วยจาก

ภาครัฐ มีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย  
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 โดยท่ัวไปแล้ว ครัวเรือนจะมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ ดังนั้นเราจะ

พจิารณารายได้รวมซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการประกอบอาชพี รายได้ที่

เป็นตัวเงินอื่น และรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (in-kind) ซึ่งรายได้เหล่านี้จะมี

ที่มาจากเอกชนอื่น หรือภาครัฐ จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี

จากรายได้ประจ�าของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงระหว่างปี 2533 ถึง 2558 

สะท้อนความเหลื่อมล�้าที่ลดลง ในขณะเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ 

รายได้ประจ�าของครัวเรือนมีค่าต�่ากว่ารายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

ของครวัเรอืน แสดงว่าเงนิรายได้ทางอืน่ เช่นเงนิช่วยจากภาครฐั มบีทบาท

ในการลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ของครัวเรือนในประเทศไทย 

 จากรูปที่ 3 มีข้อสังเกตว่าความเหล่ือมล�้าของรายได้รวมของ 

ครัวเรือนในปี 2560 มีค่าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่ารูปแบบดังกล่าวในอดีต

ความเหลื่อมล�้าอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในบางรอบของการส�ารวจ แต่ 
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ผู้ก�าหนดนโยบายน่าจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

รูปที่ 3: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้ประจ�าของครัวเรือน 

18 
 

จากรูปที่ 3 มีข้อสังเกตว่าความเหลือ่มล้ําของรายได้รวมของครัวเรือนในปี 2560 มีค่าที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 

แม้ว่ารูปแบบดงักล่าวในอดีตความเหล่ือมล้าํอาจจะปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนในบางรอบของการสํารวจ แต่ผูกํ้าหนด

นโยบายน่าจะต้องตดิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
รูปที ่3: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของรายได้ประจําของครวัเรอืน

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 

รูปที่ 4 พิจารณาค่าสัมประสทิธิ์จีนีของรายได้ประจําของครัวเรือน จะเห็นแนวโน้มทีค่วามเหลื่อมลํ้าด้าน

รายได้ในแตล่ะภาคมีแนวโน้มที่ลดลง แต่มกีารปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2560 เช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ภาคกลางมีทิศทางความเหลื่อมล้ําที่เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงปี 2554 ถึง 2560 ในขณะท่ีภาคเหนือและ

ภาคใต้ มีการปรับตัวขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่ค่อนข้างสูงในปี 2560 โดยที่ความเหล่ือมล้ําด้านรายได้ของภาคใต้

ในปี 2560 สูงกว่าภาคอื่น ๆ ของไทย ในขณะที่กรุงเทพและปรมิณฑลมรีายได้ครัวเรือนที่ใกล้เคียงกันกว่าภาคอื่น 

ๆ 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 รูปที่ 4 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้ประจ�าของครัวเรือน 

จะเห็นแนวโน้มทีค่วามเหล่ือมล�า้ด้านรายได้ในแต่ละภาคมแีนวโน้มทีล่ดลง 

แต่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 เช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ภาคกลางมทีศิทางความเหล่ือมล�า้ทีเ่พิม่สงูขึน้ในช่วงปี 2554 

ถงึ 2560 ในขณะทีภ่าคเหนอืและภาคใต้ มกีารปรบัตวัข้ึนของค่าสมัประสทิธิ์

จีนีที่ค่อนข้างสูงในปี 2560 โดยที่ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ของภาคใต้ใน

ปี 2560 สูงกว่าภาคอื่นๆ ของไทย ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีราย

ได้ครัวเรือนที่ใกล้เคียงกันกว่าภาคอื่นๆ
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รูปที่ 4: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของรายได้ประจ�าของครัวเรือนรายภาค

 

19 
 

รูปที ่4: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของรายได้ประจําของครวัเรอืน รายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 

5.1.2 การศึกษา 
 
ความเหลื่อมล้าํทางการศึกษาในการศึกษานี้ใช้ข้อมูล SES โดยวัดจากคา่เฉลี่ยปีการศกึษาที่จบของสมาชิก

ในครัวเรือนทีม่ีอายุมากกว่า 14 ปี โดยแปลงข้อมูลจากชั้นท่ีจบการศึกษาเป็นจํานวนปีการศึกษา จากขอ้มลู SES 

พบว่าค่าเฉลี่ยของปีการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนปรบัตัวเพ่ิมสูงข้ึนจาก 5.3 ปีในปี 2531 เป็น  7 ปีในปี 2560 

ซึ่งสะท้อนความกินดอียูด่ีในแง่ของการศึกษาที่สูงขึ้น  

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในแง่ของความเหลื่อมล้ําระหว่างจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกใน

ครัวเรือน จากรูปที่ 5 พบความเหล่ือมล้ําด้านการศึกษามิได้เปลี่ยนแปลงมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้าํ

ด้านการศึกษาที่วัดจากค่าสัมประสทิธ์ิจีนีจํานวนปีการศึกษาในปี 2531 อยู่ท่ี 0.279 และในปี 2560 อยู่ที ่0.281 

ซึ่งไม่ไดแ้ตกต่างกันมากนัก แม้ว่าในแตล่ะชว่งเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงบ้าง แตใ่นช่วงสิบปีที่ผ่านมาค่า

สัมประสิทธิ์จีนอียู่ที่ระดับประมาณ 0.28 
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ภาคใต้

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 5.1.2 การศึกษา

 ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาในการศกึษานีใ้ช้ข้อมลู SES โดยวดั

จากค่าเฉลีย่ปีการศกึษาทีจ่บของสมาชิกในครวัเรอืนทีม่อีายมุากกว่า 14 ปี 

โดยแปลงข้อมูลจากชั้นที่จบการศึกษาเป็นจ�านวนปีการศึกษา จากข้อมูล 

SES พบว่าค่าเฉลี่ยของปีการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนปรับตัวเพิ่มสูง

ขึ้นจาก 5.3 ปีในปี 2531 เป็น 7 ปีในปี 2560 ซึ่งสะท้อนความกินดีอยู่ดีใน

แง่ของการศึกษาที่สูงขึ้น 

 ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในแง่ของความเหลื่อมล�้าระหว่าง

จ�านวนปีการศึกษาเฉล่ียของสมาชิกในครัวเรือน จากรูปที่ 5 พบความ

เหลื่อมล�้าด้านการศึกษามิได้เปลี่ยนแปลงมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาความ

เหล่ือมล�า้ด้านการศกึษาทีว่ดัจากค่าสมัประสทิธิจ์นีจี�านวนปีการศกึษาในปี 

2531 อยู่ที่ 0.279 และในปี 2560 อยู่ที่ 0.281 ซึ่งไม่ได้แตกต่างกันมากนัก 

แม้ว่าในแต่ละช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้าง แต่ในช่วงสิบปี

ที่ผ่านมาค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ระดับประมาณ 0.28
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รูปที่ 5: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจ�านวนปีการศึกษา
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รูปที ่5: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของจํานวนปกีารศึกษา 
 

 
ที่มา: คํานวณจาก SES โดยผู้วิจัย 
 

หากพิจารณาแยกรายภูมิภาค จะพบว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีระดับของความเหล่ือมล้าํด้านการศึกษาที่

ลดลงจากในปี 2531 ซึ่งมีความเหลือ่มล้ําใกล้เคียงกับภาคกลาง แตท่ิศทางความเหล่ือมล้ําปรับตัวลดลงอย่าง

ตอ่เน่ืองทําให้ความเหล่ือมล้าํด้านการศึกษาของกรุงเทพและปรมิณฑลต่าํกว่าภูมิภาคอื่น ๆ  

ภาคเหนือมีระดับของความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น และมีแนวโน้มที่ปรับตัวเพ่ิมสงูข้ึน 

ในขณะเดียวกนัภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มของความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาที่ปรับตัวข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนภาคใต้เป็นอีกภาคหนึ่งท่ีมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนในประเดน็ความเหลื่อมลํ้าด้านการศึกษา 
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ที่มา: ค�านวณจาก SES โดยผู้วิจัย

 หากพิจารณาแยกรายภูมิภาค จะพบว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล

มรีะดับของความเหล่ือมล�า้ด้านการศกึษาทีล่ดลงจากในปี 2531 ซึง่มคีวาม

เหลื่อมล�้าใกล้เคียงกับภาคกลาง แต่ทิศทางความเหล่ือมล�้าปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่องท�าให้ความเหล่ือมล�้าด้านการศึกษาของกรุงเทพและ

ปริมณฑลต�่ากว่าภูมิภาคอื่นๆ 

 ภาคเหนือมีระดับของความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษาที่สูงกว่า

ภูมิภาคอื่น และมีแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มของความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษาที่ปรับตัวขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ส่วนภาคใต้เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีแนวโน้มที่ดีข้ึนในประเด็น

ความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษา
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รูปที่ 6: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของจ�านวนปีการศึกษารายภาค
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รูปที ่6: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของจํานวนปีการศึกษา รายภาค 

 
ที่มา: คํานวณจาก SES โดยผู้วิจัย 
 
 

5.1.3 สาธารณสุข 
 

จากการวัดความเหลื่อมล้ําดว้ยสัดส่วนผูม้ีสทิธิ์การรักษาพยาบาล พบว่าความเหลื่อมล้าํค่อนข้างต่ํา  (ค่า

สัมประสิทธิ์จีน ี= 0.062) เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มสีิทธิในการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิทธ์ิ

ข้าราชการ รฐัวิสาหกิจ ประกันสังคม หรอืหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม เมือ่พิจารณาค่าใช้จ่ายด้าน

รักษาพยาบาลที่ครัวเรือนได้รบัในรูป in-kind จากสิทธิท่ีแตกต่างกัน จะพบว่าค่าใช้จ่ายที่ได้รับแตกตา่งกันสะท้อน

ถึงความเหล่ือมล้ําด้านสาธารณสุขจากสทิธิที่ต่างกัน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7 โดยที่ค่าใช้จ่ายที่ผูถื้อสิทธิบัตรสวัสดิการ

ถ้วนหน้าค่าใชจ้่ายได้รับค่าเฉลี่ยท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
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ที่มา: ค�านวณจาก SES โดยผู้วิจัย

 5.1.3 สาธารณสุข

 จากการวดัความเหล่ือมล�า้ด้วยสดัส่วนผูม้สีทิธกิารรักษาพยาบาล 

พบว่าความเหลื่อมล�้าค่อนข้างต�่า (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี = 0.062) เนื่องจาก

ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลที่ครัวเรือนได้รับ

ในรปูไม่เป็นตวัเงนิ (in-kind) จากสทิธทิีแ่ตกต่างกนั จะพบว่าค่าใช้จ่ายทีไ่ด้

รบัแตกต่างกันสะท้อนถงึความเหล่ือมล�า้ด้านสาธารณสขุจากสทิธทิีต่่างกนั 

ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7 โดยที่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ถือสิทธิบัตรสวัสดิการถ้วนหน้า 

ค่าใช้จ่ายได้รับค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ
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รูปที่ 7: ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้จ่ายเองแยกตามสิทธิ  

ปี 2558
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รูปที ่7: ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้จ่ายเองแยกตามสทิธ ิปี 2558 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES ปี 2558 

 
ผู้วิจัยได้ประมาณค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้จ่ายเองดงักล่าวจากประเภทสิทธิทีค่รวัเรือนมี อายุ และภูมิภาคที่

ครัวเรือนอาศยัอยู่ เพือ่เป็นตวัชี้วัดความเหลื่อมลํ้าด้านการสาธารณสุข  โดยที่การกระจายของตัวประมาณการ

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้จ่ายเอง (in-kind) แสดงในรูป 8 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES ปี 2558

 ผู้วิจัยได้ประมาณค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเองดังกล่าวจากประเภท

สิทธิที่ครัวเรือนมี อายุ และภูมิภาคที่ครัวเรือนอาศัยอยู่ เพื่อเป็นตัวชี้วัด

ความเหลือ่มล�า้ด้านการสาธารณสขุ โดยทีก่ารกระจายของตวัประมาณการ

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้จ่ายเอง (in-kind) แสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 8: การกระจายของตัวประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

ที่ไม่ได้จ่ายเอง (หน่วย:บาท)
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รูปที ่8: การกระจายของตัวประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้จ่ายเอง (หนว่ย:บาท) 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES ปี 2558 
 

ผู้วิจัยได้ใชต้ัวแปรที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดความเหล่ือมล้ําด้านสาธารณสุขของครัวเรือนทีม่ีสทิธิและลักษณะ

ทางประชากรที่ต่างกัน จากรูปท่ี 9 จะเห็นได้ว่าความเหล่ือมล้ําด้านสาธารณสุขมแีนวโน้มที่ดขีึ้น  

รูปที ่9: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของค่าใช้จ่ายสาธารณสุข 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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รูปที ่8: การกระจายของตัวประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้จ่ายเอง (หนว่ย:บาท) 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES ปี 2558 
 

ผู้วิจัยได้ใชต้ัวแปรที่สร้างข้ึนเพื่อใช้วัดความเหล่ือมล้ําด้านสาธารณสุขของครัวเรือนทีม่ีสทิธิและลักษณะ

ทางประชากรที่ต่างกัน จากรูปท่ี 9 จะเห็นได้ว่าความเหล่ือมล้ําด้านสาธารณสุขมแีนวโน้มที่ดขีึ้น  

รูปที ่9: ค่าสัมประสิทธิ์จนีีของค่าใช้จ่ายสาธารณสุข 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES ปี 2558

 ผู ้วิจัยได้ใช้ตัวแปรที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้วัดความเหลื่อมล�้าด้าน

สาธารณสุขของครัวเรือนที่มีสิทธิและลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน จาก

รูปที่ 9 จะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล�้าด้านสาธารณสุขมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

รูปที่ 9: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของค่าใช้จ่ายสาธารณสุข

 

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี
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 หากพิจารณาแยกรายภูมิภาคจะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือมีความเหลื่อมล�้าด้านสาธารณสุขที่ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ

ภูมิภาคอื่น และแนวโน้มค่อนข้างที่จะคงที่ ในขณะที่ความเหล่ือมล�้าด้าน

สาธารณสุขภาคกลางและภาคใต้มีแนวโน้มที่ลดลง 

รูปที่ 10: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของค่าใช้จ่ายสาธารณสุขรายภาค
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หากพิจารณาแยกรายภูมิภาคจะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีความเหลื่อมล้ําด้าน

สาธารณสุขที่คอ่นข้างสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และแนวโน้มคอ่นข้างทีจ่ะคงที ่ในขณะท่ี ความเหลือ่มล้ําด้าน

สาธารณสุขภาคกลางและภาคใตม้ีแนวโน้มที่ลดลง  

 
รูปที ่10: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองค่าใช้จ่ายสาธารณสขุ แยกรายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 
 

5.1.4 สินค้าคงทน 
 
เน่ืองจากในช่วงปี 2531 ถึง 2547 ของขอ้มูล SES ไม่มีการจัดเก็บขอ้มูลทรัพย์สินซึ่งสะทอ้นความมั่งค่ัง

ของครัวเรือน ทางเลือกหนึ่งของนักวิจัยในการพิจารณามิติดังกล่าวคือการสร้างดัชนีท่ีสะท้อนความมัง่ค่ังจากความ

เป็นเจ้าของสินค้าคงทนด้วยวิธีการ Principal Component Analysis (ศุภชัย 2553, Moser and Felton 2007, 

Cordova 2009) ซึ่งในท่ีนี ้สนิค้าคงทนที่ผู้วิจัยพิจารณาได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต ์รถบรรทุกส่วนบุคคล ตู้เย็น 

โทรทัศน์ เคร่ืองปรับอากาศ และเครือ่งซักผ้า โดยมจีํานวนเฉลี่ยของสินค้าคงทนดังกลา่วในปี 2543 ตามตารางท่ี 2 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 5.1.4 สินค้าคงทน

 เนือ่งจากในช่วงปี 2531 ถงึ 2547 ของข้อมลู SES ไม่มกีารจดัเกบ็

ข้อมูลทรัพย์สินซึ่งสะท้อนความมั่งคั่งของครัวเรือน ทางเลือกหนึ่งของ 

นักวิจัยในการพิจารณามิติดังกล่าวคือการสร้างดัชนีที่สะท้อนความมั่งคั่ง

จากความเป็นเจ้าของสินค้าคงทนด้วยวิธีการ Principal Component 

Analysis (ศุภชัย 2553, Moser and Felton 2007, Cordova 2009) ซึ่งใน

ทีน้ี่ สนิค้าคงทนทีผู่ว้จิยัพจิารณา ได้แก่ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทกุ

ส่วนบคุคล ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เครือ่งปรบัอากาศ และเครือ่งซกัผ้า โดยมจี�านวน

เฉลี่ยของสินค้าคงทนดังกล่าวในปี 2543 ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: จ�านวนสินค้าคงทนของครัวเรือนปี 2543 จ�านวนเฉลี่ยต่อ 

ครัวเรือน

ที่มา: ค�านวณจาก SES ปี 2543

 เม่ือเราใช้ Principal Component กับข้อมูลปี 2543 จะพบว่า 

Principal Component ตัวที่หนึ่ง (PC1) จากตารางที่ 3 สามารถอธิบาย

ตัวแปรทั้ง 7 ได้ประมาณร้อยละ 33.6 ซึ่งสามารถน่าจะน�ามาใช้เป็นดัชนี

ส�าหรับสินค้าคงทนได้ดี ซึ่งหากพิจารณาตารางที่ 4 จะพบว่า PC1 มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับจ�านวนสินค้าคงทนทุกตัวที่เราพิจารณา การเพิ่มขึ้น

ของจ�านวนสนิค้าคงทนจะส่งผลให้ดัชนีสนิค้าคงทนทีส่ร้างขึน้จาก PC1 เพิม่

ขึ้น ซึ่งการกระจายของดัชนีสินค้าคงทนแสดงอยู่ในรูปที่ 12
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ตารางที่ 3: ความส�าคัญของ Principal Component แต่ละตัวต่อตัวแปร

สินค้าคงทน 

ที่มา: ค�านวณจาก SES ปี 2543

ตารางที่ 4: ค่าน�้าหนักของตัวแปรสินค้าคงทนต่อ Principal Component

ที่มา: ค�านวณจาก SES ปี 2543
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รูปที่ 12: การกระจายของดัชนีสินค้าคงทน
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รูปที ่12: การกระจายของดัชนีสนิค้าคงทน 

 
ที่มา: คํานวณจาก SES ปี 2543 

 
เมื่อเราพิจารณาความเหลื่อมล้ําของความเป็นเจ้าของสินคา้คงทนจากดัชนีสินค้าคงทนที่สร้างข้ึนจะพบว่า

ในช่วงระหว่างปี 2531 ถึง 2541 ความเหลื่อมล้ําของความเป็นเจ้าของสนิค้าคงทนลดลงอย่างรวดเร็ว น่าจะ

สะท้อนการเพ่ิมขึ้นของความเป็นเจ้าของสินค้าเหล่าน้ันค่อนข้างเร็วในช่วงท่ีเศรษฐกิจเตบิโตในทศวรรษที่ 2530 

อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างปี 2549 และ 2560 ความเหล่ือมล้ําปรับตัวลงในอตัราท่ีคอ่นข้างช้า โดยค่า

สัมประสิทธิ์จีนลีดลงจาก 0.416 ในปี 2549 เป็น 0.377 ในปี 2560  
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ที่มา: ค�านวณจาก SES ปี 2543

 เม่ือเราพิจารณาความเหล่ือมล�า้ของความเป็นเจ้าของสนิค้าคงทน

จากดัชนีสินค้าคงทนที่สร้างขึ้นจะพบว่าในช่วงระหว่างปี 2531 ถึง 2541 

ความเหลือ่มล�า้ของความเป็นเจ้าของสนิค้าคงทนลดลงอย่างรวดเรว็ น่าจะ

สะท้อนการเพิม่ข้ึนของความเป็นเจ้าของสนิค้าเหล่านัน้ค่อนข้างเรว็ในช่วง

ที่เศรษฐกิจเติบโตในทศวรรษที่ 2530 อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างปี 2549 

และ 2560 ความเหลื่อมล�้าปรับตัวลงในอัตราที่ค่อนข้างช้า โดยค่า

สัมประสิทธิ์จีนีลดลงจาก 0.416 ในปี 2549 เป็น 0.377 ในปี 2560 

 



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59

รูปที่ 13: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของดัชนีสินค้าคงทน

 

28 
 

รูปที ่13: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองดัชนสีนิคา้คงทน 
 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 

เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค เราจะพบว่าความเหลื่อมลํ้าของสินค้าคงทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 มีขนาดคอ่นข้างสูงอย่างไรก็ตาม เมือ่เวลาผ่านไปความเหลื่อมล้ําด้านสินคา้คงทนใน

ภูมิภาคมีระดบัของความเหลื่อมลํ้าที่คอ่นข้างใกล้เคียงกันโดยที่สมัประสิทธ์ิจีนีมีค่าประมาณ 0.35-0.4 ในขณะท่ี

กรุงเทพและปริมณฑลมคีวามเหลือ่มล้ําของสินค้าคงทนท่ีสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ  

รูปที ่14: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองดัชนสีนิคา้คงทน รายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค เราจะพบว่าความเหลื่อมล�้าของ

สินค้าคงทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 ม ี

ขนาดค่อนข้างสงู อย่างไรกต็าม เมือ่เวลาผ่านไปความเหลือ่มล�า้ด้านสนิค้า

คงทนในภูมิภาคมีระดับของความเหลื่อมล�้าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยที่

สัมประสิทธิ์จีนีมีค่าประมาณ 0.35-0.4 ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มีความเหลื่อมล�้าของสินค้าคงทนที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ 

รูปที่ 14: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของดัชนีสินค้าคงทนรายภาค
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รูปที ่13: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองดัชนสีนิคา้คงทน 
 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 

เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค เราจะพบว่าความเหลื่อมลํ้าของสินค้าคงทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 มีขนาดคอ่นข้างสูงอย่างไรก็ตาม เมือ่เวลาผ่านไปความเหลื่อมล้ําด้านสินคา้คงทนใน

ภูมิภาคมีระดบัของความเหลื่อมลํ้าที่คอ่นข้างใกล้เคียงกันโดยที่สมัประสิทธิ์จีนีมีค่าประมาณ 0.35-0.4 ในขณะท่ี

กรุงเทพและปริมณฑลมคีวามเหลือ่มล้ําของสินค้าคงทนท่ีสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ  

รูปที ่14: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองดัชนสีนิคา้คงทน รายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี
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 5.1.5 สินทรัพย์ทางการเงิน

 จากการส�ารวจ SES ตัง้แต่ปี 2549 ซึง่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูทรพัย์สนิ

ทางการเงินและที่ดินของครัวเรือน ผู้วิจัยได้พิจารณาทรัพย์สินทั้งสอง

ประเภทพบว่ามีความเหลื่อมล�้าที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการศึกษานี้ผู้วิจัย

จะใช้ทรัพย์สินทางการเงินเป็นตัววัดความเหลื่อมล�้าด้านความมั่งคั่งของ

ครวัเรอืน จากข้อมูลพบว่าความเหล่ือมล�า้ด้านทรพัย์สนิทางการเงนิมรีะดบั

ที่สูงโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์จีนีในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 0.847 และมีแนวโน้มที่

ลดลงมาในช่วงระหว่างปี 2549 ถึง 2558 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ทิศทาง

ของความเหลือ่มล�า้ด้านทรพัย์สนิทางการเงนิมแีนวโน้มทีป่รับตวัเพิม่สงูขึน้ 

สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล�้าด้านรายได้

รูปที่ 15: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของทรัพย์สินทางการเงิน
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5.1.5 สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
จากการสํารวจ SES ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางการเงินและที่ดินของครัวเรือน 

ผู้วิจัยได้พิจารณาทรัพย์สินทัง้สองประเภทพบว่ามีความเหลื่อมล้ําทีใ่กล้เคียงกัน ดังน้ัน ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะใช้

ทรัพย์สินทางการเงินเป็นตัววัดความเหลือ่มล้ําด้านความมัง่ค่ังของครัวเรือน จากขอ้มูลพบว่าความเหลื่อมล้ําด้าน

ทรัพย์สินทางการเงินมีระดับที่สูงโดยที่ค่าสมัประสิทธิ์จีนีในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 0.847 และมีแนวโน้มที่ลดลงมา

ในช่วงระหว่างปี 2549 ถึง 2558 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ทิศทางของความเหลื่อมล้าํด้านทรัพย์สินทางการเงินมี

แนวโน้มที่ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงความเหลือ่มล้ําด้านรายได ้

 
รูปที ่15: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองทรัพย์สนิทางการเงนิ 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 

 
เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคจะพบว่าความเหลือ่มล้ําด้านทรัพย์สินทางการเงินค่อนข้างสูงในกรุงเทพและ

ปริมณฑลเมือ่เทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจะพบว่าความเหลื่อมลํ้า

ด้านทรัพย์สินทางการเงินมีแนวโน้มที่ปรับตวัสูงขึ้นในแต่ละภูมิภาค โดยที่ในภาคเหนือมีทิศทางการปรับตัวที่สูงขึ้น
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 เม่ือพิจารณาในระดับภูมิภาคจะพบว่าความเหลื่อมล�้าด้าน

ทรัพย์สินทางการเงินค่อนข้างสูงในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเมื่อเทียบกับ 

ภมิูภาคอ่ืนๆ นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาทศิทางของการเปลีย่นแปลงจะพบว่า

ความเหลือ่มล�า้ด้านทรพัย์สนิทางการเงนิมแีนวโน้มทีป่รบัตวัสงูขึน้ในแต่ละ
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ภูมิภาค โดยที่ในภาคเหนือมีทิศทางการปรับตัวที่สูงข้ึนที่ค่อนข้างรุนแรง 

และมีความเหล่ือมล�้าที่สูงกว่าในภูมิภาคอื่นๆ รองจากกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล ในขณะทีภ่าคใต้มคีวามเหล่ือมล�า้ด้านทรพัย์สนิทางการเงนิทีต่�า่

ที่สุด แต่ก็มีแนวโน้มความเหลื่อมล�้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2556

รูปที่ 16: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของทรัพย์สินทางการเงิน
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ที่ค่อนข้างรุนแรง และมีความเหล่ือมล้ําท่ีสูงกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ รองจากกรุงเทพและปริมณฑล ในขณะท่ีภาคใตม้ี

ความเหลื่อมลํ้าด้านทรัพย์สินทางการเงินท่ีต่ําที่สุด แต่ก็มแีนวโน้มความเหลื่อมล้ําท่ีปรบัตัวเพ่ิมสูงข้ึนตั้งแต่ปี 2556 

 
รูปที ่ 16: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของทรัพย์สนิทางการเงิน 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 
 

5.1.6 เทคโนโลย ี
 
ในการศึกษานี ้ผู้วิจัยใช้ข้อมลูจํานวนคอมพิวเตอร์ และจาํนวนคอมพิวเตอร์ที่ครัวเรอืนครอบครองเป็น

ตัวแทนของเทคโนโลยทีี่ครัวเรือนครอบครอง โดยที่จํานวนคอมพิวเตอรแ์ละคอมพิวเตอร์ที่ตอ่อินเตอรเ์ฉลี่ยในปี 

2550 คือ 0.18 และ 0.07 เครื่องตอ่ครัวเรือน โดยที่ครัวเรือนในกรุงเทพและปริมณฑล มีจํานวนคอมพิวเตอร์เฉลี่ย

ตอ่ครัวเรือนเทา่กับ 0.38 เครื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอื่น มีจํานวนเฉล่ียเพียง 0.15 ในขณะท่ีปี 2560 จํานวน
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 5.1.6 เทคโนโลยี

 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจ�านวนคอมพิวเตอร์ และจ�านวน

คอมพิวเตอร์ที่ครัวเรือนครอบครองเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีที่ครัวเรือน

ครอบครอง โดยที่จ�านวนคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ต

เฉลี่ยในปี 2550 คือ 0.18 และ 0.07 เครื่องต่อครัวเรือน โดยที่ครัวเรือนใน

กรุงเทพฯและปริมณฑล มีจ�านวนคอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 

0.38 เครื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอื่น มีจ�านวนเฉลี่ยเพียง 0.15 ขณะที่ปี 2560 

จ�านวนคอมพวิเตอร์เฉล่ียของกรงุเทพฯ และภูมภิาคปรบัตวัขึน้มาเป็น 0.41 

และ 0.2 เครื่องต่อครัวเรือน ก็ยังสะท้อนความแตกต่างกันของความเป็น
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เจ้าของเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาค

 เม่ือพิจารณาในระดับครัวเรือน ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ Principal 

component ในการสร้างตัวแปรแทนเทคโนโลยีจากจ�านวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์และจ�านวนเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่ช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ ตวัอย่าง

เช่นในข้อมูลปี 2549 จะเห็นได้ว่า Principal Component ตัวแรกสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งสองได้ 84% (ตารางที่ 5) ซึ่ง 

ค่าน�้าหนักของตัวแปรทั้งสองส�าหรับ Principal Component ตัวแรกแสดง

ให้เห็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับตัวแปรทั้งสอง ดังนั้น เราจะสร้าง

ดัชนีเทคโนโลยีของครัวเรือนโดยใช้ Principal Component ตัวแรก โดย

ดัชนีที่สร้างขึ้นมีการกระจายดังรูปที่ 17

ตารางที่ 5: ความส�าคัญของ Principal Component(PC) และน�้าหนักของ

ตัวแปรแต่ละตัวต่อ PC

 

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES ปี 2549
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รูปที่ 17: การกระจายของดัชนีเทคโนโลยี
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รูปที ่17: การกระจายของดัชนีเทคโนโลย ี
 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES ปี 2549 
 
จากรูปที่ 17 จะเห็นได้ว่าดัชนีเทคโนโลยีกระจุกอยู่ที ่0 ประมาณรอ้ยละ 80 แสดงว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สามารถ

เป็นเจ้าของคอมพิวเตอรห์รือคอมพิวเตอรท์ีม่ีอินเตอร์เน็ต เมื่อเราพิจารณาความเหลื่อมล้ําด้านเทคโนโลยีโดยใช้

คะแนนดังกล่าวจะพบว่าในปี 2545 ระดับความเหล่ือมล้ําด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธ์ิจีนอียู่ที ่0.92 

แม้ว่าแนวโน้มความเหลื่อมล้าํด้านเทคโนโลยีจะปรับตัวในทิศทางที่ดข้ึีน โดยค่าสัมประสิทธิ์จีนีลดลงมาอยู่ท่ี 0.807 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 แตท่ิศทางการเปลี่ยนแปลงในชว่งสองรอบของการสํารวจหลังที่เราพิจารณา ความ

เหลื่อมล้ําด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่ไม่เท่าเทียมกันสูงข้ึน ในขณะเดียวกันเมื่อเราเทียบกับความเหลื่อมลํ้าด้าน

รายได้ จะพบว่าเทคโนโลยีมีความเหลื่อมล้ําที่สูงกว่า และหากเราพิจารณาแนวโน้มของอาชีพในอนาคตที่จะตอ้ง

พึ่งพาความรู้ด้านเทคโนโลยีมากข้ึน ความเหลื่อมล้ําด้านเทคโนโลยีที่ยังคงอยู่สูงน่าจะส่งผลต่อความเหล่ือมล้ําด้าน

รายได้ในอนาคต 

0
20

40
60

80
Pe

rc
en

t

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES ปี 2549

 จากรูปที่ 17 จะเห็นได้ว่าดัชนีเทคโนโลยีกระจุกอยู่ที่ 0 ประมาณ

ร้อยละ 80 แสดงว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์

หรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต เมื่อเราพิจารณาความเหลื่อมล�้าด้าน

เทคโนโลยีโดยใช้คะแนนดังกล่าวจะพบว่าในปี 2545 ระดับความเหลื่อมล�้า

ด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสงู ค่าสมัประสทิธิจ์นีอียูท่ี ่0.92 แม้ว่าแนวโน้มความ

เหลื่อมล�้าด้านเทคโนโลยีจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยค่าสัมประสิทธิ์จีนี

ลดลงมาอยู่ที่ 0.807 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 แต่ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงสองรอบของการส�ารวจหลังที่เราพิจารณา ความเหลื่อมล�้าด้าน

เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่ไม่เท่าเทียมกันสูงขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อเราเทียบ

กบัความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้ จะพบว่าเทคโนโลยมีคีวามเหลือ่มล�า้ทีส่งูกว่า 

และหากเราพิจารณาแนวโน้มของอาชีพในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาความรู้

ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ความเหลื่อมล�้าด้านเทคโนโลยีที่ยังคงอยู่สูงน่าจะ 
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ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ในอนาคต

รูปที่ 18: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของดัชนีเทคโนโลยี
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รูปที ่ 18: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของดัชนีเทคโนโลยี 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 

 
หากเราพิจารณาความเหลื่อมล้ําด้านเทคโนโลยใีนรายภาค จะพบว่าความเหลื่อมล้ําในภูมิภาคอื่น ๆ มีค่า

สัมประสิทธ์ิจีนทีี่สูงกว่ากรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับของความเหลื่อมล้ํา

ด้านเทคโนโลยีที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ  

 
รูปที ่19: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองดัชนเีทคโนโลย ีแยกรายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 หากเราพิจารณาความเหล่ือมล�า้ด้านเทคโนโลยใีนรายภาค จะพบ

ว่าความเหลื่อมล�้าในภูมิภาคอื่นๆ มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่สูงกว่ากรุงเทพฯ 

และปรมิณฑล โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมรีะดบัของความเหลือ่ม

ล�้าด้านเทคโนโลยีที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ 

รูปที่ 19: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของดัชนีเทคโนโลยีรายภาค
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รูปที ่ 18: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของดัชนีเทคโนโลยี 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 

 
หากเราพิจารณาความเหลื่อมล้ําด้านเทคโนโลยใีนรายภาค จะพบว่าความเหลื่อมล้ําในภูมิภาคอื่น ๆ มีค่า

สัมประสิทธิ์จีนทีี่สูงกว่ากรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับของความเหลื่อมล้ํา

ด้านเทคโนโลยีที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ  

 
รูปที ่19: ค่าสัมประสิทธิ์จีนขีองดัชนเีทคโนโลย ีแยกรายภาค 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี
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 เมื่อพิจารณาทั้ง 6 มิติจะพบว่าเทคโนโลยี และสินทรัพย์ทางการ

เงินเป็นมิติที่มีความเหลื่อมล�้าค่อนข้างสูง ในขณะที่ระดับการศึกษาและ

สาธารณสุขเป็นมิติที่มีความเหลื่อมล�้าต�่าที่สุด และหากพิจารณาช่วงเวลา

ระหว่างปี 2549 ถึง 2560 จะพบว่าความเหลื่อมล�้าในแต่ละมิติมีทิศทางที่ดี

ขึ้น แต่ระดับของความเหลื่อมล�้าที่วัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์จีนีไม ่ได ้

เปลี่ยนแปลงมากนัก

รูปที่ 20: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีแต่ละมิติในปี 2531, 2549 และ 2560
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เมื่อพิจารณาทัง้ 6 มิติจะพบว่าเทคโนโลยี และสินทรัพย์ทางการเงินเป็นมิติทีม่ีความเหลื่อมล้ําคอ่นข้างสูง 

ในขณะท่ีระดบัการศึกษาและสาธารณสุขเป็นมิติทีม่ีความเหลือ่มล้ําต่ําที่สุด และหากพิจารณาช่วงเวลาระหว่างปี 

2549 ถึง 2560 จะพบว่าความเหลื่อมล้ําในแตล่ะมิติมีทศิทางที่ดีขึ้น แต่ระดับของความเหลื่อมล้ําทีวั่ดด้วยค่า

สัมประสิทธิ์จีนไีม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก 

 
รูปที ่20: ค่าสัมประสิทธิ์จีนแีต่ละมิติในปี 2531, 2549 และ 2560 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

5.2 ดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติ 

 แม้ว่าการวัดความเหลื่อมล�้าในแต่ละมิติในหัวข้อที่ผ่านมาจะช่วย

ให้เราเห็นภาพความเหล่ือมล�้าในแต่ละมิติ และการเปลี่ยนแปลงความ

เหลื่อมล�้าตลอดช่วงเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่าน อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการ

ทราบภาพรวมของความเหล่ือมล�า้หลายมติเิราอาจจ�าเป็นต้องพจิารณารวม
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ตัวแปรหลากมิติเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในการรวมมิติทั้งหลายเข้าด้วยกันจะใช้

กระบวนการของ Maasoumi ที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อที่ 3 โดยที่เมื่อได้

รวมมิติของแต่ละครัวเรือนแล้ว ผู้วิจัยจะได้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์จีนีในการวัด

ความเหลือ่มล�า้ของตวัวัดรวมทีไ่ด้ ซ่ึงในการรวมมติดิงักล่าวผูว้จิยัได้ทดลอง

ค่าสัมประสิทธิ์การทดแทนกันระหว่างมิติต่างๆ และมิติที่แตกต่างกัน  

อันเนื่องมากจากข้อจ�ากัดของข้อมูล SES ที่ใช้ และความเหมาะสมของมิติ 

ตลอดจนงานวิจัยอื่นๆ
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3 ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวแทนด้วย 
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ที่หารด้วยค่าพสิัยของตัวแปรนั้น ๆ หลังจากนั้นใช้ค่าถ่วงน้ําหนักที่เท่ากันสําหรับแต่ละมิติ และได้ทดลองใช้ค่า

สัมประสิทธิ์การทดแทนกันระหว่างมิติทีแ่ตกต่างกัน3  รูปที ่21 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิจีนทีี่ได้จากตัวชี้วดัหลากมติิ

จากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) 

  

                                                 
3 ค่าสัมประสทิธิ์ดังกล่าวแทนด้วย β ในสมการในหัวข้อที ่3 โดยที่หากคา่ β=1 แสดงวา่มิตติ่าง ๆ ทดแทนกันได้ด ี
การลดความเหล่ือมล้ําในมิตหินึ่งช่วยทําใหค้วามเหลื่อมล้าํรวมลดลง ในขณะท่ีหาก β มีค่าน้อยลง เชน่ 0 มิตติ่าง 
ๆ จะทดแทนกันได้คอ่นข้างน้อย การลดความเหล่ือมล้ําในมิตใิดมิตหินึ่งมิได้ช่วยให้ความเหลื่อมล้ํารวมลดมากนัก 
ดังน้ันหากมีมติิใดทีม่ีความเหลื่อมลํ้าสูงย่อมส่งผลให้ความเหลือ่มล้ํารวมสูงด้วยเช่นกัน 

 ในสมการในหัวข้อที่ 3 โดยที่หากค่า 
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ทดแทนกันได้ดีการลดความเหลื่อมล�้าในมิติหนึ่งช่วยท�าให้ความเหลื่อมล�้ารวมลดลง ในขณะที่หาก  
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 มีค่าน้อยลง เช่น 0 มิติต่างๆ จะทดแทนกันได้ค่อนข้างน้อย การลดความเหลื่อมล�้าในมิติใดมิติหนึ่ง

มิได้ช่วยให้ความเหลื่อมล�้ารวมลดมากนักดังน้ันหากมีมิติใดที่มีความเหลื่อมล�้าสูงย่อมส่งผลให้ความ

เหลื่อมล�้ารวมสูงด้วยเช่นกัน
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รปูที ่21: ค่าสมัประสทิธิจ์นีจีากตวัชีว้ดัหลากมติจิากตวัแปรสามมติ ิ(MD3)
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รูปที ่21: ค่าสัมประสิทธิ์จีนจีากตัวชีว้ัดหลากมิติจากตวัแปรสามมิติ (MD3) 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 
จากรูปจะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสทิธ์ิจีนีที่เกิดจากการคํานวณกรณีมติิที่ไมส่ามารถทดแทนกันไดด้ี จะมคี่าที่สูงกว่า 

จากแนวโน้มความเหล่ือมล้ําโดยรวมจาก MD3 จะเห็นได้ว่ากรณีท่ี β=1 ความเหล่ือมล้าํหลากมิตลิดค่อนข้างมาก

ในช่วงระหว่างปี 2531 ถึง 2541 เนื่องจากความสามารถของครัวเรือนในการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ส่งผลให้

ความเหลื่อมลํ้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ผ่าน 10 ปี พบว่าความเหลื่อมล้ําหลากมิติ MD3 ลดลงอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6: การเปล่ียนแปลงของความเหลื่อมลํ้าหลากมิตท่ีิวัดด้วย MD3 

  2550 2560 การเปลี่ยนแปลง 
Std. 
Error. 

MD3, beta=1 0.283 0.273 -0.010* 0.0017
MD3, beta=0 0.356 0.329 -0.027* 0.0025
ที่มา: ผู้วิจยัคํานวณจาก SES ปี 2550, 2560 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 จากรูปจะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่เกิดจากการค�านวณกรณี

มิติที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ดี จะมีค่าที่สูงกว่า จากแนวโน้มความเหลื่อม

ล�้าโดยรวมจาก MD3 จะเห็นได้ว่ากรณีที่ 
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แตล่ะครัวเรือนแล้ว ผู้วิจัยจะไดใ้ช้ค่าสัมประสทิธ์ิจีนีในการวัดความเหลือ่มลํ้าของตัววัดรวมที่ได้ ซึ่งในการรวมมิติ

ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทดลองค่าสมัประสิทธ์ิการทดแทนกันระหว่างมิติต่าง ๆ และมิตทิี่แตกต่างกัน อันเนือ่งมากจาก

ข้อจํากดัของข้อมูล SES ที่ใช ้และความเหมาะสมของมิติ ตลอดจนงานวิจัยอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดหลากมติิจากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) ที่ใช้เป็นการรวมมิตริายได้ของครัวเรือน การศึกษา และความ

มั่งคั่งซึ่งสะท้อนจากจํานวนของสินค้าคงทนที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ ซึ่งตวัแปรทั้งสามถูกปรับให้อยู่ในระดับเดียวกัน

ที่หารด้วยค่าพสิัยของตัวแปรนั้น ๆ หลังจากนั้นใช้ค่าถ่วงน้ําหนักที่เท่ากันสําหรับแต่ละมิติ และได้ทดลองใช้ค่า

สัมประสิทธิ์การทดแทนกันระหว่างมิติทีแ่ตกต่างกัน3  รูปที ่21 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิจีนทีี่ได้จากตัวชี้วดัหลากมติิ

จากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) 

  

                                                 
3 ค่าสัมประสทิธิ์ดังกล่าวแทนด้วย β ในสมการในหัวข้อที ่3 โดยที่หากคา่ β=1 แสดงวา่มิตติ่าง ๆ ทดแทนกันได้ด ี
การลดความเหล่ือมล้ําในมิตหินึ่งช่วยทําใหค้วามเหลื่อมล้าํรวมลดลง ในขณะท่ีหาก β มีค่าน้อยลง เชน่ 0 มิตติ่าง 
ๆ จะทดแทนกันได้คอ่นข้างน้อย การลดความเหล่ือมล้ําในมิตใิดมิตหินึ่งมิได้ช่วยให้ความเหลื่อมล้ํารวมลดมากนัก 
ดังน้ันหากมีมติิใดทีม่ีความเหลื่อมลํ้าสูงย่อมส่งผลให้ความเหลือ่มล้ํารวมสูงด้วยเช่นกัน 

=1 ความเหลื่อมล�้าหลากมิติลด

ค่อนข้างมากในช่วงระหว่างปี 2531 ถึง 2541 เนื่องจากความสามารถของ

ครวัเรอืนในการเป็นเจ้าของสนิค้าคงทน ส่งผลให้ความเหลือ่มล�า้ลดลง เมือ่

เปรยีบเทยีบช่วงเวลาทีผ่่าน 10 ปี พบว่าความเหลือ่มล�า้หลากมติ ิMD3 ลด

ลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6: การเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้าหลากมิติที่วัดด้วย MD3

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES ปี 2550, 2560

 ตัวชี้วัดหลากมิติทางเลือกที่สอง (MD3 v2) ตั้งอยู่บนมิติสามมิติ

ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่มักใช้ในการสร้างตัวแปรหลากมิติ ได้แก่ รายได้  

การศึกษา และการสาธารณสุข โดยที่ในที่นี้ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรเดียวกับใน

หวัข้อทีผ่่านมา และปรบัสเกลตวัแปรทัง้สามด้วยค่าพสิยั และใช้วธิกีารถ่วง

น�้าหนักและค�านวณเช่นเดียวกับ MD3 จากรูปพบว่าความเหลื่อมล�้าที่วัด

จากสัมประสิทธิ์จีนีจาก MD3 v2 มีแนวโน้มที่ลดลง แต่อย่างไรจะพบว่าใน

ช่วงระหว่างปี 2554 ถึง 2560 ความเหลื่อมล�้าเม่ือวัดในกรณีที่มิติต่างๆ 

สามารถทดแทนกันได้ดีมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(ตารางที่ 7) จะเห็นได้ว่าระดับของการทดแทนของมิติส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้า
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รูปที่ 22: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีจากตัวชี้วัดหลากมิติจากตัวแปรสามมิติ ทาง

เลือกที่สอง (MD3 v2)

 

37 
 

ตัวชี้วัดหลากมติิทางเลอืกท่ีสอง (MD3 v2) ตั้งอยู่บนมติิสามมิตซิึ่งนักวิจัยส่วนใหญม่ักใชใ้นการสร้างตัว

แปรหลากมติิ ได้แก่ รายได ้การศึกษา และการสาธารณสุข โดยที่ ในทีน่ี้ผู้วิจัยได้ใชต้วัแปรเดียวกับในหัวข้อทีผ่่าน

มา และปรับสเกลตัวแปรทั้งสามด้วยค่าพิสัย และใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักและคํานวณเช่นเดียวกับ MD3 จากรูปพบว่า

ความเหลื่อมลํ้าที่วัดจากสัมประสทิธ์ิจีนีจาก MD3 v2 มีแนวโน้มที่ลดลง แต่อย่างไรจะพบว่าในช่วงระหว่างปี 2554 

ถึง 2560 ความเหลือ่มล้ําเมือ่วัดในกรณีทีม่ิตติ่าง ๆ สามารถทดแทนกันได้ดมีีแนวโนม้ที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (ตารางที่ 7) จะเห็นได้ว่าระดับของการทดแทนของมิตสิ่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ํา 

 
รูปที ่22: ค่าสัมประสิทธิ์จีนจีากตัวชีว้ัดหลากมิติจากตวัแปรสามมิติ ทางเลือกท่ีสอง (MD3 v2) 

 
 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 
ตารางท่ี 7: การเปล่ียนแปลงของความเหลื่อมลํ้าหลากมิตท่ีิวัดด้วย MD3 v2 
  2554 2560 การเปลี่ยนแปลง Std. Error.
MD3 v2, beta=1 0.181 0.19 0.009* 0.001 
MD3 v2, beta=0 0.255 0.251 -0.004* 0.002 
ที่มา: ผู้วิจยัคํานวณจาก SES ปี 2554, 2560 
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

ตารางที่ 7: การเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้าหลากมิติที่วัดด้วย MD3 v2

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES ปี 2554, 2560

 ตัวชี้วัดหลากมิติจากหกมิติ (MD6) ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณามิติ ได้แก่ 

รายได้ การศึกษา การสาธารณสุข ทรัพย์สินในรูปสินค้าคงทน สินทรัพย์

ทางการเงิน และเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อผนวกมิติด้านสินทรัพย์ทางการเงินและ

เทคโนโลยีเข้ามาในตัวชี้วัดหลากมิติ MD6 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีมี

ค่าที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกรณีที่มิติต่างๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ดี  

(
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5.2 ดชันีความเหล่ือมล้ําหลากมิต ิ 

 
แม้ว่าการวัดความเหล่ือมล้ําในแตล่ะมิติในหวัข้อท่ีผ่านมาจะช่วยให้เราเหน็ภาพความเหลื่อมล้ําในแตล่ะมติิ 

และการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําตลอดช่วงเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่าน อย่างไรก็ตาม หากเราตอ้งการทราบ

ภาพรวมของความเหล่ือมล้ําหลายมิติเราอาจจําเป็นต้องพิจารณารวมตัวแปรหลากมติิเข้าไว้ด้วยกัน ซึง่ในการรวม

มิติทั้งหลายเข้าด้วยกันจะใชก้ระบวนการของ Maasoumi ที่ไดอ้ธิบายไว้แล้วในหัวข้อท่ี 3 โดยที่เมือ่ได้รวมมิติของ

แตล่ะครัวเรือนแล้ว ผู้วิจัยจะไดใ้ช้ค่าสัมประสทิธ์ิจีนีในการวัดความเหลือ่มล้ําของตัววัดรวมที่ได้ ซึ่งในการรวมมิติ

ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทดลองค่าสมัประสิทธ์ิการทดแทนกันระหว่างมิติต่าง ๆ และมิตทิี่แตกต่างกัน อันเนือ่งมากจาก

ข้อจํากดัของข้อมลู SES ที่ใช ้และความเหมาะสมของมิติ ตลอดจนงานวิจัยอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดหลากมติิจากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) ที่ใช้เป็นการรวมมิตริายได้ของครัวเรือน การศึกษา และความ

มั่งคั่งซึ่งสะท้อนจากจํานวนของสินค้าคงทนที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ ซึ่งตวัแปรทั้งสามถูกปรับให้อยู่ในระดับเดียวกัน

ที่หารด้วยค่าพสิัยของตัวแปรนั้น ๆ หลังจากน้ันใช้ค่าถ่วงน้ําหนักที่เท่ากันสําหรับแต่ละมิติ และได้ทดลองใช้ค่า

สัมประสิทธ์ิการทดแทนกันระหว่างมิติทีแ่ตกต่างกัน3  รูปที ่21 แสดงค่าสมัประสิทธิ์จีนทีี่ได้จากตัวชี้วดัหลากมติิ

จากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) 

  

                                                 
3 ค่าสัมประสทิธิ์ดังกล่าวแทนด้วย β ในสมการในหัวข้อที ่3 โดยที่หากคา่ β=1 แสดงวา่มิตติ่าง ๆ ทดแทนกันได้ด ี
การลดความเหล่ือมล้ําในมิตหินึ่งช่วยทําใหค้วามเหลื่อมล้าํรวมลดลง ในขณะท่ีหาก β มีค่าน้อยลง เชน่ 0 มิตติ่าง 
ๆ จะทดแทนกันได้คอ่นข้างน้อย การลดความเหล่ือมล้ําในมิตใิดมิตหินึ่งมิได้ช่วยให้ความเหลื่อมล้ํารวมลดมากนัก 
ดังน้ันหากมีมติิใดทีม่ีความเหลื่อมล้ําสูงย่อมส่งผลให้ความเหลือ่มล้ํารวมสูงด้วยเช่นกัน 

=0) ความเหลื่อมล�้าในมิติในมิติหนึ่งส่งผลให้ความเหล่ือมล�้าหลากมิติมี

ค่าท่ีค่อนข้างสูงในกรณี MD6 ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 0.8-0.9 โดยที่ 
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แนวโน้มในช่วงระหว่างปี 2549 ถึง 2556 ความเหลื่อมล�้าหลากมิติม ี

แนวโน้มที่จะลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความเหลื่อมล�้าปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน

ระหว่างปี 2556 ถงึ 2560 ซึง่เกดิขึน้ทัง้ในกรณทีีค่่าสมัประสทิธิก์ารทดแทน

กันของมิติมีความแตกต่างกัน

รูปที่ 23: ค่าสัมประสิทธิ์จีนีจากตัวชี้วัดหลากมิติจากตัวแปรหกมิติ
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ตัวชี้วัดหลากมติิจากหกมติิ (MD6) ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณามติิ ได้แก่ รายได้ การศึกษา การสาธารณสุข 

ทรัพย์สินในรูปสินค้าคงทน สินทรัพย์ทางการเงิน และเทคโนโลย ี ซ่ึงเมื่อผนวกมิตดิ้านสนิทรัพย์ทางการเงินและ

เทคโนโลยีเข้ามาในตัวชี้วัดหลากมิต ิMD6 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิจีนมีีค่าท่ีคอ่นข้างสูง โดยเฉพาะในกรณีที่มติิ

ต่าง ๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ด ี(β=0)  ความเหล่ือมล้าํในมิตใินมิติหน่ึงส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําหลากมิตมิีค่าที่

ค่อนข้างสูงในกรณี MD6 ค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ระหว่าง 0.8-0.9 โดยที่แนวโน้มในช่วงระหว่างปี 2549 ถึง 2556 ความ

เหลื่อมล้ําหลากมิติมแีนวโนม้ที่จะลงอย่างตอ่เนื่อง ในขณะที่ความเหล่ือมล้ําปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนระหว่างปี 2556 ถึง 

2560 ซึ่งเกิดข้ึนทั้งในกรณีทีค่่าสัมประสิทธ์ิการทดแทนกนัของมติิมีความแตกต่างกัน 

รูปที ่23: ค่าสัมประสิทธิ์จีนจีากตัวชีว้ัดหลากมิติจากตวัแปรหกมิติ 

 
ที่มา: ผู้วิจัยคํานวณจาก SES หลายปี 
 

เมื่อพิจารณาความเหล่ือมล้ําหลากมิตใินมมุมองของเชิงพ้ืนที่ จากขอ้มูลปี 2550 จะเห็นได้ว่าความเหลื่อม

ล้ําหลากมติิ MD6 มีค่าสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าสัมประสิทธ์ิจีน ี0.93) ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีความ

เหลื่อมล้ําทีต่่ําที่สุด (ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี 0.79) โดยที่ความเหลื่อมล้ําในแต่ละภูมิภาคมแีนวโน้มที่ลดลงในช่วง
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ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี

 เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล�้าหลากมิติในมุมมองของเชิงพื้นที่จาก

ข้อมูลปี 2550 จะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล�้าหลากมิติ MD6 มีค่าสูงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 0.93) ในขณะที่กรุงเทพฯ มี 

ความเหลือ่มล�า้ทีต่�า่ทีส่ดุ (ค่าสมัประสทิธิจ์นี ี0.79) โดยทีค่วามเหลือ่มล�า้ใน

แต่ละภูมิภาคมีแนวโน้มที่ลดลงในช่วงระหว่างปี 2550 ถึง 2554 อย่างไร

ก็ตาม ในช่วงระหว่างปี 2554 ถึง 2560 มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีที่สะท้อนว่า

ความเหลือ่มล�า้เพ่ิมสงูขึน้ โดยภาคใต้และภาคเหนอืมกีารเพิม่ขึน้ของความ

เหลื่อมล�้าที่สูงกว่าภาคอื่นๆ
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ตารางที่ 8: การเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้าหลากมิติที่วัดด้วย MD6

ที่มา: ผู้วิจัยค�านวณจาก SES หลายปี 

หมายเหต ุค�านวณกรณมีติต่ิางๆ สามารถทดแทนกนัได้น้อย (

35 
 

5.2 ดชันีความเหลื่อมล้ําหลากมิต ิ 

 
แม้ว่าการวัดความเหล่ือมล้ําในแตล่ะมิติในหวัข้อท่ีผ่านมาจะช่วยให้เราเหน็ภาพความเหลื่อมล้ําในแตล่ะมติิ 

และการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําตลอดช่วงเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่าน อย่างไรก็ตาม หากเราตอ้งการทราบ

ภาพรวมของความเหล่ือมล้ําหลายมิติเราอาจจําเป็นต้องพิจารณารวมตัวแปรหลากมติิเข้าไว้ด้วยกัน ซึง่ในการรวม

มิติทั้งหลายเข้าด้วยกันจะใชก้ระบวนการของ Maasoumi ที่ไดอ้ธิบายไว้แล้วในหัวขอ้ท่ี 3 โดยที่เมือ่ได้รวมมิติของ

แตล่ะครัวเรือนแล้ว ผู้วิจัยจะไดใ้ช้ค่าสัมประสทิธ์ิจีนีในการวัดความเหลือ่มลํ้าของตัววัดรวมที่ได้ ซึ่งในการรวมมิติ

ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทดลองค่าสมัประสิทธ์ิการทดแทนกันระหว่างมิติต่าง ๆ และมิตทิี่แตกต่างกัน อันเนือ่งมากจาก

ข้อจํากดัของข้อมูล SES ที่ใช ้และความเหมาะสมของมิติ ตลอดจนงานวิจัยอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดหลากมติิจากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) ที่ใช้เป็นการรวมมิตริายได้ของครัวเรือน การศึกษา และความ

มั่งคั่งซึ่งสะท้อนจากจํานวนของสินค้าคงทนที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ ซึ่งตวัแปรทั้งสามถูกปรับให้อยู่ในระดับเดียวกัน

ที่หารด้วยค่าพสิัยของตัวแปรนั้น ๆ หลังจากนั้นใช้ค่าถ่วงน้ําหนักที่เท่ากันสําหรับแต่ละมิติ และได้ทดลองใช้ค่า

สัมประสิทธิ์การทดแทนกันระหว่างมิติทีแ่ตกต่างกัน3  รูปที ่21 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิจีนทีี่ได้จากตัวชี้วดัหลากมติิ

จากตัวแปรสามมิต ิ(MD3) 

  

                                                 
3 ค่าสัมประสทิธิ์ดังกล่าวแทนด้วย β ในสมการในหัวข้อที ่3 โดยที่หากคา่ β=1 แสดงวา่มิตติ่าง ๆ ทดแทนกันได้ด ี
การลดความเหล่ือมล้ําในมิตหินึ่งช่วยทําใหค้วามเหลื่อมล้าํรวมลดลง ในขณะท่ีหาก β มีค่าน้อยลง เชน่ 0 มิตติ่าง 
ๆ จะทดแทนกันได้คอ่นข้างน้อย การลดความเหล่ือมล้ําในมิตใิดมิตหินึ่งมิได้ช่วยให้ความเหลื่อมล้ํารวมลดมากนัก 
ดังน้ันหากมีมติิใดทีม่ีความเหลื่อมลํ้าสูงย่อมส่งผลให้ความเหลือ่มล้ํารวมสูงด้วยเช่นกัน 

=0), การเปลีย่นแปลง

เป็นบวกแสดงถึงความเหลื่อมล�้าที่แย่ลง

 จากการทดลองนิยามตัวชี้วัดหลากมิติท่ีค�านวณด้วยมิติ และค่า

พารามิเตอร์ที่สะท้อนการทดแทนกันของแต่ละมิติที่แตกต่างกัน จะเห็นได้

ว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีความแตกต่างกันตามนิยามของตัวแปรที่พิจารณา

และการทดแทนกันของมิติ

 



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

72

6. บทสรุป
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 งานศกึษานีไ้ด้พจิารณาแนวโน้มความเหลือ่มล�า้ของครัวเรือนไทย

ในช่วงสามทศวรรษทีผ่่านมา โดยพจิารณามติขิองความเหลือ่มล�า้ในหลาย

มิติ โดยที่พิจารณาทั้งแต่ละมิติแยกจากกัน และพยายามน�าเสนอตัวชี้วัดที่

ได้ผนวกมิติที่พิจารณาเข้าด้วยกันในรูปของความเหล่ือมล�้าหลากมิติ โดย

ใช้ข้อมูลระดับจลุภาคคอืการส�ารวจเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือนซึง่จดั

ท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 เม่ือแยกพจิารณาในรายมติจิะพบว่าความเหลือ่มล�า้ของครวัเรอืน

ในมิตด้ิานทรพัย์สนิทางการเงนิ และเทคโนโลย ีมรีะดบัของความเหลือ่มล�้า

ที่สูงกว่าด้านรายได้ ขณะที่ความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษาและสาธารณสุข

มีระดับที่ต�่ากว่ารายได้ โดยที่แนวโน้มของความเหล่ือมล�้ามีทิศทางที่ปรับ

ตัวลดลง ยกเว้นในช่วงปี 2558-2560 ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ ทรัพย์สิน

ทางการเงิน และเทคโนโลยีมีทิศทางที่แย่ลง

 ในขณะที่ดัชนีความเหลื่อมล�้าหลากมิติที่พิจารณามิติหกด้าน  
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พบว่าระดับของการทดแทนกนัของมติส่ิงผลต่อการค�านวณความเหลือ่มล�า้

ด้วยค่าดัชนีจีนี โดยที่หากมิติต่างๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้ดี ระดับของ

ความเหลือ่มล�า้หลากมติจิะอยูใ่นระดับทีส่งู (ค่าสมัประสทิธิจ์นีปีระมาณ 0.8) 

และเมือ่พจิารณาแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงความเหลือ่มล�า้ซึง่ได้ผนวก

มิติทั้งหกเข้าด้วยกัน พบว่าความเหล่ือมล�้ามีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นจน

กระทั่งถึงปี 2554 ซึ่งความเหลื่อมล�้ามีแนวโน้มที่ปรับตัวแย่ลงหลังจากปี 

2554 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาความแตกต่างระหว่างภูมิภาคจะพบว่า

ความเหลือ่มล�า้ในภมูภิาคมรีะดบัทีส่งูกว่าความเหลือ่มล�า้ในกรงุเทพฯ และ

ปรมิณฑล นอกจากน้ีความเหล่ือมล�า้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคเหนอื

และภาคใต้มีทิศทางปรับตัวแย่ลงในขนาดที่มากกว่าภาคอื่นๆ 

 จากผลการศึกษาข้างต้น ในการด�าเนินนโยบายเพือ่ลดปัญหาความ

เหลื่อมล�้า เราจ�าเป็นต้องพิจารณาแง่มุมของความเหล่ือมล�้าที่แตกต่างกัน

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อออกแบบนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้ความเหลื่อมล�้าโดย

รวมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
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 งานวจิยันีป้ระกอบด้วย 2 วตัถปุระสงค์หลกั โดยวตัถปุระสงค์แรก

เป็นการเสนอแนะการบูรณาการข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นได้โดยสาธารณะ

กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ซึ่งท�าให้สามารถประยุกต์ใช้

วิธีการทางภูมิเศรษฐมิติและ Machine Learning ร่วมกับข้อมูลดาวเทียม

และภูมิสารสนเทศ วัตถุประสงค์ที่สองเป็นการสร้างแบบจ�าลองเพื่อ

พยากรณ์ระดับความยากจนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมจาก 

Google Earth Engine และข้อมูลภูมิสารสนเทศจาก Open Street Map 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางภูมิเศรษฐมิติและ Machine 

Learning แสดงให้เหน็ว่ากรงุเทพฯ และปรมิณฑล เป็นศนูย์กลางแห่งเดยีว

ของประเทศมีคุณลักษณะดึงดูดให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  

โดยผลจากการจัดสร้างแบบจ�าลองฯ ได้แสดงให้เห็นว่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ

ความหนาแน่นของเมือง เช่น ความหนาแน่นของแสงสว่างกลางคืน ความ

หนาแน่นของอาคาร ดัชนีพืชพรรณ ความหนาแน่นของถนน ฯลฯ มีความ
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สามารถในการพยากรณ์ระดับความยากจน โดยการเปรียบเทียบผลจาก 4 

วิธีการทาง Machine Learning พบว่าวิธี Random Forest ให้ความแม่นย�า

สูงในระดับ 81.39% และ 81.46% ส�าหรับปี 2015 และ 2017 ผลที่ได้นี้

แสดงให้เห็นว่าสามารถน�าข้อมลูดาวเทยีม ข้อมลูภมูสิารสนเทศ และวธิกีาร

ทาง Machine Learning มาใช้ในการศึกษารายละเอียดของการกระจายตัว

เชงิภูมิศาสตร์ของความยากจนและปัจจยัทีส่่งผล นอกจากนีผ้ลลพัธ์และวธิี

การวิเคราะห์ยังสามารถขยายขอบเขตไปสู่การประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การออกแบบ

ส�ามะโนครัวเรือน การออกแบบผังเมือง ฯลฯ

 

Keywords: Poverty, Inequality, Satellite Data, Remote-Sensing,  

Machine Learning

JEL codes: R11, R12, C45, C63

หมายเหตุ: ในบทความน้ี ชุดข้อมูลและผลการวิเคราะห์ด้วยภูมิเศรษฐมิติเป็นผล 
เบื้องต้นจากโครงการวิจัย ‘การวิเคราะห์ความเหล่ือมล�้าในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล
ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ’ ภายใต้การสนับสนุนโดย สกสว. และชุดข้อมูลรวมถึงผล
การวิเคราะห์ด้วย Machine Learning เป็นผลที่ได้จากโครงการวิจัย ‘TA-9356 REG: 
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ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาบทความนี้ ทั้งนี้ความเห็น
ในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย ผู้ให้ทุนสนับสนุนทั้ง สกสว. และ ADB ไม่จ�าเป็นต้องเห็น
ด้วยเสมอไป
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 The contribution of this paper has twofold. The first one is to 

introduce the potential of integrating the publicly available geospatial 

data, the open-source code packages and econometrical spatial 

analyses. The second one is to construct the poverty prediction 

model by applying machine learning methods to remote-sensing data 

obtained from Google Earth Engine and geospatial factors obtained 

from OpenStreetMap. The outcomes of using both spatial  

econometrical tools and machine learning techniques indicate that 

Bangkok and its vicinity has been the mono-centric growth pole, 

consistently maintaining its agglomeration forces. The estimated 

poverty prediction model shows that the nighttime-light illumination, 

the building density, the vegetation index and the road density have 

a high predictive power. Specifically, compared among the four  
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machine learning methods used, the so-called Random Forest 

yielded the highest magnitudes of accuracy prediction, which are 

81.39% and 81.46% for 2015 and 2017, respectively. These findings 

suggest the potential of using the satellite data and spatial  

characteristics together with machine learning techniques in analyzing 

the spatial distribution of inequality and the underlying factors  

influencing poverty. These outcomes can also be further applied  

in the extensive applications, such as the social and economic  

development policy, the census design, the city planning, etc.

Note: The views expressed in this discussion paper are those of the 

authors and do not necessarily reflect the views and policies of the 

organizations the authors are working for.
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 ประเทศไทยถอืว่าเป็นประเทศหนึง่ในโลกทีม่กีารพฒันาเศรษฐกจิ

มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างมี

นัยส�าคัญ จากเดิมเป็นประเทศที่พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักสู่การเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่หนึ่ง และได้เกิดการขยายตัวของภาคบริการในช่วงเวลาต่อมา 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มข้ึนจนรายได้เฉล่ีย

ต่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาของ

ประเทศในหลายหมวดหมู่ เช่น ดัชนีคาดการณ์อายุขัย (Life Expectancy 

Index) ดัชนีการศึกษา (Education Index) ได้เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงระดับของการพัฒนาประเทศที่

เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สูงขึ้นตาม

ไปด้วย

 ถึงแม้ว่าผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยรวมในช่วงเวลา
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กว่าครึง่ทศวรรษจะค่อนข้างประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีแต่เมือ่พจิารณา

ถึงการกระจายตัวของการพัฒนาดังกล่าวพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทยยังคงอยู่ในขอบเขตจ�ากัดในมิติเชิงภูมิศาสตร์ กล่าวคือ การพัฒนา 

ในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือการ

เปลีย่นแปลงการใช้ทีดิ่น ได้กระจกุตวัอย่างหนาแน่นในบรเิวณเขตกรงุเทพฯ

และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศยังคงอยู่ใน

ระดับที่ต�่ากว่า ดังสะท้อนได้จากงานวิจัยของ Short & Pinet-Peralta  

(2009) ทีแ่สดงให้เหน็ว่าประเทศไทยมค่ีา Urban Primacy Index มากทีส่ดุ

ในโลก หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของ

ประเทศไทย คือ กรุงเทพฯ มีความแตกต่างกับเมืองที่มีขนาดใหญ่รองลง

มาที่อันดับ 2 และ 3 มากที่สุดในโลก หรือมีความเหลื่อมล�้าของการพัฒนา

ในเชิงพื้นที่สูงที่สุดในโลกนั่นเอง

 นอกจากการใช้ Urban Primacy Index เพื่อพิสูจน์ว่าการพัฒนา

ของเขตเมืองของประเทศไทยกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลแล้ว ยังได้มีการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่แสดงถึงความ 

เหลื่อมล�้าดังกล่าวอีกด้วย เช่น การกระจายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

รายจงัหวดัระหว่างกรงุเทพฯและจงัหวดัอนัดบัสองรองลงมาซึง่อยูใ่นระดบั

ที่ต่างกันมากกว่า 8 เท่า ในปี พ.ศ.2541 และลดลงมาเหลือ 4.5 เท่า ในปี 

พ.ศ.2559 แต่ก็ถือว่ายังคงมีความต่างในระดับที่สูงมาก หรือการใช้ความ

หนาแน่นของปริมาณการจราจรในแยกต่างๆ ของทั้งประเทศพบว่า  

การกระจุกตัวส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงอาจสะท้อน

ได้จากระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกจิทีส่งูมากจนเกดิความหนาแน่นของ 

การจราจรที่คับคั่ง

 นอกจากนั้นยังได้มีงานวิจัยของ Kudo and Kumagai (2012)  

รวมทั้ง ADB (2015) ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีแกนหลักของความ

เจริญเพียงแห่งเดียว (Monocentric Growth Pole) โดยรวมเอาศูนย์กลาง
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ทางเศรษฐกิจและการปกครองมารวมไว้ที่กรุงเทพมหานครแห่งเดียว ซึ่ง

ต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเวียดนามและเมียนมาร์ที่มี

เมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ (โฮจิมินท์, ย่างกุ้ง) แยกจาก

เมืองทีเ่ป็นศนูย์กลางทางการปกครอง (ฮานอย, เนปิดอว์) โดยการทีม่เีมอืง

ในลกัษณะนีจ้ะช่วยขยายการกระจายตวัด้านการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้ในระยะยาว

 ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจถึงประเด็นความเหล่ือมล�้าในเชิงพื้นที่ของ

ไทยจึงมีความจ�าเป็น เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีปัญหาความเหล่ือมล�้าในมิติ

ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึง

บริการรัฐ การเงิน การเกษตร หรือแม้กระทั่งปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นงาน

วิจัยนี้จึงได้น�าข้อมูลส�ารวจในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลการส�ารวจเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรอืน (Socio-Economic Survey: SES) ข้อมลูการส�ารวจ

ภาวะการท�างานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ข้อมูลการ

พฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) 

และอัตราส่วนความยากจน (Poverty Headcount Ratio) มาวิเคราะห์ร่วม

กับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 

ในรปูแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อมลูแสงไฟกลางคืนทีต่รวจจบัโดยดาวเทยีม (Night 

Time Light: NTL) ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (Normalized Vegetation  

Difference Index: NDVI) ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface  

Temperature: LST) ข้อมูลปริมาณฝน (Rainfall) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มา

จาก Google Earth Engine ร่วมกับข้อมูลถนน ผังอาคาร และต�าแหน่ง

สถานที่ส�าคัญต่างๆ จากฐานข้อมูล Open Street Map โดยข้อมูลทั้งสอง

ชุดถูกน�ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Spatial Statistics ในการจ�าแนกการกระจุก

ตัวของรายได้และความยากจนในเชิงพื้นที่ (Cluster Analysis) และใช้วิธี 

Spatial Econometrics ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ในแต่ละพื้นที่ 

นอกจากนั้นยังใช้เทคนิค Machine Learning ในการพยากรณ์สภาวะทาง
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สังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนบนมิติภูมิศาสตร์อีกด้วย

 ส�าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและน�าไป

สร้างเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจน�าไปใช้ใน

เชงิวชิาการ รวมถงึประโยชน์ในการจดัท�านโยบายต่างๆ ของทางภาครฐัใน

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในมิติต่างๆ ของประเทศต่อไป
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2. บทส�ารวจวรรณกรรม
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 ในหัวข้อนี้จะแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นสองส่วน ส่วน

แรกเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและ

สังคมกับข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศรูปแบบต่างๆ และส่วนที่

สองเป็นการทบทวนวรรณกรรมถึงวิธีการที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรทั้งสองประเภทข้างต้นตลอดจนการพยากรณ์ตัวแปรทาง

เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรข้อมลูจากดาวเทยีมและตวัแปรทาง

เศรษฐกิจและสังคม

 ในหัวข้อนีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวจิยัทีต่วัแปรข้อมลู

จากดาวเทียม ได้แก่ ข้อมูลแสงไฟกลางคืนที่ตรวจจับโดยดาวเทียม (Night 

Time Light: NTL) ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (Normalized Vegetation  

Difference Index: NDVI) ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface  
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Temperature: LST) ข้อมูลปริมาณฝน (Rainfall) และข้อมูลที่ความ 

หนาแน่นของประชากร กับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ผลิตภัณฑ์

มวลรวม ความเหลื่อมล�้า ความยากจน เป็นต้น

 2.1.1 ข้อมูลค่าดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ 

 ข้อมูลค่าดชันแีสงไฟในเวลากลางคนืหรอื Night Time Light (NTL) 

เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากดาวเทยีม 2 ดวงทีโ่คจรรอบโลกในช่วงเวลาทีแ่ตกต่าง

กัน โดยระหว่างปี ค.ศ.1992 – 2014 จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียม DMSP  

(The Defense Meteorological Satellite Program ที่ใช้ระบบ OLS  

(Operational Linescan System) หรือเรียกว่า DMSP/OLS และหลังจาก

ที่ NASA ได้ปล่อยดาวเทียม SNPP (Suomi National Polar-orbiting 

Partnership) ที่ใช้ระบบ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer 

Suite) หรอืท่ีเรยีกว่า SNPP/VIIRS ซึง่มรีายละเอยีดภาพถ่ายทางดาวเทยีม

ท่ีมีคุณภาพสงูกว่าดาวเทยีมดวงเดมิเข้าสูว่งโคจรของโลก เมือ่ปี ค.ศ.2011 

จึงท�าให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SNPP/VIIRS แทน

 ส�าหรบัตวัแปรทางเศรษฐกิจและสงัคมทีม่กัจะน�ามาศกึษากบั NTL 

ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรที่วัดขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์

มวลรวมหรือ GDP ที่พบในงานวิจัยของ Shi และคณะ (2014) Zhao และ

คณะ (2017) Zhou และคณะ (2015) Wu และคณะ (2018) Chen และ 

Nordhaus (2019) และ Dai และคณะ (2017) นอกจากนัน้ยงัมกีารหาความ

สัมพันธ์ระหว่าง NTL กับจ�านวนประชากร เช่น Cheng และ Nordhaus 

(2015) Zhou และคณะ (2015) Li และคณะ (2013) โดยความสัมพันธ์

ระหว่าง NTL กับทั้ง GDP และ จ�านวนประชากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับตัวแปรที่

แสดงสัดส่วนการใช้พื้นที่ส�าหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลจาก 

Open Street Map เช่น Ma และคณะ (2014b) ประมาณค่า SNNP/VIIRS 
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กับสัดส่วนสิ่งปลูกสร้าง (Proportion of built-up area) ความหนาแน่นของ

ถนน (Road density) ความหนาแน่นพื้นที่ที่อยู่อาศัย (Residential area 

density) ความหนาแน่นของหมูบ้่านเล็กๆ (Hamlet density) และความหนา

แน่นของจุดสนใจ (Point of interest density) ของเมือง Xian โดยใช้ข้อมูล

ทัง้ในระดบัมณฑล ระดบัจงัหวัด และระดบัเขต ในปี ค.ศ.2012 โดยพบความ

สัมพันธ์เป็นบวกทั้งหมดยกเว้นความหนาแน่นของหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่พบ

นัยส�าคัญทางสถิติ

 งานวิจัยจ�านวนหนึ่งได้หาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL และปัญหา

ความเหลื่อมล�้าต่างๆ เช่น สัมประสิทธิ์ Gini ที่พบในงานวิจัยของ Xie และ

คณะ (2014) และ Zhou และคณะ (2015) อัตราการตายของมารดาหรือ

ทารก ในงานวิจัยของ Chen (2016) และ Roychowdhury และ Jones 

(2014) Theil index โดย Wu และคณะ (2018) ดัชนีความยากจน  

integrated poverty index (IPI) ที่ได้จากการถ่วงน�้าหนักจากตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล�้าต่างๆ 10 ประเภท ในงานของ Yu และคณะ 

(2015) หรือดัชนีการศึกษา education index (EI) จากงานวิจัยของ Xie 

และคณะ (2014) โดยตวัแปรดังกล่าวมทีศิทางตรงกนัข้ามกบัระดบัแสงสว่าง

ในตอนกลางคืน 

 2.1.2 การประยุกต์ใช้ข้อมลูดชันพีชืพรรณ (Vegetation Index)

 ดัชนีพืชพรรณที่มักถูกน�ามาใช้โดยปกติคือค่าดัชนีผลต่างพืช

พรรณ หรอื Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ซึง่ค�านวณ

จากอัตราส่วนระหว่างค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้  

(Near-infrared) กับคลื่นที่ตามองเห็นสีแดง (Red) ต่อผลรวมของค่าการ

สะท้อนทัง้สองคลืน่ของวตัถบุนพื้นผวิโลก โดยผลจากการค�านวณดงักล่าว

จะท�าให้ได้ค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณในช่วงระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งสามารถใช้

วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวและพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ 

 งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณกับตัวแปรทาง
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เศรษฐกิจและสังคม เช่น งานของ Jin และคณะ (2008) พบความสัมพันธ์

ของ NDVI กับ GDP ในเชิงแปรผันโดยตรง Li และคณะ (2015) พบความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ผีลต่อความเสือ่มโทรมของ

พืชพรรณ (vegetation degradation) ที่ค�านวณจากข้อมูล NDVI กับปัจจัย

ทางการพัฒนาเมือง ประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพ นอกจากนั้น Sun 

และคณะ (2010) พบวา่การขยายตัวของเมอืงท�าใหพ้ื้นที่ปกคลมุพืชพรรณ

ของประเทศจีนลดลง ซึง่สะท้อนได้จากค่าดชันผีลต่างพชืพรรณในเขตเมอืง

เริ่มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

 นอกจากนั้นยังได้พบงานที่หาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผลต่าง

พืชพรรณกับความยากจน เช่น Kristjanson และคณะ (2005) ศึกษาใน

พื้นท่ีเขตประเทศเคนยา โดยสรุปว่าค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณเป็นหนึ่งใน

แปรที่แสดงความสัมพันธ์กับอัตราความยากจนได้ และเป็นความสัมพันธ์

เชิงลบกัน หมายความว่าพื้นที่ที่มีพืชพรรณต�่าจะมีอัตราความยากจนสูง

กว่า ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Morikawa (2014) ในกรณขีองประเทศ

แทนซาเนีย ในขณะที่งานวิจัยของ Bhattacharya และ Innes (2006) พบ

ว่าความยากจนในชนบทกบัปัจจยัทางสิง่แวดล้อมธรรมชาตทิีใ่ช้ข้อมลูจาก 

NDVI มีความเชื่อมโยงกันทั้งสองทิศทาง (bi-directional links) 

 2.1.3 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าปริมาณน�้าฝนกับภาวะทาง

เศรษฐกิจและสังคม

 งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าปริมาณน�้าฝนกับภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมมักพบในงานศึกษาในประเทศก�าลังพัฒนา โดยมี

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองที่เป็นบวกเนื่องจากประเทศก�าลัง

พัฒนามีภาคการเกษตรในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคการผลิตอื่น ซึ่งน�้าฝนเป็น

หนึ่งในปัจจัยการผลิต งานวิจัยประเภทดังกล่าวพบในงานของ Salvador 

Barrios และคณะ (2010) ที่หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน�้าฝนกับ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวที่แท้จริง (real GDP per capita) ใน
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ประเทศแอฟริกา และพบความสัมพันธ์เป็นบวก แต่ถ้าศึกษาในประเทศที่

พัฒนาแล้วปริมาณน�้าฝนมักจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการ เช่น ในงานของ Arezki และ 

Brückner (2012) ที่พบความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับธุรกรรมทางการ

เงินในประเทศที่ภาคการเงินมีการพัฒนาในระดับต�่า แต่ปริมาณน�้าฝนจะมี

ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับธุรกรรมทางการเงินในประเทศที่ภาค

การเงินมีการพัฒนาในระดับสูง

 นอกจากนั้นได้มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกันความแปรปรวนของ

ปรมิาณน�า้ฝนกับความเหลือ่มล�า้ โดยพบความสมัพนัธ์เป็นลบ เช่น Brown 

และ Lall (2006) และ Richardson (2007) ทีศ่กึษาในประเทศแอฟรกิา หรอื

จะหาความเหลื่อมล�้าทางอ้อมโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นตัวแปร 

ตาม เช่น ในงานของของ Thiede (2014) ที่ใช้ข้อมูลในประเทศเอธิโอเปีย 

งานวิจัยของ Amarea และคณะ (2018) ในประเทศไนจีเรีย และงานวิจัย

โดย Gilmonta และคณะ (2018) ในประเทศอินเดีย โดยพบความสัมพันธ์

เป็นลบในงานทั้งสาม

 2.1.4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าอุณหภูมิพื้นผิว

 อุณหภูมิพื้นผิวจะส่งผลกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ทิศทางที่เป็นลบ เนื่องจากโดยทั่วไปเขตการค้า และเขตอุตสาหกรรมซึ่ง

เป็นพ้ืนทีท่ีมี่กิจกรรมทางเศรษฐกจิมลูค่าสงูจะมค่ีาอณุหภมูพิืน้ผวิทีส่งูกว่า

เขตการเกษตรหรือป่าไม้ซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่ต�่ากว่า โดย

งานวจิยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาของ Huang และคณะ (2011) พบว่า พืน้ที่

ทีอุ่ณหภูมิพ้ืนผวิเพิม่ขึน้จะมรีะดบัรายได้ของครวัเรือนและระดบัการศกึษา

ของประชากรที่ลดลง หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันซึ่งกันและกัน และ

ให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Buyantuyev (2010) ที่พบว่า

พื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรอเมริกันที่เพิ่มมากขึ้นจะมีค่าอุณหภูมิ

พื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้น ส่วนงานศึกษาในประเทศก�าลังพัฒนา เช่น งานวิจัย
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ของ Dissanayake (2019) พบว่า การเพิม่ขึน้ของประชากรและตวัแปรทาง

สงัคมในประเทศไนจเีรยี ได้แก่ การพฒันาทางอตุสาหกรรม และการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

เนื่องจากการเติบโตของความเป็นเมืองส่งผลกระทบโดยตรงกับการ

เปลีย่นแปลงของพ้ืนทีส่เีขยีวเปล่ียนไปเป็นพืน้ทีส่ิง่ปลกูสร้าง และท�าให้เกดิ

ปรากฏการณ์เกาะความร้อนพื้นผิวของเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยใน

ไทยของ Poonyanuch และคณะ (2016) กล่าวคือ พื้นที่พาณิชย์หรือพื้นที่

อยูอ่าศยัหนาแน่น มอีณุหภมูพิืน้ผวิมากทีส่ดุ และบรเิวณทีม่ปีระชากรหนา

แน่นจะมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริเวณที่มีประชากรเบาบาง

 นอกจากนั้นค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวมักถูกน�ามาศึกษากับข้อมูลดัชน ี

พชืพรรณ (NDVI) เช่น Weng (2001) Buyantuyev และคณะ (2010), Sruthi 

(2015), Liaqut และคณะ (2018) Li และคณะ (2014) และ Youneszadeh 

และคณะ (2015) เป็นต้น โดยพบความสมัพนัธ์เป็นลบระหว่างกนัเนือ่งจาก

เขตพืน้ทีส่เีขยีวจะมีอณุหภูมพิืน้ผวิทีต่�า่กว่าเขตทีอ่ยูอ่าศยั เขตการพาณชิย์

หรอืแม้กระทัง้เขตโรงงานอตุสาหกรรม และงานศกึษาข้างต้นยงัพบอกีด้วย

ว่าพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่มีประชากรอาศัยอยู ่อย่างหนาแน่นจะมีค่า

อุณหภูมิพ้ืนผิวที่สูง โดยผลการศึกษาสอดคล้องกันทั้งในทวีปเอเชีย 

แอฟริกา และยุโรป ซึ่งเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิว

กับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง

 2.1.5 ความหนาแน่นประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 โดยทั่วไปความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่มักจะมีความ

สัมพนัธ์ในทางบวกกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยงานวจิยัต่างๆ ให้

เหตุผลของความสัมพันธ์ดังกล่าวแตกต่างกันไป เช่น Guzman และ  

Bocarejo (2017) พบว่าในเขตเมอืงหรอืเขตการค้าจะมคีวามหนาแน่นของ

ประชากรในระดบัสงูจงึส่งผลต่อระดบัการจ้างงานทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีอ่ตัรา

การจ้างงานจะลดลงในเขตพื้นที่ห่างไกลจากเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่น



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

107

ของประชากรในระดับต�่า Sylwester (2003) พบว่าความหนาแน่นของ

ประชากรในอดีตมีความสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามกับความเหลื่อมล�้าของ 

รายได้ในปัจจุบัน กล่าวคือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงในอดีต

ถูกคาดการณ์ว่าในอนาคตความเหล่ือมล�า้ของรายได้จะลดลง ซึง่การค้นพบ

เหล่านี้สนับสนุนมุมมองที่ว่าพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง

สามารถสร้างสังคมที่หลากหลายและสร้างโอกาสในการยกระดับฐานะ 

รายได้ ซ่ึงส่งผลต่อการกระจายรายได้ในระยะยาว ส่วน Owusu (2012) พบ

ว่าความหนาแน่นของประชากรมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน

2.2 วิธีการที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจ

และสังคมกับข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกจิ

และสงัคมกบัข้อมูลจากดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 

3 แนวทางคือ แนวทางแรก เป็นการหา correlation เพื่อประมาณค่า 

ตวัแปรข้อมูลจากดาวเทยีมและภมูสิารสนเทศกบัตวัแปรทางเศรษฐกจิและ

สังคมต่างๆ ที่สนใจ โดยอาจใช้การหา correlation แบบธรรมดา หรือวิธี 

Pearson correlation ซึ่งให้ค่าทางสถิติ โดยงานวิจัยที่ใช้วิธีการนี้ เช่น Xie 

และคณะ (2014), Roychowdhury และ Jones (2014) และ Zhou และคณะ 

(2015) ที่หาความสัมพันธ์กับ NTL และงานของ Sruthi (2015) ซึ่งศึกษา

ความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

 ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง คือ ใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นหรือ OLS ซึ่ง

จะผ่อนคลายข้อสมมติของ Pearson correlation โดยการประมาณค่าจะได้

ผลลพัธ์เป็นสมการเส้นตรงทีม่ค่ีาคงทีเ่กดิขึน้ด้วย (constant term) โดยการ

ศึกษากับ NTL พบในงานวิจัยของ Cheng และ Nordhaus (2015) Shi และ

คณะ (2014) Ma และคณะ (2014a) Ma และคณะ (2014b) Zhao และคณะ 

(2017) Yu และคณะ (2015) เป็นต้น ส�าหรับการศึกษากับ NDVI พบใน



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

108

งานของ Jin และคณะ (2008), Guan และคณะ (2015), Sun และคณะ 

(2010) เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการเก็บข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

จนมีความยาวของระยะเวลาซึ่งอาจเป็นจ�านวนปีหรือเดือนที่เพียงพอ  

งานวจิยัจ�านวนหนึง่ได้ประมาณการณ์โดยถอืว่าข้อมลูอยูใ่นรปูของอนกุรม

เวลา (Time series) เช่น งานของ Nischal และคณะ (2015) ซึ่งใช้เทคนิค 

ARIMA และมีงานวจิยัจ�านวนหนึง่ถอืว่าในหนึง่ประเทศสามารถแบ่งได้เป็น

เขตจังหวัด อ�าเภอ หรือละเอียดเป็นเขตต�าบล ซึ่งการแบ่งดังกล่าวเปรียบ

เสมือนเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross sectional) และเมื่อผนวกกับข้อมูล

ในมติเิวลา จึงสามารถสร้างชุดข้อมลูประเภท Panel ได้ โดยงานวจิยัจ�านวน

หนึ่งจึงได้ใช้วิธี Linear panel regression ในการประมาณค่าความสัมพันธ์

ระหว่างค่าตัวแปรข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศกับตัวแปรทาง

เศรษฐกิจและสังคม เช่น ในงานของ Wu และคณะ (2013), Xie และ Weng 

(2016) โดยข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถควบคุมลักษณะหรือคุณลักษณะ

เฉพาะของแต่ละเมืองได้ ซึ่งถ้าประมาณการณ์โดยวิธี OLS แบบธรรมดา

จะส่งผลให้เกิดปัญหาความเอนเอียง (Bias) ของตัวพารามิเตอร์ได้ 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ศึกษามีลักษณะเป็นข้อมูล 

ภมูสิารสนเทศ (หรอื GIS) ดงันัน้ งานวิจยัจ�านวนหนึง่จงึได้หาความสมัพนัธ์

ในเชิงภูมิสถิติ (Spatial Statistics) โดยการสร้าง Global Moran I ซึ่งแสดง

ถึงค่าของลักษณะการกระจุกตัวของข้อมูลในบางบริเวณ จากนั้นจึงใช ้

เครือ่งมอื LISA (Local Indicators of Spatial Association) เพือ่แสดงบรเิวณ

ที่มีการกระจุกตัวของดัชนี NTL รวมถึงค่าระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ (ค่า  

p-value) ของลักษณะการกระจุกตัวดังกล่าว เช่น Kulkarni (2011) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับย่อย

ของภูมิภาคในประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา Li และคณะ (2019) 

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง NTL กบัราคาบ้านในประเทศจนี และนอกจาก

นั้นยังมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยเครื่องมือทางภูมิเศรษฐมิติ 
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(Spatial econometrics) ที่มีข้อดีกว่าวิธีการ OLS คือ สามารถควบคุม 

ผลกระทบที่มาจากพื้นที่ข้างเคียงได้ เช่น ในงานของ Mellander และคณะ 

(2015) ทีศ่กึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง NTL และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ หรือ

งานของ Nguyen (2018) หาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับการประกันภัย

แผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์ 

 แนวทางที่สาม คือการวิเคราะห์ในรูปแบบ Machine Learning ที่

มีวิธีการหลายประเภท เช่น Principal Component Analysis (PCA) คือ 

วธิกีารลดมติขิองข้อมลูลง (dimension reduction) หรือกค็อืการสร้างตวัแปร

ใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแทนของตัวแปรที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องหลายๆ ตัวแปร 

โดยวิธีการนี้พบในงานของ Wang และคณะ (2012) ที่หาความสัมพันธ์

ระหว่าง NTL และ integrated poverty index (IPI) ที่มาจากการลดรูปของ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม 18 ตัวแปร หรืองานของ Chen และคณะ 

(2016) ท่ีสร้างตวัแปรใหม่จากตวัแปรทัง้ 8 เช่น อณุหภมูผิวิโลก (LST) ดชันี

พืชพรรณ (NDVI) ระยะเวลาที่มีแสงสว่าง (Duration of daylight: DDL) 

เป็นต้น เพ่ือหาความสมัพนัธ์กบัอณุหภมูขิองอากาศ (air temperature: Ta) 

หรือ Li และคณะ (2018) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับตัวแปร

การพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละภูมิภาคโดยมาจากตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทั้ง 31 ตัวแปร

 วิธีการโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network: NN) เป็นอีกวิธี

การหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยงานของ 

Maasoumi และคณะ (1994) ชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 

14 ตัวแปรสามารถท�านายได้ดีโดยใช้วิธี NN ต่อมา Tkacz and Hu (1999) 

ชี้ให้เห็นว่า NN มีความสามารถในการพยากรณ์ GDP ได้แม่นย�ากว่าวิธี 

OLS หรือ ARIMA ส�าหรับงานที่พยากรณ์ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจโดยใช้

ข้อมลูภมูสิารสนเทศพบในงานของ Jean และคณะ (2016) ทีพ่ยากรณ์ระดบั

ความยากจนของ 5 ประเทศในทวีปแอฟริกา Suraj และคณะ (2017) และ 
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Subash (2018) ที่พยากรณ์ระดับการพัฒนาและระดับความยากจน 

ในประเทศอินเดียตามล�าดับ

 ส�าหรบัเทคนคิอืน่ๆ ในการใช้ Machine Learning ในการพยากรณ์

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เช่น  

Random forest (RF) เป็นวิธีการพยากรณ์ที่นิยมอีกวิธีหนึ่งใน Machine 

Learning โดย Otchia และคณะ (2019) ใช้ข้อมูล NTL พยากรณ์ระดับการ

พัฒนาทางอุตสาหกรรมของประเทศในแอฟริกา ส่วน Zhao และคณะ 

(2019) พยากรณ์ระดบัความยากจนในประเทศบงัคลาเทศโดยใช้ข้อมลู NTL 

ข้อมูลภาพถ่ายจาก google ที่แสดงพื้นที่สิ่งก่อสร้าง ถนน รวมทั้งสถานที่

ส�าคัญต่างๆ นอกจากนั้นยังมีเทคนิค Support Vector Regression (SVR) 

ท่ีสามารถพยากรณ์ได้ดีส�าหรับชุดข้อมูลที่มีมิติของข้อมูลจ�านวนมากรวม

ทั้งข้อมูลที่มีปัญหา Multicollinearity ถ้าใช้วิธี OLS โดยงานวิจัยที่พบคือ 

Qi และคณะ (2017) ที่ใช้ NTL พยากรณ์ GDP ใน 31 มณฑลของจีน

 กล่าวโดยสรุปส�าหรับการทบทวนวรรณกรรมคือ ในช่วงประมาณ 

10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่มากขึ้นของงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับ

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยหลักๆ มักใช้ข้อมูล NTL ในการ

หาความสัมพันธ์กับความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิต่างๆ แต่อย่างไรกต็าม

ยังมีงานวิจัยที่ไม่มากนักใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อหาความสัมพันธ์กับระดับ

ความยากจน หรือความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น  

เครื่องมือสมัยใหม่และมีประสิทธิภาพสูงอย่าง Machine Learning ที่ใช้ใน

การศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ตัวแปรข้างต้นยังคงมีอยู่อย่าง

จ�ากดั ดงันัน้ งานวจิยันีจ้งึขยายพรมแดนความรูโ้ดยนอกจากจะศกึษาความ

สัมพนัธ์ระหว่างข้อมลูดาวเทยีมต่างๆ กับการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิด้วย

วิธีการค�านวณค่าสหสัมพันธ์และสมการถดถอยแล้ว ยังได้ประยุกต์กับ

ประเด็นเรื่องความยากจนกับเครื่องมือการพยากรณ์ใหม่ๆ อีกด้วย
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3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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 เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการน�าเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของข้อมูลที่

ใช้ในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยการรวบรวมและปรับให้อยู่

ในรปูแบบทีส่ามารถเช่ือมต่อหรอืซ้อนทบักันได้โดยโปรแกรมภมูสิารสนเทศ 

Quantum GIS (QGIS) ซึ่งข้อมูลที่น�ามาใช้ประกอบด้วย 4 กลุ่ม โดยราย

ละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลการส�ารวจรายได้ของประชากรโดยส�านกังานสถติแิห่งชาติ

 ข้อมูลชุดแรกของการวิเคราะห์เป็นผลการส�ารวจจากการสุ ่ม

ตัวอย่างทั้งประเทศและในแบบส�ารวจได้ระบุค�าถามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ 

โดยในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน (Socioeconomic Survey) และการส�ารวจภาวการณ์ท�างานของ

ประชากร (Labor Force Survey) โดยแต่ละการส�ารวจมีคุณลักษณะดังนี้
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 3.1.1 ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 

ครัวเรือน (Socioeconomic Survey)

 ส�านักงานสถติแิห่งชาตเิป็นผูด้�าเนนิการออกแบบและส�ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครวัเรอืน การส�ารวจรายปีเริม่ต้นใน พ.ศ.2549 และ

เลอืกสุม่ครวัเรอืนตวัอย่างทัง้ประเทศเป็นจ�านวนประมาณ 52,000 ครวัเรอืน 

โดยในแบบสอบจะประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับรายละเอียดของครัวเรือน

ทัง้โครงสร้างของสมาชิก รายละเอยีดของค่าใช้จ่ายและลกัษณะของทีอ่าศยั 

ในขณะที่ค�าถามเกี่ยวกับรายละเอียดของรายได้จะเป็นการส�ารวจทุก 2 ปี 

(โดยส�ารวจเฉพาะปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วยเลขคู่) โดยการสุ่มส�ารวจจะ

ครอบคลุมทั้งครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล1 

โดยในการวจัิยน้ีได้ใช้เลือกใช้ข้อมลูรายได้ของครวัเรอืนท�าให้มชีดุข้อมลูทกุ 

2 ปี และข้อมูลถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบค่าของเฉลี่ยในแต่ละจังหวัดเพื่อปรับ

รูปแบบเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

 3.1.2 ข้อมูลจากการส�ารวจภาวการณ์ท�างานของประชากร 

(Labor Force Survey)

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู ้ด�าเนินการส�ารวจประชากรทั้ง

ประเทศ เพื่อติดตามคุณลักษณะของแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของการ

จ้างงาน โดยการส�ารวจภาวการณ์ท�างานของประชากร ได้เร่ิมต้นตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2506 และด�าเนนิการส�ารวจปีละ 2 ครัง้ โดยเน้นไปทีก่ารส�ารวจแรงงาน

ช่วงฤดูเกษตรและนอกฤดูเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ.2527 - 2540 ได้เพิ่ม

ความถีข่องการส�ารวจเป็นปีละ 3 ครัง้ โดยเพิม่เตมิการส�ารวจในช่วงระหว่าง

การจบการศกึษาของนกัเรยีนและนกัศึกษา ซึง่ช่วยแสดงถึงจ�านวนแรงงาน

ใหม่ที่จะเข้าตลาดแรงงาน ภายหลังปี พ.ศ.2541 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

1 นอกจากข้อมูลเก่ียวกับรายได้และรายจ่ายแล้ว ข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว

เรือน (Socioeconomic Survey) ยังมีรายละเอียดในหลากหลายมิติทั้งด้านความเป็นอยู่ สถานะทาง

สุขภาพ สภาพที่พักอาศัย การได้รับสวัสดิจากรัฐบาล ฯลฯ ซึ่งได้ถูกน�าไปใช้ในงานวิจัยในหลากหลาย

สาขา 
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ได้เพ่ิมการส�ารวจเป็นรายไตรมาส (4 ครัง้ต่อปี) โดยเพิม่การส�ารวจช่วงหลงั

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อสะท้อนการจ้างงานและการเคล่ือนย้ายแรงงานที่เป็น

ไปตามฤดูการเพาะปลูก ทัง้นีภ้ายหลังปี พ.ศ.2544 ส�านกังานสถิตแิห่งชาติ

ได้ปรับปรุงแบบสอบถามและได้ด�าเนินการส�ารวจเป็นรายเดือน 

 การส�ารวจได้ใช้วิธกีาร Stratified Two Stage Sampling และส�ารวจ

แรงงานในทุกจังหวัด ซ่ึงการส�ารวจเป็นการปรับการสุ่มให้เหมาะสมกับ 

กรณีของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะของ International Labour  

Organization (ILO) และ United Nations (UN) เพื่อให้การสุ่มตัวอย่างและ

การจดัเกบ็ข้อมลูเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทัง้น้ีข้อมลูจากการส�ารวจภาวะ

การท�างานของประชากรสามารถน�ามาจดัเรยีงให้เป็นรูปแบบภมิูสารสนเทศ 

(GIS) และแสดงรายได้เฉลี่ยของแรงงานในแต่ละจังหวัด

 

3.2 ข้อมูลความยากจน

 นอกจากข้อมูลที่แสดงถึงรายได้ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัดที่

ปรับมาจากผลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio 

Economic Survey) และจากผลการส�ารวจภาวการณ์ท�างานของประชากร 

(Labor Force Survey) ข้อมูลที่แสดงถึงระดับความยากจนในระดับต�าบล

ของทั้งประเทศได้รับการส�ารวจและเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย

ชุดข้อมูลต่อไปนี้

 3.2.1 ชดุข้อมลูแผนทีค่วามยากจนของประเทศไทยซึง่จดัท�า

โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ชุดข้อมูลน้ีจัดท�าโดยการใช้ข้อมูลจากโครงการส�ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ

ที่จัดเก็บโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ และน�ามาค�านวณร่วมกับข้อมูลเส้น

ความยากจนทีจ่ดัท�าโดยส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาตแิละสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) ท�าให้สามารถ
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ค�านวณสัดส่วนคนจนที่มีรายจ่ายต�่ากว่าเส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) 

และสามารถแสดงรายละเอยีดในระดบัต�าบลของทัง้ประเทศ โดยในงานวจิยั

นี้ได้ใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวของปี พ.ศ.2558 และ 2560 และปรับให้อยู่ใน 

รูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

 3.2.2 ชุดข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน

แบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP))

 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 

Mapand Analytics Platform: TPMAP) เป็นระบบฐานข้อมูลที่แสดง 

รายละเอียดข้อมูลในหลายมิติในแต่ละพื้นที่ เช่น ข้อมูลของเด็กแรกเกิด 

ระดับการศึกษา จ�านวนผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่ง

เป็นการขยายขอบเขตการวิเคราะห์และการก�าหนดระดับความยากจนใน

ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

สาธารณสุข การเข้าถึงบริการภาครัฐ ฯลฯ โดย TPMAP เป็นระบบจัดการ

ข้อมูลที่จัดสร้างร่วมกันระหว่างส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง

ชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลความยากจนในระดับต�าบลในช่วงปี 

พ.ศ.2559 – 2561 จากฐานข้อมูล TPMAP และได้ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูป

แบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือการเช่ือมต่อและซ้อนทับกับข้อมูลอื่นๆ  

ต่อไป 

3.3 ข้อมูลดาวเทียมจาก Google Earth Engine 

 Google Earth Engine เป็นบริการข้อมูลดาวเทียมที่บริษัท 

Google เปิดให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมได้ โดยหากเป็นการใช้

ปริมาณข้อมูลไม่มากถึงระดับที่ก�าหนดไว้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยข้อมูล

ดาวเทียมที่ให้บริการมีความหลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่เป็นดาวเทียม
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ถ่ายภาพและส�ารวจทรัพยากรของหลายหน่วยงาน และบริษัท Google 

อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนชุดค�าสั่ง (code) เพื่อเลือกค�านวณ และ

ปรบัลกัษณะของข้อมลูได้ตามความต้องการ โดยข้อมลูทีใ่ช้ในโครงการวจิยั

นี้ประกอบด้วยการน�าชุดข้อมูลดาวเทียมต่อไปนี้มาจัดในรูปแบบภูมิ

สารสนเทศ

 3.3.1 ข้อมูลค่าดัชนีไฟในเวลากลางคืน (Nighttime Light 

(NTL)) 

 ข้อมูลค่าดัชนีไฟในเวลากลางคืน (NTL) เป็นข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมในเวลากลางคืน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด โดยข้อมูลชุดแรก 

ได้จากดาวเทียมภายใต้โครงการ Defense Meteorological Satellite  

Program (DMSP) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า  

Operational Linescan System (OLS) โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม 

ภายใต้โครงการ DMSP/OLS น้ี ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2535 – 2556  

(ค.ศ.1992 – 2013) ประกอบด้วยดาวเทียม 9 ดวง (รหัสของดาวเทียมดวง

ที่ 1 – 9 คือ F10 – F18) ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลตลอดช่วงระยะเวลาของ

โครงการ ข้อมูลที่ได้เป็นผลจากการตรวจจับแสงไฟโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจ

จับภาพในช่วงแสง Visible Near-Infrared (VNIR) ในช่วงเวลา 20.30 - 

22.00 น. ของแต่ละจุดบนพื้นผิวโลก ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อลด

ความผดิพลาดของข้อมลูทีไ่ม่เกีย่วข้องออก (เช่น แสงจากพระจนัทร์ในช่วง

ข้างข้ึน แสงจากพระอาทติย์ในฤดรู้อนทีม่ช่ีวงกลางวนัยาวนาน การรบกวน

จากแสงแสงเหนือ-แสงใต้ (หรือแสง aurora) และแสงจากไฟป่า) ซึ่ง 

การปรับแต่งได้ด�าเนินการโดยหน่วยงาน National Oceanic and  

Atmospheric Administration (NOAA) ทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลจะเป็นภาพ

เฉดสีขาว-ด�า ที่มีความเข้ม 64 ระดับ ในแต่ละจุด (หรือในแต่ละพิกเซล) 

ของภาพมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 63 ซึ่งค่าต�่าสุดคือ 0 เป็นจุดที่ไม่มี 

แสงสว่าง ในขณะที่ค่าเท่ากับ 63 แสดงถึงความเข้มของแสงไฟในระดับ
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สูงสดุ โดยพืน้ที ่1 จดุ (หรอื 1 พกิเซล) มขีนาดเท่ากบั 0.86 ตารางกโิลเมตร 

ณ บรเิวณเส้นศนูย์สตูร (แต่จะมขีนาดใหญ่ขึน้เมือ่ไกลจากแนวเส้นศนูย์สตูร)

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากดาวเทียม DMSP/OLS ในบริเวณ

ของประเทศไทย

15 
 

 

รูปที่   1  แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากดาวเทียม DMSP/OLS ในบริเวณของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ .ศ . 2535 และ พ .ศ . 2556 

 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2535 ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 

ที่มา: การประมวลข้อมูลโดยผู้วิจัย 

  
 

 ทั้งน้ี ภายหลังจากโครงการดาวเทียม DMSP/OLS ได้สิ้นสุดลง ได้มีการพัฒนาและส่งดาวเทียมดวง
ใหม่เข้าสู่วงโคจร  โดยดาวเทียมดวงใหม่นี้อยู่ภายใต้โครงการ Suomi National Polar-orbiting Partnership 
(SNPP)  และใช้เซ็นเซอร์จับข้อมูลแสงแบบใหม่ที่เรียกว่า Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 
(VIIRS) ซึ่งดาวเทียมดวงใหม่นี้ได้เริ่มต้นตรวจจับและสร้างชุดข้อมูลภายหลังปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)  โดย
ข้อมูลแสงไฟในเวลากลางคืนที่ตรวจจับโดย SNPP/VIIRS ได้รับการพัฒนาให้มีความละเอียดของจุดต่อพ้ืนที่
มากขึ้น (1 พิกเซลของภาพมีขนาดเท่ากับพ้ืนที่  375×375 เมตร บนพ้ืนผิวโลก) และมีระดับความสว่างของแต่
ละจุดข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีระดับความสว่างเท่ากับ 256 ระดับ  นอกจากน้ี การเผยแพร่ข้อมูลยัง
พัฒนาให้มีความถี่มากข้ึน โดยเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายเป็นรายเดือน 

ที่มา: การประมวลข้อมูลโดยผู้วิจัย

 ทัง้น้ี ภายหลังจากโครงการดาวเทยีม DMSP/OLS ได้สิน้สดุลง ได้

มีการพัฒนาและส่งดาวเทียมดวงใหม่เข้าสู่วงโคจร โดยดาวเทียมดวงใหม่

นีอ้ยูภ่ายใต้โครงการ Suomi National Polar-orbiting Partnership (SNPP) 

และใช้เซ็นเซอร์จับข้อมูลแสงแบบใหม่ที่เรียกว่า Visible Infrared Imaging 

Radiometer Suite (VIIRS) ซึ่งดาวเทียมดวงใหม่นี้ได้เริ่มต้นตรวจจับและ

สร้างชุดข้อมูลภายหลังปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) โดยข้อมูลแสงไฟในเวลา

กลางคืนที่ตรวจจับโดย SNPP/VIIRS ได้รับการพัฒนาให้มีความละเอียด

ของจุดต่อพื้นที่มากขึ้น (1 พิกเซลของภาพมีขนาดเท่ากับพื้นที่ 375×375 

เมตร บนพื้นผิวโลก) และมีระดับความสว่างของแต่ละจุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี พ.ศ.2535 ข้อมูลปี พ.ศ.2556
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เช่นเดียวกัน โดยมีระดับความสว่างเท่ากับ 256 ระดับ นอกจากนี้ การเผย

แพร่ข้อมูลยังพัฒนาให้มีความถี่มากขึ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายเป็น

รายเดือน

รปูที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบข้อมลูจากดาวเทยีม SNPP/VIIRS ในบรเิวณ

ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2562

   

16 
 

 

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากดาวเทียม SNPP/VIIRS ในบริเวณของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 

ที่มา: การประมวลข้อมูลโดยผู้วิจัย 

 
ในโครงการวิจัยนี้ จะใช้ข้อมลูจากดาวเทียมทั้ง 2 ชุด โดยได้ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยต่อตาราง
กิโลเมตร และได้จัดสร้างเป็นดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนทั้งในรูปแบบของค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัดและในระดับ
ตําบล 
 
 3.3.2 ข้อมูลดชันีพชืพรรณ (Vegetation Index) 
          ข้อมูลดัชนีพืชพรรณท่ีใช้ในโครงการศึกษานี้ เป็นข้อมูลบนพ้ืนผิวโลกท่ีถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ที่อยู่ใน
รูปแบบของ  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) และได้ถูกติดต้ังในดาวเทียม 
Terra และ Aqua  ซึ่งชุดเซ็นเซอร์ดังกล่าว สามารถตรวจจับคุณลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกได้
หลากหลายรูปแบบ ดังเช่น อุณหภูมิพ้ืนผิวและเมฆ คุณสมบัติของพื้นดิน เมฆ และละอองน้ําในอากาศ สีของ
มหาสมุทร แพลงตอนพืช (Phytonplankton) ชีวธรณีเคมี (Biogeochemistry) ช้ันโอโซน และไอน้ําในช้ัน
บรรยากาศ เป็นต้น  โดยชุดเซ็นเซอร์ MODIS  แบ่งเป็นการตรวจจับข้อมูลช่วงความถี่ท้ังหมด 36 แบนด์ ต้ังแต่

ที่มา: การประมวลข้อมูลโดยผู้วิจัย

 ในโครงการวิจัยนี้ จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้ง 2 ชุด โดยได้ปรับ

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยต่อตารางกิโลเมตร และได้จัดสร้างเป็น

ดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนทั้งในรูปแบบของค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัดและ

ในระดับต�าบล

 3.3.2 ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index)

 ข้อมูลดัชนีพืชพรรณที่ใช้ในโครงการศึกษานี้ เป็นข้อมูลบนพื้น 

ผวิโลกทีถ่กูตรวจจบัโดยเซน็เซอร์ทีอ่ยูใ่นรปูแบบของ Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS) และได้ถูกติดตั้งในดาวเทียม 

ข้อมูลปี พ.ศ.2558 ข้อมูลปี พ.ศ.2562
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Terra และ Aqua ซ่ึงชุดเซน็เซอร์ดงักล่าว สามารถตรวจจบัคณุลกัษณะทาง

กายภาพทีเ่กดิข้ึนบนพืน้ผวิโลกได้หลากหลายรปูแบบ ดงัเช่น อณุหภมูพิืน้

ผิวและเมฆ คุณสมบัติของพื้นดิน เมฆ และละอองน�้าในอากาศ สีของ

มหาสมุทร แพลงตอนพืช (Phytonplankton) ชีวธรณีเคมี (Biogeochem-

istry) ชั้นโอโซน และไอน�้าในช้ันบรรยากาศ เป็นต้น โดยชุดเซ็นเซอร์ 

MODIS แบ่งเป็นการตรวจจับข้อมูลช่วงความถี่ทั้งหมด 36 แบนด์ ตั้งแต่

ความยาวคลื่น 0.4 ถึง 14.4 ไมครอนและมีความละเอียดเชิงพื้นที่ 3 ระดับ 

ได้แก่ขนาด 250 เมตร (แบนด์ 1 และแบนด์ 2) ขนาด 500 เมตร (แบนด์ 3 

ถึง แบนด์ 7) และขนาด 1 กิโลเมตร (แบนด์ 8 ถึง แบนด์ 36)

 ในโครงการการศึกษานี้ ได้ใช้ข้อมูลค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ หรือ 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ที่ได้มาจากเซนเซอร์

ดาวเทียม MODIS ในช่วงความถี่แบนด์ที่ 1 (แบนด์วิชท์ (Bandwidth)  

ช่วง 620 - 670 นาโนเมตร) และในช่วงความถี่แบนด์ที่ 2 (แบนด์วิชท์ 

(Bandwidth) ช่วง 841 - 876 นาโนเมตร) ทั้งนี้คุณลักษณะของความ 

หนาแน่นของใบพืชจะสะท้อนรังสีแบนด์ที่ 1 ในระดับต�่า แต่จะสะท้อนรังสี

ในแบนด์ที่ 2 เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผลต่างของค่าที่อ่านได้จากแบนด์ที่ 1 

กับแบนด์ที่ 2 จึงสามารถแสดงความหนาแน่นของใบพืชได้อย่างถูกต้อง  

โดยดัชนีถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นผลต่างที่ปรับค่าให้อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 

(Normalized Difference) ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ที่มีพืชพรรณหนาแน่นจะ

มีค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณเป็นบวกและเข้าใกล้ +1 ในขณะที่พื้นที่ว่างเปล่า

ท่ีไม่มพีืน้ปกคลมุจะมค่ีาใกล้เคยีง 0 และพืน้ทีท่ีเ่ป็นผวิน�้าจะมค่ีาเข้าใกล้ -1 

ในการวิจัยนี้ ได้สร้างขุดข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของค่าดัชนีผล

ต่างพืชพรรณ (NDVI) และน�ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสาร

สารสนเทศ (GIS) ทัง้ในลักษณะของค่าเฉล่ียระดบัจงัหวดัและค่าเฉลีย่ระดบั

ต�าบล 
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รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายปีของค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ
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ความยาวคลื่น 0.4 ถึง 14.4 ไมครอนและมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ 3 ระดับ ได้แก่ขนาด 250 เมตร (แบนด์ 1 
และแบนด์ 2) ขนาด 500 เมตร (แบนด์ 3 ถึง แบนด์ 7) และขนาด 1 กิโลเมตร (แบนด์ 8 ถึง แบนด์ 36) 
          ในโครงการการศึกษาน้ี ได้ใช้ข้อมูลค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ หรือ Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI) ที่ได้มาจากเซนเซอร์ดาวเทียม MODIS ในช่วงความถี่แบนด์ที่ 1 (แบนด์วิชท์ 
(Bandwidth) ช่วง 620 - 670 นาโนเมตร) และในช่วงความถี่แบนด์ที่ 2 (แบนด์วิชท์ (Bandwidth) ช่วง 841 
- 876 นาโนเมตร)  ทั้งนี้คุณลักษณะของความหนาแน่นของใบพืชจะสะท้อนรังสีแบนด์ที่ 1 ในระดับตํ่า แต่จะ
สะท้อนรังสีในแบนด์ที่ 2 เป็นอย่างมาก  ดังนั้นผลต่างของค่าที่อ่านได้จากแบนด์ที่ 1 กับแบนด์ที่ 2 จึงสามารถ
แสดงความหนาแน่นของใบพืชได้อย่างถูกต้อง  โดยดัชนีถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นผลต่างที่ปรับค่าให้อยู่ในช่วง 
-1 ถึง 1 (Normalized Difference)  ซึ่งหมายความว่าพ้ืนที่ที่มีพืชพรรณหนาแน่นจะมีค่าดัชนีผลต่างพืช
พรรณเป็นบวกและเข้าใกล้ +1 ในขณะที่พ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่มีพ้ืนปกคลุมจะมีค่าใกล้เคียง 0  และพ้ืนที่ที่เป็นผิว
น้ําจะมคี่าเข้าใกล้ -1  

ในการวิจัยนี้ ได้สร้างขุดข้อมูลค่าเฉล่ียรายเดือนและรายปีของค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) และ
นํามาจัดให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสารสนเทศ (GIS) ทั้งในลักษณะของค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและ
ค่าเฉลี่ยระดับตําบล   

 

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายปีของค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณรายตําบลจากเซนเซอร์ MODIS 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2559 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลปี พ.ศ  .2559  

 

 

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย

 

  3.3.3 ข้อมูลค่าดัชนีปริมาณน�้าฝน (Rainfall Index) 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในส่วนนี้มาจากฐานข้อมูล CHIRPS (The 

Climate Hazards group Infrared Precipitation with Stations) โดยฐาน

ข้อมูล CHIRPS เกิดจากการใช้เทคนิคควบรวมระหว่างข้อมูลที่ได้จาก

ดาวเทียมและข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดน�้าฝนภาคพื้นดิน โดยบุคคลทั่วไป

สามารถดึงข้อมูลปริมาณน�้าฝนจากฐานข้อมูล CHIRPS ผ่านทาง Google 

Earth Engine โดยสามารถสืบย้อนข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม  

พ.ศ.2524 จนถงึปัจจบุนั โดยข้อมลูดังกล่าวมคีวามละเอยีดในระดบัเชงิพืน้ที่

เท่ากับ 0.05 arc degrees (หรือประมาณ 110 เมตร ต่อพิกเซล) โดยใน

การวิจัยนี้ได้ปรับข้อมูลปริมาณให้อยู่ในรูปค่าเฉล่ียทั้งในระดับจังหวัดและ

ในระดับต�าบล ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะของปรมิาณน�า้ฝนในประเทศไทย โดยบรเิวณทีม่สีแีดงเข้มมากเป็น

บรเิวณทีม่นี�า้ฝนปรมิาณมาก ส่วนบรเิวณสีขาวเป็นบรเิวณทีม่นี�า้ฝนปรมิาณ

น้อย

ข้อมูลปี พ.ศ.2543 ข้อมูลปี พ.ศ.2559



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

122

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน�้าฝนรายต�าบลจาก 
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      3.3.3 ข้อมูลค่าดชันปีริมาณน้าํฝน (Rainfall Index)  
        ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในส่วนน้ีมาจากฐานข้อมูล CHIRPS (The Climate Hazards group Infrared 
Precipitation with Stations)  โดยฐานข้อมูล CHIRPS เกิดจากการใช้เทคนิคควบรวมระหว่างข้อมูลที่ได้จาก
ดาวเทียมและข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดนํ้าฝนภาคพ้ืนดิน โดยบุคคลทั่วไปสามารถดึงข้อมูลปริมาณน้ําฝนจาก
ฐานข้อมูล CHIRPS  ผ่านทาง Google Earth Engine  โดยสามารถสืบย้อนข้อมูลได้ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวมีความละเอียดในระดับเชิงพ้ืนที่เท่ากับ 0.05 arc degrees  
(หรือประมาณ 110 เมตร ต่อพิกเซล) โดยในการวิจัยน้ีได้ปรับข้อมูลปริมาณให้อยู่ในรูปค่าเฉลี่ยทั้งในระดับ
จังหวัดและในระดับตําบล  ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของปริมาณนํ้าฝน
ในประเทศไทย โดยบริเวณที่มีสีแดงเข้มมากเป็นบริเวณที่มีน้ําฝนปริมาณมาก ส่วนบริเวณสีขาวเป็นบริเวณที่มี
น้ําฝนปริมาณน้อย 
 

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้าํฝนรายตําบลจาก  
CHIRPS ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลปี พ.ศ. 2561 

    

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย 

 
 

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย

 3.3.4 ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature 

(LST))

  ข้อมูลอุณหภมูพิืน้ผวิและการแผ่รงัสคีวามร้อนจากต�าแหน่งต่างๆ 

บนผวิโลก จะถกูตรวจจบัโดยเซน็เซอร์ MODIS ซึง่ใช้ความถ่ีแบนด์ที ่20-23 

และ 30-31 ช่วงแบนด์วิชท์ (Bandwidth) ระหว่าง 3.66 ถึง 4.080 นาโน

เมตร (nm.) และ 10.780 ถึง 11.280 ไมครอน (µm) โดยข้อมูลอุณหภูมิพื้น

ผวิในตอนกลางวนัจะถกูเกบ็ข้อมลูในทกุๆ วนั และข้อมลูอณุหภมูพิืน้ผวิใน

ตอนกลางคืนจะถูกเก็บข้อมูลในทุก 8 วัน ด้วยความละเอียดเชิงพื้นที่ 1 

กิโลเมตร โดยทั้ง 2 ชุดข้อมูลสามารถเรียกดูผ่านทางบริการของ Google 

Earth Engine และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2543 

(ค.ศ.2000) ตัวอย่างข้อมลูดงัแสดงในรปูที ่5 ซึง่แสดงให้เหน็ถึงลกัษณะของ

อุณหภูมิพื้นผิวเวลากลางวันในพื้นที่ระดับต�าบล และรูปที่ 6

ข้อมูลปี พ.ศ.2543 ข้อมูลปี พ.ศ.2561
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รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบข้อมลูอณุหภมูพิืน้ผวิตอนกลางวนัรายต�าบล

จากเซนเซอร์ MODIS ดาวเทียม Terra ระหว่างปี พ.ศ.2543 และ  
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 3.3.4 ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature (LST)) 
          ข้อมูลอุณหภูมิพ้ืนผิวและการแผ่รังสีความร้อนจากตําแหน่งต่างๆ บนผิวโลก จะถูกตรวจจับโดย
เซ็นเซอร์ MODIS  ซึ่งใช้ความถี่แบนด์ที่ 20-23 และ 30-31 ช่วงแบนด์วิชท์ (Bandwidth) ระหว่าง 3.66 ถึง 
4.080 นาโนเมตร (nm.) และ 10.780 ถึง 11.280 ไมครอน (μm) โดยข้อมูลอุณหภูมิพ้ืนผิวในตอนกลางวันจะ
ถูกเก็บข้อมูลในทุก ๆ วัน และข้อมูลอุณหภูมิพ้ืนผิวในตอนกลางคืนจะถูกเก็บข้อมูลในทุก 8 วัน ด้วยความ
ละเอียดเชิงพ้ืนที่ 1 กิโลเมตร  โดยทั้ง 2 ชุดข้อมูลสามารถเรียกดูผ่านทางบริการของ  Google Earth Engine 
และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000)  ตัวอย่างข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอุณหภูมิพ้ืนผิวเวลากลางวันในพื้นที่ระดับตําบล และรูปที่ 6 
 

รูปที ่5 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวตอนกลางวนัรายตําบลจากเซนเซอร์ MODIS 
ดาวเทียม Terra ระหว่างป ีพ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2559 

ข้อมูลปี พ.ศ.2543     ข้อมูลปี พ.ศ.2559 

  
ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย 

 

ข้อสรุปของคุณลักษณะข้อมูลดาวเทียมที่งานวิจัยนี้ได้นํามาใช้ โดยการเข้าถึงผ่านบริการของ Google 
Earth Engine ดังแสดงในตารางที่ 1  นอกจากนี้ในแต่ละชุดข้อมูลยังได้แสดงถึงลิงค์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึง

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย

 ข้อสรปุของคุณลักษณะข้อมลูดาวเทยีมทีง่านวจิยันีไ้ด้น�ามาใช้ โดย

การเข้าถึงผ่านบริการของ Google Earth Engine ดังแสดงในตารางที่ 1 

นอกจากนีใ้นแต่ละชุดข้อมลูยงัได้แสดงถงึลิงค์ทีผู้่อ่านสามารถเข้าถึงชดุค�า

สั่ง (code) ที่ผู้เขียนได้จัดสร้างไว้ส�าหรับการเข้าถึงและจัดเรียงข้อมูลแต่ละ

ประเภทในกรณขีองประเทศไทยผ่านบรกิารของ Google Earth Engine ซึง่

สามารถน�าไปใช้เป็นตัวอย่าง รวมถึงการน�าไปปรับแก้เพื่อประยุกต์ใช้ใน

งานวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

ข้อมูลปี พ.ศ.2543 ข้อมูลปี พ.ศ.2559
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รปูที ่6 แสดงการเปรยีบเทยีบข้อมลูอณุหภมูพิืน้ผวิตอนกลางคนืรายต�าบล

จากเซนเซอร์ MODIS ดาวเทียม Terra ระหว่างปี พ.ศ.2543 และ  

พ.ศ.2559
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ชุดคําสั่ง (code) ที่ผู้เขียนได้จัดสร้างไว้สําหรับการเข้าถึงและจัดเรียงข้อมูลแต่ละประเภทในกรณีของประเทศ
ไทยผ่านบริการของ Google Earth Engine ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่าง รวมถึงการนําไปปรับแก้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวต่อไป  

 

รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวตอนกลางคนืรายตําบลจากเซนเซอร์ 
MODIS ดาวเทียม Terra ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2559 

ข้อมูลปี พ.ศ.2543     ข้อมูลปี พ.ศ.2559 

 

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย 

 

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจัย

 3.3.5 ข้อมูลดาวเทียมที่แสดงลักษณะพื้นผิวจากแหล่งอื่นๆ

 เนือ่งจากข้อมลูดาวเทยีมจากหลายๆ องค์กรจะใช้ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบและปรบัแก้เป็นเวลาหลายปี ดังน้ันอาจจะต้องรอให้ข้อมลูดงักล่าว

ได้รับการตรวจสอบและปรับแก้ให้เรียบร้อย และหลังจากน้ันจึงเผยแพร่สู่

สาธารณะ โดยในกรณีของข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560 พบว่านอก

จากข้อมูลดาวเทียมที่เผยแพร่ผ่านทาง Google Earth Engine แล้ว ยังมี

ข้อมูลที่หลายองค์กรได้พัฒนาและแพร่เผย ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้รวบรวม

ข้อมูลต่อไปในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560 ซึ่งได้แก่ 

 - United States Geological Survey (USGS) - Global Land 

Cover ข้อมูลชุดนี้ถูกสร้างโดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ MODIS โดยจ�าแนก

ลักษณะของพื้นผิวโลกออกเป็น 16 ประเภท 

ข้อมูลปี พ.ศ.2543 ข้อมูลปี พ.ศ.2559
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 - Global Human Settlement Layer (GHSL) ข้อมูลชุดนี้ถูก

พัฒนาโดยศูนย์วิจัยร่วมของสหภาพยุโรป (Directorate General Joint 

Research Centre of the European Commission) โดยใช้ข้อมูลจาก

ดาวเทียม Sentinel-1A (S1A) และ Sentinel-1B (S1B) เป็นแหล่งข้อมูลใน

การแสดงต�าแหน่งสถานทีท่ีม่อีาคารและบ้านเรอืนของทกุบรเิวณบนผวิโลก 

โดยข้อมูลชุดนี้ครอบคลุมช่วงเวลา ปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 และแสดง

ข้อมูลที่ระดับความละเอียด 20 เมตร 

 - European Space Agency Land Cover (ESA-LC) โดยข้อมลู

ชุดนี้ถูกพัฒนาโดยองค์กรอวกาศแห่งสหภาพยุโรป (European Space 

Agency) และใช้ข้อมูลจากชุดเซ็นเซอร์ Medium Resolution Imaging 

Spectrometer (MERIS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียม Envisat โดยแสดงราย

ละเอียดคุณลักษณะของพื้นที่บนผิวโลกออกเป็น 38 ประเภท และข้อมูล 

ชุดนี้แสดงคุณลักษณะรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2560 

 โดยรายละเอยีดของข้อมลูเหล่านีด้งัแสดงในตารางที ่2 และข้อมลู

ทั้งหมดได้ถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยรายต�าบลของปี พ.ศ.2558 

และ พ.ศ.2560 ซ่ึงสามารถน�ามาซ้อนทับกับข้อมูลความยากจนในระดับ

ต�าบลของส�านักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการวิเคราะห์ในล�าดับถัดไป
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ตารางที่ 2: รายชื่อข้อมูลดาวเทียมที่แสดงลักษณะพื้นผิว 

ชื่อของข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล
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ฐานข้อมูล OpenStreetMap เป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกับ Wikipedia นั่นคือ
เป็นระบบข้อมูลที่ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลลงไปได้ และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลจาก OpenStreetMap ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลก ทั้ง เครือข่าย
เส้นทางถนน ทางรถไฟ เส้นทางขนส่งสาธารณะ ผังอาคาร แหล่งนํ้า สถานที่ต้ัง ฯลฯ โดยตัวอย่างของข้อมูล
ดังที่ ปรากฏในรูปแบบของการซ้อนทับข้อมูลผังถนนและข้อมูลดาวเทียม ดังแสดงในรูปที่ 7 (ซึ่งเป็นบริเวณ
โดยรอบอาคารสยามพารากอนในช่วงระยะ 2 กิโลเมตร)  และข้อมูลลักษณะของเครือข่ายถนนและผังอาคาร
ในบริเวณดังกล่าวดังแสดงรูปที่ 8 ทั้งนี้ นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว  ตําแหน่งที่ต้ังของสถานที่ต่าง ๆ ก็
เป็นข้อมูลที่สําคัญในการนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละ
บริเวณ โดยรูปที่ 9 เป็นตัวอย่างของตําแหน่งที่ต้ังของโรงแรมและสถาบันการเงินรวมถึง ATM ในบริเวณ
ดังกล่าว และรูปที่ 10 แสดงถึงตัวอย่างของข้อมูลแสดงสถานที่ ต้ังที่ถูกรวบรวมในฐานข้อมูล 
OpenStreetMap ซึ่งมีทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้าปลีก ห้อง
สรรพสินค้า ฯลฯ  

 

รูปที่ 7: ข้อมูลผสมภาพถ่ายดาวเทียม รูปที่ 8: ข้อมูลถนนและผังอาคาร 

 

 

ที่มา: OpenStreetMap ที่มา: OpenStreetMap

 

 

 

 

3.4 ฐานข้อมูล OpenStreetMap

 ฐานข้อมูล OpenStreetMap เป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มี

แนวคดิเดยีวกบั Wikipedia นัน่คือเป็นระบบข้อมลูทีผู่ใ้ช้จากทัว่โลกสามารถ

เพิ่มเติมข้อมูลลงไปได้ และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น

เดียวกัน โดยข้อมูลจาก OpenStreetMap ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ 

บนพ้ืนผวิโลก ทัง้เครอืข่ายเส้นทางถนน ทางรถไฟ เส้นทางขนส่งสาธารณะ 

ผังอาคาร แหล่งน�้า สถานที่ตั้ง ฯลฯ โดยตัวอย่างของข้อมูลดังที่ปรากฏใน

รปูแบบของการซ้อนทบัข้อมลูผงัถนนและข้อมลูดาวเทยีม ดงัแสดงในรปูที่ 

7 (ซึ่งเป็นบริเวณโดยรอบอาคารสยามพารากอนในช่วงระยะ 2 กิโลเมตร) 

และข้อมูลลักษณะของเครือข่ายถนนและผังอาคารในบริเวณดังกล่าวดัง

แสดงรูปที่ 8 ทั้งนี้ นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว ต�าแหน่งที่ตั้งของ

สถานทีต่่างๆ ก็เป็นข้อมลูทีส่�าคญัในการน�าไปใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์

ความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละบริเวณ โดยรูปที่ 9 เป็น

ตัวอย่างของต�าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมและสถาบันการเงินรวมถึง ATM ใน

บริเวณดังกล่าว และรูปที่ 10 แสดงถึงตัวอย่างของข้อมูลแสดงสถานที่ตั้งที่

ถูกรวบรวมในฐานข้อมูล OpenStreetMap ซึ่งมีทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร 

โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้าปลีก ห้องสรรพสินค้า ฯลฯ 

รูปที่ 7: ข้อมูลผสมภาพถ่ายดาวเทียม   รูปที่ 8: ข้อมูลถนนและผังอาคาร

   

ที่มา: OpenStreetMap              ที่มา: OpenStreetMap
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รูปที่ 9: ข้อมูลผังถนน ผังอาคาร และต�าแหน่งสถานที่ 
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รูปท่ี 9:  ข้อมูลผังถนน ผังอาคาร และตําแหน่งสถานที่ รูปที่ 10:  ตัวอย่างข้อมูลตําแหน่งสถานที่ Point of Interest 
(POI) 

 

 

ที่มา: OpenStreetMap ที่มา: OpenStreetMap

 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล OpenStreetMap ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) ผังถนน (Road network) ของทุกบริเวณของประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 และ 2560)  
(2) ผังอาคาร (Building footprint) ในทุกบริเวณของประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ 2560)  
(3) จํานวนสถานที่ต้ัง (Point of Interest (POI)) ของทุกบริเวณในประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ 

2560)  

ตัวอย่างของข้อมูลจากฐานข้อมูล OpenStreetMap ดังแสดงในรูปที่ 11 ซึ่งเป็นข้อมูลจากทุกบริเวณใน
ประเทศไทย โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉล่ียต่อตารางกิโลเมตรในแต่ละตําบลเพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความยากจนในระดับตําบลต่อไป 
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รูปท่ี 9:  ข้อมูลผังถนน ผังอาคาร และตําแหน่งสถานที่ รูปท่ี 10:  ตัวอย่างข้อมูลตําแหน่งสถานที่ Point of Interest 
(POI) 

 

 

ที่มา: OpenStreetMap ที่มา: OpenStreetMap

 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล OpenStreetMap ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) ผังถนน (Road network) ของทุกบริเวณของประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 และ 2560)  
(2) ผังอาคาร (Building footprint) ในทุกบริเวณของประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ 2560)  
(3) จํานวนสถานที่ต้ัง (Point of Interest (POI)) ของทุกบริเวณในประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ 

2560)  

ตัวอย่างของข้อมูลจากฐานข้อมูล OpenStreetMap ดังแสดงในรูปที่ 11 ซึ่งเป็นข้อมูลจากทุกบริเวณใน
ประเทศไทย โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉล่ียต่อตารางกิโลเมตรในแต่ละตําบลเพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความยากจนในระดับตําบลต่อไป 

 

 

 

 

ที่มา: OpenStreetMap 

รูปที่ 10: ตัวอย่างข้อมูลต�าแหน่งสถานที่ Point of Interest (POI)

   

ที่มา: OpenStreetMap

 ในงานวจิยันีไ้ด้ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลู OpenStreetMap ประกอบ

ด้วยชุดข้อมูลดังต่อไปนี้
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 1. ผังถนน (Road network) ของทุกบริเวณของประเทศไทย 

(ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 และ 2560) 

 2. ผังอาคาร (Building footprint) ในทุกบริเวณของประเทศไทย 

(ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ 2560) 

 3. จ�านวนสถานที่ตั้ง (Point of Interest (POI)) ของทุกบริเวณ

ในประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ 2560) 

 ตวัอย่างของข้อมลูจากฐานข้อมลู OpenStreetMap ดงัแสดงในรูป

ที่ 11 ซึ่งเป็นข้อมูลจากทุกบริเวณในประเทศไทย โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะถูก

ปรบัให้อยู่ในรปูแบบของค่าเฉล่ียต่อตารางกโิลเมตรในแต่ละต�าบลเพือ่ใช้ใน

การวิเคราะห์เกี่ยวกับความยากจนในระดับต�าบลต่อไป

รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล OpenStreetMap ปี พ.ศ.2558 และ 

พ.ศ.2560
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รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล OpenStreetMap ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 

ข้อมูลปี พ.ศ.2558 ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 

 

ที่มา: OpenStreetMap การประมวลผลข้อมูลและการคํานวณโดยผู้วิจัย 

 

4. เครื่องมือในการวิเคราะห์   

4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชงิพืน้ที่ด้วยวิธีการภูมิสถิต ิ(Spatial Statistics)   

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการคํานวณ Getis-Ord General G  ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการทางด้านภูมิสถิติ 
(Spatial Statistics) ในการคํานวณเพ่ือชี้บ่งบริเวณท่ีมีการกระจุกตัวของข้อมูลที่มีค่าสูงและค่าตํ่า (High/Low 
Clustering Test) โดยพ้ืนฐานของการคํานวณมีรูปกแบบทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในสมการ (1) 
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จากรูปแบบสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่าการคํานวณมีลักษณะคล้ายกับการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูล xi และ xj โดย xj เป็นค่าที่อยู่ในบริเวณที่อยู่รอบๆ xi ซึ่งเง่ือนไขในการกําหนดขอบเขตของการเป็น

ที่มา: OpenStreetMap การประมวลผลข้อมูลและการค�านวณโดยผู้วิจัย

ข้อมูลปี พ.ศ.2558 ข้อมูลปี พ.ศ.2560
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4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ด้วยวิธีการภูมิสถิติ (Spatial 

Statistics) 

 ในงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการค�านวณ Getis-Ord General G ซึ่งเป็น
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บริเวณที่มีการกระจุกตัวของข้อมูลที่มีค่าสูงและค่าต�่า (High/Low Cluster-

ing Test) โดยพื้นฐานของการค�านวณมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ดังแสดง

ในสมการ (1)

 จากรปูแบบสมการข้างต้น จะเหน็ได้ว่าการค�านวณมีลกัษณะคล้าย
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ที่อยู่โดยรอบ xi ขึ้นอยู่กับเมตริกซ์ wij ซึ่งเป็น spatial weight matrix และ 27 
 

 

รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล OpenStreetMap ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 

ข้อมูลปี พ.ศ.2558 ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 
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ท�าหน้าทีก่�าหนดค่าเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของ xj ซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามลกัษณะ

ทางภูมิศาสตร์ เช่น มีอาณาเขตติดกัน หรืออยู่ในรัศมีที่ก�าหนด โดยค่าของ 

Getis-Ord General G จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ยังรวมถึง

แผนที่แสดงนัยส�าคัญทางสถิติ (Significance map) ในรูปแบบของค่า  

p-value ซึ่งสามารถระบุบริเวณที่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ทั้งในกรณีของค่าสูงและค่าต�่า 

 ในการวิเคราะห์ในประเด็นความเหลื่อมล�้า การใช้เครื่องมือทาง

ด้านภูมิสถิติ (Spatial Statistics) จะช่วยท�าให้ทราบถึงลักษณะของการ 

กระจุกตัวของรายได้หรือระดับความยากจนในบริเวณต่างๆ ของประเทศ 

(ทั้งในกรณีของการกระจุกตัวของค่าสูงและค่าต�่า) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่มี

วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติมารองรับอย่างถูกต้อง

4.2 วธิกีารวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงพืน้ทีด้่วยภมูเิศรษฐมติ ิ(Spatial 

Econometrics)

 จากแนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยการใช้

วธิกีารทางเศรษฐมติ ิ(Econometrics) ซ่ึงมพ้ืีนฐานจากการใช้สมการถดถอย 

(Regression) และพัฒนาต่อเนื่องเป็นวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ซ่ึงหน่ึงในวิธี

การวิเคราะห์ที่พัฒนาสืบเนื่องมาสู่มิติของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) คือ  

วิธีการทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) โดยเป็นการใช้ข้อมูลที่

จัดเรียงอยู่ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาใช้ร่วมกับสมการถดถอย 

(Regression) โดยเพิม่เตมิส่วนขยายเพือ่แสดงความสมัพนัธ์เชงิพืน้ที ่โดย

รูปแบบของสมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามแนวคิดของภูมิเศรษฐมิติ 

(Spatial Econometrics) ประกอบด้วย 2 แบบจ�าลอง คือ Spatial Lag 

Model (SLM) และ Spatial Error Model (SEM) โดยทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว 

ตั้งอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานของการกระจายตัวแบบปกติของค่าสัมประสิทธ์

รวมถึงการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อน (Disturbance) และยังคง
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ใช้สมมติฐานท่ีค่าความคลาดเคลื่อน (Disturbance) มีลักษณะเป็นอิสระ 

ต่อกันและมีการกระจายตัวเหมือนกันหรือ i.i.d. (Independent and  

Identically Distributed) โดยทั่วไป ทั้ง SLM และ SEM สามารถประมาณ

การด้วยวิธี Maximum Likelihood estimation (ML) ทั้งนี้ทฤษฎีพื้นฐาน

ของภมูเิศรษฐมติ ิ(Spatial Econometrics) ได้ถกูแนะน�าโดย Anselin (2007) 

นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอการพัฒนาวิธีประมาณการด้วย Generalized 

Method of Moments (GMM) ในงานของ Anselin & Rey (2014) 

 4.2.1 แบบจ�าลอง Spatial Lag Model

 ในกรณีของแบบจ�าลอง Spatial Lag Model (SLM) ตัวแปรที่

สะท้อนถงึความสมัพนัธ์เชิงพืน้ทีจ่ะถกูรวมเข้าไว้ในแบบจ�าลองถดถอยเชงิ

เส้นตรง (conventional linear regression) ซึ่งเป็นการเพิ่มตัวแปรอิสระ

เพ่ิมเข้าไปอีก 1 ตวัแปรในสมการ โดยสมการ (2) ได้แสดงให้เหน็ถงึรปูแบบ

สมการทางคณิตศาสตร์ของ SLM

 จากรูปแบบสมการ (2) เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งชุดตัวแปรอิสระ 

Xi อธบิายถงึการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม yi โดยมค่ีาความคลาดเคลือ่น 

(Disturbance) เท่ากับ ui ซึง่มลัีกษณะเป็นตวัแปรสุม่ ทัง้นีค้ณุลกัษณะส�าคญั

ของ SLM คือ การใช้ตัวแปรตามที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบซึ่งขอบเขตก�าหนด

โดยค่าของ spatial weight matrix (Wij) มาเป็นตวัแปรทีเ่พิม่เข้าไปในสมการ

ถดถอยมาตรฐาน และการส่งผลต่อ yi จากค่าของตัวแปรอิสระที่มีต�าแหน่ง

ทางภูมิศาสตร์โดยรอบ มีค่าเท่ากับ 

29 
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รวมเข้าไว้ในแบบจําลองถดถอยเชิงเส้นตรง (conventional linear regression) ซึ่งเป็นการเพ่ิมตัวแปรอิสระ
เพ่ิมเข้าไปอีก 1 ตัวแปรในสมการ  โดย สมการ (2) ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ของ SLM 

�� � ������ � ��� � ��			(2) 

 จากรูปแบบสมการ (2) ซึ่งรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งชุดตัวแปรอิสระ Xi อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตาม yi โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน (Disturbance) เท่ากับ ui ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแปรสุ่ม ทั้งนี้
คุณลักษณะสําคัญของ SLM คือ การใช้ตัวแปรตามที่อยู่ในพ้ืนที่โดยรอบซึ่งขอบเขตกําหนดโดยค่าของ spatial 
weight matrix Wij) มาเป็นตัวแปรท่ีเพ่ิมเข้าไปในสมการถดถอยมาตรฐาน และการส่งผลต่อ yi จากค่าของตัว
แปรอิสระที่มีตําแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยรอบ มีค่าเท่ากับ ρ Wij yj โดย ρ เป็นค่าสัมประสิทธ์ิของการส่งผ่าน
ผลกระทบ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของ yi เกิดจากทั้งค่าของตัวแปรอิสระ  Xi ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับ yi และ
จากการแพร่กระจายจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่โดยรอบ (หรือค่าของ yj) และส่งผลกระทบมายัง yi เป็น
ปริมาณเท่ากับ ρ Wij yj ซึ่งในการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงนัยยะทางสถิติของ  ρ โดยใช้วิธีเดียวกับกรณีของ
ค่าสัมประสิทธ์ิ β  ทั้งนี้หาก ρ มีนัยยะทางสถิติ (โดยการพิจารณาค่า t-statistic และค่า p-value) ก็แสดงว่ามี
การส่งผลกระทบจากเพ่ือนบ้านบริเวณโดยรอบมายัง yi 

4.2.2 แบบจําลอง Spatial Error Model 

วิธีการทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometric) รูปแบบที่ 2 คือ Spatial Error Model (SEM) โดย

พ้ืนฐานต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเพื่อนบ้านในบริเวณโดยรอบส่งผลกระทบผ่านทาง error term (ui) โดย
สมการ (3) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของ SEM 

  �� � ��� � �� ; 				�� � 	������ � ��         (3) 

สมการด้านบนแสดงถึงบทบาทของเมตริกซ์ spatial weight matrix (Wij)  ซึ่งเป็นการกําหนดเง่ือนไขการเป็น
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พิจารณาถึงนัยยะทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิ	� (โดยการพิจารณาค่า t-statistic และค่า p-value) ทั้งน้ีหากมี

ความสําคัญอย่างมีนัยยะทางสถิติ ก็แสดงว่ามีการส่งผลกระทบข้ามผ่านที่ผ่านทางค่าของ error term (ui) 

Wij yj โดย 
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 สมการด้านบนแสดงถงึบทบาทของเมตรกิซ์ spatial weight matrix 
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 มีนยัส�าคญัทางสถติกิแ็สดงว่ามกีารส่งผลกระทบข้ามผ่าน
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4.3 วิธีทาง Machine Learning 

  เพ่ือขยายขอบเขตของการวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายตัวของ

ความยากจน2 จึงมุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ และการใช้  

Machine Learning ในการพยากรณ์สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของ 

ครัวเรือนบนมิติภูมิศาสตร์ โดยเครื่องมือวิเคราะห์ในรูปแบบ Machine 
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2 ผลงานที่น�าเสนอนี้ เป็นผลวิเคราะห์ที่ได้ในเบื้องต้น จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ Asian 

Development Bank (ADB) ภายใต้โครงการ TA- 9356 REG: Data for Development -  

Econometric Analysis and Small Area Estimation using Innovative Data
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Learning ประกอบด้วย 4 ประเภทการค�านวณ ได้แก่

 - Generalized Least Squares (GLS)

 - Neural Network (NN)

 - Random Forest (RF)

 - Support Vector Regression (SVR)

  ผลการวิเคราะห์จะถูกน�ามาใช้เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

 - เพิ่มความแม่นย�าของการพยากรณ์ความยากจนและจ�านวน

ประชากรในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก (เช่น ในระดับ 1 ตารางกิโลเมตร 

หรือเล็กกว่า) 

 - เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้ และ

สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน

 - สามารถน�าแบบจ�าลองที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดท�าแผนที่

ความยากจน แผนทีแ่สดงจ�านวนประชากร เพือ่ใช้การออกแบบเขตแจงนบั

ในการจดัท�าแบบส�ารวจและส�ามะโน รวมถงึการวางผงัเมอืงและผงัภมูภิาค

 โดยในการส่วนของการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง Machine  

Learning ผูว้จัิยได้ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ภาษา R ในการค�านวณทัง้หมด 

โดยการค�านวณในแต่ละวิธีใช้ชุด package ของการค�านวณที่เกี่ยวข้อง 

ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3: รายชื่อ package ของโปรแกรมภาษา R ที่ใช้ในการค�านวณ
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วิธีการพยากรณ์ ชื่อ package  แหล่งอ้างอิงรายละเอียดทางเทคนิค 
Neural Network (NN) nnet https://cran.r-project.org/web/ 

packages/nnet/nnet.pdf 
Random Forest (RF) randomForestSRC https://cran.r-project.org/web/ 

packages/randomForestSRC/ 
randomForestSRC.pdf 

Support Vector Regression 
(SVR) 

e1071 https://cran.r-project.org/web/ 
packages/e1071/e1071.pdf 

 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดแบ่งตามข้อมูลของตัวแปรตาม (dependent variable) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 กลุม่ประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลที่แสดงถึงรายได้ และ (2) ข้อมูลทีแ่สดงถึง
ระดับความยากจน โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์เป็นดังน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะห์รายได้จากสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic 
Survey) 

 5.1.1 การวิเคราะห์การกระจายและกระจายตัวเชงิพืน้ที ่

ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Getis-Ord General G ซึ่งเป็นวิธีการทางภูมิสถิติ (Spatial Statistis) 
ในการระบุตําแหน่งการกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้แสดงให้เห็นว่า จากชุดข้อมูลทั้งหมดเกิดการกระจุก
ของจังหวัดที่มีรายได้สูงอยู่บริเวณกรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบ รวมถึงบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง และ
ลักษณะดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ ในขณะที่การกระจุกตัวของจังหวัดที่มีรายได้
ตํ่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายบริเวณท้ังในบางจังหวัดของภาคเหนือ  ภาคอีสาน และภาคใต้  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Getis-Ord General G ใช้พ้ืนฐานของการคํานวณเชิงสถิติในลักษณะสหสัมพันธ์ ดังนั้นจึง
มีผลของของระดับความเชื่อมั่นในรูปแบบของค่า p-value เพ่ือแสดงวา่บริเวณที่มีการกระจุกตัวมีนัยยะสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับตํ่ากว่าร้อยละ 103 

รูปที ่12: การกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพืน้ที่ของรายไดเ้ฉลี่ยครัวเรือน  

                                                            
3 การคํานวณ Getis-Ord General G ในงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม GeoDA ซ่ึงเป็น open source โดยมีรายละเอียดและโปรแกรมสําหรับการติดตั้งที่  
https://spatial.uchicago.edu/software 

วิธีการพยากรณ์ ชื่อ package แหล่งอ้างอิงรายละเอียดทางเทคนิค
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5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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 การวเิคราะห์ข้อมลูจดัแบ่งตามข้อมลูของตวัแปรตาม (dependent 

variable) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มประเภทของข้อมูล 

ประกอบด้วย (1) ข้อมูลที่แสดงถึงรายได้ และ (2) ข้อมูลที่แสดงถึงระดับ

ความยากจน โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้

5.1 ผลการวิเคราะห์รายได้จากส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน (Socioeconomic Survey)

 5.1.1 การวิเคราะห์การกระจายและกระจายตัวเชิงพื้นที่

ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Getis-Ord General G ซึ่งเป็นวิธีการทาง

ภมิูสถติ ิ(Spatial Statistis) ในการระบตุ�าแหน่งการกระจกุตวัของข้อมลูเชงิ

พืน้ทีไ่ด้แสดงให้เหน็ว่า จากชุดข้อมลูทัง้หมดเกดิการกระจกุของจงัหวดัทีม่ี

รายได้สูงอยู่บริเวณกรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบ รวมถึงบริเวณจังหวัด

ชลบุรีและระยอง และลักษณะดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาของ



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

140

การวิเคราะห์ ในขณะที่การกระจุกตัวของจังหวัดที่มีรายได้ต�่ามีการ

เปลี่ยนแปลงไปในหลายบริเวณทั้งในบางจังหวัดของภาคเหนือ ภาคอีสาน 

และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Getis-Ord General G ใช้

พื้นฐานของการค�านวณเชิงสถิติในลักษณะสหสัมพันธ์ ดังนั้นจึงมีผลของ

ของระดับความเชื่อมั่นในรูปแบบของค่า p-value เพื่อแสดงว่าบริเวณที่มี

การกระจุกตัวมีนัยยะส�าคัญทางสถิติที่ระดับต�่ากว่าร้อยละ 103 

รูปที่ 12: การกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพื้นที่ของรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 

      

3 การค�านวณ Getis-Ord General G ในงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม GeoDA ซึ่งเป็น open source โดยมี

รายละเอียดและโปรแกรมส�าหรับการติดตั้งที่ https://spatial.uchicago.edu/software

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
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 5.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียม

 เพื่อเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงกายภาพและสิ่ง

แวดล้อมที่สามารถตรวจจับได้จากดาวเทียมกับระดับรายได้เฉลี่ยของ 

ครัวเรือน4 โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยการใช้วิธีการมาตรฐานทาง 

เศรษฐมิติ (Econometrics) โดยใช้สมการถดถอย (OLS) และการวิเคราะห์

ด้วยวิธีการทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Regression) โดยใช้ทั้งวิธีการ  

Spatial Lagged Model (SLM) และ Spatial Error Model (SEM)5 ซึ่งผล

ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยตัวแปรตามของการ

วิเคราะห์นี้คือค่าเฉล่ียรายได้ของครัวเรือนในแต่ละจังหวัด และตัวอิสระ

ประกอบด้วยข้อมูลดาวเทียมที่ได้จาก Google Earth Engine ซึ่งประกอบ

ด้วย ดัชนีแสงไฟเวลากลางคนื ดชันพีชืพรรณ ดชันนี�า้ฝนและดชันอีณุหภมูิ

พืน้ผวิ โดยผลการวิเคราะห์จากชุดข้อมลูในช่วง ปี พ.ศ. 2559 - 2561 แสดง

ให้เห็นดัชนีแสงไฟเวลากลางคืนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อย่างสม�่าเสมอ และส่งผลในทิศทางบวก ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ที่เป็น 

ค่าดัชนีจากข้อมูลดาวเทียมมีนัยยะส�าคัญทางสถิติที่ไม่สม�่าเสมอ ดังนั้นจึง

สรุปได้ว่าค่าดัชนีแสงไฟกลางคืนสามารถแสดงคุณลักษณะของระดับ 

รายได้ของประชากรในประเทศไทยในเชิงพื้นที่ได้

 

4 ผลการวิเคราะห์ที่แสดงในรูปแบบ Cluster map และ Significance map ทั้งหมดแสดงใน 

ภาคผนวก ก
5 เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Getis-Ord General G การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางภูมิ

เศรษฐมิติ (Spatial Regression) ในงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรมGeoDA ซึ่งเป็น open source โดยมี 

รายละเอียดและโปรแกรมส�าหรับการติดตั้งที่ https://spatial.uchicago.edu/software
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ตาราง 7: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉล่ียครัวเรือน

ในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ

5.2 ผลการวิเคราะห์รายได้จากการส�ารวจภาวการณ์ท�างานของ

ประชากร (Labor Force Survey)

 5.2.1 การวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวในเชิงพื้นที่

 ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของรายได้

แรงงาน โดยใช้ข้อมูลรายได้เฉล่ียในระดับจังหวัดจากการส�ารวจภาวะ

แรงงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการวิเคราะห์ใช้ Getis-Ord  

General G ซ่ึงเป็นวิธีการทางภูมิสถิติ (Spatial Statistics) ในการระบุ
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บรเิวณทีมี่การกระจกุตวัของกลุ่มจงัหวัดทีม่รีายได้เฉลีย่สงูและกลุม่จงัหวดั

ที่มีรายได้เฉลี่ยต�่า โดยผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าบริเวณกรุงเทพฯ 

ปรมิณฑล รวมถงึจังหวัดชลบรุแีละระยองเป็นบรเิวณกลุม่จงัหวดัทีม่รีายได้

สูง ในขณะที่กลุ่มบริเวณจังหวัดที่มีรายได้ต�่า มีการสลับต�าแหน่งโดย

กระจายตัวไปตามภาคต่างๆ ทั้งบางบริเวณในภาคเหนือ ภาคอีสาน และ

ภาคใต้ ซ่ึงผลทีไ่ด้นีส้อดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ในหวัข้อที ่5.1.1 ซึง่แสดง

ถึงการกระจุกตัวของกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูงในบริเวณกรุงเทพฯ และ

จังหวัดโดยรอบตลอดช่วงเวลาของการวิเคราะห์

 5.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียม

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยจากการส�ารวจ

ภาวะแรงงานกับดัชนีของข้อมูลดาวเทียม สามารถใช้ทั้งวิธีการทาง 

เศรษฐมิต ิ(Econometrics) โดยทัว่ไปและวธิกีารทางภมูเิศรษฐมติ ิ(Spatial  

Econometrics) โดยตัวแปรตามคือค่าเฉลี่ยรายได้แรงงานในแต่ละจังหวัด 

และตวัแปรอิสระคือค่าดชันขีองข้อมลูดาวเทยีม โดยของทกุวธิกีารทดสอบ

ได้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนมีความสัมพันธ์อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ มีนัยส�าคัญทาง

สถิติเป็นบางปีเท่านั้น ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้นี้สอดคล้องกับผลที่ได้จาก 

หัวข้อที่ 5.1.2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนเป็น 

เครือ่งชีบ่้งท่ีส�าคญัทีส่ามารถแสดงถงึต�าแหน่งของบริเวณทีม่แีรงงานระดบั

รายได้สูงกระจุกตัว
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รูปที่ 13: การกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพื้นที่ของรายได้เฉลี่ยของแรงงาน 

      

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตาราง 13: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉล่ียแรงงาน

ในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

5.3 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการ

พัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: 

TPMAP)

 5.3.1 การวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวในเชิงพื้นที่

 ข้อมูลความยากจนในระดับต�าบลจากฐานข้อมูล TPMAP ได้ถูก

น�ามาวเิคราะห์โดยใช้ Getis-Ord General G ซึง่ผลลพัธ์ได้แสดงให้เหน็ราย

ละเอยีดของการกระจกุตวัของพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความยากจนสงู และบรเิวณที่

มีระดับความยากจนต�่า ทั้งน้ีฐานข้อมูล TPMAP ไม่ได้รวมถึงข้อมูลใน

บรเิวณกรงุเทพฯ ท�าให้การแสดงผลจงึไม่ได้พืน้ทีบ่ริเวณดงักล่าว แต่จะเหน็
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ได้ว่าบริเวณปริมณฑลและจังหวัดชลบุรี ระยอง ยังเป็นบริเวณที่มีระดับ

ความยากจนต�่า โดยมีบริเวณของจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และ 

ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความยากจนสูง

 5.3.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ Machine Learning

 ในงานวิจัยนี้ได้ทดสอบการใช้วิธีการ Machine Learning ในการ

พยากรณ์ระดับความยากจน โดยใช้ชุดดัชนีข้อมูลดาวเทียมที่ได้จาก 

Google Earth Engine และข้อมูล OpenStreetMap เป็นปัจจัยที่อธิบาย

ระดับความยากจน ซึ่งผลจากการใช้วิธีการ Machine Learning ทั้ง 4 วิธี 

พบว่าวิธี Random Forest ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากเปรียบเทียบด้วยค่าของ 

Root Mean Square Error (RMSE) โดยรูปที่ 15 ได้แสดงการเปรียบเทียบ

ค่าของ RMSE ซ่ึงเป็นผลจากการค�านวณชุดข้อมลูทัง้ 3 ปี และรปูที ่16 - 18 

ได้แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการพยากรณ์และค่าจริงของระดับ

ความยากจนรายต�าบล ซึ่งการพยากรณ์ด้วยวิธี Random Forest ให้ผลดี

ที่สุดอย่างได้เนื่องจากจุดข้อมูลใน scatter plot กระจุกตัวไปตามแนวเส้น 

45 องศา
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รูปที่ 14: การกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของความยากจนจากฐานข้อมูล TPMAP 

Cluster map (พ.ศ.2560) Significance map (p-value) (พ.ศ.2560)

   

   

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 15: เปรียบเทียบค่าของ Root Mean Square Error (RMSE) จากผล

การพยากรณ์ข้อมูล TPMAP ด้วย 4 วิธีการทาง Machine Learning 

 

58 
 

รูปที่ 15: เปรยีบเทียบคา่ของ Root Mean Square Error (RMSE) จากผลการพยากรณ์ข้อมูล TPMAP 
ด้วย 4 วิธีการทาง  Machine Learning  

 
ที่มา: การคํานวณโดยผู้วิจัย 

ทั้งนี้นอกจากพยากรณ์แล้ว Random Forest ยังสามารถขยายวิธีการวิเคราะห์ด้วย Variable 
Importance (VIMP) ซ่ึงแสดงลําดับของปัจจัยที่ส่งผลของระดับความยากจน ซึ่งผลการจัดลําดับของปัจจัยที่
สําคัญเป็นไปดังแสดงในรูปท่ี 19-21  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความยากจน ที่ได้รับการ
จัดลําดับในระดับสูง ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 

� Nighttime Light (NTL) Density 
� Population Density  
� Building Density  
� Land Surface Temperature 
� Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

ซึ่งผลการเรียงลําดับปัจจัยที่มีความยากจนได้แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ที่เป็นเขตเมืองและ
ความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพันธ์กับระดับความยากจน โดยหากเป็นเขตเมืองและมีความหนาแน่น
ของประชากรสูงจะมีระดับความยากจนตํ่า  

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

GLS Regression Neural Network Random Forest Support Vector Regression

Comparison of RMSE: TPMAP Poverty Prediction

2017 2018 2019

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย

 ทั้งนี้นอกจากพยากรณ์แล้ว Random Forest ยังสามารถขยายวิธี

การวิเคราะห์ด้วย Variable Importance (VIMP) ซึ่งแสดงล�าดับของปัจจัย

ทีส่่งผลของระดับความยากจน ซึง่ผลการจดัล�าดบัของปัจจยัทีส่�าคญัเป็นไป

ดงัแสดงในรปูที ่19-21 ซึง่จะเหน็ได้ว่าปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อระดบัความ

ยากจนที่ได้รับการจัดล�าดับในระดับสูง ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้

 - Nighttime Light (NTL) Density

 - Population Density 

 - Building Density 

 - Land Surface Temperature

 - Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

 ซึ่งผลการเรียงล�าดับปัจจัยที่มีความยากจนได้แสดงให้เห็นว่าโดย

ส่วนใหญ่ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองและความหนาแน่นของประชากรมี

ความสัมพันธ์กับระดับความยากจน โดยหากเป็นเขตเมืองและมีความ 

หนาแน่นของประชากรสูงจะมีระดับความยากจนต�่า 
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5.4 ผลการวเิคราะห์ชดุข้อมลูแผนทีค่วามยากจนของประเทศไทยซึง่

จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 5.4.1 การวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวในเชิงพื้นที่

ผลการวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวเชิงพื้นที่โดยใช้ Getis-Ord  

General G ได้แสดงให้เหน็ว่าสดัส่วนของประชากรทีอ่ยูใ่ต้เส้นความยากจน 

มจี�านวนน้อยในบรเิวณกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และบรเิวณเขตอสีเทร์ินซบีอร์ด

ในจังหวัดชลบุรีและระยอง แต่อย่างไรก็ดี การกระจุกตัวของสัดส่วน

ประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนในระดับสูงมีการกระจายตัวในบาง

บริเวณของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับข้อ

สรุปที่ได้จากผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 5.1.1, 5.2.1 และ 5.3.1 ซึ่งแสดงถึง

ปัญหาระดับรายได้และความยากจนที่กระจายตัวในหลายบริเวณของ

ประเทศ ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

รปูที ่22: การกระจุกตวัเชิงพืน้ทีข่องความยากจนจากชดุข้อมลูแผนทีค่วาม

ยากจนของประเทศไทย

   



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

159

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย

 5.4.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ Machine Learning

 ดังท่ีได้กล่าวในหัวข้อที่ 3.3.5 เนื่องจากชุดข้อมูลแผนที่ความ

ยากจนของประเทศไทยซึง่จดัท�าโดยส�านกังานสถติแิห่งชาตคิรอบคลมุช่วง

เวลาปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ข้อมูลดาวเทียมที่

พัฒนาโดยหลายองค์กรมีการแพร่สู่สาธารณะ ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วย 

Machine Learning ส�าหรบัชุดข้อมลูนีจ้งึเพิม่เตมิข้อมลูดาวเทยีม ได้แก่ ชดุ

ข้อมูลของ Global Human Settlement Layer (GHSL), United States 

Geological Survey (USGS) - Global Land Cover และ European Space 

Agency Land Cover (ESA-LC) ซึ่งจะช่วยท�าให้ปัจจัยที่หลากหลายมาก

ขึ้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของความยากจนในประเทศไทย

จากการใช้วิธี Machine Learning ทั้งหมด 4 ประเภท ผลการเปรียบเทียบ

ค่า RMSE ดังแสดงในรูปที่ 23 และการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการ

พยากรณ์และข้อมูลจริง ดังแสดงในรูปที่ 24 –25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการ 

Random Forest ให้ผลดีที่สุด โดยค่าระดับความแม่นย�าอยู่ที่ร้อยละ 81.46 

และ 81.39 ในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560 ตามล�าดับ

รปูท่ี 22: การกระจกุตวัเชิงพืน้ทีข่องความยากจนจากชดุข้อมลูแผนทีค่วาม

ยากจนของประเทศไทย (ต่อ)
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รูปที่ 23: เปรียบเทียบค่าของ Root Mean Square Error (RMSE) จากผล

การพยากรณ์ชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยด้วย 4 วิธีการ

ทาง Machine Learning 
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รูปที่ 25: Scatter Plot เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจริงของชุด

ข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยปี พ.ศ.2560 
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รูปที่ 26: ผลของ Variable Importance (VIMP) ชุดข้อมูลแผนที่ความ

ยากจนของประเทศไทยปี พ.ศ.2558
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 ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะห์ด้วย VIMP ได้แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีที่

แสดงถึงลักษณะความเป็นเมืองหรือความหนาแน่นของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยล�าดับต้นในการพยากรณ์ระดับความยากจน

5.5 อภิปรายผลการวิเคราะห์ 

 ความสมัพันธ์ระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิกบัการขยายตวัของ

เมอืงเป็นประเดน็วิจยัทีม่ผีูใ้ห้ความสนใจมานบัหลายร้อยปี โดยงานวจิยัของ 

Batty (2006), Batty (2008) และ Bettencourt (2013) แสดงให้เห็นว่าเมือง

ในประเทศต่างๆ มขีนาดไม่เท่ากนัและมกีารจดัเรยีงล�าดบัตามลกัษณะของ 

Power-law distribution มาหลายร้อยปี (หรือการที่มีประชากรอาศัยอยู่ใน

เมืองใหญ่เพียงไม่กี่เมืองในแต่ละประเทศ) ซึ่งผลเชิงประจักษ์นี้กระตุ้นให้

นักเศรษฐศาสตร์พยายามพัฒนาทฤษฎีและศึกษาพฤติกรรมที่ท�าให้เกิด

ลักษณะดังกล่าว โดยทฤษฎีที่ส�าคัญที่ได้พัฒนาข้ึนเป็นผลงานของ Fujita 

และคณะ (1999) และ Fujita & Thisse (2002) ซึ่งเสนอประเด็นส�าคัญของ 

City Agglomeration ที่เป็นคุณลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ของเมือง ซึ่งถ้า

เมืองมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น จะยิ่งท�าให้เกิดแรงดึงดูดให้ประชากร 

รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจย้ายเข้ามากระจุกตัวหนาแน่นมากข้ึน โดย

ทัง้นีล้กัษณะพืน้ฐานทีท่�าให้เกดิรปูแบบดงักล่าว เป็นผลมาจากการทีผ่ลได้

ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) หากย้ายเข้ามาอยู่ใกล้

เมืองใหญ่มากขึ้น โดยแต่ละเมืองสามารถสร้างค่าของผลได้ต่อขนาดเพิ่ม

ขึ้น (Increasing Returns to Scale) ไม่เท่ากัน และในกรณีทั่วไปเมืองที่มี

ขนาดใหญ่สามารถสร้างค่าของผลได้ต่อขนาดเพิม่ขึน้ (Increasing Returns 

to Scale) ได้มากกว่าเมืองขนาดเล็ก ดังนั้นขนาดของเมืองและความหนา

แน่นของประชากรจึงแตกต่างกัน และมีลักษณะของการกระจายตัวแบบ 

Power-law distribution ทั้งนี้คุณลักษณะการสร้างค่าของผลได้ต่อขนาด

เพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) ของเมืองก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
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การสร้างข้อได้เปรียบของผลได้ต่อขนาดเพ่ิมขึ้น (Increasing Returns  

to Scale) ของแต่ละผู้ผลิตเช่นกัน ซึ่งในกรณีทั่วไปผู้ผลิตขนาดใหญ่จะ 

ได้เปรียบผู ้ผลิตท่ีมีขนาดเล็กกว่าในด้านของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น  

(Increasing Returns to Scale) 

 ทั้งนี้ข้อมูลจากส�ามะโนอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศได้กลาย

เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับทดสอบการเกิดขึ้นของ City Agglomeration โดย

บทความของ Tanaka & Hashigushi (2015), Thang และคณะ (2016) 

และ Mariotti และคณะ (2015) ได้ใช้วิธีการภูมิเศรษฐมิติ (Spatial  

Econometrics) ในการทดสอบและพบว่าเกิด City Agglomeration และ

ท�าให้เกิด Spatial spillover ระหว่างภาคการผลิตในหลายบริเวณในหลาก

หลายประเทศ ทั้งนี้ในกรณีของประเทศไทย งานวิจัยของ Puttanapong 

(2018) ได้ประยุกต์วิธีการภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) กับข้อมูล

ส�ามะโนอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) และแสดง

ให้เห็นว่าเกิดลักษณะของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to 

Scale) และเกิด Spatial spillover ของภาคการผลิตไทยเช่นเดียวกัน และ

บริษัทจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความหนา

แน่นอุตสาหกรรรมสงู โดยเฉพาะบรเิวณกรงุเทพฯ และจงัหวดัใกล้เคยีง ซึง่

คุณลักษณะเหล่านี้ตรงกับทฤษฎีของ City Agglomeration และผลลัพธ์

ท�าให้ยิ่งเกิดความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึนในบริเวณ 

ดังกล่าว

 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลอื่นๆ จะเห็นลักษณะของความแตกต่างใน

การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย รูปที่ 28 

ได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross  

Provincial Production: GPP) มีความสัมพันธ์กับจ�านวนประเภทอาชีพ 

ในจังหวัดนั้นๆ ถ้าจังหวัดใดประเภทอาชีพที่มีความหลากหลายมากจะมี

ความสัมพันธ์กับค่าของ GPP ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มี
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ความหลากของอาชีพมากทีส่ดุและสอดคล้องกบัค่า GPP ทีส่งูทีส่ดุ ในขณะ

ทีจ่งัหวดัโดยรอบกรงุเทพฯ มค่ีาทีร่องลงมาทัง้ความหลากหลายของอาชพี

และ GPP ในขณะที่จังหวัดสกลนครและบึงกาฬมีความหลากหลายของ

อาชีพในระดับต�่าและส่งผลท�าให้มีค่าของ GPP ต�่ามากที่สุดเช่นเดียวกัน 

โดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้น�าเสนอใน Fujita และคณะ (1999) และ 

Fujita & Thisse (2002) ได้แสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของเกิดข้ึน 

ร่วมกันระหว่าง City Agglomeration และความหลากหลายทางอาชีพ  

รวมถงึการสร้างมลูค่าเพิม่ของกิจกรรมในเมอืง ซึง่ลกัษณะดงักล่าวยิง่ดงึดดู

ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกจิทีห่นาแน่นมากยิง่ขึน้ในบริเวณดงักล่าว ซึง่ใน

กรณีของประเทศไทยยังมีปัญหาของเมืองอื่นๆ ในประเทศที่สามารถสร้าง 

City Agglomeration และความหลากหลายทางอาชีพได้เท่ากรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล จงึเป็นผลท�าให้เกิดการกระจกุตวัอย่างหนาแน่นของกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิและการสร้างรายได้ระดบัสงูให้กับแรงงานเฉพาะในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล

รูปที่ 28: มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial 

Production: GPP) และความหลากหลายทางอาชีพในแต่ละจังหวัด 
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รูปที่ 28: มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Production (GPP)) และความ
หลากหลายทางอาชพีในแต่ละจังหวัด  

 
ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

 โดยผลท่ีได้นี้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่นําเสนอในหัวข้อที่ 4.1 – 4.4 และปัญหาของการกระจุกตัว
ที่คงอยู่หลายทศวรรษ ดังแสดงในรูปที่ 29 และ 30 ซึ่งแสดงการกระจายตัวของความหลากหลายของประเภท
อาชีพและประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ และเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2521 และ 2560 ซึ่งจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า เม่ือเปรียบเทียบค่าความชันของผลการประมาณเส้นตรงของการกระจายในรูปแบบ logarithm 
ความเหลื่อมลํ้าของศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลา
ประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมา  
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 โดยผลที่ได้นี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่น�าเสนอในหัวข้อที่ 

4.1 – 4.4 และปัญหาของการกระจุกตัวที่คงอยู่หลายทศวรรษ ดังแสดงใน

รปูที ่29 และ 30 ซ่ึงแสดงการกระจายตวัของความหลากหลายของประเภท

อาชีพและประเภทอตุสาหกรรมในจงัหวดัต่างๆ และเปรียบเทยีบระหว่างปี 

พ.ศ.2521 และ 2560 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเปรียบเทียบค่า 

ความชนัของผลการประมาณเส้นตรงของการกระจายในรปูแบบ logarithm 

ความเหลื่อมล�้าของศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัด

อื่นๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลาประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมา 

รูปที่ 29: จ�านวนประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัด

ในปี พ.ศ.2521 จ�านวนประเภทอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด
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รูปที่ 29: จํานวนประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัดในปี พ.ศ. 2521 จํานวนประเภท
อุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด 

 

จํานวนประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัด 

 
ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
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ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รูปที่ 30: จ�านวนประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัด

ในปี พ.ศ.2560
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รูปที่ 30: จํานวนประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัดในปี พ.ศ.2560 

จํานวนประเภทอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด 

 

จํานวนประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัด 

 
ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

จากลักษณะของความเหลื่อมล้ําของศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑลกับจังหวัดอื่น 
ๆ ในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาจําเป็นจะต้องลดช่องว่างที่เกิดข้ึนจากข้อได้เปรียบของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น 
(Increasing Returns to Scale) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นผลมาจากหลากปัจจัย ทั้งความหนาแน่นต่อ
พื้นท่ีของโครงสร้างพื้นฐาน จํานวนแรงงาน จํานวนผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ
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ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 จากลักษณะของความเหลื่อมล�้าของศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย การแก้ไข

ปัญหาจ�าเป็นจะต้องลดช่องว่างทีเ่กิดขึน้จากข้อได้เปรยีบของผลได้ต่อขนาด

เพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง

เป็นผลมาจากหลายปัจจยั ทัง้ความหนาแน่นต่อพืน้ทีข่องโครงสร้างพืน้ฐาน 

จ�านวนแรงงาน จ�านวนผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จาก
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คุณลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอีกทางเลือกในการลดข้อได้เปรียบดัง

กล่าวของกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยทัง้นีเ้มือ่พจิารณาในกรณขีองระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัลโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ผลิตที่อยู่ในเมืองใหญ่กับเมือง

เล็กจะมีช่องว่างท่ีลดลงเป็นอย่างมาก เพราะมีโอกาสที่จะสามารถเข้าถึง

ตลาดได้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการท�าให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้จากการให้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจ 

เช่น การผลติ การตลาด การส่งมอบสนิค้า การช�าระเงนิ ฯลฯ จะท�าให้ความ

เหลื่อมล�้าของโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดในประเทศไทยลดลง  

ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์ของ Sathirathai and Nakavachara (2019) 

ซึ่งน�าเสนอถึงผลกระทบเชิงบวกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการขยาย

โอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค

ต่างๆ ของประเทศไทย ให้ได้มโีอกาสขยายตลาดและสร้างยอดขายจากการ

ขายให้กับลกูค้าท่ีอยูใ่นจงัหวัดต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ซึง่กรณดีงักล่าวแสดง

ถึงโอกาสหนึ่งที่จะขยายผลเพ่ือน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าที่เกิดจาก

ขนาดของเมืองที่สร้างข้อแตกต่างของโอกาสทางเศรษฐกิจ
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6. ข้อสรุป
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 งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอแนวทางในการน�าข้อมูลดาวเทียมจาก 

Google Earth Engine (รวมถงึข้อมลูดาวเทยีมจากองค์กรอืน่ๆ) และข้อมลู

ภูมิสารสนเทศจาก OpenStreetMap มาร่วมประยุกต์ใช้กับวิธีการทางภูมิ

สถิติ (Spatial Statistics) ภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) รวมถึง 

Machine Learning ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่

กบัระดับรายได้และระดบัความยากจน นอกจากนีง้านวจิยันีย้งัเสนอแนะให้

เห็นถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น open source ในการวิเคราะห์

ทัง้หมด ซึง่ท�าให้ไม่มภีาระค่าใช้จ่ายในการจดัหาข้อมลูและโปรแกรมส�าหรบั

การค�านวณ ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของ

ระดบัรายได้สงูและระดบัความยากจนต�า่ในบรเิวณกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

นอกจากน้ีผลจากวิธีการภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) รวมถึง 

Machine Learning ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างแบบจ�าลองเพื่อการ

พยากรณ์ระดบัความยากจนโดยใช้ข้อมลูดาวเทยีมและข้อมลูภมูสิารสนเทศ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ Machine Learning ซึ่งมีความแม่นย�า

ในระดับสูง จากผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงการกระจุกตัวเป็นอย่างมากใน

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล มคีวามสอดคล้องกับทฤษฎทีีช่ีใ้ห้เหน็ว่าเมอืงใหญ่

จะมข้ีอได้เปรยีบจากผลได้ต่อขนาดเพิม่ขึน้ (Increasing Returns to Scale) 

ที่สูงกว่าเมืองขนาดเล็ก ซึ่งยิ่งส่งผลท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ประชากรย้ายเข้าไปยงัเมอืงใหญ่เพือ่ใช้ข้อได้เปรยีบดงักล่าว ดงันัน้การลด

ความเหลื่อมล�้าจึงควรส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของโอกาสทาง

เศรษฐกิจของผูท่ี้อยูใ่นจงัหวัดอืน่ๆ โดยการใช้เทคโนโลยแีละส่งเสรมิให้เกดิ

การใช้ประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยท�าให้ข้อเปรียบเทียบของ

เมืองใหญ่ลดลงและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมมากขึ้น
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 บทความนี้สะท้อนความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล�้าด้าน

คุณภาพในระดับการศึกษาภาคบังคับ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 

ประเทศไทยได้ด�าเนินการแก้ปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาได้อย่าง 

น่าพอใจ โดยมีการทุ่มเททรัพยากรเพ่ือการศึกษาเป็นจ�านวนมากอย่าง 

ต่อเนื่อง แต่ทว่าการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมี

คุณภาพ กลับไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก

 การวิจัยครั้งนี้พยายามตอบค�าถามส�าคัญว่า คุณภาพการจัดการ

ศึกษาภาคบังคับที่แตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่หรือโรงเรียนมีความ 

เชื่อมโยงกับทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้รับมากน้อยเพียงใด อีกนัยหนึ่ง

คือ ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาภาครัฐ ซึ่งจัดสรรงบประมาณ

และครูให้แก่โรงเรียน และบทบาทของท้องถิ่นและครัวเรือนที่มีส่วนร่วม

สนับสนุนช่วยลดความเหลื่อมล�้าในวัยเรียนได้มากน้อยเพียงใด การวิจัย

อาศัยวิธีการ Blinder-Oaxaca Decomposition เพื่ออธิบายความแตกต่าง
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ของผลทดสอบโอเน็ตระหว่างโรงเรยีนทีม่ทีรพัยากรทีแ่ตกต่างกนั โดยอาศยั

ข้อมูลจากโรงเรียนของรัฐทั้งประเทศ 

 ผลการศึกษาชี้ว่า ความแตกต่างของผลทดสอบโอเน็ตส่วนใหญ่ 

สะท้อนว่าโรงเรียนได้รับทรัพยากรต่อหัวนักเรียนในระดับที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญ ส่วนประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอธิบายความแตกต่าง

ได้เพียงเล็กน้อย คุณภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนของรัฐ 

อธิบายได้จากความแตกต่างของทรัพยากรที่มาจากท้องถิ่น การอุดหนุนที่

รบัจดัสรรจากรฐัในโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ค่าใช้จ่ายครูต่อนกัเรียน คณุภาพ

คร ูและขนาดโรงเรยีน ผลการศกึษาช้ีว่า แนวทางการจดัสรรทรพัยากรจาก

รัฐแบบเดิมไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมี

คุณภาพได้

Keyword: ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา, ผลทดสอบ, ทรัพยากรเพื่อการ

ศึกษา, Blinder-Oaxaca Decomposition

JEL Code: E62 O10 I24 I28
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 This paper examines sources of inequality in educational 

learning outcomes at compulsory level in Thailand. During the last 

two decades, Thailand have succeeded in improving access to 

education through vast and continual investment for education.  

However, disparities in learning quality remain large.

 The paper demonstrates whether learning disparities at  

compulsory level among public schools relate to their educational 

resources. In other words, whether management of public education 

provision, via allocations of central government budget and teachers, 

and roles of communities and local government reduces such  

disparities. The Blinder-Oaxaca Decomposition is used to explain the 

Ordinary National Education Test (ONET) gaps among rich and poor 

public schools in the whole kingdom.
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 The results indicate that ONET gaps are largely explained 

by differences in per-student resources at schools, while efficiency in 

resource uses rarely explain these gaps. Learning gaps between rich 

and poor public schools are determined by local government  

resources, Free Education Program budget, teacher expenses, 

teacher quality and school size. Our findings suggest that the current 

system in educational resource allocation is far from enabling  

education for all with quality.

Keyword: Education inequality, learning outcomes, educational  

resources, Blinder-Oaxaca Decomposition

JEL Code: E62 O10 I24 I28
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1. บทน�ำ
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 นับต้ังแต่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 

2542 ประเทศไทยได้ลงทุนทำงกำรศึกษำเป็นจ�ำนวนมำก มีกำรใช้ 

งบประมำณด้ำนกำรศึกษำเฉลี่ยรำวร้อยละ 20 ของงบประมำณแผ่น

ดินแต่ละปี สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้งบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 

เน่ืองจากรฐัจ�าเป็นต้องจดัให้มบีรกิารทางการศกึษาทีท่ัว่ถึงอย่างมคีณุภาพ 

โดยผูป้กครองไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษา

รวมเป็นเวลา 12 ปี ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มเป็น 

510,427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของจีดีพี 

 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค

และทั่วถึง ตำมเจตนำรมย์ของ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

จนถึงปัจจุบัน อำศัยกำรจัดสรรงบประมำณแบบรำยหัวนักเรียน เพื่อ

สถานศึกษาน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดสรรงบประมาณ

ด�าเนินไปภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ชื่อโครงการอาจ
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แตกต่างกันในแต่ละปีในภายหลัง แต่ยังมีวิธีการด�าเนินการไม่แตกต่างกัน 

ในที่นี้เรียกโดยย่อว่า โครงการเรียนฟรี) ในทางปฏิบัติ ผู้ปกครองยังเสียค่า

ใช้จ่ายและอ้างว่าไม่ได้เรียนฟรีจริง ภายหลังรัฐจึงอุดหนุนเพิ่มเติมอีกเป็น

ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และกิจกรรมส�าหรับนักเรียน  

รวมถงึขยายการอุดหนนุให้ครอบคลุมระดบัอนบุาล รวมเป็น 15 ปี นอกจาก

นี้ รัฐยังอุดหนุนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจน 

พกิาร และด้อยโอกาส ในปี 2562 โครงการเรยีนฟรสี�าหรบัสถานศกึษาของ

รัฐใช้งบประมาณสี่หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของงบประมาณการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลายสายสามัญ และปวช.)

 กำรลงทนุทำงกำรศกึษำจ�ำนวนมำกท�ำให้ประเทศไทยประสบ

ควำมส�ำเร็จในกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ท่ัวถึงได้เป็นท่ี 

น่ำพอใจ อย่ำงไรก็ตำม ควำมพยำยำมเพือ่เพิม่คณุภำพและลดปัญหำ

ควำมเหลื่อมล�้ำกลับยังไม่บรรลุผลมำกนัก คุณภาพการศึกษาทั้งที่วัด

โดยผลทดสอบมาตรฐานของประเทศ และผลทดสอบเปรียบเทียบกับต่าง

ประเทศ ชีว่้าไม่ได้มทีศิทางทีด่ขีึน้อย่างเหน็ได้ชัด (ส�านกังานเลขาธกิารสภา

การศกึษา 2562) คณุภาพการศึกษาไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งกว่าสบิปีทีผ่่านมา คณุภาพการศกึษา

ของโรงเรียนในเมืองดีกว่าโรงเรียนในชนบทหรือที่กันดารห่างไกล และ

คณุภาพการศกึษาของจงัหวัดทีร่วยดีกว่าจงัหวัดทีจ่น (ส�านกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา 2562, 2561; World Bank 2015; ชัยยุทธ และคณะ 2561) 

นอกจากนี้ ครัวเรือนยากจนมีภาระด้านการศึกษาเป็นสัดส่วนสูงกว่า และ

โอกาสในการเรียนต่อในระดับสูงเกินภาคบังคับมีน้อยกว่า (กองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา 2562; ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 2557)

 ประเทศไทย และอีกหลำยๆ ประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ ต่ำง

ประสบปัญหำด้ำนกำรยกระดับคุณภำพและกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ
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เช่นเดียวกัน เนื่องจากการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงนั้น ท�าให้

รัฐจ�าเป็นต้องดูแลเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนเป็นสัดส่วนมาก

ขึ้น เด็กกลุ่มนี้ขาดความพร้อม มีปัญหาด้านโภชนาการและการเรียนรู้  

อกีทัง้ต้องเตรยีมครทูีม่คีวามรูเ้พิม่ขึน้อกีจ�านวนมาก ส่งผลให้งานยกระดบั

คุณภาพเป็นเรื่องที่ท้าทายและจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ในกรณี

ของไทย การขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี การเพิ่มโรงเรียนขยาย

โอกาส รวมถงึการจดัสรรงบประมาณเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา 

ท�าให้ภาครฐัมภีาระงบประมาณสงูขึน้ แต่ยงัไม่สามารถเพิม่คณุภาพได้อย่าง

เห็นผลมากนัก นอกจากนี้ความเหลื่อมล�้าด้านคุณภาพระหว่างเมืองและ

ชนบทเหน็ได้เด่นชัดและไม่ได้มทีศิทางทีล่ดลง ปัญหาเหล่านีส้ะท้อนจดุอ่อน

ต่อแนวทางการลดปัญหาความเหล่ือมล�า้ทีผ่่านมา ซึง่อาศยัระบบการจดัสรร

งบประมาณแบบรายหัวนักเรียน ภายใต้การด�าเนินงานของโครงการเรียน

ฟรี 15 ปี

 ควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงกำรศกึษำของไทยจงึเป็นโจทย์ใหญ่ทีร่ฐั

ต้องเร่งด�ำเนินกำรแก้ไข เพรำะส่งผลเสียในระยะยำวต่อกำรพัฒนำ

ประเทศ ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาส่งผลเสียการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ เพราะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าด้านรายได้ และ 

ความยากจนข้ามรุ่น (ดิเรก และคณะ 2555; Piketty 2000) ส่งผลต่อความ

เหลื่อมล�้าในสังคม (กอบศักดิ์ 2556; Paweenawat and McNown 2014) 

ในขณะเดียวกันความยากจนและความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ส่งผลให้มีการ

ลงทุนด้านการศึกษาของปัจเจกชนอยู่ต�่ากว่าที่สังคมพึงมี โดยเฉพาะ 

ครัวเรือนที่ยากไร้ (Krueger 2003; Shea 2000)

 งำนวิจัยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหำคุณภำพและควำม

เหลือ่มล�ำ้ของไทย ให้ข้อสังเกตไว้อย่ำงน่ำสนใจ ความเหลือ่มล�า้สะท้อน

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบรายหัวของรัฐที่ยังไม่มากเพียงพอ  

เพื่อชดเชยทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆ เพื่อลดความแตกต่างของทรัพยากร
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ระหว่างสถานศึกษา (Bernard and Punyasavatsut 2019) สะท้อนความ

เหลื่อมล�้าด้านทรัพยากรระหว่างพื้นที่ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจที่แตก

ต่างกัน และความขาดแคลนครู (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

2556: 288) สะท้อนถึงปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารด้านงบ

ประมาณด้านอุปทาน ซึ่งรัฐเป็นผู้จัดสรรหลัก และมีการจัดการที่ส่งเกิดให้

เกดิในลกัษณะผกูขาด งบประมาณรายหวัไม่เพยีงพอ (สภาปฏริปูแห่งชาติ 

2558; ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2562) สะท้อนปัญหาของระบบ

การศกึษาไทยท่ีไม่ส่งเสรมิให้เกดิความรบัผดิรบัชอบในกลุม่โรงเรียนของรัฐ 

ผู้บริหารหรือครูไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแม้ว่าผลการเรียนรู้ของเด็ก

ยังต�่ากว่ามาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด (ดิลกะ 2555) สะท้อน

ปัญหาการบริหารจัดการด้านบุคคล และโครงสร้างโรงเรียนขนาดเล็กเป็น

จ�านวนมากกว่าก่ึงหนึง่ของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ท�าให้การใช้จ่ายงบ

ประมาณมีประสิทธิภาพต�่า (World Bank 2015) 

 โดยรวม งานส่วนใหญ่ช้ีเป้าไปทีธ่รรมาภิบาลและประสทิธภิาพของ

การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของภาครัฐ ในภาพรวมค่อนข้างมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยไม่ได้ลงทุนน้อยเกินไป 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560; ชัยยุทธ และคณะ 2561) แต่

ทว่าระบบการจัดการและจดัสรรงบประมาณมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ที่ต�่า และปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ต้องอุ้มชูโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่เป็น

จ�านวนมากกลายเป็นภาระด้านงบประมาณ แน่นอนว่าการแก้ปัญหาเชิง

โครงสร้างนับตั้งแต่ระบบการบริหารราชการที่ยังไม่กระจายอ�านาจด้าน

ทรพัยากรลงสูพ้ื่นที ่การบรหิารงานบคุคลทีล่่าช้าขาดการวางแผนก�าลงัคน

ระยะยาว ต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและลดปัญหา

ความเหลื่อมล�้าลงได้ แต่เป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนืองานวิจัยชิ้นนี้

 งำนวิจัยฉบับนี้เน้นวิเครำะห์กลไกและควำมเพียงพอของ

ระบบกำรจัดสรรงบประมำณแบบรำยหัว ที่ส่งผลต่อกำรลดควำม
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เหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ และวิเครำะห์สภำพควำมแตกต่ำงของ

ทรัพยำกรของสถำนศึกษำแต่ละพื้นที่ ที่ส่งผลต่อควำมเหลื่อมล�้ำ

ทำงกำรศึกษำในอีกทำงหนึ่ง แนวทางการวิเคราะห์แตกต่างไปจากใน

อดีตคือ เป็นการวเิคราะห์โดยอาศัยข้อมลูรายโรงเรียนทัง้ประเทศ เพือ่เชือ่ม

โยงทรัพยากรการศึกษาทุกแหล่งในระดับสถานศึกษากับผลทดสอบทาง 

การศึกษาโอเน็ต ปี พ.ศ.2560 ช่วยให้เข้าใจที่มาของความแตกต่างของ

ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาภาคบังคับและความเหลื่อมล�้าด้าน

คุณภาพในระดับพื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้น

 บทควำมนี้ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ หัวข้อแรกเป็นบทน�า หัวข้อ

ทีส่องสรปุสภาพปัญหาความเหล่ือมล�า้ด้านคณุภาพการศกึษา หวัข้อทีส่าม 

วิเคราะห์ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาของไทย และทรัพยากร

ในระดบัสถานศกึษา เพ่ือช้ีความเหล่ือมล�า้ระหว่างสถานศกึษาของรัฐ หวัข้อ

ที่สี่น�าเสนอที่มาของความแตกต่างซึ่งเกี่ยวโยงกับความแตกต่างของ

ทรัพยากรท่ีสถานศึกษาได้รับ และหัวข้อสุดท้ายสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

ทางนโยบาย
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2. ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
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 การวิเคราะห์เรื่องความเหลื่อมล�้าในบทนี้ อาศัยผลทดสอบโอเน็ต 

ซึ่งเป็นผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศในระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเลือกเอาวิชาคณิตศาสตร์มาท�าการ

วเิคราะห์ เพราะเป็นวิชาหนึง่ทีม่ผีลแตกต่างกันมากในระหว่างกลุม่ทีท่�าการ

เปรียบเทียบ

2.1 ผลทดสอบโอเน็ต (O-NET)

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอรายงาน 

ค่าเฉลี่ยผลการสอบโอเน็ตทั้งประเทศหรือรายสังกัดเป็นประจ�าทุกปี  

ผลการทดสอบโอเนต็มข้ีอดคีอื นกัเรยีนเกอืบทกุคนจ�าเป็นผ่านการทดสอบ

นี้ในแต่ละช่วงชั้น สามารถน�ามาวิเคราะห์เชิงลึก แยกรายโรงเรียน และ

1 เป็นที่น่าเสียดายว่า คะแนนทดสอบรายคนน้ีไม่สามารถน�ามาเชื่อมโยงกับข้อมูลครัวเรือน และ 

สถานศึกษาได้  หากท�าได้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทย
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เปรียบเทียบเชิงพื้นที่ได1้ 

 เมื่อพิจำรณำจำกที่ตั้งของโรงเรียนนอกและในเขตเทศบำล 

ผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 และ ม.3 แยกตามที่ตั้งชี้ให้

เหน็ว่า โรงเรยีนนอกเขตเทศบาลโดยเฉล่ียได้คะแนนน้อยกว่าโรงเรยีนทีต่ัง้

ในเขตเทศบาล แต่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในระดับมัธยม (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 คะแนนโอเน็ต 5 วิชา ชั้น ป.6 และม.3 สังกัด สพฐ. ปี 2552 – 2560 

แยกตามที่ตั้ง

บทความ
คุณภาพก
ระดับสถ
ซึ่งเก่ียวโ
นโยบาย 

2. ควา

การวิเค
ระดับปร
เป็นวิชาห

2.1 ผลท

สถาบันท
สังกัดเป็น
ช่วงช้ัน ส

เม่ือพิจา
และ ม.3
เทศบาล 

 

รูปที่ 1 ค

 

ท่ีมา: สถา

               
 
1 เป็นท่ีนา่
น่าจะเป็นป

มนี้ ประกอบด
การศึกษา หัว
านศึกษา เพ่ือ
ยงกับความแต

มเหลื่อมล้าํด้

ราะห์เรื่องค
ะเทศในระดับ
หนึ่งที่มีผลแต

ทดสอบโอเนต็

ทดสอบทางกา
นประจําทุกปี
สามารถนํามา

ารณาจากที่ตั้
3 แยกตามท่ีต้ั
แต่จะแตกต่า

คะแนนโอเนต็

าบันทดสอบทาง

                     

าเสียดายว่า คะแ
ประโยชน์อย่าง

ด้วย 5 หัวข้อ
วข้อที่สาม วิเค
อช้ีความเหลื่อ
ตกต่างของทรั

ดา้นคุณภาพท

ความเหลื่อม
บช้ัน ป.6 และ
กต่างกันมากใ

ต (O-NET) 

ารศึกษาแห่งช
ป ผลการทดส
วิเคราะห์เชิงลึ

ตั้งของโรงเรีย
ั้ง ช้ีให้เห็นว่า 
างกันอย่างเห็น

ต 5 วิชา ชั้น 

งการศึกษาแห่งช

                     

แนนทดสอบรา
มากต่อแนวทาง

อ หัวข้อแรกเป็
คราะห์ระบบก
มล้ําระหว่างส
รัพยากรที่สถา

ทางการศึกษา

ล้ําในบทน้ี อ
ะมัธยมศึกษา 
ในระหว่างกลุ่

ชาติ (สทศ.) เ
อบโอเน็ตมีข้อ
ลึก แยกรายโร

ยนนอกและใน
โรงเรียนนอก

นได้ชัดในระดั

ป.6 และม.3

ชาติ (สทศ.) ปร

  

ยคนนี้ ไม่สามา
งการพัฒนาคุณ

ป็นบทนํา หัวข้
การจัดสรรทรัพ
สถานศึกษาขอ
านศึกษาได้รบั

า  

อาศัยผลทด
ปีที่ 3 โดยเลอื

ลุ่มที่ทําการเปรี

เสนอรายงาน
อดีคือ นักเรีย
รงเรียน และเ

นเขตเทศบาล
กเขตเทศบาลโ
ดับมัธยม (รูปที

3 สังกัด สพฐ.

ระมวลโดยผู้วิจัย

รถนํามาเชื่อมโย
ณภาพการศกึษา

ข้อที่สองสรุปส
ัพยากรเพื่อกา
องรัฐ  หัวขอ้ที
บ และหัวขอ้สุ

สอบโอเน็ต 
อกเอาวิชาคณิ
รียบเทียบ 

ค่าเฉล่ียผลกา
ยนเกือบทุกคน
ปรียบเทียบเชิ

ล ผลการทดส
โดยเฉลี่ย ได้
ที่ 1) 

. ปี 2552 – 2

ย 

ยงกับข้อมูลครัว
ของประเทศไท

สภาพปัญหาค
ารศึกษาของไท
ที่สี่นําเสนอทีม่
ดท้ายสรุปแล

ซึ่งเป็นผลก
ณิตศาสตร์มาท

ารสอบโอเน็ต
นจําเป็นผ่านก
ชิงพ้ืนที่ได้1 

สอบโอเน็ตวิช
คะแนนน้อยก

2560 แยกตา

วเรือน และสถา
ย 

ความเหล่ือมล้ํ
ทย และทรัพ
มาของความแ
ละให้ข้อเสนอแ

ารทดสอบม
ทําการวิเคราะ

ต ทั้งประเทศ
การทดสอบน้ี

ชาคณิตศาสต
กว่าโรงเรียนที

ามที่ตั้ง 

านศึกษาได้  หา

5 

้ําด้าน
ยากรใน
แตกต่าง
แนะทาง

มาตรฐาน
ะห์ เพราะ

ศหรือราย
้ ในแต่ละ

ตร์ช้ัน ป.6 
ที่ต้ังในเขต

 

กทําได้ 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัย

 เมื่อพิจำรณำจ�ำแนกรำยภำค พบว่า พิสัยของคะแนนในระดับ

ป.6 และ ม.3 ของภาคใต้และภาคเหนือสูงกว่าของภาคกลางและภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบโอเน็ตพบว่า คะแนน 

เฉลี่ย ป.6 ของภาคกลางมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 38.2 คะแนน ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือมีคะแนนเฉล่ียต�า่ทีส่ดุ 36.9 คะแนน ส่วนค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบ

โอเน็ต ม.3 พบว่า ภาคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 33.1 คะแนน และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด 31.4 คะแนน (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 การกระจายตัวของคะแนนโอเน็ต วิชาระดับ ป.6 และ ม.3 ปี 2560 

รายภาค

 

เม่ือพิจา
ของภาค
ภาคกลา
ส่วนค่าเ
ตะวันออ

รูปที่ 2 ก

ท่ีมา: สถา

เม่ือพิจา
ประถมศึ
ไม่ได้มีแน
สําหรับช้ั
คะแนน ค

รณาจําแนกร
กลางและภา
างมีค่าสูงที่สุด
ฉลี่ยคะแนน

อกเฉียงเหนือมี

การกระจายตั

าบันทดสอบทาง

ารณาคะแนน
ศึกษาขนาดให
นวโน้มลดลงแ
ช้ัน ม.3 ได้
คิดเป็นร้อยละ

รายภาค พบว
คตะวันออกเ
ด เท่ากับ 38.
ทดสอบโอเน็
มคีะแนนเฉลี่ย

ตวัของคะแนน

งการศึกษาแห่งช

นจําแนกตาม
ญ่พิเศษ สูงกว
แต่อย่างใด หา
ด้ข้อสรุปเช่นเด
ะ 26 และมีคว

ว่า พิสัยของค
ฉียงเหนือ ส่ว
2 คะแนน ภา
น็ตม.3 พบว่า
ยตํ่าที่สุด 31.4

นโอเน็ต วิชาร

ชาติ (สทศ.) 

มขนาดโรงเรีย
ว่าโรงเรียนขน
ากเทียบกับปี 
ดียวกันคือ โร
วามเหลื่อมล้ํา

ะแนนในระดับ
วนค่าเฉลี่ยคะ
าคตะวันออก
า ภาคเหนือมี
4 คะแนน (รูป

ระดับป. 6 แล

 

ยน พบว่า คะ
นาดเล็ก 12 ค
2552 พบว่า

รงเรียนขนาด
าเพ่ิมสูงขึ้นกว่

บป. 6 และ ม
ะแนนทดสอบโ
กเฉียงเหนือมี
มีคะแนนเฉลี่
ปที่ 2) 

ละ ม. 3 ปี 2

ะแนนโอเน็ตเ
คะแนน คิดเป็
า ความแตกต่า
ดใหญ่พิเศษมีค
ว่าที่ผ่านมา (ดู

ม.3 ของภาคใต
โอเน็ตพบว่า 
คะแนนเฉลี่ย
ยสูงที่สุด 33

560 รายภาค

ฉลี่ยห้าวิชา ช
นร้อยละ 32 
างกลับเพ่ิมขึ้น
คะแนนสูงกว่
รูปที่ 3)

ต้และภาคเหน
คะแนนเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด 36.9

3.1 คะแนน 

ค 

ช้ัน ป. 6 ของ
ความแตกต่า
นมากว่าเดิม (
ว่าโรงเรียนขน

6 

นือสูงกว่า
ยป.6 ของ
9 คะแนน 
และภาค

 

งโรงเรียน
งดังกล่าว
(ดูรูปที่ 4) 
นาดเล็ก 8 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 เมือ่พจิำรณำคะแนนจ�ำแนกตำมขนำดโรงเรยีน พบว่า คะแนน

โอเน็ตเฉลี่ยห้าวิชา ชั้น ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32 ความแตกต่าง 

ดงักล่าวไม่ได้มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด หากเทยีบกบัปี 2552 พบว่า ความ

แตกต่างกลับเพิ่มขึ้นมากว่าเดิม (ดูรูปที่ 4) ส�าหรับชั้น ม.3 ได้ข้อสรุปเช่น

เดียวกันคือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  

8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26 และมีความเหลื่อมล�้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา  

(ดูรูปที่ 3) 
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รูปที่ 3 คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยห้าวิชา สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2552-2560

 คะแนนชั้น ป.6 โรงเรียนประถมศึกษา 

(ก) คะแนนชั้น ป.6 โรงเรียนประถมศึกษา2 

7 

รูปที่ 3 คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยห้าวิชา สังกัดสพฐ. ปีการศกึษา 2552 -2560 

(ก) คะแนนชัน้ป. 6 โรงเรียนประถมศึกษา2 

 
ท่ีมา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัย 

(ข) คะแนนชัน้ม. 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา3 

 
ท่ีมา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัย 

                                                           
 
2 นิยามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 121 – 
600 คน  ขนาดใกญ่มีนักเรียน 601 – 1,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน 
3 นิยามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 500 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 501 – 
1,499 คน  ขนาดใกญ่มีนักเรียน 1,500 – 2,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน 
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รูปท่ี 3 คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยห้าวิชา สังกัดสพฐ. ปีการศกึษา 2552 -2560 

(ก) คะแนนชัน้ป. 6 โรงเรียนประถมศึกษา2 

 
ท่ีมา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัย 

(ข) คะแนนชัน้ม. 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา3 

 
ท่ีมา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัย 

                                                           
 
2 นิยามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 121 – 
600 คน  ขนาดใกญ่มีนักเรียน 601 – 1,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน 
3 นิยามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 500 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 501 – 
1,499 คน  ขนาดใกญ่มีนักเรียน 1,500 – 2,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน 
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ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัยคะแนนชั้น 

ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

(ข) คะแนนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา3 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลโดยผู้วิจัย

2 นิยามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  ขนาด
กลางมนีกัเรยีน 121 – 600 คน  ขนาดใหญ่มนีกัเรยีน 601 – 1,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรยีน
มากกว่า 1,500 คน
3 นิยามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า 500 คน  ขนาด
กลางมีนักเรียน 501 – 1,499 คน  ขนาดใหญ่มีนักเรียน 1,500 – 2,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมี
นักเรียนมากกว่า 2,500 คน
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 หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดที่มีคุณภาพ

การศึกษาต�่าสุด (แถบสีแดง) ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดที่

ติดเขตชายแดน เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตาก แม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

หากพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม 

หนองบัวล�าภู กาฬสินธุ์ (ดูรูปที่ 4) 

รูปที่ 4 คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยห้าวิชา ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 

ปีการศึกษา 2560

 

หากพิจา
ชายแดน
พิจารณา

รูปที่ 4 ค

หมายเหตุ
ท่ีมา: สถา

การวัดคว
ที่แตกต่า

ารณาแยกเป็น
นภาคใต้ และจ
าเฉพาะภาคตะ

คะแนนโอเน็ต

: แบ่งช่วงคะแน
าบันทดสอบทาง

วามเหลื่อมล้ํา
างกัน สํานักง

นรายจังหวัด
จังหวัดที่ติดเข
ะวันออกเฉียง

ตเฉลี่ยห้าวิชา

นนตามควินไทล์
งการศึกษาแห่งช

าของคุณภาพก
งานเลขาธิกา

 พบว่า กลุ่มจ
ขตชายแดน เ
งเหนือได้แก่ บึ

า ป.6  โรงเรีย

ล์ 
ชาติ (สทศ.) 

การจัดการศึก
รสภาการศึก

จังหวัดที่มีคุณ
เช่น ปัตตานี 
บึงกาฬ นครพ

ยนประถมศึก

กษา นอกจาก
กษาได้เสนอให

ณภาพการศึกษ
ยะลา นราธิว

พนม หนองบัว

ษาสังกัด สพ

จะพิจารณาได
ห้ทดลองใช้ก

ษาตํ่าสุด (แถ
วาส ตาก แม่ฮ
วลําภู กาฬสิน

พฐ. ปีการศกึษ

ด้จากค่าเฉลี่ย
ารวัดดัชนีคว

ถบสีแดง) ได้แ
ฮ่องสอน เป็น

นธ์ุ  (ดูรูปที่ 4) 

ษา 2560 

ยผลทดสอบขอ
วามเปราะบา

8 

แก่จังหวัด
นต้น หาก
  

องจังหวัด
างสัมพัทธ์ 

หมายเหตุ: แบ่งช่วงคะแนนตามควินไทล์

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
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 การวัดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากจะ

พิจารณาได้จากค่าเฉล่ียผลทดสอบของจังหวัดที่แตกต่างกัน ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอให้ทดลองใช้การวัดดัชนีความเปราะบาง

สัมพัทธ์ (Relative Vulnerability)4 เพื่อแสดงสัดส่วนนักเรียนที่ได้คะแนน

น้อยในแต่ละพืน้ที ่เนือ่งจากพืน้ทีซ่ึง่มคีะแนนเฉล่ียเท่ากนัสามารถมสีดัส่วน

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต�่าเป็นจ�านวนมากน้อยแตกต่างกันได้มาก ดัชนี

ความเปราะบางสัมพัทธ์สามารถวัดได้จาก ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน

ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ ณ เปอร์ไซต์ไทล์ที่ 10 ดัชนีนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 

0 – 100

 ผลการศึกษาของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562:76) 

พบว่า ผลทดสอบโอเน็ต ป.6 มีค่าสูงตามแนวกลางประเทศ ที่ลากจาก 

ภาคเหนือผ่านกรุงเทพฯ ลงไปยังภาคใต้ และในส่วนกลางของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ แต่หากพิจารณาจากดัชนีความเประบางสัมพัทธ์จะพบว่า 

ความรุนแรงของปัญหามีความแตกต่างกันค่อนชัดระหว่างพื้นที่เป็น 

รายอ�าเภอ ข้อมูลนี้สามารถใช้ชี้เป้าหมายที่รัฐต้องการให้ความส�าคัญมาก

เป็นพิเศษเพราะมีนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นสัดส่วนมาก เช่น พื้นที่

ชายขอบประเทศ เช่น สามจังหวัดภาคใต้ และบางส่วนของภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเปราะบางสัมพัทธิ์สูง (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2562:83)

 หากลองค�านวณดัชนีความเปราะบางสัมพัทธ์ของแต่ละภาค (เทยีบ

กับค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของภาค) พบว่า ภาคเหนือ จังหวัดที่มีดัชนีความ

เปราะบางสัมพัทธ์สูง คือ แม่ฮ่องสอน (0.208) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คอื น่าน (0.1273) ภาคกลาง คือ สระแก้ว (0.1175) และภาคใต้ คอื นราธวิาส 

(0.1252) (รูปที่ 5)

4 ความเปราะบางสมัพทัธ์ ค�านวณได้ตามสตูร 

9 

(Relative Vulnerability) 4 เพ่ือแสดงสัดส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยในแต่ละพ้ืนที่ เน่ืองจากพ้ืนที่ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน สามารถมีสัดส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่าเป็นจํานวนมากน้อยแตกต่างกันได้มาก ดัชนี
ความเปราะบางสัมพัทธ์สามารถวัดได้จาก ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียประเทศ ณ เปอร์
ไซต์ไทล์ที่ 10 ดัชนีนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100 

ผลการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562:76) พบว่า ผลทดสอบโอเน็ต ป.6 มีค่าสูงตามแนว
กลางประเทศ  ที่ ลากจากภาคเหนือผ่ านกรุง เทพฯลงไปยั งภาคใ ต้   และในส่ วนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่หากพิจารณาจากดัชนีความเประบางสัมพัทธ์จะพบว่า ความรุนแรงของปัญหามีความ
แตกต่างกันค่อนชัดระหว่างพ้ืนที่เป็นรายอําเภอ ข้อมูลน้ีสามารถใช้ช้ีเป้าหมายที่รัฐต้องการให้ความสําคัญมาก
เป็นพิเศษเพราะมีนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นสัดส่วนมาก เช่น พ้ืนที่ชายขอบประเทศ เช่น สามจังหวัด
ภาคใต้ และบางส่วนของภาคเหนือและอีสาน มีความเปราะบางสัมพัทธ์ิสูง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2562:83) 

หากลองคํานวณดัชนีความเปราะบางสัมพัทธ์ของแต่ละภาค (เทียบกับค่าเปอร์เซ็นไทล์ที ่10 ของภาค) พบว่า 
ภาคเหนือ จังหวัดที่มีดัชนีความเปราะบางสัมพัทธ์สูงคือ  แม่ฮ่องสอน (0.208) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
น่าน (0.1273) ภาคกลางคือ สระแก้ว (0.1175) และภาคใต้คือ  นราธิวาส (0.1252) (รปูที่ 5) 

ปัญหาความเหล่ือมล้ําทางการศึกษาที่แสดงในระดับจังหวัด คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ยต่อคน
ของจังหวัดรวมถึงการกระจายรายได้ในจังหวัดเอง  การศึกษาในอดีตค่อนข้างช้ีชัดเจนว่า โอกาสทางการศึกษา 
และผลทดสอบ ขึ้นกับสภาพทางเศรษฐกิจและที่ต้ัง หรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัด (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 2562: 49) การศึกษาของชัยยุทธ และคณะ (2561) พบว่า ดัชนีโอกาสทางการศึกษา (Human 
Opportunity Index) วัดด้วยอัตราการมาเรียนปรับด้วยสัดส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา สัมพันธ์กับรายได้
ต่อหัวของจังหวัด หรือรายจ่ายด้านการศึกษาของจังหวัด อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลระดับจังหวัดในการ
วิเคราะห์ อาจไม่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ดีนัก เน่ืองจากปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ในจังหวัดทําให้องค์ประกอบต่างๆและสาเหตุของปัญหามีความแตกต่างกัน  
ดังน้ัน การวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลรายโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายคน ทําให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และที่มาของความแตกต่างคุณภาพทางการศึกษาได้ชัดเจนขึ้น ดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

รูปที่ 5 ความเปราะบางสัมพันธ ์(Relative Vulnerability) ของโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ป.6  
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

205

รูปที่ 5 ความเปราะบางสัมพันธ์ (Relative Vulnerability) ของโอเน็ตวิชา

คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560
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ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมวลผลโดยผู้วิจัย

หมายเหตุ: ค�านวณแยกความสัมพัทธ์รายภาค 
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 ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่แสดงในระดับจังหวัด  

คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ยต่อคนของจังหวัดรวมถึงการ 

กระจายรายได้ในจังหวัดเอง การศึกษาในอดีตค่อนข้างชี้ชัดเจนว่าโอกาส

ทางการศกึษา และผลทดสอบขึน้กบัสภาพทางเศรษฐกจิและทีต่ัง้ หรอืราย

ได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัด (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2562: 49) 

การศึกษาของชัยยุทธ และคณะ (2561) พบว่า ดัชนีโอกาสทางการศึกษา 

(Human Opportunity Index) วัดด้วยอัตราการมาเรียนปรับด้วยสัดส่วน

นักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาสัมพันธ์กับรายได้ต่อหัวของจังหวัด หรือราย

จ่ายด้านการศึกษาของจังหวัด อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลระดับจังหวัดใน

การวิเคราะห์ อาจไม่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

คุณภาพการศึกษาได้ดีนัก เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ใน

จังหวัดท�าให้องค์ประกอบต่างๆ และสาเหตุของปัญหามีความแตกต่างกัน 

ดงันัน้ การวเิคราะห์โดยอาศยัข้อมลูรายโรงเรยีน และข้อมลูนกัเรยีนรายคน 

ท�าให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และที่มาของความแตกต่างคุณภาพ

ทางการศึกษาได้ชัดเจนขึ้น ดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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3. ระบบทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำของไทย
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 กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยมำจำกเงินงบ

ประมำณแผ่นดินกว่ำร้อยละ 80 ที่เหลือมำจำกภำคครัวเรือนและ

เอกชน จึงถือได้ว่ำรัฐเป็นผู้ลงทุนและเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ

รำยใหญ่ ภาครัฐเองให้ความส�าคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ งบประมาณด้านการศกึษาได้รบัส่วนแบ่งมากสดุเฉลีย่ราวร้อยละ 20 

ของงบประมาณแผ่นดินแต่ละปี มากถึงร้อยละ 4.1 ของจีดีพีในปี 2559 ใน

ช่วง พ.ศ.2543-2559 งบประมาณต่อหัวที่แท้จริงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 

(Bernard and Punyasavatsut 2019) งบประมาณด้านการศึกษาส่วนใหญ่

เหล่าน้ีมากกว่าร้อยละ 68 ใช้ไปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�านัก 

งบประมาณ 2562) เพื่อดูแลนักเรียนจ�านวน 6.8 ล้านคน (สถิติการศึกษา

ประจ�าปี 2562)

 กำรศึกษำหลำยช้ินพยำยำมเช่ือมโยงให้เห็นว่ำ ควำม 

เหลื่อมล�้ำด้ำนคุณภำพที่ปรำกฏ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้น น่ำจะ 
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เกี่ยวโยงกับวิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับพื้นที่ต่ำงๆ ของรัฐ และ

ควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของชุมชนที่แวดล้อมโรงเรียน เช่น  

การศกึษาของธนาคารโลก (2015) และส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

(2562) ชี้ให้เห็นสหสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบโอเน็ตกับรายได้ต่อหัวราย

จงัหวดั การศกึษาของชัยยทุธ และคณะ (2561) แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผลทดสอบโอเน็ตกับงบประมาณด้านการศึกษารายจังหวัด อย่างไรก็ตาม 

งานที่ผ่านมานั้นยังมิได้น�าทรัพยากรที่โรงเรียนได้รับจากแหล่งอื่นๆ โดย

เฉพาะเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น ชุมชน จังหวัด รวมถึงเงินบริจาคจาก 

ผู้ปกครองและภาคเอกชน ท�าให้ความเข้าใจทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่

โรงเรียนน�าไปใช้จัดการเรียนการสอนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 ในทางหลักการ ถ้าหากว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา

ภาคบังคับ มีองค์ประกอบที่เน้นลดความเหลื่อมล�้าและขนาดงบประมาณ 

ที่มากเพียงพอ จนกระทั่งสามารถชดเชยความเสียเปรียบระหว่างพื้นที่  

และผู้เรียนได้จริง ความแตกต่างในเรื่องคุณภาพระหว่างพื้นที่น่าจะมี 

การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม  

ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จึงสะท้อนว่ารัฐยังไม่สามารถอุดหนุน 

ได้อย่างพอเพียงต่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แนวทางการ

ช่วยเหลือนักเรียนที่เสียเปรียบผ่านกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ

ศึกษา แทนที่จะจัดให้กระทรวงศึกษาธิการ ย่อมแสดงว่าระบบการจัดสรร

งบประมาณด้านการศึกษาแบบเดิมยังท�างานได้ไม่ดีนัก สอดคล้องกับผล

การศกึษาของ Gauthier and Punyasavatsut (2019) ซึง่พบว่า งบประมาณ

ท่ีรัฐจัดให้แก่สถานศึกษาของรัฐแบบเดิม ยังไม่เพียงพอเพื่อให้บรลลุ

วัตถปุระสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การเพิม่งบประมาณ

เพื่อชดเชยความแตกต่างของทรัพยากรสามารถลดความเหลื่อมล�้าใน 

เรื่องนี้ลงได้ นอกจากน้ียังเสนอวิธีการอุดหนุนเพื่อนักเรียนยากจนแบบ
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เจาะจงตัว และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสรรหานักเรียนที่

ยากไร้แทนการจัดสรรแบบเดิมซึ่งก่อให้เกิดการเกลี่ยการช่วยเหลือให้

นักเรียนที่อาจไม่มีความจ�าเป็น 

 ดังน้ันเพื่อให้เราเข้าใจถึงบทบาทของทรัพยากรของสถานศึกษา

ต่อการแก้ไขความเหลื่อมล�้า จึงจ�าเป็นต้องขยายความแหล่งที่มาส�าหรับ

ทรพัยากรของโรงเรยีนรฐั ทีน่อกเหนอืจากเงนิงบประมาณทีส่ถานศกึษาได้

รับจากต้นสังกัด สถานศึกษาของรัฐได้รับทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก 4 

แหล่งใหญ่ คือ เงินงบประมาณแบบอุดหนุนตามรายหัวนักเรียนจากรัฐ งบ

ประมาณที่รัฐจ่ายเป็นค่าครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ

สนับสนุนจากท้องถิ่น เงินบริจาคที่มาจากครัวเรือนและภาคธุรกิจเอกชน 

แหล่งที่มาของเงินดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 (ก) งบประมาณแบบอุดหนุนรายหัว เริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ปี 

2545 จนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

ก�ำหนดให้รฐัต้องจดัให้มกีำรเรยีนฟรโีดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย อย่ำงน้อย 

12 ปีแบบทั่วถึงและมีคุณภำพ ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 รวม ปวช. และมีกำร

ขยำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรศึกษำระดับอนุบำลอีก 3 ปีในภำยหลัง  

ต่อมาในปี พ.ศ.2552 รัฐขยายการอุดหนุนด้านการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายบางด้านของผูป้กครอง เนือ่งจากมกีารเรียกร้องว่าเรียนฟรีไม่จริง 

ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าเครื่องแบบ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และค่า

ธรรมเนียมอื่นที่จ�าเป็นที่โรงเรียนเรียกเก็บในการพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียน แนวทางดังกล่าวด�าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน และเรียกกันว่า 

นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี การอดุหนนุให้แก่สถานศกึษาและผูป้กครองเป็นไป

ตามจ�านวนนักเรียน สถานศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณจึงน�าไปใช้จ่ายเอง

เพ่ือการเรียนการสอน หรือจัดสรรต่อแก่ผู้ปกครองนักเรียนอีกทอดหนึ่ง  

ทั้งในรูปแบบของการให้เงินสดหรือเป็นสิ่งของ รูปที่ 6 แสดงอัตราอุดหนุน

รายหัวต่อปีการศึกษา ที่ใช้ในช่วงปี 2550-ปัจจุบัน อนุบาล 1,700 บาท  
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ประถมศกึษา 1,900 บาท  มธัยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท และมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 3,800 บาท ตารางที่ 1 แสดงวงเงินอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี 

ส�าหรับเฉพาะการจัดการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน แต่ละปีรัฐอุดหนุนเป็นเงินมากเกือบ 4 หมื่นล้านบาท ร้อยละ 61 

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 13.3 เป็นค่าหนังสือเรียน ตกปีละ  

5 พันล้านบาท ตามด้วย ร้อยละ 11.6 เป็นค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน  

ร้อยละ 7.1 เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน และร้อยละ 6.9 เป็นค่าอุปกรณ์ 

การเรียน 

รูปที่ 6 อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เพื่อการเรียนการสอนปกติ แยก

ตามระดับการศึกษา 

(ก) งบป
แห่งชาติ 
ทั่วถึงแล
อีก 3 ปี
ด้านของ
อุปกรณก์
ดังกล่าวด
ผู้ปกครอ
สอน หรื
แสดงอัต
3,500 แ
การศึกษ
บาท ร้อย
ด้วย ร้อย
6.9 เป็นค

รูปที่ 6 อั

ท่ีมา: สํานั

ประมาณแบบ
 ปี พ.ศ. 254
ละมีคุณภาพ 
ปในภายหลัง  
งผู้ปกครอง เนื
การเรียน และ
ดําเนินงานมา
องเป็นไปตาม
อจัดสรรต่อแ

ตราอุดหนุนรา
และ ม.ปลาย 3
ษาของสํานักงา
ยละ 61 เป็นค
ยละ 11.6 เป็
ค่าอุปกรณ์กา

อัตราเงินอุดห

นกังานคณะกรร

บอุดหนุนรายห
42 กําหนดใ
ตั้งแต่ป.1 ถึง
ต่อมาในปีพ.

นื่องจากมีกา
ะค่าธรรมเนียม
จนถึงปัจจุบัน
จํานวนนักเรี
ก่ผู้ปกครองนั
ายหัวต่อปีการ
3,800 บาท 
านคณะกรรมก
ค่าจัดการเรีย
ปนค่ากิจกรรม
ารเรียน  

หนุนรายหัวนัก

มการการศึกษา

หัว เริ่มมีการใ
ห้รัฐต้องจัดใ
งม.6 รวมปวช
.ศ. 2552 รัฐ
รเรียกร้องว่า
มอ่ืนที่จําเป็นที
น และเรียกกัน
ยน สถานศึก

นักเรียนอีกทอ
รศึกษา ที่ใช้ใ
 ตารางที่ 1
การการศึกษา
นการสอน ร้อ

มพัฒนาคุณภา

กเรียน เพื่อก

าขั้นพ้ืนฐาน (25

รใช้มาต้ังแต่ปี 
ให้มีการเรียน
ช. และมีการ
ฐขยายการอุด
าเรียนฟรีไม่จ
ที่โรงเรียนเรีย
นว่า นโยบายเ
กษาเมื่อได้รับง
อดหน่ึง ทั้งใน
ในช่วงปี 255
แสดงวงเงินอุ
าขั้นพ้ืนฐาน แ
อยละ 13.3 เป
าพผู้เรียน ร้อย

การเรียนการส

560)

2545 จนถึ
ฟรีโดยไม่เสีย
รขยายเพ่ือให้
หนุนด้านการ
ริง ผู้ปกครอง
กเก็บในการพั
เรียนฟรี 15 ปี
งบประมาณจึ
รูปแบบของก
0-ปัจจุบัน อน
อุดหนุนในโคร
แต่ละปี รัฐอุด
ป็นค่าหนังสือ
ยละ 7.1 เป็น

สอนปกติ แยก

งปัจจุบัน พระ
ยค่าใช้จ่าย อ
ห้ครอบคลุมกา
รศึกษาเพิ่มเติม
งยังต้องจ่ายค
พัฒนาคุณภาพ
ปี การอุดหนุน
จึงนําไปใช้จ่าย
การให้เงินสดห
นุบาล 1,700
รงการเรียนฟรี
หนุนเป็นเงิน 

อเรียน ตกปีละ
นค่าเครื่องแบ

กตามระดับกา

 

ะราชบัญญัติก
อย่างน้อย 12
ารศึกษาระดั
ม เพ่ือลดค่าใ
ค่าเครื่องแบบ
พของนักเรียน
นให้แก่สถานศึ
ยเองเพื่อการ
หรือเป็นสิ่งขอ
0 ประถม 1,9
รี สําหรับเฉพ
มากเกือน 4 
ะ 5 พันล้านบ
บบนักเรียน แล

ารศึกษา  

12 

การศึกษา
2 ปีแบบ
ับอนุบาล
ช้จ่ายบาง
บ หนังสือ 
น แนวทาง
ศึกษาและ
เรียนการ

อง รูปที่ 6 
900 ม.ต้น 
าะการจัด
หมื่นล้าน

บาท  ตาม
ละร้อยละ 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) 

 การให้เงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาของรัฐ อาศัยหลักการ

จัดสรรงบประมาณส�าคัญ 2 ข้อ หลักกำรแรกคือควำมเป็นธรรมใน

แนวรำบ คืออุดหนุนเท่ำกันตำมจ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียน ไม่ค�านึง

ถึงเรื่องเพศ ชาติพันธ์ ศาสนา สัญชาติ หรือพื้นที่และสภาพภูมิศาสตร์ซึ่ง

โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้โรงเรียนน�าไปใช้จัดการเรียนการสอนตามปกติ  
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รวมถงึการอุดหนนุเพือ่ลดภาระผูป้กครองในด้านหนงัสอืเรยีน อปุกรณ์การ

เรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตรา

อุดหนุนรายหัวนักเรียนน้ีเพ่ิมขึ้นตามระดับการศึกษาแบบเป็นขั้นบันได  

ต่อมามีการอุดหนุนเพ่ิมเติมส�าหรับโรงเรียนเล็ก เนื่องจากนักเรียนน้อย 

ท�าให้งบประมาณน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น (ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็น

แบบคงที ่ไม่ผนัแปรตามจ�านวนนกัเรยีน) ประกอบกบันกัเรยีนในระบบเอง 

มจี�านวนลดลงอย่างต่อเนือ่งตามแนวโน้มประชากรของประเทศ ปัจจบุนั รฐั

จึงอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 120 ระดับ

ประถมศึกษา และน้อยกว่า 300 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จ�านวน 500 

บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยงัอดุหนนุโรงเรียน

รัฐ ในด้านค่าอาหารกลางวัน (20 บาทต่อวันต่อคน ส�าหรับประถมเท่านั้น) 

และค่าอาหารเสริมนม (เฉล่ีย 7 บาทต่อคนต่อวัน) ตารางที่ 2 แสดง 

งบประมาณเงินอุดหนุนที่ให้เท่ากันตามหลักการนี้ 

 หลักกำรทีส่องคอืควำมเป็นธรรมในแนวตัง้ คอือดุหนนุตำม

จ�ำนวนนกัเรยีนด้อยโอกำส พกิำร หรือทีม่คีวำมจ�ำเป็นพเิศษ เนือ่งจาก

การดูแลนกัเรยีนกลุ่มนีต้้องใช้จ่ายมากกว่าปกต ิท�าให้ต้องอดุหนนุเพิม่เตมิ

พิเศษ ทั้งผ่านสถานศึกษาแบบสงเคราะห์ และส�าหรับผู้พิการโดยเฉพาะ 

หรือผ่านสถานศึกษาปกติที่มีนักเรียนด้อยโอกาส หรือพิการเรียนรวม 

ปัจจบุนั รฐัได้อดุหนุนเพ่ิมเตมิส�าหรบันักเรยีนทีม่ฐีานะยากจนในสงักดั สพฐ. 

(ประถมศึกษา 1,000 มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาทต่อคนต่อปี) การ

อดุหนุนส่วนน้ีให้โรงเรยีนเป็นผูด้�าเนนิการ เลือกใช้จ่ายตามบริบทและความ

จ�าเป็น การอุดหนุนเพิ่มเติมลักษณะนี้จึงเน้นลดความเหล่ือมล�้าทางการ

ศึกษา ในแต่ละปี สพฐ. ใช้งบประมาณราว 2,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนยากจนราว 2 ล้านคน 
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ตำรำงที่ 1 การอุดหนุนรายหัวตามโครงการเรียนฟรี สังกัด สพฐ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13 

การให้เงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาของรัฐ อาศัยหลักการจัดสรรงบประมาณสําคัญ 2 ข้อ หลักการแรกคือ
ความเป็นธรรมในแนวราบ คืออุดหนุนเท่ากันตามจํานวนนักเรียนในโรงเรียน ไม่คํานึงถึงเรื่องเพศ ชาติพันธ์ 
ศาสนา สัญชาติ  หรือพ้ืนที่และสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งโรงเรียนต้ังอยู่ เพ่ือให้โรงเรียนนําไปใช้จัดการเรียนการสอน
ตามปกติ รวมถึงการอุดหนุนเพ่ือลดภาระผู้ปกครองในด้านหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราอุดหนุนรายหัวนักเรียนน้ีเพ่ิมข้ึนตามระดับการศึกษาแบบเป็น
ขั้นบันได  ต่อมามีการอุดหนุนเพ่ิมเติมสําหรับโรงเรียนเล็ก เนื่องจากนักเรียนน้อย ทําให้งบประมาณน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น (ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นแบบคงท่ี ไม่ผันแปรตามจํานวนนักเรียน)  ประกอบกับนักเรียน
ในระบบเอง มีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มประชากรของประเทศ  ปัจจุบัน รัฐจึงอุดหนุนเพ่ิมเติม
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 120 ระดับประถม และน้อยกว่า 300 ระดับมัธยมต้น) จํานวน 
500 บาทต่อคนต่อปี  นอกจากน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังอุดหนุนโรงเรียนรัฐ ในด้านค่าอาหารกลางวัน 
(20 บาทต่อวันต่อคน สําหรับประถมเท่านั้น) และค่าอาหารเสริมนม (เฉลี่ย 7 บาทต่อคนต่อวัน) ตารางที่ 2 
แสดงงบประมาณเงินอุดหนุนที่ให้เท่ากันตามหลักการน้ี  

หลักการที่สองคือความเป็นธรรมในแนวต้ัง คืออุดหนุนตามจํานวนนักเรียนด้อยโอกาส พิการ หรือที่มี
ความจําเป็นพิเศษ เน่ืองจากการดูแลนักเรียนกลุ่มน้ีต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติ  ทําให้ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมพิเศษ 
ทั้งผ่านสถานศึกษาแบบสงเคราะห์ และสําหรับผู้พิการโดยเฉพาะ  หรือผ่านสถานศึกษาปกติ ที่มีนักเรียนด้อย
โอกาส หรือพิการเรียนรวม  ปัจจุบัน รัฐได้อุดหนุนเพ่ิมเติมสําหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนในสังกัดสพฐ. 
(ประถม 1,000 มัธยมต้น 3,000 บาทต่อคนต่อปี) การอุดหนุนส่วนน้ีให้โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ เลือกใช้จ่าย
ตามบริบทและความจําเป็น การอุดหนุนเพ่ิมเติมลักษณะนี้จึงเน้นลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา  ในแต่ละปี 
สพฐ.ใช้งบประมาณราว 2500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน ราว 2 ล้านคน  

ตารางที่ 1 การอุดหนุนรายหัวตามโครงการเรียนฟรี สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2 23,979.2 61.1 
2. ค่าหนังสือเรียน 5,204.9 13.3 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,697.6 6.9 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 2,793 7.1 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,569.5 11.6 

รวม 1 39,244.2 100.0 

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2/  รวมเงินอุดหนุนเพ่ิมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และพักนอน 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ินฐาน  

ปัจจุบัน รัฐได้ให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามากขึ้น รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 
2560 กําหนดให้รัฐต้ังกองทุนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงถือ
กําเนิดขึ้นในปี 2561  มีการนํานวัตกรรมและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใหม่มาใช้ดําเนินการช่วยเหลือ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2/ รวมเงินอุดหนุนเพิ่มส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และเงินปัจจัยพื้นฐาน 

       นักเรียนยากจน และพักนอน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน 

 ปัจจุบัน รัฐได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อม

ล�้ำทำงกำรศึกษำมำกขึ้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก�าหนดให้รัฐตั้งกองทุน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

จงึถอืก�าเนดิข้ึนในปี 2561 มกีารน�านวตักรรมและเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์

ใหม่มาใช้ด�าเนินการช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ อาทิ การคัดกรองนักเรียน

ยากจนโดยแอพลเิคชั่น และการให้การอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข กสศ. เน้นให้

ทุนแบบเจาะจงนักเรียนที่ยากจนมากเป็นพิเศษ ท�าให้พื้นที่ซึ่งมีนักเรียน

ยากจนสูงได้ประโยชน์มาก (ต่างจากวิธีการเดิมซึ่งถูกจ�ากัดตามโควต้าใน

อัตราแบบเท่ากัน) กสศ. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษ  

โดยประเมินจากครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ากว่าครึ่งหนึ่งของเส้นความยากจน 

โดยผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องมือการวัดรายได้โดยอ้อม (Proxy Means 

Test: PMT) 

 แนวทำงกำรช่วยเหลือของ กสศ. ท�ำให้พื้นที่ต่ำงๆได้รับ
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ประโยชน์แตกต่ำงกันตำมสภำพทำงเศรษฐกิจและภูมิศำสตร์ 

สอดคล้องกับหลักกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในแนวดิ่ง รูปที่ 7 แสดง

สดัส่วนนกัเรยีนยากจน และยากจนพเิศษรายจงัหวดัสงักดั สพฐ. พบว่า ใน

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนยากจนพิเศษ 746,633 คน หรือร้อยละ 16 

ของนกัเรยีนระดบัอนุบาลถงึมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดัทีม่สีดัส่วนนกัเรยีน

ยากจนพิเศษสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 30.29) ตาก  

(ร้อยละ 18.38) ยะลา (ร้อยละ 15.31) นราธิวาส (ร้อยละ 14.23) และสตูล 

(ร้อยละ 12.63) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายขอบ และพื้นที่สามจังหวัดภาค

ใต้ (ชัยยุทธ และคณะ 2563) ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนนักเรียนยากจนพิเศษ

น้อยสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 1.49) นครปฐม  

(ร้อยละ 3.06) แพร่ (ร้อยละ 3.12) พัทลุง (ร้อยละ 3.26) และบึงกาฬ  

(ร้อยละ 3.60) ตามล�าดับ

 รูปที่ 8 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัดส่วนนักเรียนยำกจน

พิเศษ และดัชนคีวำมเปรำะบำงสมัพทัธ์ แยกตำมขนำดโรงเรยีน และ

ภูมิภำคที่โรงเรียนตั้งอยู่ พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ

พจิารณาค่าสหสมัพนัธ์ ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ของโรงเรยีนแต่ละขนาด 

พบว่า โรงเรยีนขนาดเลก็ระดบัประถมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมี

ค่าสหสัมพันธ์ทางบวกเท่ากับ 0.1698 สูงกว่าภาคอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ ิขณะทีโ่รงเรยีนขนาดกลางในภาคเหนอืมค่ีาสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.2957 

สูงกว่าภาคอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และส�าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

ในภาคเหนือมีค่าสหสมัพนัธ์สงูทีส่ดุเท่ากบั 0.5182 และโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษในภาคเหนือมีค่าสหสัมพันธ์สูงที่สุดเท่ากับ 0.8578 เป็นที่น่าสังเกต

ว่า ย่ิงโรงเรยีนมีขนาดใหญ่ขึน้ความสมัพนัธ์ระหว่างสดัส่วนนกัเรยีนยากจน

พิเศษ และดัชนีความเปราะบางสัมพัทธ์ยิ่งมีสหสัมพันธ์ทางบวกเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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รูปที่ 7 ร้อยละนักเรียนยากจนพิเศษ รายจังหวัด ปีการศึกษา 2562

 

รูปที่ 7 ร้

 

ท่ีมา: กอง

รอ้ยละนักเรีย

งทุนเพ่ือความเส

ยนยากจนพเิศ

สมอภาคทางการ

ศษ รายจังหวั

รศึกษา ประมว

วัด ปีการศึกษ

ลโดยผู้วิจัย 

ษา 2562 

15 

ที่มา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประมวลโดยผู้วิจัย

 

ร้อยละนักเรียนยากจนพิเศษ รายจังหวัด ปีการศึกษา 2562
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รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเปราะบางสัมพัทธ์ และ

สัดส่วนนักเรียนยากจนพิเศษ

 

16 

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งความเปราะบางสัมพทัธ์ และสัดส่วนนักเรยีนยากจนพิเศษ 

 
ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย 

(ข) งบประมาณสําหรับครูและบคุลากรทางการศึกษา 

การศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากช้ีว่า ครูทั้งคุณภาพและปริมาณ เป็นปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่สุด
ต่อการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  การจัดการศึกษาภาคบังคับต้องจ้างครูจํานวนมากและครูส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการ ทําให้งบบุคลากรมีสัดส่วนที่สูง และเป็นทรัพยากรสําคัญของสถานศึกษา ดังน้ัน จึงจําเป็นต้อง
พิจารณางบบุคลากรโดยละเอียด ทั้งในมิติเรื่องจํานวนครู ผลตอบแทน และคุณภาพของครู รวมถึงแนวทาง
การใช้ครูในโรงเรียนของรัฐในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 2560 ครูไทยสังกัดสพฐ.  มีจํานวน 421,656 และมากถึง 525,164 คน หากรวมบุคลากรอื่น
ทางการศึกษา ที่ทําหน้าสนับสนุนในส่วนกลางและพ้ืนที่  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถิติการศึกษา
ประจําปี 2560) ครูและบุคลการทางการศึกษา จึงคิดเป็นเกือบหน่ึงในสี่ของข้าราชการทั้งประเทศ  

ผลตอบแทนของอาชีพครูปัจจุบันที่เป็นข้าราชาการ ไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอ่ืนที่จบปริญญาตรี ครูที่เป็น
ข้าราชการของรัฐ นอกจากมีความม่ันคงในอาชีพแล้ว ยังได้รับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีดีกว่าครูในโรงเรียน
เอกชน (ศุภณัฏฐ์ 2559:4)  นอกจากน้ี ครูที่เป็นข้าราชการยังได้รับเงินค่าตอบแทนและเงินวิทยะฐานะเพิ่มเติม
ตามพรบ.ครู ที่กําหนดให้ครูเป็นวิชาชีพช้ันสูงต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรพบว่า 
ครูรัฐในสังกัดสพฐ. ได้ผลตอบแทนเฉล่ียเดือนละ 43,460 บาท  (ดูรูปที่ 9 ประกอบ) ปัจจุบัน ครูจํานวน
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ประถมศกึษา

ที่มา: ประมวลโดยผู้วิจัย

 (ข) งบประมำณส�ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 การศกึษาวิจัยทัง้ในและต่างประเทศจ�านวนมากชีว่้า ครูทัง้คณุภาพ

และปรมิาณเป็นปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคัญทีส่ดุต่อการเพิม่คณุภาพการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน การจดัการศึกษาภาคบงัคับต้องจ้างครจู�านวนมากและครูส่วนใหญ่

เป็นข้าราชการ ท�าให้งบบุคลากรมีสัดส่วนที่สูง และเป็นทรัพยากรส�าคัญ

ของสถานศึกษา ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องพิจารณางบบุคลากรโดยละเอียด  

ทั้งในมิติเรื่องจ�านวนครู ผลตอบแทน และคุณภาพของครู รวมถึงแนวทาง

การใช้ครูในโรงเรียนของรัฐในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา

 ปีการศึกษา 2560 ครูไทยสังกัด สพฐ. มีจ�านวน 421,656 คน และ

มากถงึ 525,164 คน หากรวมบคุลากรอืน่ทางการศกึษา ทีท่�าหน้าสนบัสนนุ
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ในส่วนกลางและพ้ืนที ่(ส�านกังานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร สถติกิารศกึษา

ประจ�าปี 2560) ครแูละบคุลการทางการศกึษา จงึคดิเป็นเกอืบหนึง่ในสีข่อง

ข้าราชการทั้งประเทศ 

 ผลตอบแทนของอาชีพครูปัจจุบันที่เป็นข้าราชการ ไม่ด้อยไปกว่า

อาชีพอ่ืนทีจ่บปรญิญาตร ีครทูีเ่ป็นข้าราชการของรฐั นอกจากมคีวามมัน่คง

ในอาชีพแล้ว ยังได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าครูในโรงเรียนเอกชน 

(ศุภณัฏฐ์ 2559:4) นอกจากนี้ ครูที่เป็นข้าราชการยังได้รับเงินค่าตอบแทน

และเงินวิทยะฐานะเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ครู ที่ก�าหนดให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

ต้องมใีบประกอบวชิาชพี ข้อมลูงบประมาณด้านบคุลากรพบว่า ครรูฐัในสงักดั 

สพฐ. ได้ผลตอบแทนเฉล่ียเดือนละ 43,460 บาท (ดูรปูที ่9 ประกอบ) ปัจจบุนั 

ครจู�านวนมากกว่าร้อยละ 70 เป็นครรูะดบั คศ.2 และ 3 (เทยีบเท่ากบัผูช่้วย

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย) ดังนั้น อาชีพครูที่เป็นข้าราชการในปัจจุบัน 

จึงเป็นอาชีพที่น่าดึงดูด สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า มีการผลิตบัณฑิตครู

จนเกินกว่าความสามารถในการบรรจุของรัฐในแต่ละปี

 

รูปที่ 9 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของครูสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 

 

17 

มากกว่าร้อยละ 70  เป็นครูระดับ คศ. 2 และ 3 (เทียบเท่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย) ดังน้ัน 
อาชีพครูที่เป็นข้าราชการในปัจจุบัน จึงเป็นอาชีพที่น่าดึงดูด สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า มีการผลิตบัณฑิตครู
จนเกินกว่าความสามารถในการบรรจุของรัฐในแต่ละปี   

รูปท่ี 9 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของครูสังกัดสพฐ. ปงีบประมาณ 2560  

 
หมายเหตุ: หมายถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน และวิทยะฐานะของครู  ไม่รวมผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการโรงเรียน 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ). ประมวลโดยผู้วิจัย 

ด้านคุณภาพครู เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งช้ีด้านคุณภาพครูของรัฐ ที่เช่ือมโยงกับคุณภาพการ
เรียนรู้ของเด็กในระดับโรงเรียน เช่น จํานวนครูที่สอนตรงสาขาวิชาเอกท่ีจบ ช่ัวโมงการอบรมเพ่ิมเติม เวลาท่ี
ใช้ในการสอน เป็นต้น ดังน้ันจึงจําเป็นต้องพิจารณาโดยอ้อม หากพิจารณาจากประสบการณ์การสอน จะเห็น
ว่า ครูไทยในโรงเรียนของรัฐ มีอายุเฉลี่ย 45 ปี  หรือมีประสบการณ์สอนเฉลี่ย 21 ปี (วัดในปี พ.ศ. 2560) รูป
ที่ 10 ช้ีว่า ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกระดับ มีอายุเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนขนาดเล็กมีการบรรจุครูใหม่ที่อายุน้อยจํานวนไม่มาก อาทิ โรงเรียนประถมขนาดเล็ก ครูจะมี
ประสบการณ์เฉลี่ย 21 ปี ส่วนครูโรงเรียนขนาดใหญ่มีประสบการณ์เฉลี่ย 16 ปี  มีข้อที่น่าสังเกตคือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษทุกประเภท กลับมีประสบการณ์เฉลี่ยของครูสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าครูมี
แนวโน้มไม่ย้ายออกจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เน่ืองจากมีสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าในอาชีพดีกว่า  
โรงเรียนแต่ละขนาด มีสัดส่วนของครูในแต่ละรุ่นในทิศทางเดียวกัน ทั้งในโรงเรียนประถมและมัธยม (รูปที่ 11) 

 

 

รูปท่ี 10 ประสบการณ์ของครู (ปี) ตามประเภทและขนาด ปีงบประมาณ 2560 
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หมายเหต:ุ หมายถงึเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และวทิยะฐานะของคร ูไม่รวมผูอ้�านวยการ

และรองผู้อ�านวยการโรงเรียน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). ประมวลโดยผู้วิจัย
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 ด้านคุณภาพครู เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งช้ีด้าน

คุณภาพครูของรัฐ ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กในระดับ

โรงเรยีน เชน่ จ�านวนครทูีส่อนตรงสาขาวิชาเอกที่จบ ชัว่โมงการอบรมเพิ่ม

เติม เวลาที่ใช้ในการสอน เป็นต้น ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาโดยอ้อม 

หากพิจารณาจากประสบการณ์การสอน จะเห็นว่าครูไทยในโรงเรียนของ 

รัฐมีอายุเฉลี่ย 45 ปี หรือมีประสบการณ์สอนเฉลี่ย 21 ปี (วัดในปี พ.ศ. 

2560) รูปที่ 10 ชี้ว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกระดับ มีอายุเฉลี่ยสูง

กว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะโรงเรยีนขนาดเลก็มกีารบรรจคุรูใหม่

ที่อายุน้อยจ�านวนไม่มาก อาทิ โรงเรียนประถมขนาดเล็ก ครูจะมี

ประสบการณ์เฉลี่ย 21 ปี ส่วนครูโรงเรียนขนาดใหญ่มีประสบการณ์เฉลี่ย 

16 ปี มีข้อท่ีน่าสังเกตคือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษทุกประเภทกลับมี

ประสบการณ์เฉล่ียของครูสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าครูมี 

แนวโน้มไม่ย้ายออกจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากมีสภาพ

แวดล้อมและความก้าวหน้าในอาชีพดีกว่า โรงเรียนแต่ละขนาดมีสัดส่วน

ของครูในแต่ละรุ่นในทิศทางเดียวกัน ทั้งในโรงเรียนประถมและมัธยม (รูป

ที่ 11)

รูปที่ 10 ประสบการณ์ของครู (ปี) ตามประเภทและขนาด ปีงบประมาณ 
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ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ).
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รูปที่ 11 ประสบการณ์ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามขนาด ปีงบประมาณ 
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ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ).

 หากพิจารณาแนวทางการใช้ครูสังกัด สพฐ. โดยพิจารณาจ�านวน

นักเรียนทั้งหมดเทียบกับจ�านวนครูทั้งหมดของประเทศ หรือสัดส่วน

นักเรียนต่อครู พบว่า ปัจจุบันมีค่าประมาณ 18 ต่อ 1 (ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ 2560) ซึ่งลดลงจาก 25 ต่อ 1 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายใน

การบริหารงานบุคคลมานับตั้งแต่มี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการบุคลากรครูของประเทศไม่มีทิศทาง สวน

ทางกับข้อเท็จจริงเรื่องจ�านวนนักเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือพอกล่าว

ได้ว่า จ�านวนครูในระบบมีจ�านวนมากเพียงพอต่อการสอนที่มีคุณภาพได้ 

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ กลับพบว่ามีปัญหาครู

ขาดเกิน สอนไม่ตรงสาขาเป็นจ�านวนมาก โรงเรียนที่ห่างไกลขาดผู้บริหาร

และครู ปัญหาเหล่านี้จึงส่งผลเสียต่อคุณภาพและความเหล่ือมล�้าทางการ

ศึกษาเป็นอย่างมาก (World Bank 2015; ศุภณัฏฐ์ 2559; ศุภณัฏฐ์ 2560) 

โรงเรียนในพื้นที่กันดารห่างไกล ดูแลนักเรียนกลุ่มเปราะบาง กลับได้รับครู

ท่ีมคีณุภาพโดยเฉล่ียต�า่กว่า ส่วนหนึง่เป็นเพราะระบบแรงจงูใจในการดงึดดู

ให้ครูดี ท�างานในพื้นที่ยากล�าบากและอาจมีความก้าวหน้าในอาชีพน้อย

กว่า ยังขาดประสิทธิภาพ โรงเรียนที่ขาดแคลนครูดีพบว่า เป็นโรงเรียน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
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ขนาดเล็ก ซึ่งมีจ�านวนมากเกินกึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด ประสบปัญหา

มีครูไม่ครบชั้น ต้องสอนแบบคละช้ันเรียน หรืออาศัยครูตู้มาช่วยเสริม 

คณุภาพการเรยีนรูข้องโรงเรยีนขนาดเล็กโดยเฉลีย่จงึต�า่กว่า กระนัน้กต็าม 

ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กบางส่วนที่สามารถจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ 

ภายใต้งบประมาณและครูที่มีจ�ากัด

 (ค) กำรกระจำยทรพัยำกรเพือ่กำรศกึษำแก่สถำนศกึษำ และ

ควำมเหลื่อมล�้ำ

 สถานศึกษาของรัฐนอกจากจะได้รับทรัพยากรเพื่อด�าเนินงานใน

รูปของครูที่รัฐจัดสรรมาให้ และเงินอุดหนุนจากโครงการเรียนฟรีแล้ว ตาม

ที่กล่าวมาก่อนหน้าน้ี ยังได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากครัวเรือน 

ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดอีกด้วย เราสามารถประเมินทรัพยากรเพื่อการ

ศึกษาต่อหัวของสถานศึกษา ได้โดยน�างบบุคลากร งบอุดหนุนรายหัว และ 

เงินบริจาคจากชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งที่

อุดหนุนปกติเป็นค่านมและอาหารกลางวัน และที่อุดหนุนเพิ่มจากเงิน 

รายได้ที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งจัดเก็บเอง) ทั้งหมดมารวมกัน หากสมมติว่าเงิน

ที่โรงเรียนได้มานี้ โรงเรียนน�าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาทั้งหมด ไม่ได้ปล่อย

ให้เสยีประโยชน์ เราสามารถค�านวณส่วนแบ่งตามแหล่งทีม่า และระดบัการ

ศึกษาได้ อนึ่งการวิเคราะห์มิได้รวมเอางบลงทุน และทรัพย์สินของสถาน

ศึกษามาร่วมพิจารณา เน่ืองจากความจ�ากัดของข้อมูล อย่างไรก็ดี พอ

สันนิษฐานได้ว่า โรงเรียนขนาดใหญ่จะได้รับงบลงทุนมากและมีทรัพย์สิน

มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดโรงเรียนจึงพอใช้ทดแทนได้

 แหล่งที่มาของทรัพยากร

 รปูที ่12 แสดงส่วนแบ่งทรพัยากรสถานศกึษา ไม่รวมค่าใช้จา่ยครู

ต่อหัว พบว่า ในระดับประถมศึกษาทรัพยากรส�าหรับโรงเรียนส่วนใหญ่มา

จากหน่วยงานในท้องถิ่น ร้อยละ 51.7 รองลงมา คือ โครงการเรียนฟรี  

ร้อยละ 47.7 และเงินจากครัวเรือนและเอกชน อีกร้อยละ 0.6 ส่วนในระดับ
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มัธยมศึกษา ทรัพยากรส่วนใหญ่มาจากโครงการเรียนฟรี ร้อยละ 75.2 รอง

ลงมาคือ ทรัพยากรจากหน่วยงานในท้องถิ่น ร้อยละ 24.4 และเงินจากครัว

เรือนและเอกชน อีกร้อยละ 0.4 ทรัพยากรที่ได้รับท้องถิ่นในระดับประถม

ศึกษา มีสัดส่วนสูงเพราะจ�าเป็นต้องอุดหนุนในเรื่องอาหารกลางวันและ

อาหารเสริมนม ขณะที่ไม่ต้องอุดหนุนดังกล่าวในระดับมัธยมศึกษา

รูปที่ 12 ที่มาของทรัพยากรต่อหัวของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2560 
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ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย 

ดัชนีวัดความเหลื่อมล้าํของทรัพยากรท่ีสถานศึกษาได้รบั 

ความเหลื่อมล้ําของทรัพยากรด้านการศึกษา จําแนกตามแหล่งที่มา สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิจินี่ 
ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่ายิ่งมากแสดงว่ามีความเหลื่อมล้ํามาก ตารางที่ 3 แสดงค่าดังกล่าว พบว่า โรงเรียน
ประถมศึกษามีความเหล่ือมล้ําของทรัพยากรน้อยกว่าในระดับมัธยม ในระดับประถมมีค่าสัมประสิทธ์ิจีนี่
เท่ากับ 0.1308 ส่วนระดับมัธยมมีค่าสัมประสิทธ์ิจีนี่เท่ากับ 0.1628 คอลัมน์ที่ 3 ของตารางแสดงสัดส่วนที่มา
ของรายได้จากแหล่งต่าง ๆ คอลัมน์ที่ 4 แสดงค่าจีนี่สําหรับทรัพยากรแต่ละแหล่งของโรงเรียน ส่วนคอลัมน์
สุดท้ายแสดงเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของความเหล่ือมล้ํา หากโรงเรียนได้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น 1% เช่น ใน
ระดับประถมศึกษา ถ้าโรงเรียนได้รับเงินเพ่ิมขึ้น 1% จากท้องถ่ิน จะทําให้ความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากร
เพ่ิมขึ้น 39.97% หรือหากเพิ่มเงินปัจจัยพ้ืนฐานนนักเรียนยากจน 1% ความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากรลดลง 
42.79%  ในกรณีของมธัยมศึกษา ถ้าโรงเรียนได้รับเงินเพ่ิมขึ้น 1% จากท้องถิ่น จะทําให้ความเหลื่อมล้ําด้าน
ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น 71.65% หรือหากเพ่ิมเงินปัจจัยพ้ืนฐานนนักเรียนยากจน 1% ความเหลื่อมล้ําด้าน
ทรัพยากรลดลง 72.76%  ในทุกระดับการศึกษาทรัพยากรจากครัวเรือนและเอกชนมีผลทําให้เกิดความเหลื่อม
ล้ําของทรัพยากรมากขึ้น 
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ที่มา: ประมวลโดยผู้วิจัย

 ดัชนีวัดความเหลื่อมล�้าของทรัพยากรที่สถานศึกษาได้รับ

 ความเหลือ่มล�า้ของทรพัยากรด้านการศึกษาจ�าแนกตามแหล่งทีม่า 

สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จินี่ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่ายิ่ง

มากแสดงว่ามีความเหลื่อมล�้ามาก ตารางที่ 3 แสดงค่าดังกล่าว พบว่า 

โรงเรียนประถมศึกษามีความเหล่ือมล�้าของทรัพยากรน้อยกว่าในระดับ

มัธยมศึกษา ในระดับประถมศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่เท่ากับ 0.1308 ส่วน

ระดบัมธัยมศกึษามค่ีาสมัประสทิธิจ์นีีเ่ท่ากับ 0.1628 คอลมัน์ที ่3 ของตาราง

แสดงสดัส่วนทีม่าของรายได้จากแหล่งต่างๆ คอลัมน์ที ่4 แสดงค่าจนีีส่�าหรบั

ทรพัยากรแต่ละแหล่งของโรงเรยีน ส่วนคอลัมน์สดุท้ายแสดงเปอร์เซน็ต์การ

เปลีย่นแปลงของความเหล่ือมล�า้ หากโรงเรยีนได้ทรพัยากรเพิม่ขึน้ 1% เช่น 
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ในระดบัประถมศึกษา ถ้าโรงเรยีนได้รบัเงนิเพ่ิมขึน้ 1% จากท้องถ่ิน จะท�าให้

ความเหลื่อมล�้าด้านทรัพยากรเพ่ิมขึ้น 39.97% หรือหากเพิ่มเงินปัจจัย 

พื้นฐานนักเรียนยากจน 1% ความเหลื่อมล�้าด้านทรัพยากรลดลง 42.79%  

ในกรณีของมัธยมศึกษา ถ้าโรงเรียนได้รับเงินเพิ่มขึ้น 1% จากท้องถิ่น  

จะท�าให้ความเหลื่อมล�้าด้านทรัพยากรเพิ่มขึ้น 71.65% หรือหากเพิ่มเงิน

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1% ความเหล่ือมล�้าด้านทรัพยากรลดลง 

72.76% ในทกุระดับการศึกษาทรพัยากรจากครวัเรอืนและเอกชนมผีลท�าให้

เกิดความเหลื่อมล�้าของทรัพยากรมากขึ้น

ตำรำงท่ี 3 ที่มาของความเหลื่อมล�้าของทรัพยากรโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

ปี 2560

21 

ตารางที่ 3 ที่มาของความเหลื่อมล้ําของทรัพยากรโรงเรียนสงักัด สพฐ. ปี 2560 

ระดับ แหล่งท่ีมา ส่วนแบ่งรายได้ Gk % การเปล่ียนแปลง
ประถมศึกษา ท้องถ่ิน 0.5364 0.2324 0.3997

ครัวเรือน และเอกชน 0.0061 0.9272 0.0286
โครงการเรียนฟรี 0.4569 0.0338 -0.4279
ปัจจัยพฐ.นร.ยากจน 0.0374 0.3168 -0.0406

  GINI 0.1308
มัธยมศึกษา ท้องถ่ิน 0.2559 0.6370 0.7165

ครัวเรือน และเอกชน 0.0039 0.8983 0.0113
โครงการเรียนฟรี 0.7400 0.0345 -0.7276
ปัจจัยพฐ.นร.ยากจน 0.0474 0.4254 -0.0788

  GINI 0.1628

หมายเหตุ: การคํานวณอาศัยคําส่ัง descogini ในโปรแกรม STATA ตามวิธีการของ Stark, Taylor, and Yitzhaki (1986) 
ท่ีมา : ประมวลโดยผู้วิจัย 

ค่าใช้จ่ายต่อหวัของสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้รับทรัพยากรเพ่ือนําไปใช้ในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเฉลี่ยต่อคน
แยกตามขนาดสถานศึกษา รูปที่ 13 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว แยกตามขนาดโรงเรียนสังกัดสพฐ.ปี 2560 ช้ี
ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมากตามขนาด ในระดับประถมศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของโรงเรียนขนาดเล็กสูง
ถึง 53,132 บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งตํ่าที่สุด 30,614 บาทต่อคน
ต่อปี คิดเป็น 1.7 เท่า ส่วนในระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของโรงเรียนขนาดเล็กเท่ากับ 75,609 
บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษซึ่งตํ่าที่สุด 35,649 บาทต่อคนต่อปี 
คิดเป็น 2.1 เท่า  ค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่สูงขึ้นอย่างมากทั้งในระดับประถมและมัธยม 
เพราะจํานวนนักเรียนลดลง ขณะที่ครูยังไม่ได้ลดลง เพราะไม่มีความจําเป็นต้องย้ายออกหากไม่ได้มีความ
ต้องการย้าย โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีจํานวนนักเรียนเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ เหลือประมาณ 66 คนในระดับประถม  
และ 92 คนในระดับมัธยม 

 

 

 

 

รูปที่ 13 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักเรียน (บาท/ปี) ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนสังกัดสพฐ. 

หมายเหตุ: การค�านวณอาศัยค�าสั่ง descogini ในโปรแกรม STATA ตามวิธีการของ 

Stark, Taylor, and Yitzhaki (1986)

ที่มา : ประมวลโดยผู้วิจัย

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของสถานศึกษา

 สถานศึกษาได้รับทรัพยากรเพื่อน�าไปใช้ในการจัดการศึกษาแตก

ต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเฉล่ียต่อคนแยกตามขนาดสถานศึกษา  



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

224

รูปที่ 13 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว แยกตามขนาดโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปี 

2560 ชี้ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมากตามขนาด ในระดับประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของโรงเรียนขนาดเล็กสูงถึง 53,132 บาทต่อคนต่อปี 

สงูกว่าค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อหวัของโรงเรยีนขนาดใหญ่ซึง่ต�า่ทีส่ดุ 30,614 บาท

ต่อคนต่อปี คิดเป็น 1.7 เท่า ส่วนในระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

หัวของโรงเรียนขนาดเล็กเท่ากับ 75,609 บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าค่าใช้จ่าย

เฉลีย่ต่อหวัของโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษซึง่ต�า่ทีส่ดุ 35,649 บาทต่อคนต่อ

ปี คิดเป็น 2.1 เท่า ค่าใช้จ่ายต่อหัวส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่สูงขึ้นอย่าง

มากทัง้ในระดบัประถมและมธัยม เพราะจ�านวนนกัเรยีนลดลง ขณะทีค่รยูงั

ไม่ได้ลดลง เพราะไม่มีความจ�าเป็นต้องย้ายออกหากไม่ได้มีความต้องการ

ย้าย โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีจ�านวนนักเรียนเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ เหลือ

ประมาณ 66 คนในระดับประถมศึกษา และ 92 คนในระดับมัธยมศึกษา

รูปที่ 13 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวนักเรียน (บาท/ปี) ปีงบประมาณ 2560  

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
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ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ). ประมวลโดยผู้วิจัย 

งานวิจัยจํานวนมากในต่างประเทศพยายามค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อหัว กับการเพิ่ม
คุณภาพทางการศึกษา เน่ืองจากมีนัยทางนโยบายที่สําคัญคือ รัฐควรเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอีกมากน้อย
เพียงใด และควรลงทุนทางการศึกษาอย่างไรจึงเกิดความคุ้มค่า แม้ว่าผลงานของ Hanushek (2003) นําไปสู่
ข้อสรุปว่า การเพ่ิมรายจ่ายแบบเดิมๆคือ ปรับปรุงอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือจํานวนครูต่อ
ห้อง มีผลเล็กน้อยต่อคุณภาพ แต่เป็นข้อสรุปที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง และมีผู้เห็นต่างเป็นจํานวน
มาก การศึกษาของ Glewee et al. (2011) พบว่า ในบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนา ความพร้อมทางกายภาพ
ของโรงเรียน และคุณภาพครู มีผลต่อการเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหากโรงเรียนยังใช้จ่ายในระดับที่ตํ่า  
(Glewwe and Kremer 2006) หรือหากมีความเหลื่อมล้ําระหว่างทรัพยากรของโรงเรียน มีข้อจํากัดของ
นักเรียนในการเลือกโรงเรียน มีโรงเรียนกระจัดกระจาย การศึกษาของ Leon and Valdivia (2015) ใน
ประเทศเปรู พบว่าทรัพยากรของโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพ ข้อค้นพบจากระบบการศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนาจึงมักให้ข้อสรุปที่แตกต่างจากข้อค้นพบของประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ การศึกษาของ ชัยยุทธ (2558) 
พบว่าคุณภาพครูมีผลต่อการเรียนของเด็กช้ันประถม ขณะที่ความขาดแคลนครูมีผลต่อการเรียนของเด็กช้ัน
มัธยม 

รูปที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อหัวและผลทดสอบ ในปี 2560 จําแนกตามความเหลื่อม
ล้ําของทรัพยากรของโรงเรียนที่ได้จากแหล่งอ่ืนๆ โดยไม่ได้รวมงบประมาณจากโครงการเรียนฟรีเน่ืองจากมี
การจัดสรรในอัตราเดียวกัน  ในการจําแนกกลุ่มโรงเรียนออกเป็นกลุ่มที่มีทรัพยการมากและน้อย อาศัย
ค่าเฉลี่ยเป็นตัวในการแบ่งกลุ่ม คือมากกว่าค่าเฉลี่ย หรือตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวกท้ังสองกลุ่ม คะแนนทดสอบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามค่าใช้จ่ายต่อหัวที่เพ่ิมขึ้น เส้นที่แสดงความสัมพันธ์
ของกลุ่มที่มีทรัพยากรมาก จะอยู่เหนือเส้นความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีทรัพยากรน้อย แสดงถึงความแตกต่างของ
ผลทดสอบระหว่างกลุ่มโรงเรียน ซึ่งเราจะวิเคราะห์ถึงที่มาหรือสาเหตุในหัวข้อถัดไป 

รูปท่ี 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จา่ยต่อหัวและผลทดสอบโอเน็ต ปี 2560 
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ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). ประมวลโดยผู้วิจัย
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 งำนวิจัยจ�ำนวนมำกในต่ำงประเทศพยำยำมค้นหำควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยต่อหัวกับกำรเพิ่มคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

เนื่องจากมีนัยทางนโยบายที่ส�าคัญคือ รัฐควรเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

อีกมากน้อยเพียงใด และควรลงทุนทางการศึกษาอย่างไรจึงเกิดความ 

คุ้มค่า แม้ว่าผลงานของ Hanushek (2003) น�าไปสู่ข้อสรุปว่า การเพิ่ม 

รายจ่ายแบบเดิมๆ คอื ปรบัปรงุอาคารเรยีน อปุกรณ์การเรียนการสอน หรือ

จ�านวนครูต่อห้อง มีผลเล็กน้อยต่อคุณภาพ แต่เป็นข้อสรุปที่ก่อให้เกิดข้อ

ถกเถียงอย่างกว้างขวาง และมีผู้เห็นต่างเป็นจ�านวนมาก การศึกษาของ 

Glewee et al. (2011) พบว่า ในบรรดาประเทศที่ก�าลังพัฒนา ความพร้อม

ทางกายภาพของโรงเรียน และคุณภาพครู มีผลต่อการเรียนรู้อย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะหากโรงเรยีนยงัใช้จ่ายในระดับทีต่�า่ (Glewwe and Kremer 2006) 

หรือหากมีความเหลื่อมล�้าระหว่างทรัพยากรของโรงเรียน มีข้อจ�ากัดของ

นกัเรยีนในการเลอืกโรงเรยีน มโีรงเรยีนกระจดักระจาย การศกึษาของ Leon 

and Valdivia (2015) ในประเทศเปร ูพบว่าทรพัยากรของโรงเรียนส่งผลต่อ

คุณภาพ ข้อค้นพบจากระบบการศึกษาของประเทศก�าลังพัฒนาจึงมักให ้

ข้อสรปุทีแ่ตกต่างจากข้อค้นพบของประเทศทีพ่ฒันาแล้วได้ การศกึษาของ  

ชัยยุทธ (2558) พบว่าคณุภาพครมูผีลต่อการเรยีนของเดก็ชัน้ประถมศกึษา  

ขณะที่ความขาดแคลนครูมีผลต่อการเรียนของเด็กชั้นมัธยมศึกษา

 รูปท่ี 14 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยต่อหัวและ 

ผลทดสอบ ในปี 2560 จ�ำแนกตำมควำมเหลือ่มล�ำ้ของทรพัยำกรของ

โรงเรยีนทีไ่ด้จำกแหล่งอืน่ๆ  โดยไม่ได้รวมงบประมาณจากโครงการเรยีน

ฟรีเนื่องจากมีการจัดสรรในอัตราเดียวกัน ในการจ�าแนกกลุ่มโรงเรียนออก

เป็นกลุ่มที่มีทรัพยการมากและน้อย อาศัยค่าเฉลี่ยเป็นตัวในการแบ่งกลุ่ม 

คอืมากกว่าค่าเฉล่ีย หรอืต�า่กว่าค่าเฉล่ีย พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทาง

บวกท้ังสองกลุ่ม คะแนนทดสอบมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามค่าใช้จ่ายต่อหัวที่

เพ่ิมข้ึน เส้นที่แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีทรัพยากรมากจะอยู่เหนือ 
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เส้นความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีทรัพยากรน้อย แสดงถึงความแตกต่างของ

ผลทดสอบระหว่างกลุ่มโรงเรียน ซึ่งเราจะวิเคราะห์ถึงที่มาหรือสาเหตุใน

หัวข้อถัดไป

รปูที ่14 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อหวัและผลทดสอบโอเนต็ ปี 2560
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ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย 

4. การคน้หาที่มาของความเหล่ือมล้ําทางคุณภาพการศึกษา 

4.1 แนวคิดของวิธี Blinder-Oaxaca Decomposition 

หัวข้อที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่า มีความแตกต่างของทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาที่มีฐานะดี
และฐานะยากจนอย่างเห็นได้ชัด หัวข้อน้ีพยายามช้ีให้เห็นบทบาทของโครงการเรียนฟรี และทรัพยากรจาก
แหล่งอ่ืน ๆ ว่าจะมีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใด  การวิเคราะห์ที่มาของความแตกต่างของ
คุณภาพการศึกษา อาศัยวิธี Blinder-Oaxaca Decomposition (เรียกย่อว่า BOD) เสนอโดย Oxaca (1973) 
และ Blinder (1973) หลักการ คือ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุระหว่างผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่วัดโดยผลทดสอบเฉลี่ยรายโรงเรียน กับกลุ่มตัวแปรอธิบาย ซึ่งมักประกอบด้วย ทรัพยากรที่
โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ ขนาดโรงเรียน สภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัย
แวดล้อมที่โรงเรียนต้ังอยู่ รวมถึงตัวแปรอื่นที่สัมพันธ์กับสถานะครัวเรือนของนักเรียน อาทิ รายได้เฉลี่ย ระดับ
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4.1 แนวคิดของวิธี Blinder-Oaxaca Decomposition

 หัวข้อที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของทรัพยากร

ทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาที่มีฐานะดีและฐานะยากจนอย่างเห็นได้

ชัด หัวข้อนี้พยายามชี้ให้เห็นบทบาทของโครงการเรียนฟรี และทรัพยากร

จากแหล่งอื่นๆ ว่าจะมีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใด 

การวิเคราะห์ที่มาของความแตกต่างของคุณภาพการศึกษา อาศัยวิธี 

Blinder-Oaxaca Decomposition (เรียกย่อว่า BOD) เสนอโดย Oxaca 

(1973) และ Blinder (1973) หลักการ คือ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงพหุระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาที่วัดโดยผลทดสอบเฉลี่ยราย

โรงเรียนกับกลุ่มตัวแปรอธิบาย ซึ่งมักประกอบด้วย ทรัพยากรที่โรงเรียน 

ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน คุณภาพของปัจจยัทีใ่ช้ ขนาดโรงเรยีน สภาพ

ทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ รวมถึงตัวแปรอื่นที่

สมัพันธ์กับสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน อาท ิรายได้เฉลีย่ ระดบัการศกึษา
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ของผูป้กครอง หรอืชาตพินัธ์ของนกัเรยีน เพือ่ลดปัญหาทางสถติทิีอ่าจเกดิ

จากตัวแปรเฉพาะโรงเรียนที่ขาดหายไป (Omitted Variable Bias) การ

ทดสอบเพิ่มผลทดสอบเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาในกลุ่มตัวแปรอธิบาย วิธีการ 

BOD น�าเอาผลการประมาณค่าข้างต้น มาจ�าแนกความแตกต่างของผล

ทดสอบระหว่างกลุ่ม (ในที่นี้คือกลุ่มโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและน้อย) 

ตามความแตกต่างของปัจจัยน�าเข้าระหว่างกลุ่มโรงเรียน และความแตก

ต่างของประสทิธภิาพการใช้ปัจจยัระหว่างกลุ่ม รายละเอยีดของวธิ ีBOD มี

ดังนี้

 สมมติให้ 
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4. การคน้หาที่มาของความเหล่ือมล้ําทางคุณภาพการศึกษา 

4.1 แนวคิดของวิธี Blinder-Oaxaca Decomposition 

หัวข้อที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่า มีความแตกต่างของทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาที่มีฐานะดี
และฐานะยากจนอย่างเห็นได้ชัด หัวข้อน้ีพยายามช้ีให้เห็นบทบาทของโครงการเรียนฟรี และทรัพยากรจาก
แหล่งอ่ืน ๆ ว่าจะมีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใด  การวิเคราะห์ที่มาของความแตกต่างของ
คุณภาพการศึกษา อาศัยวิธี Blinder-Oaxaca Decomposition (เรียกย่อว่า BOD) เสนอโดย Oxaca (1973) 
และ Blinder (1973) หลักการ คือ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุระหว่างผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่วัดโดยผลทดสอบเฉลี่ยรายโรงเรียน กับกลุ่มตัวแปรอธิบาย ซึ่งมักประกอบด้วย ทรัพยากรที่
โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ ขนาดโรงเรียน สภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัย
แวดล้อมที่โรงเรียนต้ังอยู่ รวมถึงตัวแปรอื่นที่สัมพันธ์กับสถานะครัวเรือนของนักเรียน อาทิ รายได้เฉลี่ย ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง หรือชาติพันธ์ของนักเรียน เพ่ือลดปัญหาทางสถิติที่อาจเกิดจากตัวแปรเฉพาะ
โรงเรียนที่ขาดหายไป (Omitted Variable Bias) การทดสอบเพ่ิมผลทดสอบเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาในกลุ่มตัว
แปรอธิบาย วิธีการ BOD นําเอาผลการประมาณค่าข้างต้น มาจําแนกความแตกต่างของผลทดสอบระหว่าง
กลุ่ม (ในที่นี้คือกลุ่มโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและน้อย) ตามความแตกต่างของปัจจัยนําเข้าระหว่างกลุ่ม
โรงเรียน และความแตกต่างของประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยระหว่างกลุ่ม รายละเอียดของวิธี BOD มีดังนี้ 
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 เป็น

ปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษา (ตัวแปรต้น) ของโรงเรียนโรงที่ i ข้อมูลถูกแบ่ง

เป็นสองกลุ่มย่อยตามระดับทรัพยากร ได้แก่ โรงเรียนกลุ่มรวย (nonpoor) 

และกลุ่มโรงเรียนกลุ่มจน (poor) แบบจ�าลองสมการถดถอย สามารถเขียน

เป็นสมการได้ดังนี้

 โดยที่ 
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(�)																�� � �
	

���������� � ���������ถ้า	เป็นโรงเรียนกลุ่มรวย	(มีทรัพยากรมาก)
������� � ������													ถ้า	เป็นโรงเรียนกลุ่มจน	(มีทรัพยากรน้อย)	

 

โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาและผลลัพธ์
ทางการศึกษา และค่าคงที่บนจุดตัดแกน Y (Intercept) 

ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
� ระบุโรงเรียนรายโรง 

ดังนั้น จากสมการที่ (1) เราสามารถหาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยเฉล่ียของสองกลุ่ม 
(�������� และ ����� ) จากผลต่างของประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาเฉล่ียระหว่าง
โรงเรียนสองกลุ่ม (���������������� และ ����������) ได้ดังสมการต่อไปนี้ 

(2)						�������� � ����� � ���������������� � ���������� 

โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา 

สมการที่ (2) ช้ีว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและทรัพยากร
น้อยนั้น เกิดจากผลต่างของขนาด (�) และประสิทธิภาพ (�) ของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เมื่อกําหนดให้ 

�� � �������� � ����� และ �� � 	��������������  

เราสามารถจัดสมการท่ี (2) ใหม่ได้เป็น 

(3)						�������� � ����� � ������� � ������� � ���� 

 � 						�							 � 							�						 � 		�� 

จากสมการที่ (3) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากความสามารถตั้งต้น (Endowment 
Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิดจากความแตกต่างของขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาโดยเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักด้วยประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยของโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อย (����� ) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์
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ในกรณีทั่วไปสามารถแสดงแบบง่ายได้ ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

 คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์ แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาและผลลัพธ์ทางการศึกษา และค่าคงที่

บนจุดตัดแกน Y (Intercept)
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รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

 คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
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รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

 ระบุโรงเรียนรายโรง

 ดังนั้น จากสมการที่ (1) เราสามารถหาความแตกต่างระหว่าง

ผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยเฉลี่ยของสองกลุ่ม (ynonpoor และ ypoor) จากผล

ต่างของประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาเฉลี่ยระหว่าง

โรงเรียนสองกลุ่ม (
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เกิดจากทั้งความแตกต่างของขนาดและประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา การวิเคราะห์ด้วย BOD 
ในกรณีทั่วไปสามารถแสดงแบบง่ายได้ ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

nonpoor xnonpoor และ 
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(3)						�������� � ����� � ������� � ������� � ���� 

 � 						�							 � 							�						 � 		�� 

จากสมการที่ (3) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากความสามารถตั้งต้น (Endowment 
Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิดจากความแตกต่างของขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาโดยเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักด้วยประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยของโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อย (����� ) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์
ทางการศึกษาอันเกิดจากค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Coefficients Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิด
จากความแตกต่างของประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาถ่วงนํ้าหนักด้วยขนาดของการใช้ปัจจัย
นําเข้าทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉลี่ย (��������) และ ��  คือ ค่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถตั้งต้นและค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Interaction Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอัน
เกิดจากท้ังความแตกต่างของขนาดและประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา การวิเคราะห์ด้วย BOD 
ในกรณีทั่วไปสามารถแสดงแบบง่ายได้ ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

poor xpoor) ได้ดังสมการต่อไป

นี้
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โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาและผลลัพธ์
ทางการศึกษา และค่าคงที่บนจุดตัดแกน Y (Intercept) 

ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
� ระบุโรงเรียนรายโรง 

ดังนั้น จากสมการที่ (1) เราสามารถหาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยเฉล่ียของสองกลุ่ม 
(�������� และ ����� ) จากผลต่างของประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาเฉล่ียระหว่าง
โรงเรียนสองกลุ่ม (���������������� และ ����������) ได้ดังสมการต่อไปนี้ 

(2)						�������� � ����� � ���������������� � ���������� 

โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา 

สมการที่ (2) ช้ีว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและทรัพยากร
น้อยนั้น เกิดจากผลต่างของขนาด (�) และประสิทธิภาพ (�) ของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เมื่อกําหนดให้ 

�� � �������� � ����� และ �� � 	��������������  

เราสามารถจัดสมการท่ี (2) ใหม่ได้เป็น 

(3)						�������� � ����� � ������� � ������� � ���� 

 � 						�							 � 							�						 � 		�� 

จากสมการที่ (3) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากความสามารถตั้งต้น (Endowment 
Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิดจากความแตกต่างของขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาโดยเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักด้วยประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยของโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อย (����� ) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์
ทางการศึกษาอันเกิดจากค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Coefficients Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิด
จากความแตกต่างของประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาถ่วงนํ้าหนักด้วยขนาดของการใช้ปัจจัย
นําเข้าทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉลี่ย (��������) และ ��  คือ ค่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถตั้งต้นและค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Interaction Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอัน
เกิดจากทั้งความแตกต่างของขนาดและประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา การวิเคราะห์ด้วย BOD 
ในกรณีทั่วไปสามารถแสดงแบบง่ายได้ ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 โดยที่ x คือ เวคเตอร์ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษา

 สมการที่ (2) ชี้ว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษา

ระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและทรัพยากรน้อยนั้น เกิดจากผลต่าง

ของขนาด (x) และประสิทธิภาพ (
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โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาและผลลัพธ์
ทางการศึกษา และค่าคงที่บนจุดตัดแกน Y (Intercept) 

ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
� ระบุโรงเรียนรายโรง 

ดังนั้น จากสมการที่ (1) เราสามารถหาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยเฉล่ียของสองกลุ่ม 
(�������� และ ����� ) จากผลต่างของประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาเฉล่ียระหว่าง
โรงเรียนสองกลุ่ม (���������������� และ ����������) ได้ดังสมการต่อไปนี้ 

(2)						�������� � ����� � ���������������� � ���������� 

โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา 

สมการที่ (2) ช้ีว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและทรัพยากร
น้อยนั้น เกิดจากผลต่างของขนาด (�) และประสิทธิภาพ (�) ของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เมื่อกําหนดให้ 

�� � �������� � ����� และ �� � 	��������������  

เราสามารถจัดสมการท่ี (2) ใหม่ได้เป็น 

(3)						�������� � ����� � ������� � ������� � ���� 

 � 						�							 � 							�						 � 		�� 

จากสมการที่ (3) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากความสามารถตั้งต้น (Endowment 
Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิดจากความแตกต่างของขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาโดยเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักด้วยประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยของโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อย (����� ) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์
ทางการศึกษาอันเกิดจากค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Coefficients Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิด
จากความแตกต่างของประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาถ่วงนํ้าหนักด้วยขนาดของการใช้ปัจจัย
นําเข้าทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉลี่ย (��������) และ ��  คือ ค่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถตั้งต้นและค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Interaction Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอัน
เกิดจากท้ังความแตกต่างของขนาดและประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา การวิเคราะห์ด้วย BOD 
ในกรณีทั่วไปสามารถแสดงแบบง่ายได้ ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

) ของปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษา เมื่อ

ก�าหนดให้

เราสามารถจัดสมการที่ (2) ใหม่ได้เป็น

 จากสมการที่ (3) E คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิด

จากความสามารถตั้งต้น (Endowment Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอัน

เกิดจากความแตกต่างของขนาดของปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาโดยเฉลี่ย

ถ่วงน�า้หนกัด้วยประสิทธภิาพในการใช้ปัจจัยของโรงเรียนทีมี่ทรัพยากรน้อย 

(
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โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาและผลลัพธ์
ทางการศึกษา และค่าคงที่บนจุดตัดแกน Y (Intercept) 

ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
� ระบุโรงเรียนรายโรง 

ดังนั้น จากสมการที่ (1) เราสามารถหาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยเฉล่ียของสองกลุ่ม 
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(2)						�������� � ����� � ���������������� � ���������� 

โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา 

สมการที่ (2) ช้ีว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและทรัพยากร
น้อยนั้น เกิดจากผลต่างของขนาด (�) และประสิทธิภาพ (�) ของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เมื่อกําหนดให้ 

�� � �������� � ����� และ �� � 	��������������  

เราสามารถจัดสมการท่ี (2) ใหม่ได้เป็น 
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 � 						�							 � 							�						 � 		�� 

จากสมการที่ (3) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากความสามารถตั้งต้น (Endowment 
Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิดจากความแตกต่างของขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาโดยเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักด้วยประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยของโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อย (����� ) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์
ทางการศึกษาอันเกิดจากค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Coefficients Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอันเกิด
จากความแตกต่างของประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาถ่วงนํ้าหนักด้วยขนาดของการใช้ปัจจัย
นําเข้าทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉลี่ย (��������) และ ��  คือ ค่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถตั้งต้นและค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพ (Interaction Effects) กล่าวคือ เป็นผลต่างอัน
เกิดจากทั้งความแตกต่างของขนาดและประสิทธิภาพของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา การวิเคราะห์ด้วย BOD 
ในกรณีทั่วไปสามารถแสดงแบบง่ายได้ ดังรูปที่ 15 

รูปที่ 15 Blinder-Oaxaca Decomposition 

poor) C คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากค่าสัมประสิทธิ์

ประสทิธภิาพ (Coefficients Effects) กล่าวคอื เป็นผลต่างอนัเกดิจากความ

แตกต่างของประสิทธิภาพของปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาถ่วงน�้าหนักด้วย

ขนาดของการใช้ปัจจยัน�าเข้าทางการศกึษาของโรงเรียนทีม่ทีรัพยากรมาก

โดยเฉลี่ย (xnonpoor) และ CE คือ ค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ 

ตั้งต้นและค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (Interaction Effects) กล่าวคือ เป็น

ผลต่างอันเกิดจากทั้งความแตกต่างของขนาดและประสิทธิภาพของปัจจัย
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ที่มา: O’Donnell et al. (2008)
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 หรอื E เป็นความแตกต่างของผลลพัธ์ทางการ

ศึกษาบนข้อสมมติฐานว่า หากโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อยได้รับทรัพยากร

เพิ่มขึ้นจากเดิมจนเท่ากับโรงเรียนที่มีทรัพยากรมาก (∆x) โรงเรียนที่มี

ทรพัยากรน้อยจะมปีระสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากรส่วนเพิม่ให้แก่ผลลพัธ์

ทางการศึกษาได้เพียงใด (
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���������� � ���������ถ้า	เป็นโรงเรียนกลุ่มรวย	(มีทรัพยากรมาก)
������� � ������													ถ้า	เป็นโรงเรียนกลุ่มจน	(มีทรัพยากรน้อย)	

 

โดยที่ � คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาและผลลัพธ์
ทางการศึกษา และค่าคงที่บนจุดตัดแกน Y (Intercept) 

ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
� ระบุโรงเรียนรายโรง 

ดังนั้น จากสมการที่ (1) เราสามารถหาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาโดยเฉล่ียของสองกลุ่ม 
(�������� และ ����� ) จากผลต่างของประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาเฉล่ียระหว่าง
โรงเรียนสองกลุ่ม (���������������� และ ����������) ได้ดังสมการต่อไปนี้ 
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สมการที่ (2) ช้ีว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและทรัพยากร
น้อยนั้น เกิดจากผลต่างของขนาด (�) และประสิทธิภาพ (�) ของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เมื่อกําหนดให้ 
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จากสมการที่ (3) � คือ ผลต่างของผลลัพธ์ทางการศึกษาอันเกิดจากความสามารถตั้งต้น (Endowment 
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นําเข้าทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉลี่ย (��������) และ ��  คือ ค่าปฏิสัมพันธ์
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ทรพัยากรทีแ่ตกต่างกนั โดยมปีระสทิธภิาพของโรงเรียนทีม่ทีรัพยากรน้อย
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) กล่าวคือ เป็นผลต่างที่เกิดจากประสิทธิภาพของ

ทรัพยากรที่แตกต่างกัน โดยมีขนาดของทรัพยากรของโรงเรียนที่มี

ทรัพยากรมากเป็นฐานในการเปรียบเทียบ ดังนั้น สามารถมองได้เป็นผล

ต่างอันเกิดจากประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาเฉลี่ยที่

แตกต่างกนั เรยีกส่วนนีว่้าเป็นผลต่างทีอ่ธบิายไม่ได้ (Unexplained Effects) 

เนื่องจาก นอกจากเป็นผลต่างอันเกิดจากค่าสัมประสิทธิ์ ยังมีผลต่างของ

ค่าปฏิสัมพันธ์แฝงอยู่ด้วย

 วธีิการดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ว่า ระหว่างโรงเรยีนทีม่ทีรพัยากร

มากและน้อย ปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาแต่ละปัจจัยส่งผลต่อผลลัพธ์

ทางการศึกษาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และสามารถแยกองค์ประกอบของ

ความแตกต่างได้เป็น ความแตกต่างที่เกิดจากขนาดของปัจจัยน�าเข้า

ทางการศึกษาเฉลี่ย และประสิทธิภาพในการใช้

 เนื้อหาต่อจากนี้ เป็นการทดสอบผลของความแตกต่างของ

ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษาต่อคุณภาพ อาศัยข้อมูลคุณภาพการศึกษา

สองชุด คือ ผลทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับ ป.3 และ ม.3 จาก

ส�านกัทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การวเิคราะห์จ�ากดัเฉพาะ

สถานศึกษาของรัฐสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ไม่รวมโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และโรงเรียนเอกชน

4.2 ผลของควำมแตกต่ำงของทรัพยำกรต่อผลทดสอบโอเน็ต 

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาของกลุ ่มโรงเรียนที่มี

ทรัพยากรมาก และมีทรัพยากรน้อย

26 

ใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาเฉลี่ยที่แตกต่างกัน เรียกส่วนน้ีว่า เป็นผลต่างที่อธิบายไม่ได้ (Unexplained 
Effects) เน่ืองจาก นอกจากเป็นผลต่างอันเกิดจากค่าสัมประสิทธ์ิ ยังมีผลต่างของค่าปฏิสัมพันธ์แฝงอยู่ด้วย 

วิธีการดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ว่า ระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและน้อย ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาแต่
ละปัจจัยส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และสามารถแยกองค์ประกอบของความ
แตกต่างได้เป็น ความแตกต่างที่เกิดจากขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาเฉลี่ย และประสิทธิภาพในการใช้ 

เนื้อหาต่อจากนี้ เป็นการทดสอบผลของความแตกต่างของทรัพยากรระหว่างสถานศึกษาต่อคุณภาพ อาศัย
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาสองชุด คือ ผลทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์สําหรับ ป.3 และ ม.3 จากสํานักทดสอบ
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะห์จํากัดเฉพาะสถานศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่รวมโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโรงเรียนเอกชน 

4.2 ผลของความแตกต่างของทรัพยากรตอ่ผลทดสอบโอเน็ต  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยปัจจัยนําเข้าทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนที่มีทรัพยากรมาก และมี
ทรัพยากรน้อย 

ปัจจยันําเข้าทางการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

กลุ่ม
รวย 

กลุ่ม
จน 

กลุ่ม
รวย-

กลุ่มจน 

กลุ่ม
รวย 

กลุ่ม
จน 

กลุ่มรวย-
กลุ่มจน 

คะแนนโอเน็ต ปี 2560 34.7 33.3 1.3 25.5 22.0 3.5
เงินจากท้องถ่ิน (บาท/คน) 6,435 3,593 2,842 5,344 779 4,565
เงินบรจิาคครัวเรอืน และเอกชน (บาท/คน) 112 11 101 110 10 100
โครงการเรียนฟร ี(ไม่รวมปัจจัยพ้ืนฐานฯ) (บาท/คน) 3,933 3,852 81 6,682 6,772 -90
ปัจจัยพ้ืนฐาน นร. ยากจน (บาท/คน) 296 323 -28 296 505 -210
ค่าใช้จ่ายครูต่อนกัเรียน (บาท/คน) 37,666 37,226 440 30,367 31,093 -726
ขนาดโรงเรยีน (คน) 155 146 8 1,337 645 691
ประสบการณ์เฉลีย่ของครู (ปี) 26 25 1 23 18 5
ร้อยละครูที่จบปรญิญาโท 15.85 15.03 0.82 16.05 15.01 1.04
จํานวนโรงเรียน (โรง) 5,598 9,799 557 1,260 
จํานวนโรงเรียนรวม 15,397 1,817 
 
ที่มา: ประมวลโดยผู้วิจยั 
หมายเหตุ: ผลทดสอบความแตกต่างด้วยค่า t-statistics ชี้ว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% 

ตารางที่ 4 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจัยนําเข้าระหว่างโรงเรียนประถมท่ีมีทรัพยากรสูงและโรงเรียนที่
มีทรัพยากรต่ํา การจําแนกโรงเรียนเป็นสองกลุ่มอาศัยทรัพยากรต่อคนที่มาจากชุมชนท้องถ่ินและเอกชน
รวมกัน แบ่งเป็น กลุ่มโรงเรียนรวย กล่าวคือ มีทรัพยากรดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ย และกลุ่มโรงเรียนจน กล่าวคือ 

หมายเหตุ: ผลทดสอบความแตกต่างด้วยค่า t-statistics ชี้ว่า แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

 ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำควำมแตกต่ำงของปัจจัยน�ำเข้ำระหว่ำง

โรงเรียนประถมที่มีทรัพยำกรสูงและโรงเรียนท่ีมีทรัพยำกรต�่ำ การ

จ�าแนกโรงเรยีนเป็นสองกลุ่มอาศัยทรพัยากรต่อคนที่มาจากชุมชนท้องถิ่น

และเอกชนรวมกนั แบ่งเป็น กลุ่มโรงเรยีนรวย กล่าวคอื มีทรัพยากรดงักล่าว

สูงกว่าค่าเฉลี่ย และกลุ่มโรงเรียนจน กล่าวคือ มีทรัพยากรดังกล่าวต�่ากว่า

ค่าเฉลีย่ โดยโรงเรยีนประถมศกึษาไม่รวมโรงเรยีนทีม่จี�านวนนกัเรยีนน้อย

กว่า 40 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่รวมโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 
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100 คน พบว่า กลุ่มโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากมีคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง

กว่ากลุ่มโรงเรียนที่มีทรัพยากรต�่าทั้งระดับประถมและมัธยม โรงเรียน

ประถมศึกษามีคะแนนต่างกัน 1.3 คะแนนโดยเฉลี่ย โรงเรียนมัธยมศึกษา

มีคะแนนต่างกัน 3.5 คะแนนโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ พบว่ากลุ่มโรงเรียนที่มี

ทรัพยากรสูง มีค่าเฉล่ียของปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่มี

ทรัพยากรต�่าทุกปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษา ยกเว้นเงินปัจจัยพื้นฐาน

นักเรยีนยากจน ในระดบัประถมศึกษา และเงินโครงการเรยีนฟร ีเงนิปัจจัย

พื้นฐานนักเรียนยากจน และค่าใช้จ่ายครูต่อนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา

 ตำรำงที่ 5 แสดงปัจจัยน�ำเข้ำทำงกำรศึกษำที่ส่งผลกระทบ

ต่อควำมเหลือ่มล�ำ้ในผลกำรทดสอบ O-NET วชิำคณติศำสตร์ ผลการ

วิเคราะห์ด้วยวธีิ BOD ช่วยช้ีให้เหน็ว่า เกดิความแตกต่างในคะแนน O-NET 

ระหว่างโรงเรียนกลุ ่มรวยและจนหรือไม ่ ทั้งในมิติด ้านขนาดและ

ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่าง

โรงเรียนทั้งสองกลุ่ม หากโรงเรียนกลุ่มรวยมีคะแนน O-NET สูงกว่ากลุ่ม

จน กล่าวคือ ผลต่างของผลคะแนนมีค่าเป็นบวก แสดงว่าเกิดความ 

เหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้น แต่หากโรงเรียนกลุ่มรวยมีคะแนน O-NET ต�่ากว่ากลุ่ม

จน กล่าวคือ ผลต่างของคะแนนมีค่าเป็นลบ แสดงว่าช่วยลดความ 

เหลือ่มล�า้ลงได้ โดยสามารถวิเคราะห์ลึกลงไปในปัจจยัน�าเข้าทางการศกึษา 

รายตัวแปร

 ในระดับประถมศึกษา เมือ่พจิารณาจากมติขิองขนาดของปัจจยัน�า

เข้าทางการศึกษา พบว่า เกิดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาจากขนาดของ

ทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มจนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อ

พจิารณารายปัจจยั พบว่า ทกุปัจจยัส่งผลให้เกิดความเหลือ่มล�้าเพิม่ขึน้ โดย

ปัจจัยท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เงินจากท้องถิ่น เงินปัจจัยพื้นฐาน

นกัเรยีนยากจน และประสบการณ์เฉล่ียของคร ูอย่างไรกต็าม หากพจิารณา

ในมิติด้านประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัย พบว่า สามารถลดความเหลื่อมล�้า
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ทางด้านการศึกษาได้เล็กน้อย (ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) เม่ือพิจารณาราย

ปัจจัย พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ ยกเว้นขนาดโรงเรียนส่งผลให้คะแนนการ

ทดสอบ O-NET ในโรงเรยีนกลุ่มจนมสีงูกว่าในโรงเรียนกลุม่รวยแต่ไม่มนียั

ส�าคัญทางสถิติ มีเพียงประสบการณ์เฉล่ียของครูเท่านั้น ที่มีอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

 ในระดับมัธยมศึกษา เมื่อพิจารณาในมิติด้านขนาดของปัจจัยน�า

เข้าทางการศกึษา พบว่า เกดิความเหล่ือมล�า้อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิโดย

ปัจจัยที่ส่งผลให้ความเหล่ือมล�้าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

ขนาดโรงเรียน ส�าหรับปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ เงินจากท้อง

ถิ่น และร้อยละครูที่จบปริญญาโท ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้นแต่

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เงินบริจาคครัวเรือนและเอกชน ค่าใช้จ่ายครูต่อ

นักเรียน สามารถลดความเหล่ือมล�้าได้แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เงิน

โครงการเรยีนฟร ีเงนิปัจจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน และประสบการณ์เฉลีย่

ของครู ไม่ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้า ส�าหรับมิติด้านประสิทธิภาพในการใช้

ปัจจยั พบว่า เกดิความเหล่ือมล�า้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติเิช่นเดยีวกนั โดย

เงินโครงการเรียนฟรี ส่งผลกระทบให้ความเหลื่อมล�้าเพิ่มข้ึนอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติ ิอย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ขนาดโรงเรียนสามารถ

ช่วยลดความเหลื่อมล�้าลงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับปัจจัยอื่นๆ 

ได้แก่ เงินบริจาคครัวเรือนและเอกชน ร้อยละครูที่จบปริญญาโท ส่งผลให้

ความเหลือ่มล�า้เพ่ิมขึน้แต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิเงนิจากท้องถิน่ เงนิปัจจยั

พื้นฐานนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายครูต่อนักเรียน และประสบการณ์เฉลี่ย

ของครู สามารถช่วยลดความเหล่ือมล�้าลงได้แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(สามารถดูผลการประมาณด้วยวิธี BOD ได้ใน ภาคผนวก ก)
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ตำรำงที่ 5 สาเหตุของความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาประถมศึกษา

28 

(ก) ประถมศึกษา 

ปัจจยันําเข้าทางการศึกษา**** 
มิติดา้นขนาดของปัจจัย มิติดา้นประสิทธภิาพในการใช้ปัจจัย

ความเหล่ือม
ลํ้า 

ร้อยละ
ผลกระทบ 

ความเหล่ือมลํ้า 
ร้อยละ

ผลกระทบ 
ผลกระทบต่อคะแนนโดยรวม เพ่ิม*** 120 ลด -20
เงินจากท้องถ่ิน (บาท/คน) เพ่ิม** 62 ลด 34 
เงินบรจิาคครัวเรอืน และเอกชน (บาท/คน) เพ่ิม 11 ลด 4 
โครงการเรียนฟร ี(ไม่รวมปัจจัยพ้ืนฐาน ฯ) (บาท/
คน) 

เพ่ิม 2 ลด 2 

ปัจจัยพ้ืนฐาน นร. ยากจน (บาท/คน) เพ่ิม*** 11 ลด 4 
ค่าใช้จ่ายครูต่อนกัเรียน (บาท/คน) เพ่ิม 1 ลด 5 
ขนาดโรงเรยีน (คน) เพ่ิม* 3 เพ่ิม* -8 
ประสบการณ์เฉลีย่ของคร ู(ปี) เพ่ิม*** 9 ลด*** 55 
ร้อยละครูที่จบปรญิญาโท เพ่ิม 1 ลด 4 

 
(ข) มัธยมศึกษา 

ปัจจยันําเข้าทางการศึกษา**** 
มิติดา้นขนาดของปัจจัย มิติดา้นประสิทธภิาพในการใช้ปัจจัย

ความเหล่ือม
ลํ้า 

ร้อยละ
ผลกระทบ 

ความเหล่ือมลํ้า 
ร้อยละ

ผลกระทบ 
ผลกระทบต่อคะแนนโดยรวม เพ่ิม*** 71 เพ่ิม* 29 
เงินจากท้องถ่ิน (บาท/คน) เพ่ิม 34 ลด -11
เงินบรจิาคครัวเรอืน และเอกชน (บาท/คน) ลด -5 เพ่ิม 5 
โครงการเรียนฟร ี(ไม่รวมปัจจัยพ้ืนฐาน ฯ) (บาท/
คน) 

ไม่แตกต่าง 0 เพ่ิม* 232 

ปัจจัยพ้ืนฐาน นร. ยากจน (บาท/คน) ไม่แตกต่าง 0 ลด -1 
ค่าใช้จ่ายครูต่อนกัเรียน (บาท/คน) ลด -1 ลด -36
ขนาดโรงเรยีน (คน) เพ่ิม*** 71 ลด*** -86
ประสบการณ์เฉลีย่ของคร ู(ปี) ไม่แตกต่าง 0 ลด -7 
ร้อยละครูที่จบปรญิญาโท เพ่ิม 1 เพ่ิม 3 
หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10) 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5) 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01) 
**** แสดงผลเฉพาะตัวแปรท่ีสนใจ ไม่รวมคะแนนโอเน็ตปี 2559 Inverse mills ratio และค่าคงท่ีของ

แบบจําลอง 
ท่ีมา: ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบและปัจจัยนําเช้า สําหรับแต่
ละกลุ่ม มีประเด็นที่น่าสังเกต ดังนี้  นอกจำกนี้ หำกเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงผลทดสอบและปัจจัยน�ำเข้ำ ส�ำหรับแต่ละกลุ่ม มีประเด็นที ่

น่าสังเกต ดังนี้
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 กรณีกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำ แสดงว่า ปัจจัยน�าเข้าที่ส่งผล

ทางบวกต่อผลทดสอบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นอย่าง

น้อยร้อยละ 90 ได้แก่ เงนิอุดหนุนจากท้องถิน่ ค่าใช้จ่ายครตู่อนกัเรยีน ขนาด

โรงเรียน ประสบการณ์เฉลี่ยของครู และคะแนนโอเน็ตที่ผ่านมา ขณะที ่

ทางงบประมาณจากโครงการเรียนฟรีมีผลทางบวกต่อคุณภาพ แต่ไม่มีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิส่วนงบประมาณส�าหรบันกัเรยีนยากจนส่งผลด้านลบอย่าง

มีนัยส�าคัญส�าหรับกลุ่มโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและน้อย เราสามารถ

อภปิรายผลทีไ่ด้ดังนี ้เงนิอดุหนนุจากท้องถิน่แม้ว่าส่วนใหญ่จะจดัสรรอตัรา

เท่ากันเป็นค่าอาหารเช้าและนมส�าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา ส่งผลต่อการ

เรยีนของนกัเรยีนในกลุ่มทรพัยากรน้อยมากกว่า ซ่ึงอาจสะท้อนความส�าคญั

ของการได้รับอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนในกลุ่มทรัพยากรน้อยนี้จะสูง

กว่านกัเรยีนในโรงเรียนทีม่ทีรพัยากรสงู ซ่ึงจะมสีดัส่วนนกัเรยีนยากจนน้อย

กว่า อย่างไรก็ดี เงนิอดุหนนุอาหารกลางวันส่งผลให้ความเหลือ่มล�า้มากขึน้

น่าจะมสีาเหตจุากจ�านวนเงนิค่าอาหารในแต่ละวันท�าให้คณุภาพของอาหาร

กลางวันแตกต ่างกัน เนื่องจากเมื่อหักค ่าใช ้จ ่ ายคงที่  (ค ่าจ ้าง 

แม่ครัว ลูกมือ และโสหุ้ย) ท�าให้เงินที่เหลือน�ามาปรุงอาหารมีน้อยกว่ามาก 

ส�าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจ�านวนน้อย ส่วนเงินบริจาคจากครัวเรือนไม่มี

ผลต่อคุณภาพมากนัก เพราะในระดับประถมศึกษา โรงเรียนไม่ได้รับเงิน

ส่วนนี้ในระดับที่สูงนักเมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนจากท้องถ่ิน อย่างไรก็ดี 

ความแตกต่างของเงนิจากครวัเรอืนส่งผลต่อความเหลือ่มล�า้เช่นกนั เพราะ

โรงเรยีนท่ีมีทรพัยากรมากได้รบัสงูกว่าโรงเรยีนทรพัยากรน้อยเกอืบสบิเท่า 

ปัจจัยน�าเข้าถัดไปได้แก่ งบประมาณจากโครงการเรียนฟรี มีมูลค่า 

ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม แม้จะส่งผลด้านบวกต่อคุณภาพ แต่ไม่มีนัย

ส�าคัญทางสถิติและส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าเพียงเล็กน้อย ส�าหรับงบ

ประมาณนักเรยีนยากจนสมัพนัธ์ในทางลบกบัคะแนนสอบอย่างมนียัส�าคญั 

อธิบายได้ว่างบประมาณส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเพื่อให้นักเรียนมา
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โรงเรียน เป็นค่ายานพาหนะ หรืออุปกรณ์การเรียน จ�านวนเงินปัจจัยพื้น

ฐานจึงน่าสะท้อนสัดส่วนนักเรียนยากจน ซึ่งมีผลท�าให้คะแนนเฉล่ียของ

โรงเรียนในแต่ละกลุ่มลดลง ถัดไปเราหันมาพิจารณาทรัพยากรที่ส�าคัญใน

เรื่องการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายครูต่อนักเรียน และประสบการณ์

คร ูมข้ีอทีน่่าสงัเกตว่า ทัง้สองปัจจัยมผีลทางบวกต่อคะแนนอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ แต่เนื่องจากมีมูลค่าที่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มโรงเรียน ท�าให้

ผลต่อการเพ่ิมความเหล่ือมล�้ามีไม่มากนัก ปัจจัยสุดท้ายได้แก่ ขนาด

โรงเรียน ซึ่งสะท้อนว่าโรงเรียนยิ่งมีขนาดใหญ่ ท�าให้สามารถคุณภาพเพิ่ม

ขึ้นได้มาก สะท้อนว่า โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด 

เนื่องจากท�าให้ค่าใช้จ่ายคงที่เฉล่ียต่อหัวลดลงไปได้มาก (เช่น ค่า

สาธารณูปโภค ค่าจ้างยาม ภารโรง หรือการซื้อวัสดุฝึกสอนสอบในราคา 

ต่อหน่วยที่ถูกลง) หรืออาจจะเกิดได้จากผลของการมีขนาดกลุ่มเรียนที่ 

ใหญ่ขึ้น

 กรณีกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำ พบว่า ผลประมาณค่าที่ได้นั้น

ให้ทิศทางท่ีสอดคล้องกบัสมมตฐิานทางทฤษฎี เช่นเดยีวกนักบัทีไ่ด้อธบิาย

ในส่วนโรงเรยีนประถมศกึษา ปัจจยัน�าเข้ามผีลต่อคะแนนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติใินกลุม่รวย ได้แก่ เงนิอดุหนนุจากท้องถิน่ เงนิบรจิาคจากครวัเรอืน  

งบประมาณจากโครงการเรียนฟรี ขนาดโรงเรียน คุณภาพครูที่วัดจาก 

สัดส่วนครูวุฒิปริญญาโท และคะแนนปีก่อนหน้า ส่วนกลุ่มจนนั้น มีเพียง

ขนาดโรงเรียน คุณภาพครูที่วัดจากสัดส่วนครูวุฒิปริญญาโท และคะแนน

ในอดีตท่ีมีผลต่อคะแนน เราสามารถอภปิรายผลประมาณค่าได้ดงันี ้ผลการ

ประมาณค่าส�าหรับกลุ่มโรงเรยีนทีม่ทีรพัยากรน้อยยงัไม่ค่อยเป็นทีน่่าพอใจ

มากนัก พอสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกดิจากปัญหาการตวัแปรอธบิายทีส่�าคญั 

อันได้แก่ คุณลักษณะของนักเรียนหรือองค์ประกอบนักเรียนในโรงเรียน  

พบว่า กลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ทีรพัยากรน้อย มแีนวโน้มเป็นโรงเรยีน

มธัยมขนาดเลก็หรอืกลาง ได้รบัการอดุหนนุจากท้องถ่ินในระดบัทีแ่ตกต่าง
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กันจากโรงเรียนที่มีทรัพยากรมาก สันนิษฐานว่าเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นที่

อยู่ในตัวจังหวัด เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง นอกจากนี้ อาจมีการแบ่ง

แยกนักเรียนโดยการคัดสรร (sorting) นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะดีกว่าจะ

ย้ายไปเรียนในเมือง ขณะที่นักเรียนยากจนจ�าเป็นต้องเรียนในโรงเรียน

มัธยมใกล้บ้าน นอกจากนี้ อาจมีปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ใช้ 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อนักเรยีน เน่ืองจากปัจจัยน�าเข้าส�าหรับโรงเรียนมัธยม

นั้น สามารถใช้จ่ายทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ซึ่งการจ�าแนก

ส่วนแบ่งรายจ่ายของโรงเรียนไปในแต่ละส่วนนั้น รวมไปถึงการจ�าแนกครู

ที่ใช้ไปในแต่ละระดับจะมีสัดส่วนที่แตกต่าง ท�าให้การหาส่วนแบ่งรายจ่าย

ที่เหมาะสมท�าได้ค่อนข้างยากมากจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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5. บทสรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
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 บทความฉบับนี้วิเคราะห์ความเหลื่อมล�้าทางคุณภาพการศึกษา

ภาคบังคับของไทยและสาเหตุ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการศึกษาที่มี

ความแตกต่างกนัน้ี มสีาเหตมุาจากความเหล่ือมล�า้ของทรพัยากรทีโ่รงเรยีน

ของรัฐได้รับเป็นส�าคัญ และการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ความเหลื่อมล�้า

ของคะแนนโอเน็ตระหว่างกลุ่มโรงเรียนทรัพยากรต่อหัวมากและน้อย  

มสีาเหตหุลกัมาจากเงนิจากท้องถิน่ งบประมาณโครงการเรยีนฟร ีเงนิปัจจยั

พื้นฐานนักเรียนยากจน ประสบการณ์เฉลี่ยของครู ส่วนในกลุ่มโรงเรียน

มธัยมศกึษา ความเหล่ือมล�า้ของคณุภาพมาจากเงนิท้องถ่ิน ขนาดโรงเรียน 

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 นอกจากนี ้ผลการศึกษาช้ีว่าการใช้จ่ายเงนิงบประมาณในโครงการ

เรียนฟรี และการเพิ่มเงินอุดหนนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถ

ช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางคุณภาพลงได้บ้าง ถึงกระนั้นก็ตาม การใช้จ่าย
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งบประมาณในโครงการเรยีนฟรแีละเงนิยากจนนัน้ ยงัมขีนาดทีไ่ม่เพยีงพอ

เพือ่ชดเชยความได้เปรยีบเสยีเปรยีบอนัเนือ่งมาจากทรพัยากรอืน่ทีม่าจาก

ภาคครัวเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แม้ว่าท่ีผ่านมา รัฐจะให้ความส�าคัญกับการลดความเหลื่อมล�้า

ทางการศึกษา โดยอาศัยการอุดหนุนเพิ่มส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กและที่

อยูใ่นท่ีกันดารห่างไกล และการอดุหนนุเพิม่เตมิส�าหรับนกัเรียนยากจนและ

ด้อยโอกาส แต่ทว่ายงัไม่สามารถส่งผลให้คณุภาพทีแ่ตกต่างนัน้ลดลงได้ จงึ

แสดงถึงข้อจ�ากัดของแนวทางการใช้จ่ายและจัดสรรแบบเดิม และความ

จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาเพิม่เตมิเพือ่แก้ไขสตูรและองค์ประกอบของสตูร

ในการจัดสรรงบประมาณทีใ่ช้มานานกว่าสบิปี นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลง

วิธีการจัดสรรเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ควรพิจารณาร่วมกับ

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นนโยบายที่

จ�าเป็น แต่อยู่นอกเหนือการวิจัยชิ้นนี้ 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ผู้

วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณการศึกษา 

ดังนี้

 - สนบัสนนุงบประมำณกำรศกึษำ ทีม่เีป้ำหมำยเพิม่ควำม

เป็นธรรมแนวดิ่งให้มำกขึ้น ปัจจุบันงบประมาณด้านการศึกษาที่ใช้เพื่อ

เพิม่ความเสมอภาคทางการศึกษา มเีพียงร้อยละ 7 ของงบประมาณอดุหนนุ

รายหัว (ไม่รวมงบบุคลากร งบลงทุน และรายจ่ายอื่น) ขณะที่งบประมาณ

ส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนรายหัวแบบเท่ากันเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน 

แนวนอน แนวทางการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาสามารถอาศัยช่อง

ทางการด�าเนนิของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาได้อกีทางหนึง่ 

กสศ. ถือเป็นองค์กรใหม่ อยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่เน้นการพัฒนานวัตกรรมใน

การเข้าถึงนักเรียนและระบบสารสนเทศที่มีความโปร่งใสตรวจสอบข้อมูล

ได้ ปัจจุบันกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดสรรการช่วยเหลือ
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ให้ทั้งโรงเรียนและครัวเรือนนักเรียนแบบเจาะจงผู้รับประโยชน์ รวมถึง

ก�าหนดเงื่อนไขของการช่วยเหลือเพื่อเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางการศึกษา 

อาทิ อัตราการมาเรียน พัฒนาการของนักเรียนด้านน�้าหนักส่วนสูง และ

สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้รวดเร็ว (หยุดหรือเพิ่ม) ท�าให้

ประสทิธผิลของการช่วยเหลือมมีากขึน้กว่าวธิกีารแบบเดมิทีใ่ช้มานานกว่า

สบิปี แต่ไม่เห็นการเปล่ียนแปลงในทศิทางทีด่ขีึน้อย่างชดัเจน ผลการศกึษา

จ�านวนมากในหลายประเทศช้ีว่าการเพ่ิมเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขใน

ลักษณะนี้ ส่งผลดีต่อการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาได้จริง

 - ปรบัปรงุอตัรำอดุหนนุรำยหวันกัเรยีนให้เกดิควำมสมดลุ 

สะท้อนต้นทุนกำรจดักำรศกึษำทีเ่หมำะสมกบัขนำดของสถำนศกึษำ 

ปัจจุบันการอุดหนุนไม่ได้ก�าหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมและอัตราที่ใช้

ท�าให้เกิดความได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างโรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่และใหญ่

พิเศษ กับโรงเรียนที่มีขนาดกลางและเล็ก อัตราอุดหนุนแบบคงที่มีผลให้

เกิดการดึงดูดนักเรียนไปยังโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง จนกลายเป็น

โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ

นอกจากจะได้ประโยชน์ต่อขนาดเพราะมีนักเรียนต่อห้องสูง นอกจากนี้ ยัง

ได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมจากครัวเรือนและภาคเอกชนเป็นจ�านวนมากอีก

ด้วย ในทางกลบักนั การแย่งชิงนักเรยีนทีม่น้ีอยลงทกุปี ท�าให้โรงเรยีนขนาด

เล็กมีจ�านวนนักเรียนน้อยลง จนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการ

ศึกษาที่มีคุณภาพได้ อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนที่มีฐานะ

ยากจนเป็นพิเศษ ไม่สามารถย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่ดีกว่า เนื่องจาก 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและการแข่งขนัในการเข้าเรียน แนวทางการจดัสรร

งบประมาณในหลายประเทศพบว่า การดูแลเด็กกลุ่มนี้ มักมีต้นทุน 

ด�าเนินการที่สูงกว่า ขณะที่ของประเทศไทยยังไม่ได้ค�านึงถึงผลกระทบ 

ดงักล่าวมากเท่าทีค่วร ข้อเสนอหนึง่ของคณะกรรมการปฏิรูปอสิระเพือ่การ

ปฏริปูการศกึษาคือ รฐัควรปลดปล่อยโรงเรยีนใหญ่พเิศษหรือทีมี่การแข่งขัน



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

246

สูงเป็นโรงเรียนนิติบุคคลเต็มรูปแบบ ก�าหนดอัตราอุดหนุนต่อหัวที ่

เหมาะสมและงดการอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อลดภาระด้านงบประมาณ  

เนือ่งจากโรงเรยีนสามารถจะเรยีกเกบ็จากผูป้กครองทีม่ฐีานะดไีด้ โรงเรียน

กลุม่นีส้ามารถพฒันาตวัเองเพ่ือแข่งขนักับโรงเรยีนเอกขน การน�าทรพัยากร

ทางการศึกษาที่เหลือไปจัดสรรให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนและพึ่งตัวเอง

และขุมชนได้น้อย จะเกิดประโยชน์มากกว่า มีความคุ ้มค่า เพราะ 

ผลประโยชน์ส่วนเพิม่ของการใช้จ่ายทรพัยากรการศกึษาต่อคนมค่ีาสงูกว่า 

 - ปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลและระเบียบที่

จ�ำเป็น เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลของประเทศอย่ำงคุ้มค่ำ 

ประเทศไทยลงทนุด้ำนกำรศกึษำมำก ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้จ่ำยในรปู

เงินเดือนและค่ำตอบแทนส�ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

โดยรวมครจูงึมจี�ำนวนมำกและไม่ได้มปัีญหำรำยได้ การขาดแคลนครู

ในหลายๆ พื้นที่ จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งสะสาง เพราะส่งผลเสียอย่าง

มากต่อคุณภาพการจดัการศกึษา และสร้างความเหลือ่มล�า้สงู การกระจาย

ครไูปถงึโรงเรยีนต่างๆ ในพืน้ทีซ่ึง่ยงัขาดแคลน จ�าเป็นต้องมกีารปรับระบบ

แรงจูงใจเสียใหม่ส�าหรับครูที่เสียสละ ท�างานในพื้นที่เสี่ยงภัย กันดารห่าง

ไกล ปัญหาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การแต่งตั้ง โยกย้าย 

บรรลุ เลื่อนขั้น และสายการบังคับบัญชาของครู รวมถึงข้อข้ดแย้งต่างๆ 

เป็นเรื่องที่รัฐต้องเร่งพิจารณาสะสางให้ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์

กับนักเรียนเป็นส�าคัญ

 - กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนกำร

ศึกษำ มีควำมส�ำคัญต่อกำรเพิ่มคุณภำพและลดควำมเหล่ือมล�้ำ

ทำงกำรศกึษำส�ำหรบักำรศกึษำภำคบงัคบั เน่ืองจากงบประมาณส�าหรบั

โรงเรยีนในการจัดการเรยีนการสอนถกูจ�ากดัและลดลงตามจ�านวนนกัเรยีน 

ขณะทีร่ายจ่ายด้านครจูะทยอยสงูขึน้ตามอตัราการเพิม่ขึน้ของขัน้เงนิเดอืน

และผลตอบแทนอ่ืนๆ การเพิ่มผลประโยชน์ดังกล่าวจ�าเป็นต้องเช่ือมโยง 
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กับประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในช้ันเรียน นักวิชาการหลายท่าน

เสนอให้โยงผลตอบแทนของครูกับผลทดสอบโอเน็ต หรือตัวชี้วัดด้านอื่นๆ 

ที่สะท้อนสมรรรถนะของเด็ก เพื่อสร้างระบบที่สะท้อนความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษากับผลลัพธ์ของผู้เรียน 
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 ตารางที่ ก แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี BOD เพื่อค้นหาความ

แตกต่างของคุณภาพระหว่างกลุ่ม จากคะแนนโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ปี 

2559 ระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมาก (กลุ่มรวย) และทรัพยากรน้อย 

(กลุ่มจน) ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามล�าดับ แถวที่ (2) 

และ (5) ของตาราง แสดงถึง ขนาดของการใช้ปัจจัยโดยเฉลี่ยในโรงเรียน

กลุ่มรวยและจนตามล�าดับ แถวที่ (3) และ (6) ของตาราง แสดงถึง 

ประสทิธภิาพในการใช้ปัจจยัโดยเฉล่ียในโรงเรยีนกลุม่รวยและจนตามล�าดบั 

แถวที่ (7) แสดงถึง ความแตกต่างของคะแนนโอเน็ตระหว่างโรงเรียนกลุ่ม

รวยและจน อันเกิดจากขนาดของปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษารายปัจจัย 

(
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ภาคผนวก ก ผลการประมาณค่าด้วยวิธี BOD 

ตารางที่ ก แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี BOD เพ่ือค้นหาความแตกต่างของคุณภาพระหว่างกลุ่ม จากคะแนน
โอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ปี 2559 ระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมาก (กลุ่มรวย) และทรัพยากรน้อย (กลุ่มจน) ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามลําดับ แถวที่ (2) และ (5) ของตาราง แสดงถึง ขนาดของการใช้
ปัจจัยโดยเฉลี่ยในโรงเรียนกลุ่มรวยและจนตามลําดับ แถวที่ (3) และ (6) ของตาราง แสดงถึง ประสิทธิภาพใน
การใช้ปัจจัยโดยเฉลี่ยในโรงเรียนกลุ่มรวยและจนตามลําดับ แถวที่ (7) แสดงถึง ความแตกต่างของคะแนน
โอเน็ตระหว่างโรงเรียนกลุ่มรวยและจน อันเกิดจากขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษารายปัจจัย 
(  หรือ  ในสมการท่ี (4)) และแถวท่ี (8) ของตาราง แสดงถึง ความแตกต่างอันเกิดจาก
ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษารายตัวแปร (  หรือ ( ) ในสมการที่ 
(4))  

ในการประมาณค่าแบบจําลองข้างต้น ผู้วิจัยได้ควบคุมผลกระทบจากคุณลักษณะของโรงเรียนในมิติอ่ืน ๆ 
นอกจากปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่วัดผลได้ยาก ด้วยการเพ่ิมตัวแปร คะแนนโอเน็ตปี 2559 
เพ่ือใช้เป็นตัวแปรวัดคุณลักษณะของโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ขจัดปัญหา
ทางสถิติที่เกิดจาก Group Assignment Problem อันเกิดจากโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาต่ํา ส่งผลให้
โรงเรียนมีนักเรียนลดลง และได้รับเงินสนับสนุนจากครัวเรือนลดลง อีกทั้ง ผู้ปกครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
มีแนวโน้มย้ายบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงแต่มีคุณภาพดีกว่า การแก้ไขความลําเอียงดังกล่าว อาศัย
การเพ่ิมตัวแปร Inverse Mill Ratio (IMR) (Wooldridge 2002) ในแบบจําลองเพื่อปรับความแตกต่าง
ระหว่างผลสอบ ซึ่งพบว่า ทําให้ความแตกต่างของผลทดสอบในระดับประถมศึกษามีค่าลดลง แต่ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ขณะที่ความแตกต่างของผลทดสอบระดับมัธยมศึกษา มีคา่เพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบาย
ได้ว่า ปัญหาคุณภาพระดับประถม ไม่ส่งผลให้นักเรียนย้ายโรงเรียนเป็นจํานวนมาก อาจเน่ืองจากนักเรียนอายุ
น้อย ผู้ปกครองจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการเดินทางและความปลอดภัย ในขณะที่ปัญหาคุณภาพส่งผลต่อ
การเลือกโรงเรียนระดับมัธยม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่า ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักส่งลูกไปเรียน
ในเมือง เพราะเล็งเห็นความสําคัญของโอกาสในการเรียนต่อในระดับสูง ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะไม่ดี อาจให้ลูก
เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส หรือโรงเรียนมัธยมเดิม ซึ่งมักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลการวิเคราะห์ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนโอเน็ต 2560 เฉลี่ย เท่ากับ 34.65 
คะแนนเฉล่ีย และโรงเรียนในกลุ่มจนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 33.32 คะแนน กล่าวคือ โรงเรียนในกลุ่มรวยมี
คะแนนมากกว่า 1.33 คะแนนเฉลี่ย ซึ่งผลต่างเกิดจากขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เท่ากับ 1.60 
คะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัย เท่ากับ -0.26 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา ซึ่งวัดผ่านคะแนนโอเน็ต 2560 มีผล
มาจาก ขนาดของทรัพยากรของโรงเรียนเป็นหลักไม่ใช่ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การวิเคราะห์ปัจจัย
นําเข้าทางการศึกษารายปัจจัย มีดังต่อไปนี้ 

เงินจากท้องถ่ิน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ปี 2560 ในโรงเรียนทั้งสองกลุ่ม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาในด้านความแตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของ
ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนในกลุ่มจน (เพ่ิมความเหลื่อมล้ํา 0.40 คะแนนเฉล่ีย

 หรือ E ในสมการที่ (4)) และแถวที่ (8) ของตาราง แสดงถึงความ

แตกต่างอันเกิดจากประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยน�าเข้าทางการศึกษาราย

ตัวแปร (

36 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ผลการประมาณค่าด้วยวธิี BOD 

ตารางที่ ก แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี BOD เพ่ือค้นหาความแตกต่างของคุณภาพระหว่างกลุ่ม จากคะแนน
โอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ปี 2559 ระหว่างโรงเรียนที่มีทรัพยากรมาก (กลุ่มรวย) และทรัพยากรน้อย (กลุ่มจน) ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามลําดับ แถวที่ (2) และ (5) ของตาราง แสดงถึง ขนาดของการใช้
ปัจจัยโดยเฉลี่ยในโรงเรียนกลุ่มรวยและจนตามลําดับ แถวที่ (3) และ (6) ของตาราง แสดงถึง ประสิทธิภาพใน
การใช้ปัจจัยโดยเฉลี่ยในโรงเรียนกลุ่มรวยและจนตามลําดับ แถวที่ (7) แสดงถึง ความแตกต่างของคะแนน
โอเน็ตระหว่างโรงเรียนกลุ่มรวยและจน อันเกิดจากขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษารายปัจจัย 
(  หรือ  ในสมการท่ี (4)) และแถวท่ี (8) ของตาราง แสดงถึง ความแตกต่างอันเกิดจาก
ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยนําเข้าทางการศึกษารายตัวแปร (  หรือ ( ) ในสมการที่ 
(4))  

ในการประมาณค่าแบบจําลองข้างต้น ผู้วิจัยได้ควบคุมผลกระทบจากคุณลักษณะของโรงเรียนในมิติอ่ืน ๆ 
นอกจากปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีวัดผลได้ยาก ด้วยการเพ่ิมตัวแปร คะแนนโอเน็ตปี 2559 
เพ่ือใช้เป็นตัวแปรวัดคุณลักษณะของโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ขจัดปัญหา
ทางสถิติที่เกิดจาก Group Assignment Problem อันเกิดจากโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาต่ํา ส่งผลให้
โรงเรียนมีนักเรียนลดลง และได้รับเงินสนับสนุนจากครัวเรือนลดลง อีกทั้ง ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
มีแนวโน้มย้ายบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงแต่มีคุณภาพดีกว่า การแก้ไขความลําเอียงดังกล่าว อาศัย
การเพ่ิมตัวแปร Inverse Mill Ratio (IMR) (Wooldridge 2002) ในแบบจําลองเพื่อปรับความแตกต่าง
ระหว่างผลสอบ ซึ่งพบว่า ทําให้ความแตกต่างของผลทดสอบในระดับประถมศึกษามีค่าลดลง แต่ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ขณะที่ความแตกต่างของผลทดสอบระดับมัธยมศึกษา มีค่าเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบาย
ได้ว่า ปัญหาคุณภาพระดับประถม ไม่ส่งผลให้นักเรยีนย้ายโรงเรียนเป็นจํานวนมาก อาจเน่ืองจากนักเรียนอายุ
น้อย ผู้ปกครองจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการเดินทางและความปลอดภัย ในขณะที่ปัญหาคุณภาพส่งผลต่อ
การเลือกโรงเรียนระดับมัธยม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่า ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักส่งลูกไปเรียน
ในเมือง เพราะเล็งเห็นความสําคัญของโอกาสในการเรียนต่อในระดับสูง ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะไม่ดี อาจให้ลูก
เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส หรือโรงเรียนมัธยมเดิม ซึ่งมักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลการวิเคราะห์ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนโอเน็ต 2560 เฉลี่ย เท่ากับ 34.65 
คะแนนเฉล่ีย และโรงเรียนในกลุ่มจนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 33.32 คะแนน กล่าวคือ โรงเรียนในกลุ่มรวยมี
คะแนนมากกว่า 1.33 คะแนนเฉลี่ย ซึ่งผลต่างเกิดจากขนาดของปัจจัยนําเข้าทางการศึกษา เท่ากับ 1.60 
คะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัย เท่ากับ -0.26 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งวัดผ่านคะแนนโอเน็ต 2560 มีผล
มาจาก ขนาดของทรัพยากรของโรงเรียนเป็นหลักไม่ใช่ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การวิเคราะห์ปัจจัย
นําเข้าทางการศึกษารายปัจจัย มีดังต่อไปนี้ 

เงินจากท้องถ่ิน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ปี 2560 ในโรงเรียนทั้งสองกลุ่ม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาในด้านความแตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของ
ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนในกลุ่มจน (เพ่ิมความเหลื่อมล้ํา 0.40 คะแนนเฉล่ีย

 หรือ (C+CE) ในสมการที่ (4)) 
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 ในการประมาณค่าแบบจ�าลองข้างต้น ผู้วิจัยได้ควบคุมผลกระทบ

จากคุณลักษณะของโรงเรียนในมิติอื่นๆ นอกจากปัจจัยน�าเข้าทางการ 

ศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจัยที่วัดผลได้ยาก ด้วยการเพิ่มตัวแปรคะแนนโอเน็ตปี 

2559 เพื่อใช้เป็นตัวแปรวัดคุณลักษณะของโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่สามารถวัด

ได้โดยตรง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ขจัดปัญหาทางสถิติที่เกิดจาก Group As-

signment Problem อันเกิดจากโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาต�่า ส่งผลให้

โรงเรียนมีนักเรียนลดลง และได้รับเงินสนับสนุนจากครัวเรือนลดลง อีกทั้ง 

ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีแนวโน้มย้ายบุตรหลานไปเรียนใน

โรงเรยีนใกล้เคียงแต่มคีณุภาพดกีว่า การแก้ไขความล�าเอยีงดงักล่าว อาศยั

การเพิ่มตัวแปร Inverse Mill Ratio (IMR) (Wooldridge 2002) ในแบบ

จ�าลองเพ่ือปรบัความแตกต่างระหว่างผลสอบ ซึง่พบว่าท�าให้ความแตกต่าง

ของผลทดสอบในระดับประถมศึกษามีค่าลดลง แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ขณะที่ความแตกต่างของผลทดสอบระดับมัธยมศึกษา มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่าปัญหาคุณภาพระดับประถม ไม่ส่งผลให้

นักเรียนย้ายโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก อาจเนื่องจากนักเรียนอายุน้อย  

ผู้ปกครองจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการเดินทางและความปลอดภัย  

ในขณะที่ปัญหาคุณภาพส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงว่า ผู้ปกครองที่มฐีานะทางเศรษฐกิจดี มักส่งลูกไป

เรียนในเมือง เพราะเล็งเห็นความส�าคัญของโอกาสในการเรียนต่อในระดับ

สงู ส่วนผูป้กครองทีม่ฐีานะไม่ด ีอาจให้ลูกเรยีนในโรงเรียนขยายโอกาส หรือ

โรงเรียนมัธยมเดิม ซึ่งมักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

 ผลกำรวิเครำะห์ในระดับประถมศึกษำ โรงเรียนในกลุ่มรวยมี

คะแนนโอเน็ต 2560 เฉล่ีย เท่ากบั 34.65 คะแนนเฉลีย่ และโรงเรียนในกลุม่

จนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 33.32 คะแนน กล่าวคือ โรงเรียนในกลุ่มรวยมี

คะแนนมากกว่า 1.33 คะแนนเฉลี่ย ซึ่งผลต่างเกิดจากขนาดของปัจจัยน�า

เข้าทางการศกึษา เท่ากบั 1.60 คะแนนเฉล่ียอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิและ
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ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัย เท่ากับ -0.26 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิสะท้อนให้เหน็ว่า ปัญหาความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษา ซึง่วดัผ่าน

คะแนนโอเน็ต 2560 มผีลมาจากขนาดของทรพัยากรของโรงเรยีนเป็นหลกั

ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การวิเคราะห์ปัจจัยน�าเข้าทางการ

ศึกษารายปัจจัย มีดังต่อไปนี้

 เงินจากท้องถิ่น ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนน O-NET วิชา

คณิตศาสตร์ปี 2560 ในโรงเรียนทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

เมื่อพิจารณาในด้านความแตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้าน

ขนาดของปัจจัย พบว่า โรงเรยีนในกลุ่มรวยมคีะแนนสงูกว่าโรงเรยีนในกลุม่

จน (เพิ่มความเหลื่อมล�้า 0.40 คะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ) แต่

ในมิตด้ิานประสิทธภิาพในการใช้ปัจจยั พบว่า โรงเรยีนในกลุม่รวยมคีะแนน

ทีต่�า่กว่าในกลุม่จน (ลดความเหล่ือมล�า้ -0.62 คะแนนเฉลีย่แต่ไม่มนียัส�าคญั

ทางสถติ)ิ สิง่น้ีสะท้อนให้เหน็ว่า โรงเรยีนในกลุ่มจนมกีารใช้เงนิจากท้องถิน่

ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโรงเรียนในกลุ่มรวย แต่ได้รับการจัดสรรเงินจาก

ท้องถิ่นในขนาดที่ต�่ากว่า

 เงนิบรจิาคครัวเรือนและเอกชน ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อคะแนน

ในโรงเรยีนท้ังสองกลุ่มแต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาในด้านความ

แตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า 

โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนในกลุ่มจน (เพิ่มความเหลื่อม

ล�า้ 0.07 คะแนนเฉล่ียแต่ไม่มนียัส�าคัญทางสถติ)ิ แต่ในมติด้ิานประสทิธภิาพ

ในการใช้ปัจจยั พบว่า โรงเรยีนในกลุ่มรวยมคีะแนนทีต่�า่กว่าในกลุม่จน (ลด

ความเหลื่อมล�้า -0.07 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ)

 เงนิจากโครงการเรยีนฟร ีพบว่า ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อคะแนน

ในโรงเรยีนท้ังสองกลุ่มแต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาในด้านความ

แตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า 

โรงเรียนในกลุ ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนในกลุ ่มจน (เพิ่มความ 
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เหลื่อมล�้า 0.01 คะแนนเฉล่ียแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) แต่ในมิติด้าน

ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนที่ต�่ากว่า

ในกลุ่มจน (ลดความเหลื่อมล�้า -0.04 คะแนนเฉลี่ย แต่ไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ)

 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน พบว่า ส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อคะแนน ทั้งโรงเรียนในกลุ ่มรวยและจนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

เนือ่งจาก เงนิส่วนนีส้ะท้อนถงึปัญหาการมเีดก็ยากจนในโรงเรยีนสงู ซึง่ถอื

เป็นอีกหนึ่งความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ส�าหรับมิติด้านขนาดของปัจจัย 

พบว่า โรงเรยีนในกลุม่รวยมคีะแนนสงูกว่าในกลุม่จน (เพิม่ความเหลือ่มล�้า 

0.07 คะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ) และในมิติด้านประสิทธิภาพ

ในการใช้ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนต�่ากว่าในกลุ่มจน  

(ลดความเหลื่อมล�้า -0.06 คะแนนเฉลี่ย แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) 

ค่าใช้จ่ายครตู่อนักเรยีน ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อคะแนนในโรงเรียนทัง้สอง

กลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า 

โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าในกลุ่มจน (เพิ่มความเหลื่อมล�้า 0.01 

คะแนนเฉลีย่แต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ)ิ และในมติด้ิานประสทิธภิาพในการ

ใช้ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนต�่ากว่าในกลุ่มจน (ลดความ

เหลื่อมล�้า -0.09 คะแนนเฉลี่ย แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ)

 ขนาดโรงเรียน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนน ในโรงเรียนทั้ง

สองกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ พบว่าโรงเรียนในกลุ่มรวยมี

คะแนนสูงกว่าในกลุ่มจนทั้งในมิติด้านขนาดและประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย 

(เพิ่มความเหลื่อมล�้า 0.02 และ 0.14 คะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ)

 ประสบการณ์เฉลี่ยของครู ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนนใน

โรงเรียนทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับมิติด้านขนาดของ

ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าในกลุ่มจน (เพิ่มความ
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เหลือ่มล�า้ 0.06 คะแนนเฉล่ียอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ)ิ แต่มคีะแนนต�า่กว่า

ในมิติด้านประสิทธิภาพ (ลดความเหลื่อมล�้า -1.00 คะแนนเฉลี่ยอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ)

 ร้อยละครูทีจ่บปริญญาโท พบว่า ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อคะแนน

ในโรงเรยีนทัง้สองกลุ่มแต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิส�าหรับมติด้ิานขนาดของ

ปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าในกลุ่มจน (เพิ่มความ

เหลื่อมล�้า 0.004 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) แต่มีคะแนนต�่า

กว่าในมิตด้ิานประสทิธภิาพ (ลดความเหล่ือมล�า้ -0.06 คะแนนเฉลีย่แต่ไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ)

 จากผลการวิเคราะห์ BOD ในระดับประถมศึกษา ช้ีให้เห็นว่ามี

ความเหลื่อมล�้าทางด้านทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มรวยและ

จน เป็นผลมาจากขนาดของปัจจัยมากกว่าประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัย 

ส�าหรับการวิเคราะห์ BOD ในระดับมัธยมศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา พบว่า โรงเรียนกลุ่มรวยมี

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.52 คะแนนเฉลี่ย และโรงเรียนกลุ่มจนมีคะแนน

เท่ากับ 22.03 คะแนนเฉล่ีย กล่าวคอื โรงเรยีนในกลุม่รวยมคีะแนนมากกว่า

ในกลุ่มจนเท่ากับ 3.49 คะแนนเฉลี่ย ซึ่งผลต่างเกิดจากขนาดของปัจจัยน�า

เข้าทางการศึกษา เท่ากับ 2.49 คะแนนเฉลี่ย และประสิทธิภาพในการใช้

ปัจจัย เท่ากับ 1.01 คะแนนเฉล่ียอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งสองมิติ 

สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา  

เกิดจากทั้งปัญหาของการขาดแคลนทรัพยากรและการน�าไปใช้เพื่อให้เกิด

ผลสมัฤทธิท์างการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจยัน�าเข้าทางการศกึษารายปัจจยั 

มีดังต่อไปนี้

 เงนิจากท้องถ่ิน พบว่า ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคะแนนในโรงเรียน

ทั้งสอง โดยส่งผลกระทบในกลุ่มรวยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ไม่มี 

นยัส�าคญัทางสถติใินกลุ่มจน เมือ่พจิารณาในด้านความแตกต่างของคะแนน
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ระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมี

คะแนนสูงกว่าในกลุ่มจน (เพิ่มความเหลื่อมล�้า 0.48 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มี

นยัส�าคญัทางสถติ)ิ และมคีะแนนต�า่กว่ากลุ่มจนในมติด้ิานประสทิธภิาพการ

ใช้ปัจจยั (ลดความเหล่ือมล�า้ -0.20 คะแนนเฉล่ียแต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ)ิ

เงินบริจาคครัวเรือนและเอกชน พบว่า ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติต่ิอคะแนนในโรงเรยีนกลุ่มรวย แต่ส่งผลกระทบเชงิลบใน

โรงเรียนกลุ่มจนแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาในด้านความ 

แตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า 

โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนต�่ากว่าในกลุ่มจน (ลดความเหล่ือมล�้า -0.08 

คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) และมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มจนในมิติ

ด้านประสิทธิภาพ (เพิม่ความเหล่ือมล�า้ 0.10 คะแนนเฉลีย่แต่ไม่มนียัส�าคญั

ทางสถิติ)

 เงินจากโครงการเรียนฟรี พบว่า ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติต่อคะแนนในโรงเรียนกลุ่มรวย แต่ส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อคะแนนในโรงเรยีนกลุ่มจนแต่ไม่มนียัส�าคัญทางสถติ ิเมือ่พจิารณาในด้าน

ความแตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย  

พบว่า ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของคะแนน และในมติด้ิานประสทิธภิาพ 

พบว่า มีคะแนนสูงกว่าในกลุ่มจน (เพิ่มความเหลื่อมล�้า 4.23 คะแนนเฉลี่ย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ)

 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน พบว่า ส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อคะแนนในโรงเรียนกลุ่มรวย และส่งผลกระทบเชิงบวกในโรงเรียนกลุ่ม

จนแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม เมื่อพิจารณาในด้านความ 

แตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า  

ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของคะแนน และในมิติด้านประสิทธิภาพ  

พบว่า กลุ่มรวยมีคะแนนต�่ากว่ากลุ่มจน (ลดความเหลื่อมล�้า -0.02 คะแนน

เฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ)
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 ค่าใช้จ่ายครูต่อนักเรียน พบว่า ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคะแนน

ในโรงเรียนกลุ่มรวย และส่งผลกระทบเชิงบวกในโรงเรียนกลุ่มจนแต่ไม่ม ี

นัยส�าคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม เมื่อพิจารณาในด้านความแตกต่างของ

คะแนนระหว่างสองกลุ่ม พบว่า กลุ่มรวยมีคะแนนต�่ากว่ากลุ่มจนทั้งในมิติ

ด้านขนาดและประสิทธิภาพ (ลดความเหลื่อมล�้า -0.01 และ -0.65 คะแนน

เฉลี่ยตามล�าดับ แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ)

 ขนาดโรงเรยีน พบว่า ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติต่อคะแนนโรงเรียนกลุ่มจน แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติในกลุ่มรวย เมื่อ

พจิารณาในด้านความแตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุม่ในมติด้ิานขนาด

ของปัจจัย พบว่า โรงเรียนในกลุ่มรวยมีคะแนนสูงกว่าโรงในกลุ่มจน (เพิ่ม

ความเหลื่อมล�้า 0.98 คะแนนโดยเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ) และมี

คะแนนต�่ากว่าในกลุ่มจนในมิติด้านประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย (ลดความ

เหลื่อมล�้า -1.57 คะแนนโดยเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ)

 ประสบการณ์เฉลีย่ของคร ูพบว่า ส่งผลกระทบเชงิลบต่อคะแนน

ในโรงเรียนกลุ่มรวยแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติใินกลุ่มจน เมือ่พจิารณาในด้านความแตกต่างของคะแนน

ระหว่างสองกลุ่มในมิติด้านขนาดของปัจจัย พบว่า ไม่ส่งผลให้เกิดความ

แตกต่างของคะแนน และในมิติด้านประสิทธิภาพ พบว่า กลุ่มรวยมีคะแนน

ต�่ากว่ากลุ่มจน (ลดความเหลื่อมล�้า -0.14 คะแนนเฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ)

 ร้อยละครูที่จบปริญญาโท พบว่า ผลกระทบเชิงบวกอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติต่อคะแนนในโรงเรียนทั้งสองกลุ่ม เมื่อพิจารณาในด้าน

ความแตกต่างของคะแนนระหว่างสองกลุ่ม พบว่า กลุม่รวยมคีะแนนสงูกว่า

กลุ่มจนท้ังในมิติด้านขนาดและประสิทธิภาพ (เพิ่มความเหลื่อมล�้า 0.02 

และ 0.06 คะแนนเฉลี่ยตามล�าดับแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ)

 จากผลการวิเคราะห์ในระดบัมธัยมศึกษาข้างต้น ชีใ้ห้เหน็ว่าปัญหา
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ความเหลือ่มล�า้ของคุณภาพการศึกษา อธบิายได้ทัง้มติขิองขนาดทรพัยากร 

และประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
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ภำคผนวก ข

ตาราง ข ผลการประมาณค่าแบบจ�าลอง Probit ตัวแปรตามคือ โอกาสเป็น

โรงเรียนที่มีทรัพยากรต�่า

42 

ภาคผนวก ข 

ตาราง ข ผลการประมาณค่าแบบจําลอง Probit ตัวแปรตามคือ โอกาสเป็นโรงเรียนที่มีทรัพยากรต่ํา 

ตัวแปร ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ร้อยละนักเรียนยากจน 0.0061*** 0.0497*** 
ที่ต้ังของโรงเรียน (1 = ในเขตเทศบาล) -0.0832*** -0.3943*** 
ค่าคงที่ 0.3119*** 0.2821*** 
จํานวนโรงเรียน (ขนาดตัวอย่าง) 17,843 2,041 
 Pseudo R2 0.0041 0.0942 

หมายเหตุ : *  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10)  
**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05) 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01) 

ท่ีมา: ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 

 

 

หมายเหตุ : *  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.10) 

** มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 (ระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05)

*** มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ 99 (ระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.01)

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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 งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความไม่

สอดคล้องทางการศกึษาทัง้ในแนวดิง่ (Vertical mismatch) และในแนวราบ 

(Horizontal mismatch) และวิเคราะห์ผลของความไม่สอดคล้องทางการ

ศกึษาในแนวราบซึง่กคื็อการท�างานไม่ตรงสาขาทีจ่บการศกึษามา ต่อความ

แตกต่างของค่าจ้างแรงงานเปรียบเทียบในกลุ่มต่างๆ เช่น อายุ เพศ กลุ่ม

อาชีพ สาขาที่จบ ระดับรายได้ ภูมิภาคและจังหวัด โดยใช้ข้อมูลการส�ารวจ

ภาวะการท�างานของแรงงานไทย (Labor Force Survey in Thailand: LFS) 

ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2560 โดยความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานในการ

ศึกษานี้จะเป็นรายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน) ของแรงงานที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง

ตามการส�ารวจของ LFS เท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า ความไม่สอดคล้องใน

แนวราบมสีดัส่วนเพิ่มขึน้ในกลุม่แรงงานทีม่อีายนุ้อยลง และพบในแรงงาน

ที่จบระดับอาชีวศึกษามากกว่าระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อัตราการ

ท�างานไม่ตรงสาขามมีากในกลุ่มอาชีพทีใ่ช้ทกัษะข้ันกลางและต�า่ และมีน้อย
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ลงในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงขึ้น สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

มีสัดส่วนแรงงานที่จบมาแล้วท�างานไม่ตรงสาขามากที่สุด รองลงมาเป็น

สาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สาขาสุขภาพและสวัสดิการ และสาขาการศึกษา

เป็นสาขาที่มีบุคคลท�างานไม่ตรงสาขาน้อยที่สุด 

 เม่ือพิจารณาผลกระทบของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาใน

แนวราบต่อค่าจ้างจะพบว่า กลุ่มทีท่�างานไม่ตรงสาขามค่ีาจ้างโดยเฉลีย่น้อย

กว่ากลุ่มที่ท�างานตรงสาขา โดยมีค่าจ้างลดลงประมาณร้อยละ 9.8 ความ

แตกต่างของค่าจ้างแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขาในอาชีพที่ใช้ทักษะสูงมี

แนวโน้มสูงกว่าความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขาใน

อาชีพที่ใช้ทักษะปานกลางหรือต�่า ผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างจากการ

ท�างานไม่ตรงสาขาในกลุ่มอาชีวศึกษามีมากกว่ากลุ่มที่จบมหาวิทยาลัย  

โดยรวมแรงงานชายทีท่�างานไม่ตรงสาขาจะมคีวามต่างของค่าจ้างมากกว่า 

แต่แรงงานหญิงช่วงอายุ 31-45 ปี ที่จบระดับมหาวิทยาลัย กลับเผชิญ 

ผลกระทบด้านลบจากการท�างานไม่ตรงสาขามากกว่าแรงงานชายในกลุ่ม

เดยีวกัน นอกจากนี ้กลุ่มผูม้รีายได้น้อยมสีดัส่วนในการท�างานไม่ตรงสาขา

ค่อนข้างสูง และได้รับผลกระทบทางลบจากการท�างานไม่ตรงสาขามากกว่า

กลุ ่มผู ้มีรายได้สูง ขณะที่ความหลากหลายทางอาชีพก็มีผลต่อความ 

เหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานในทิศทางตรงข้ามด้วย โดยสรุปความ 

ไม่สอดคล้องทางการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเหล่ือมล�้าของ 

ค่าจ้างแรงงานและสะท้อนถึงความไม่สมดุลของตลาดแรงงานไทย

ค�าส�าคัญ: ความไม่สอดคล้องทางการศึกษา การท�างานไม่ตรงสาขา ค่า

จ้างแรงงาน ความเหลื่อมล�้า

JEL: J01, J24, J31
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 This study explores the situations of vertical and horizontal 

educational mismatches and investigates how horizontal educational 

mismatch affects wage differentials across groups and across geog-

raphy in Thailand. The analyses use Thailand’s Labor Force Survey 

(LFS), conducted by the National Statistical Office (NSO), during years 

2011-2017. The study finds that there are more horizontal mismatch  

proportions for the younger group of labor, vocational school  

graduates, and low & semi-skilled occupational groups. The field of 

Humanities and Arts has the highest rate of horizontal mismatch while 

the field of Health and Welfare has the lowest rate of horizontal 

mismatch.

 Overall, the wage distribution of horizontal mismatched labors 

is toward the left of the matched group. With pooled OLS regression, 
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there is wage penalty around 9.8% for horizontal mismatch. With 

quantile regressions, there are more prominent effects of wage  

differentials for those who are horizontal mismatched at the lower 

wage rate than at the higher wage rate, and more for vocational 

graduates than university graduates. Male workers tend to experience 

higher wage penalty than female workers, except for female  

middle-age university graduates. When exploring geographically at 

the provincial level, variety of occupations or less job concentration, 

as well as horizontal mismatch rate, also influence wage inequality 

in Thailand.

Keywords: Wage differentials, Educational mismatch, Labor market

JEL Classification Codes: J01, J24, J31
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1. บทน�า
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 จากข้อมลูอตัราการว่างงานจ�าแนกตามระดบัการศกึษาของ สศช. 

พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา อัตราการว่างงานทุกระดับการศึกษา

มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยระดับการศึกษาที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดในปี 

พ.ศ. 2560 คือกลุ่มของผู้ที่จบการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่ากับ 

ร้อยละ 2.3 รองลงมาคือกลุ่มของผู ้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

(ร้อยละ 2.1) และกลุ่มของผู้ที่จบการศึกษาอาชีวศึกษาหรือ ปวช. (ร้อยละ 

2) ตามล�าดบั แรงงานมแีนวโน้มทีจ่ะมรีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ ขณะทีร่ะดบั

การศึกษาของผู้ที่ว่างงานก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่

สูงข้ึนเช่นกัน นอกจากนี้ การประมาณความต้องการแรงงานของ 

สถานประกอบการ โดยกระทรวงแรงงานยงัพบว่า มกีารขาดแคลนแรงงาน

ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุลของแรงงานกับ 

อาชีพ (Mismatch) จากการผลิตก�าลังคนในสาขาที่ไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และการผลิตก�าลังคนยังมีสมรรถนะและ



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

276

ศักยภาพไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้งปัจจุบัน

ประเทศไทยก�าลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 

ในอัตราที่เร็วกว่าประเทศก�าลังพัฒนาอ่ืนๆ ประกอบกับจ�านวนแรงงาน 

วัยต้น ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-24 ปี ลงลด1 ท�าให้ก�าลังแรงงานมีแนวโน้มลด

ลง อตัราการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงาน2 จงึมแีนวโน้มลดลงเช่นกนั ในขณะ

ที่อัตราการพ่ึงพิงต่อประชากรวัยท�างานกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 

ท้ังปัญหาความไม่สอดคล้องของทกัษะแรงงานกบัความต้องการของตลาด

แรงงานและปัญหาแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานในไทยก�าลังทวีความ

ส�าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ในอนาคต 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความไม่สอดคล้องในเร่ืองของทักษะ

ประสบการณ์ของแรงงานกับความต้องการแรงงานของตลาดนี้ องค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้

พยายามศกึษาเกีย่วกับระเบยีบวิธทีีใ่ช้ในการวัดความไม่สอดคล้องในตลาด

แรงงานในรปูแบบต่างๆ ซึง่หลายประเทศได้หนัมาให้ความส�าคญัและศกึษา

ประเด็นนี้กันมากขึ้น ด้วยเหตุผลว่าความส�าเร็จในการจัดการอุปสงค์และ

อปุทานแรงงานจะเป็นปัจจยัส�าคัญในการขบัเคล่ือนตลาดแรงงาน เพือ่สร้าง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงานและ

ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การท�างานในลักษณะที่

ไม่สอดคล้องกับการศกึษาและทกัษะ ยงัส่งผลต่อค่าจ้างของแรงงานอกีด้วย 

ซึ่งผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าความไม่สอดคล้องทางการศึกษามีผลทาง

ลบต่อค่าจ้างของแรงงาน อนัอาจเป็นทีม่าส่วนหนึง่ของความเหลือ่มล�า้ของ

ค่าจ้างแรงงานด้วย

1 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2561), ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่

และภาพรวม ปี 2560.
2 โครงการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ นิยาม 

อัตราการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงาน เท่ากับ (ก�าลังแรงงานรวม) x 100 / (ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)
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 การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์ความไม่

สอดคล้องทางการศึกษาทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical and horizon-

tal mismatches) ซึง่จะได้เหน็การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาชพีของแรงงาน

ไทยโดยวเิคราะห์ผ่านกลุ่มอายขุองแรงงานเพือ่สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกจิ

และตลาดแรงงานที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลา (2) ศึกษาผลของความ 

ไม่สอดคล้องทางการศึกษา โดยเน้นที่ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาใน

แนวราบต่อความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานในกลุ่มต่างๆ เช่น แบ่งตาม

กลุม่อาชพี สาขา ภมูภิาค จงัหวดั และกลุ่มระดบัรายได้ เป็นต้น ซึง่จะท�าให้

เห็นความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างในบริบทต่างๆ การศึกษานี้ใช้ข้อมูลการ

ส�ารวจภาวะการท�างานของแรงงานไทย (Labor Force Survey in Thailand: 

LFS) ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2560 เนื่องจากเป็นช่วงปีที่ไม่มีภาวะความ

ผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจมากนกั และมกีารใช้รหสัอาชพีตามหลกั ISCO-

2008 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ความเหล่ือมล�้าของค่า

จ้างแรงงานในการศึกษานีพ้จิารณาจากรายได้ (เฉลีย่ต่อเดอืน) ของแรงงาน

ที่มีสถานะเป็นลูกจ้างตามการส�ารวจของ LFS เท่าน้ัน โดยผลการศึกษา

พบว่า ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบนีจ้ะพบมากในกลุม่ทีจ่บ

ระดับ ปวช./ปวส. และกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ แรงงานที่มีความไม่สอดคล้อง

ทางการศกึษาในแนวราบจะมค่ีาจ้างทีต่�า่กว่าแรงงานทีท่�างานสอดคล้องกบั

สาขาซึง่จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเพศ ระดบัการศกึษา อาชพี และพืน้ที่ 

โดยกรุงเทพมหานครและภูเก็ตมีความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงาน

สองกลุ่มนี้มีไม่มากนัก

 เนื้อหาในรายงานน้ีประกอบด้วย นิยามของความไม่สอดคล้อง

ทางการศึกษา (Educational mismatch) และการทบทวนวรรณกรรมใน

ส่วนที่สอง ข้อมูลที่ใช ้ในการศึกษาและน�าเสนอสถานการณ์ความ 

ไม่สอดคล้องทางการศึกษาทัง้ในแนวดิง่และแนวราบให้เหน็ภาพรวมในส่วน

ที่สาม จากนั้นจะวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบลง
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ไปในรายละเอียด เพื่อ วิ เคราะห ์ผลต ่อรายได ้ทั้ ง ในรูปแบบของ 

นอนพาราเมตริก (Nonparametric) และพาราเมตริก (Parametric) โดยใช้

ทั้งสมการถดถอยด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: 

OLS) และสมการถดถอยตาม ควอนไทล์ (Quantile Regression: QR) ใน

ส่วนที่สี่ และการวิเคราะห์ระดับจังหวัดเพื่อให้เห็นความแตกต่างในมุมมอง

เชิงพื้นที่ในส่วนที่ห้า พร้อมทั้งบทสรุปในส่วนสุดท้าย
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2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 นิยามและวิธีวัดความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในตลาด

แรงงาน

 ความไม่สอดคล้องทางการศกึษาและทกัษะทีต้่องใช้ในการท�างาน 

(Education and skill mismatch) เป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่สอดคล้อง

ทีเ่กดิขึน้ในตลาดแรงงาน ซึง่โดยทัว่ไปแล้วความไม่สอดคล้องของระดบัการ

ศึกษาและทักษะที่ต้องใช้ในการท�างานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

ความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง (Vertical mismatch) และความไม่สอดคล้อง

ในแนวราบ (Horizontal mismatch) นอกจากนี้งานศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมายัง

มีการศึกษาถึงความไม่สอดคล้องในรูปแบบอื่นๆ เช่น การมีช่องว่างของ

ทักษะ การขาดแคลนทักษะ การมีทักษะที่ล้าสมัย เป็นต้น (McGuinness 

et al., 2017) 

 ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในตลาดแรงงาน (Educational 

mismatch) คือ การที่ทักษะความรู้ความสามารถที่แรงงานมีไม่สอดคล้อง
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กับการปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานนั้นๆ ให้ส�าเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นภาวะที่

แรงงานมีทักษะความรู้ความสามารถไม่ตรงกับที่ผู้ประกอบการต้องการ  

โดยทั่วไปถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่แรก ได้แก่ ความ 

ไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง หมายถึง การที่แรงงานมีทักษะหรือระดับการ

ศกึษาไม่ตรงกับทีผู่ป้ระกอบการต้องการ จ�าแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้(1) 

Over-education คือ การทีแ่รงงานมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าระดบัการศกึษา

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการประกอบอาชีพนัน้ๆ และ (2) Under-education คอื การ

ทีแ่รงงานต้องปฏบิตังิานในต�าแหน่งงานทีต้่องใช้ทกัษะความรู้ความสามารถ

สูงกว่าท่ีตนมี หรือแรงงานมีระดับการศึกษาที่น้อยกว่าระดับการศึกษาที่

จ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ ส่วนรูปแบบที่สอง ได้แก่ ความ 

ไม่สอดคล้องในแนวราบ หมายถงึ การทีแ่รงงานส�าเรจ็การศกึษาในสาขา

วิชาท่ีไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน พจิารณาจาก

การที่แรงงานท�างานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมา

 วธีิท่ีใช้วดัความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน ในภาพรวมแบ่งออก

เป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธี Subjective method ที่แรงงาน (หรือนายจ้าง) เป็นผู้

ประเมนิตนเองว่าอาชพีหรอืงานทีท่�าอยูน่ัน้มคีณุสมบตั/ิทกัษะ หรอืสาขาที่

ตรงกับที่ตนเองจบการศึกษามาหรือไม่ และวิธี Objective method ซึ่งใน

กรณขีองความไม่สอดคล้องในแนวดิง่ อาจใช้การประเมนิจากการวเิคราะห์

ของผูเ้ชีย่วชาญ เช่น การใช้เกณฑ์ระดับทกัษะแรงงานทีไ่ด้รบัจากการศกึษา 

(Skill level by education) ตามหลัก ISCED-1997 ควบคู่กับระดับทักษะ

ท่ีต้องการในแต่ละอาชีพ (Skill level by occupation) ตามหลกั ISCO-2008 

ของ ILO อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้การหาค่ากลางของข้อมูลแล้วพิจารณาว่า

แรงงานมีระดับการศึกษาต่างจากค่ากลางอย่างไร ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ โดยอาจมาจากข้อมูลการส�ารวจก�าลังแรงงาน หรือข้อมูลการ

ส�ารวจครัวเรือนก็ได้ ส่วนในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบ จะ

เป็นการพิจารณาว่าสาขาที่แรงงานจบการศึกษามามีความสอดคล้องกับ
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การท�างานในอาชีพที่ท�าอยู่หรือไม่ งานศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา 

พิริยะ ผลพิรุฬห์ และคณะ (2559) ใช้ข้อมูลวุฒิการศึกษาที่จ�าเป็นในแต่ละ

ต�าแหน่งงานซึ่งจัดท�าโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็น 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบ

 อย่างไรก็ดี งานศึกษาส่วนใหญ่เน้นไปที่การพิจารณาความ 

ไม่สอดคล้องระหว่างระดับการศึกษากับความต้องการด้านคุณสมบัติ

ทางการศึกษาในแต่ละอาชีพ Matsumoto and Bhula-or (2018) จึงเสนอ

ว่าวิธีวัดในแบบดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน  

ในทางกลับกัน การพิจารณาความไม่สอดคล้องโดยเน้นไปที่ทักษะของ

แรงงานซึ่งท�าได้ยากกว่า น่าจะมีความส�าคัญมากกว่าต่อการน�าเสนอ

นโยบายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการ

เปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานศึกษาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของการศึกษาและทักษะใน

ตลาดแรงงานในประเทศก�าลังพฒันายงัมไีม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นการศกึษา

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Quinn and Rubb, 2006; Somers et al., 2016; 

Schwei et al., 2019) ซึง่มผีลการศกึษาว่าการจ้างงานมากกว่าคร่ึงมปัีญหา

ความไม่สอดคล้องของทักษะแรงงาน ทั้งในลักษณะการท�างานที่ใช้ 

ทักษะต�่ากว่าวุฒิ (Over-education) การท�างานที่ใช้ทักษะสูงกว่าวุฒิ  

(Under-education) และการท�างานที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมา  

(Horizontal mismatch) โดยการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความไม่สอดคล้อง

ของทักษะแรงงาน (โดยเฉพาะในกรณหีลังสดุ) จะลดลงเมือ่ระดบัการศกึษา

สูงขึ้น 

 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตที่ต้อง 
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ปรับตัวผ่านตลาดแรงงาน และการขยายตัวของทักษะแรงงาน หลายครั้ง

เกีย่วเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงก�าลังแรงงานจากภาคการผลติหนึง่สูอ่กีภาค

การผลิตหนึ่ง และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ เทคโนโลยี

ก็มีส่วนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการจ้างงานที่เน้นไปยัง

ทักษะทีส่งูข้ึนและทกัษะใหม่ทีส่อดคล้องกบัเทคโนโลย ีเมือ่สดัส่วนแรงงาน

ที่ท�างานสอดคล้องกับทักษะเพิ่มขึ้น ก็จะมีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้น 

ตามไปด้วย (Matsumoto and Bhula-or, 2018) แต่เมื่อมีความ 

ไม่สอดคล้องทางการศึกษาในตลาดแรงงานเกิดขึน้ กเ็ป็นการสะท้อนปัญหา

การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงาน (Leuven and 

Oosterbeek, 2011; Iriondo and Perez-Amaral, 2016) ประเทศส่วนใหญ่

ตั้งเป้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้

ประชาชนมีระดับการศึกษาทีส่งูขึน้ และคาดหวังทีจ่ะได้รับผลตอบแทนจาก

การลงทุนทางการศึกษาที่สูงขึ้น น่ันคือมีรายได้เพิ่มข้ึน แต่เม่ือแรงงาน

ท�างานไม่สอดคล้องกับการศึกษาของตน อาจน�าไปสู่ผลิตภาพการผลิตที่

ลดลง และได้รับค่าจ้างซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการท�างานที่ลดลงตามไป

ด้วย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการว่างงานส�าหรับแรงงานที่เพิ่งจบใหม่ 

เท่ากับว่าสงัคมจ่ายต้นทนุเพิม่ขึน้เมือ่มคีวามไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน

เกิดขึ้น (Somers et al., 2018)

 ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง สาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก

การที่มีแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน หากไม่มี

งานที่รองรับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่มากพอ แรงงานส่วนหนึ่งจ�าเป็น

ต้องไปท�างานท่ีใช้วฒุติ�า่กว่า เช่น แรงงานจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีต่

ต้องไปท�างานที่ต้องการวุฒิการศึกษาเพียงระดับมัธยมปลาย หรือแรงงาน

จบการศึกษาระดับปริญญาโทแต่ต้องไปท�างานที่ใช้วุฒิการศึกษาปริญญา

ตรี ท�าให้เกิดภาวะ over-education โดยงานศึกษาของ Stoevska (2017) 

พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะพบปัญหา over-education เป็น
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จ�านวนมาก ขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนาจะพบปัญหาแรงงานท�างานโดยใช้

ทักษะสูงกว่าวุฒิ under-education แต่ก็พบภาวะ over-education เพิ่มขึ้น

ในอาชพีทีใ่ช้ทกัษะต�า่หรอืปานกลาง เช่นในประเทศไทย ฟิลปิปินส์ อนิเดยี 

โดยส�าหรับไทยนั้น พบภาวะ over-education เพิ่มมากสุดในกลุ่มอาชีพที่

ใช้ทักษะขั้นกลางค่อนไปทางสูง (Matsumoto & Bhula-or, 2018) 

 ผลกระทบของ over-education ทีง่านศกึษาส่วนใหญ่สนใจคอื ผล

ต่อค่าจ้าง ซึ่งพบว่ามีผลลบต่อค่าจ้างในกลุ่มที่ท�างานใช้ทักษะต�่ากว่าวุฒิ

เม่ือเปรยีบเทยีบกบักลุ่มทีใ่ช้ทกัษะตรงกบัวุฒ ิค�าถามส�าคญัคอืผลลบทีเ่กดิ

ขึน้นัน้เป็นเพยีงผลของการทีม่ผีลิตภาพต�า่ หรอืเป็นเพราะอปุทานแรงงาน

ในตลาดแรงงานมีมากจนท�าให้ค่าจ้างลดลง งานศึกษาของ McGuinness 

and Bennett (2007) และ Buchinsky (1994, 1998) เสนอให้พิจารณาผล

ต่อค่าจ้างในลกัษณะการกระจายตวัของค่าจ้าง (Wage distribution) นัน่คอื 

หากค่าจ้างสะท้อนการผลิตส่วนเพิ่ม (Marginal product) การกระจายตัว

ของค่าจ้างจะสอดคล้องกับการกระจายตัวของทักษะด้วย ดังน้ันหากผลก

ระทบทางลบต่อค่าจ้างเกิดขึ้นในกลุ่มค่าจ้างต�่า ก็จะเป็นผลจากทักษะที่ต�่า

และผลติภาพทีต่�า่ แต่หากผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างเกดิขึน้ในกลุม่ค่าจ้าง

ปานกลางถึงสูง แสดงว่ามีความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานที่ท�าให้

แรงงานที่มีทักษะไม่ได้ท�างานในอาชีพที่สร้างผลิตภาพสูงและรับค่าจ้าง

สอดคล้องกับศักยภาพของทักษะตนเอง (Paweenawat & Vechbanyon-

gratana, 2015) ดังนั้น การพิจารณาเชิงนโยบายจึงไม่ได้น�าไปสู่ข้อสรุป

ว่าการลงทุนทางการศึกษาไม่คุ้มทุน แต่ช้ีให้เห็นว่าควรมีการปรับปรุง

โครงสร้างการผลิตและอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะที่สูงข้ึนของแรงงาน 

(Matsumoto & Bhula-or, 2018)

 กรณีความไม่สอดคล้องในแนวราบ Somer et al. (2018) สรุปไว้

ว่า แรงงานส่วนใหญ่ให้เหตผุลทีท่�างานไม่สอดคล้องกบัสาขาทีจ่บมาว่าเป็น

เพราะไม่มีงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาจบมา และส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
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ผลตอบแทนในสาขาอาชีพและโอกาสเติบโตในสายงาน รวมไปถึงการ

เปลี่ยนความสนใจในการท�างาน ส�าหรับแรงงานท่ีตัดสินใจเข้าท�างานใน

สาขาที่ไม่ตรงกับที่จบการศึกษามา หากการย้ายงานในภายหลังก็เป็นไป

ได้ค่อนข้างยาก ความไม่สอดคล้องของการศึกษาดังกล่าวก็ถือเป็นการ 

สญูเสียของการลงทนุทางการศกึษา และอาจส่งผลต่อการพฒันาทกัษะของ

แรงงานในอนาคต นอกจากนี้ ความสัมพันธ์อันเข้มแข็งเชื่อมโยงระหว่าง

สถาบันการศึกษาและตลาดแรงงาน/ภาคเอกชนจะช่วยเพิ่มโอกาสให้

นกัศกึษามีโอกาสในการท�างานในอาชพีทีต่รงกบัสาขาทีจ่บมา มโีอกาสฝึก

ทักษะที่สอดคล้องกับที่ตลาดแรงงานต้องการ 

 งานศึกษาส่วนใหญ่พบผลกระทบทางลบต่อค่าจ้าง (Wage  

penalty) ในกลุ่มแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขา โดย wage penalty จะมี

มากกว่าในกรณท่ีีการศกึษามลัีกษณะเฉพาะเจาะจง กล่าวคอื หลกัสตูรการ

ศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเกินไปอาจขัดขวางการเคลื่อนย้ายงาน  

ท�าให้เกิดการจัดสรรทักษะอย่างไม่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงาน  

(Schweri et al. 2019) อย่างไรก็ดี ผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างนั้นจะ 

แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอาชีพ และความไม่สอดคล้องแนวราบในบาง

กรณีอาจไม่ส่งผลทางลบต่อค่าจ้างก็ได้ หากแรงงานสามารถปรับตัวหรือ

หากแรงงานย้ายไปท�างานที่มีโอกาสเติบโตหรือให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 

(Robst, 2007)

 ส�าหรับงานศึกษาในประเทศไทย Paweenawat & Vechbanyon-

gratana (2015) ศึกษาประเด็น over-education พบว่า อุปทานแรงงานที่

จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีเพิ่มสูงขึ้น โดยในกลุ่มแรงงานชายที่

จบการศกึษาระดบัปรญิญานัน้ กลุ่มแรงงานทีม่อีายนุ้อยหรอืแรงงานรุน่ใหม่

นั้นเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน over-education สูงสุด อีกทั้งยังพบการลดลงของ

ค่าจ้างแรงงานในกลุ่มแรงงานอายุน้อยมากกว่าแรงงานอายุมาก ขณะที่

แรงงานในกลุ่มค่าจ้างต�่าที่ over-education ก็จะมี wage penalty รุนแรง
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กว่าแรงงานที่มีค่าจ้างในระดับกลางและสูง นอกจากนี้ Paweenawat et al. 

(2019) กพ็บการลดลงของการจ้างงานแรงงานทีม่ทีกัษะทัง้ในกลุม่แรงงาน

ชายและหญิงที่จบปริญญาตรี รวมไปถึงโอกาสที่ลดลงในการถูกจ้างไป

ท�างานทีมี่ทกัษะส�าหรบักลุ่มแรงงานในระดบัอาชวีศกึษา ขณะที ่พริิยะและ

คณะ (2559) พบว่า แรงงานไทยประสบปัญหาความไม่สอดคล้องใน 

แนวราบมากกว่าปัญหาความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง โดยมีแนวโน้มของ

อุปทานแรงงานส่วนเกินในสายสังคมศาสตร์ ขณะที่มีอุปทานแรงงาน

ขาดแคลนในสายวิทยาศาสตร์ ส่วนแรงงานในสาขาสุขภาพและศึกษา

ศาสตร์ประสบปัญหาความไม่สอดคล้องทั้งแนวดิ่งและแนวราบน้อยสุด  

งานศกึษาดังกล่าวยงัพบว่าแรงงานทีท่�างานไม่สอดคล้องกบัสาขากม็ผีลต่อ

ค่าจ้างท่ีลดลงโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 6-9 แตกต่างไปตามกลุม่ สอดคล้อง

กับงานของปฐมาวดี บรรจุทรัพย์ (2562)

 นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาในประเดน็ความเหลือ่มล�้าของค่าจ้าง งาน

ศึกษาของ Paweenawat et al. (2019) ก็พบว่าความแตกต่างของค่าจ้าง

แรงงานในไทยมีการเปล่ียนแปลงตลอดช่วงทศวรรษทีผ่่านมา โดยส่วนต่าง

ระหว่างค่ากลางของค่าจ้าง (Median wage) ของแรงงานที่จบมัธยมปลาย

และแรงงานทีจ่บการศกึษาต�า่กว่ายงัคงสงูในช่วงก่อนปี พ.ศ.2530 แต่ส่วน

ต่างของค่าจ้างระหว่างกลุ่มดังกล่าวลดน้อยลงหลังจากนั้น ขณะที่ส่วนต่าง

ระหว่างค่ากลางของค่าจ้างของแรงงานระดับมหาวทิยาลยัและแรงงานระดบั

อาชีวศึกษากลับเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ี ยังพบความแตกต่างของค่าจ้าง

ระหว่างกลุม่อาชพีต่างๆ ตามระดบัทกัษะ โดยกลุม่อาชพีทีต้่องใช้ทกัษะสงู

จะมีการกระจายตัวของค่าจ้าง (Wage dispersion) ที่มากกว่ากลุ่มอาชีพที่

ใช้ทักษะต�่ากว่า ซึ่งคล้ายกับงานศึกษาในสเปนของ Budria & Moro-Egido 

(2008) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะมีการกระจายตัวของค่าจ้างที่

มากขึน้ด้วย ทีแ่สดงให้เหน็ว่าการขยายตวัของการศกึษากลบัเพิม่ความไม่

เท่าเทียมกันของค่าจ้าง ด้วยการเพิ่มความแตกต่างของค่าจ้างในกลุ่ม
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แรงงานที่ได้รับการศึกษาสูง 

 หากสรปุงานศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัความเหลือ่มล�า้หรือการกระจาย 

รายได้ในประเทศไทยจะพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพ

ของการศกึษา และความไม่เท่าเทยีมกนัทางการศกึษา ล้วนแล้วแต่มผีลต่อ

ความเหลื่อมล�้าของรายได้ (กอบศักดิ์ ภูตระกูล, 2556; Paweenawat and 

McNown, 2014; Kilenthong, 2016) โดย Kilenthong (2016) พบว่าปัจจัย

ด้านการศึกษาสามารถอธิบายความเหลื่อมล�้าได้ถึงร้อยละ 25 ของความ

เหลื่อมล�้าด้านรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า อาชีพก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่

สามารถอธิบายความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ถึงร้อยละ 25-30 เม่ือพิจารณา

จากความเหลื่อมล�้าระหว่างกลุ่มต่อความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ทั้งหมด 
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3. ข้อมูลและสถานการณ์ความไม่สอดคล้องทางการศึกษา
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3.1 ข้อมูลและวิธีวัดความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในงานศึกษา 

นี้

 งานศึกษานี้ใช้ข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของแรงงานไทย 

(Labor Force Survey in Thailand: LFS) ระหว่างปี พ.ศ.2554–2560 

เนื่องจากเป็นช่วงปีที่มีการใช้รหัสอาชีพตามหลัก ISCO-2008 (ILO) ของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) 

และข้อมลู LFS ปี พ.ศ.2560 เป็นข้อมลูทีเ่สรจ็เรยีบร้อยปีล่าสดุ โดยใช้ข้อมลู

ก�าลังแรงงานในช่วงไตรมาสที่ 3 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีก�าลังแรงงานที่รอ

ฤดูกาลน้อยที่สุด เป็นแรงงานที่อยู่ในสถานะก�าลังท�างาน มีอายุตั้งแต่ 15 

ปีขึน้ไป เมือ่ศกึษาระบกุลุ่มอายจุะจ�ากัดช่วงอายเุป็น 3 กลุม่ คอื กลุม่แรงงาน

อายุน้อย (15-30 ปี) กลุ่มแรงงานรุ่นกลาง (31-45 ปี) และกลุ่มแรงงานรุ่น

ใหญ่ (46-60 ปี) แรงงานมข้ีอมลูทีร่ะบรุะดบัการศกึษาสงูสดุทีส่�าเรจ็ได้ และ

มีรหัสอาชีพ อย่างไรก็ดี การส�ารวจของ LFS จะเก็บข้อมูลค่าจ้างเฉพาะ
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กลุ่มที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง

เอกชน และผู้รับจ้างท�างานหลายเจ้า ดังนั้น ความเหล่ือมล�้าของค่าจ้าง

แรงงานในการศกึษานีจ้ะเป็นรายได้ (เฉล่ียต่อเดอืน) ของแรงงานทีม่สีถานะ

เป็นลูกจ้างตามการส�ารวจของ LFS เท่าน้ัน และมีการท�างานเต็มเวลา  

(ไม่ต�่ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์ของ ILO)

 การวัดความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวดิ่ง (Vertical  

mismatch) ใช้วธิหีาค่ากลางของข้อมลู (median) โดยใช้ค่ากลางของจ�านวน

ปีการศึกษา (ตามรหัสการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษาของส�านัก 

ทดสอบทางการศึกษา) ค�านวณตามกลุ่มอาชีพตามรหัส ISCO 3-digit  

(หากใช้ระดับ 4 digits จะส่งผลให้บางอาชีพมจี�านวนกลุม่ตวัอย่างน้อยมาก) 

แล้วค�านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1SD เพื่อก�าหนดช่วงที่ยอมรับได้ใน

การจัดเป็นกลุ่มที่ท�างานตรงกับวุฒิที่คนในอาชีพนั้นควรมี หากมีจ�านวนปี

การศึกษาที่สูงกว่า median + 1SD จะจัดว่าเป็น over-education และหาก

มีจ�านวนปีการศึกษาที่ต�่ากว่า median – 1SD จะจัดว่าเป็น under- 

education เหตุที่เลือกใช้วิธีค�านวณค่ากลางของข้อมูลแทนการใช้นิยาม 

vertical mismatch โดยอ้างอิงจากระดับทักษะของ ISCED และ ISCO 

1-digit ตามค�าแนะน�าของ ILO นั้น เนื่องจากหากใช้วิธีดังกล่าว กลุ่มอาชีพ

ผู ้จัดการและอาชีพเฉพาะทาง (Professionals) จะไม ่มีลักษณะ  

over-education นอกจากนี้อาชีพย่อยในหมวดเกษตรที่ต้องใช้ทักษะ/ 

ระดับการศึกษาที่สูงก็มีอยู่เช่นกัน แต่หากอ้างอิงจากทักษะอาชีพดังกล่าว  

กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาสูงที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรจะถูกจัดเป็น  

over-education 

 การวัดความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบ (Horizontal 

mismatch) ใช้แนวทางของ พิริยะและคณะ (2559) โดยพิจารณาสาขาวิชา

ที่เรียนกับอาชีพที่เหมาะสม อ้างอิงหลักเกณฑ์สาขาการศึกษาที่จ�าเป็นใน

การประกอบอาชีพของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และคู่มือ

ตวัอย่างอาชพีตามการจดัประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO-2008) 
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โดยพิจารณารหัสอาชีพตามหมู่ย่อย 4-digit เพื่อให้ได้ความละเอียดและ

เหมาะสมของสาขาและอาชีพที่ท�า3 ทั้งนี้เนื่องจากรหัสสาขาวิชาที่เรียนจะ

มีในข้อมูล LFS เฉพาะกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (แต่ไม่รวมมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ) จนถึง

ระดับปริญญาเอก อย่างไรก็ดี ข้อจ�ากัดของการวัด horizontal mismatch 

ตามทีม่ข้ีอมลูใน LFS นัน้ คือ แรงงานอาจเรยีน/ฝึกทกัษะมากกว่าหนึง่สาขา 

แต่ในแบบส�ารวจก�าลังแรงงานไม่ได้ระบไุว้ นอกจากนีห้ากมกีารอบรมทกัษะ

ระยะส้ัน หรือ on-the-job training ก็จะไม่ได้ระบุไว้ในแบบส�ารวจก�าลัง

แรงงานเช่นกัน

 

3.2 สถานการณ์ความไม่สอดคล้องทางการศึกษา

 งานศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่ามีความไม่สอดคล้อง

ทางการศึกษาท้ังในแนวด่ิงและแนวราบ ข้อมูลจากส�านักงานสถิติ และ

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่ามี

อุปทานแรงงานที่จบในระดับปริญญาตรีเพิ่มสูงข้ึนมาก จากประมาณปีละ 

86,000 คนในปี พ.ศ.2535 เป็น 308,000 คนในปี พ.ศ.2559 ขณะที่อัตรา

การว่างงานสงูสดุอยูใ่นกลุม่ของผูท้ีจ่บการศกึษาวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) และ

รองลงมาคือกลุ่มของผู้ที่จบระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 2.3 และ 2.1 ตาม

ล�าดับ) 

 โครงสร้างแรงงานของไทยมกีารเปล่ียนแปลงมาตลอดช่วงทศวรรษ

ทีผ่่านมา แม้ว่าข้อมลูทีใ่ช้ในการวเิคราะห์จะไม่ได้ย้อนกลบัไปถึงช่วงก่อนปี 

พ.ศ.2550 แต่เมื่อแบ่งกลุ่มอายุแรงงานใน LFS ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดง

ในรูปที่ 1 จะพบว่า แรงงานที่จบการศึกษาในระดับสูงขึ้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เมื่อกลุ่มอายุของแรงงานลดน้อยลง กล่าวคือในกลุ่มแรงงานอายุ 15-30 ปี 

มีผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลาย/ปวช.ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 50 ในขณะที่ในกลุ่มแรงงานอายุ 46-60 ปี มีผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่

3 หากต้องการดูรายละเอียดการจัดสาขาและอาชีพ สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ผู้วิจัย
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มัธยมปลาย/ปวช.ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น ยิ่งไปกว่า

นั้นระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นก็สัมพันธ์กับสัดส่วนของกลุ่มอาชีพและ

โครงสร้างการผลติทีเ่ปล่ียนแปลงไปโดยแรงงานรุน่ใหม่ (15-45 ปี) ประกอบ

อาชีพที่ต้องใช้ทักษะสูงเป็นสัดส่วนมากขึ้น งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

มีสัดส่วนลดน้อยลง ขณะที่งานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ

มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมาก (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จตามช่วงอายุของแรงงาน
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โครงสร้างแรงงานของไทยมีการเปล่ียนแปลงมาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์จะไม่ได้ย้อนกลับไปถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 แต่เมื่อแบ่งกลุ่มอายุแรงงานใน LFS ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังในรูปที่ 1 จะพบว่า สัดส่วนแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมีเพ่ิมขึ้นเมื่อกลุ่มอายุของแรงงานลด
น้อยลง แรงงานอายุ 15-30 ปี มีประมาณร้อยละ 50 ที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลาย/ปวช.ขึ้นไป ในขณะที่
แรงงานอายุ 46-60 ปี มีประมาณร้อยละ 25 ที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลาย/ปวช.ขึ้นไป ระดับการศึกษาที่
เพ่ิมสูงขึ้นก็สัมพันธ์กับสัดส่วนของกลุ่มอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานรุ่นใหม่ (15-45 
ปี) มีสัดส่วนการทํางานในอาชีพที่ต้องใช้ทักษะสูงที่มากขึ้น งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีสัดส่วนลดน้อยลง 
ขณะที่งานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นมาก (รูปที่ 2) 

 

รูปที่ 1 ระดับการศึกษาที่สําเร็จตามช่วงอายุของแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 

รูปที่ 2 กลุ่มอาชีพ (ISCO-1digit) ตามช่วงอายุของแรงงาน 
ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย

รูปที่ 2 กลุ่มอาชีพ (ISCO 1-digit) ตามช่วงอายุของแรงงาน
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โครงสร้างแรงงานของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์จะไม่ได้ย้อนกลับไปถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 แต่เมื่อแบ่งกลุ่มอายุแรงงานใน LFS ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังในรูปที่ 1 จะพบว่า สัดส่วนแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมีเพ่ิมขึ้นเมื่อกลุ่มอายุของแรงงานลด
น้อยลง แรงงานอายุ 15-30 ปี มีประมาณร้อยละ 50 ที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลาย/ปวช.ขึ้นไป ในขณะที่
แรงงานอายุ 46-60 ปี มีประมาณร้อยละ 25 ที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลาย/ปวช.ขึ้นไป ระดับการศึกษาที่
เพ่ิมสูงข้ึนก็สัมพันธ์กับสัดส่วนของกลุ่มอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานรุ่นใหม่ (15-45 
ปี) มีสัดส่วนการทํางานในอาชีพท่ีต้องใช้ทักษะสูงที่มากขึ้น งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีสัดส่วนลดน้อยลง 
ขณะท่ีงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นมาก (รูปที่ 2) 

 

รูปที่ 1 ระดับการศึกษาที่สําเร็จตามช่วงอายุของแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 

รูปที่ 2 กลุ่มอาชีพ (ISCO-1digit) ตามช่วงอายุของแรงงาน 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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 เพือ่ให้เหน็ความแตกต่างของตลาดแรงงานในรุน่อายทุีต่่างกนั การ

วิเคราะห์ด้วยภาพในเบื้องต้นจะเน้นไปที่การจ�าแนกระหว่างกลุ่มอายุเป็น

หลัก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนความไม่สอดคล้องทางการศึกษา

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2554-2560 ไม่มากนัก (รูป 3a-3b) ในส่วนของความ 

ไม่สอดคล้องทางการศกึษาในแนวดิง่นัน้ พบว่ามสีดัส่วน under-education 

ลดน้อยลงอย่างต่อเน่ืองเหลือเพียงร้อยละ 9.6 ในปี พ.ศ.2560 ขณะที่ 

แรงงานซึ่งจัดเป็น over-education คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 18.9 ใน

ปี พ.ศ.2554 แต่ลดลงมาเหลือร้อยละ 15.7 ในปี พ.ศ.2557 และเพิม่ขึน้เป็น

ร้อยละ 17.5 ในปี พ.ศ.2560 หากพิจารณาตามช่วงอายุ (รูป 3a) จะพบการ

ลดลงของภาวะ under-education เมื่อแรงงานมีอายุน้อยลง ขณะที่ภาวะ  

over-education เพิม่ขึน้ในกลุ่มแรงงานทีม่อีายนุ้อยลง ทัง้แรงงานชายและ

หญิง ในท�านองเดียวกัน ความไม่สอดคล้องในแนวราบก็พบอัตราความ 

ไม่สอดคล้องในการท�างานตรงสาขาทีจ่บมากขึน้ในกลุม่แรงงานทีม่อีายนุ้อย

ลง แม้ว่าอัตราความไม่สอดคล้องจะไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างปี พ.ศ.

2554-2560 แต่ก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยรวมจากร้อยละ 41.8 ในปี 

พ.ศ.2554 เป็นร้อยละ 45.3 ในปี พ.ศ.2560 โดยแรงงานชายมีอัตราความ

ไม่สอดคล้องในแนวราบสูงกว่าแรงงานหญิง (รูป 3b)

รูป 3a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงานและเพศ ระหว่างปี พ.ศ.

2554-2560
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ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของตลาดแรงงานในรุ่นอายุที่ต่างกัน การวิเคราะห์ด้วยภาพในเบ้ืองต้นจะ
เน้นไปที่การจําแนกระหว่างกลุ่มอายุเป็นหลัก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนความไม่สอดคล้องทาง
การศึกษาในช่วงระหว่างปี 2554 – 2560 ไม่มากนัก (รูป 3a-3b) ในส่วนของความไม่สอดคล้องทางการศึกษา
ในแนวดิ่งนั้น พบว่ามีสัดส่วน Under-education ลดน้อยลงอย่างต่อเน่ืองเหลือเพียงร้อยละ 9.6 ในปี 2560 
ขณะที่ Over-education มากสุดร้อยละ 18.9 ในปี 2554 แต่ลดลงมาเหลือร้อยละ 15.7 ในปี 2557 และ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 17.5 ในปี 2560 หากพิจารณาตามช่วงอายุ (รูป 3a) จะพบการลดลงของภาวะ Under-
education เมื่อแรงงานมีอายุน้อยลง ขณะที่ภาวะ Over-education เพ่ิมขึ้นในกลุ่มแรงงานที่มีอายุน้อยลง 
ทั้งแรงงานชายและหญิง ในทํานองเดียวกัน ความไม่สอดคล้องในแนวราบก็พบอัตราความไม่สอดคล้องในการ
ทํางานตรงสาขาที่จบมากขึ้นในกลุ่มแรงงานที่มีอายุน้อยลง แม้ว่าอัตราความไม่สอดคล้องจะไม่แตกต่างกันมาก
นักระหว่างปี 2554-2560 แต่ก็มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยรวมจากร้อยละ 41.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 
45.3 ในปี 2560 โดยแรงงานชายมีอัตราความไม่สอดคล้องในแนวราบสูงกว่าแรงงานหญิง (รูป 3b) 
 

รูป 3a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงานและเพศ ระหว่างปี 2554-2560 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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รูป 3b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงานและเพศ ระหว่างปี 

พ.ศ.2554-2560
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รูป 3b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงานและเพศ ระหว่างปี 2554-2560 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 เมื่อพิจารณาว่าการที่แรงงานอายุน้อยประสบปัญหาความไม่สอดคล้องทั้งในแนวดิ่ง (โดยเฉพาะ 
Over-education) และแนวราบเพ่ิมมากขึ้นนั้นจะสอดคล้องกับระดับการศึกษาหรือไม่ อย่างไร รูปที่ 4a – 4b 
จําแนกปัญหาความไม่สอดคล้องเทียบกับแรงงานในระดับการศึกษาเดียวกัน แยกชายหญิง โดยพบว่า ในกรณี
ของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวด่ิงนั้น Under-education จะมีสัดส่วนมากในกลุ่มแรงงานอายุ
มากท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับไม่สูงนัก (ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษา) ขณะที่ Over-education จะมี
สัดส่วนมากขึ้นในกลุ่มแรงงานอายุน้อยท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับสูง โดยระดับการศึกษาที่มีสัดส่วน Over-
education สูงสุด คือ ระดับปริญญาโท-เอก (รวมร้อยละ 62) รองลงมาคือระดับอนุปริญญาและปวส. (รวม
ร้อยละ 56) อย่างไรก็ดี แนวโน้มของสัดส่วน Over-education ตามช่วงอายุระหว่างแรงงานชายและแรงงาน
หญิงมีความแตกต่างกันเม่ือเทียบในระดับการศึกษาเดียวกัน โดยแรงงานหญิงจะมีสัดส่วน Over-education 
สูงในกลุ่มแรงงานอายุมาก (ซึ่งอาจสะท้อนว่าในสมัยก่อนผู้หญิงที่จบการศึกษาสูงไม่ได้ทํางานที่ใช้วุฒิการศึกษา
ที่สูงด้วย โดยอาจเป็นงานที่ต้องการแรงงานชายมากกว่า) ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบนั้น พบ
อัตราการทํางานไม่ตรงสาขาน้อยลงตามอายุและตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทั้งแรงงานชายและหญิง 
สอดคล้องงานศึกษาที่ผ่านมาว่า ความไม่สอดคล้องของทักษะแรงงานจะลดลงเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น ซึ่งก็
ให้ภาพที่ชัดว่า เมื่อแรงงานจบในระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะปานกลาง (Vocational education) 
แรงงานอาจไม่ได้ทํางานตรงสาขาที่จบมา แต่เมื่อจบการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น ก็จะ
ทํางานตรงกับสาขาที่จบมามากข้ึน 
 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย

 เมื่อพิจารณาว่าการที่แรงงานอายุน้อยประสบปัญหาความไม่

สอดคล้องทัง้ในแนวดิง่ (โดยเฉพาะ over-education) และแนวราบเพิม่มาก

ขึ้นนั้น จะสอดคล้องกับระดับการศึกษาหรือไม่ อย่างไร การจ�าแนกปัญหา

ความไม่สอดคล้องเทียบกับแรงงานในระดับการศึกษาเดียวกัน แยกชาย

หญิง (รูปที่ 4a – 4b) โดยพบว่า ในกรณีของความไม่สอดคล้องทางการ

ศึกษาในแนวดิ่งนั้น under-education จะมีสัดส่วนมากในกลุ่มแรงงานอายุ

มากที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับไม่สูงนัก (ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษา) 

ขณะท่ี over-education จะมสีดัส่วนมากขึน้ในกลุ่มแรงงานอายนุ้อยทีส่�าเร็จ

การศกึษาในระดบัสงู โดยระดบัการศึกษาทีม่สีดัส่วน over-education สงูสดุ 

คือ ระดับปริญญาโท-เอก (รวมร้อยละ 62) รองลงมาคือระดับอนุปริญญา

และ ปวส. (รวมร้อยละ 56) อย่างไรกด็ ีแนวโน้มของสดัส่วน over-education 

ตามช่วงอายุระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงมีความแตกต่างกันเม่ือ

เทียบในระดับการศึกษาเดียวกัน โดยแรงงานหญิงจะมีสัดส่วน over- 

education สงูในกลุม่แรงงานอายมุาก (ซึง่อาจสะท้อนว่าในสมยัก่อนผูห้ญงิ

ที่จบการศึกษาสูงไม่ได้ท�างานที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สูงด้วย โดยอาจเป็นงาน

ที่ต้องการแรงงานชายมากกว่า) ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบ
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นั้น พบอัตราการท�างานไม่ตรงสาขาน้อยลงตามอายุและตามระดับการ

ศกึษาทีส่งูขึน้ทัง้แรงงานชายและหญงิ สอดคล้องกบังานศกึษาทีผ่่านมาว่า 

ความไม่สอดคล้องของทกัษะแรงงานจะลดลงเมือ่ระดบัการศกึษาสงูขึน้ ซึง่

ก็ให้ภาพท่ีชัดว่า เมื่อแรงงานจบในระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะ

ปานกลาง (Vocational education) แรงงานอาจไม่ได้ท�างานตรงสาขาที่จบ

มา แต่เมื่อจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น ก็จะ

ท�างานตรงกับสาขาที่จบมามากขึ้น

รูป 4a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน ระดับการศึกษาที่จบ และ

เพศ

  14

รูป 4a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายแุรงงาน ระดับการศึกษาที่จบ และเพศ 

 
รูป 4b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน ระดับการศึกษาที่จบ และเพศ 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 ระดับการศึกษาที่จบมีผลต่อทักษะแรงงาน อันนําไปสู่ลักษณะอาชีพที่แรงงานทํา โดยตามการกําหนด
ระดับทักษะที่ต้องการในแต่ละอาชีพตาม ISCO-1digit และระดับทักษะที่แรงงานได้รับจากการศึกษาตาม 
ISCED-1997 น้ัน จะได้ว่ากลุ่มอาชีพผู้จัดการ จะต้องใช้ระดับทักษะท่ี 3-4 โดยจะต้องจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องใช้ระดับทักษะที่ 4 (High skill) จบปริญญาตรีขึ้นไป 
กลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นระดับทักษะที่ 3 (Relatively high skill) จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป ขณะที่กลุ่ม

  14

รูป 4a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายแุรงงาน ระดับการศึกษาที่จบ และเพศ 

 
รูป 4b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน ระดับการศึกษาที่จบ และเพศ 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 ระดับการศึกษาที่จบมีผลต่อทักษะแรงงาน อันนําไปสู่ลักษณะอาชีพที่แรงงานทํา โดยตามการกําหนด
ระดับทักษะที่ต้องการในแต่ละอาชีพตาม ISCO-1digit และระดับทักษะที่แรงงานได้รับจากการศึกษาตาม 
ISCED-1997 น้ัน จะได้ว่ากลุ่มอาชีพผู้จัดการ จะต้องใช้ระดับทักษะท่ี 3-4 โดยจะต้องจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องใช้ระดับทักษะที่ 4 (High skill) จบปริญญาตรีขึ้นไป 
กลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นระดับทักษะที่ 3 (Relatively high skill) จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป ขณะที่กลุ่ม

รูป 4b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน ระดับการศึกษาท่ีจบ 

และเพศ

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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 ระดับการศึกษาที่จบมีผลต่อทักษะแรงงาน อันน�าไปสู่ลักษณะ

อาชีพที่แรงงานท�า จากการก�าหนดระดับทักษะที่ต้องการในแต่ละอาชีพ

ตาม ISCO 1-digit และระดับทักษะที่แรงงานได้รับจากการศึกษาตาม 

ISCED-1997 นั้น จะได้ว่ากลุ่มอาชีพผู้จัดการ จะต้องใช้ระดับทักษะที่ 3-4 

โดยจะต้องจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป กลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพ จะต้องใช้ระดับทักษะที่ 4 (High skill) จบปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่ม

เจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นระดับทักษะที่ 3 (Relatively high skill) จบการศึกษา

ระดับปวช. ขึ้นไป ขณะที่กลุ่มอาชีพเสมียน พนักงานบริการและผู้จ�าหน่าย

สนิค้า ผูป้ฏบิติังานด้านเกษตร ช่างฝีมอื และผูป้ฏบิตังิานเคร่ืองจกัร/โรงงาน 

เป็นระดับทักษะที่ 2 (Semi-skill) จบการศึกษาระดับมัธยมต้นและปลาย 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน เป็นระดับทักษะที่ 1 (Low skill) จบระดับ

ประถมศึกษาหรือก่อนประถมศึกษา 

 เมื่อพิจารณาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาร่วมกับกลุ่มอาชีพ

ก็จะให้ภาพที่สอดคล้องกับทักษะแรงงานตามระดับการศึกษา ในกรณีของ

ความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง (รูปที่ 5a) อาชีพที่ใช้ทักษะสูงจะมีสัดส่วน 

under-education น้อยลงในกลุ่มแรงงานอายนุ้อย อนัเนือ่งมาจากระดบัการ

ศกึษาของแรงงานในไทยเพิ่มสงูขึน้ในกลุม่แรงงานอายนุ้อย กลุม่อาชพีทีม่ี

สัดส่วน under-education โดยรวมมากสุดคือ กลุ่มอาชีพเสมียน (ร้อยละ 

22.8) รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพผู้จัดการ (ร้อยละ 21.9) เป็นสัดส่วนที่มากใน

กลุ่มแรงงานรุ่นใหญ่ (ในสมัยที่การศึกษายังไม่เริ่มมีการศึกษาภาคบังคับ 

12 ปี) ขณะที่อาชีพที่ใช้ทักษะต�่าถึงปานกลางจะมีสัดส่วน over-education 

สูง และสูงขึ้นในกลุ ่มแรงงานอายุน้อยอีกด้วย กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วน  

over-education โดยรวมมากสุดคือ พนักงานบริการและผู้จ�าหน่ายสินค้า 

(ร้อยละ 22.6) รองลงมา คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตร และช่างฝีมือ (กลุ่ม

ละร้อยละ 18) โดยกลุ่มอาชพีด้านเกษตรม ีover-education ในแรงงานอายุ

น้อยมากสุด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ที่มีแรงงานจบใหม่ที่มีการศึกษาสูง
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ขึน้ท�างานในภาคเกษตร แต่ต้องพจิารณาเช่นกนัว่าได้รบัผลกระทบทางลบ 

ด้านค่าจ้างหรือไม่

 ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบ (รูปที่ 5b) จะพบอัตรา

การท�างานไม่ตรงสาขาน้อยลงในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงขึ้น โดยในกลุ่ม

อาชพีท่ีใช้ทักษะสงูนัน้ แรงงานอายนุ้อยจะมสีดัส่วนการท�างานไม่ตรงสาขา

มากกว่าแรงงานอายมุาก ขณะทีก่ลุ่มอาชีพทีใ่ช้ทกัษะกึง่ฝีมือ (กลุม่ช่างฝีมอื

และผู้ปฏิบัติการโรงงาน) แรงงานอายุน้อยจะมีสัดส่วนการท�างานไม่ตรง

สาขาน้อยกว่าแรงงานอายมุาก กลุ่มอาชพีทีม่อีตัราการท�างานไม่ตรงสาขา

มากที่สุด คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน เน่ืองจากกลุ่มอาชีพน้ีไม่

จ�าเป็นต้องใช้ความรู้ในสาขาเฉพาะ (จบแค่ระดับประถมศึกษา) ในขณะที่

ข้อมูลท่ีใช้ในการพิจารณาความไม่สอดคล้องในแนวราบจะต้องมีสาขาซึ่ง

จบการศึกษาในระดับปวช. ขึ้นไป กลุ่มอาชีพดังกล่าวจึงจัดเป็นการท�างาน

ไม่ตรงสาขาทั้งหมด กลุ่มอาชีพที่มีอัตราการท�างานไม่ตรงสาขารองลงมา 

คือ กลุ่มอาชีพเกษตร (ร้อยละ 91) และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  

(ร้อยละ 89)

รูป 5a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน รหัสกลุ่มอาชีพ (ISCO-1) 

และเพศ

  15

อาชีพเสมียน พนักงานบริการและผู้จําหน่ายสินค้า ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตร ช่างฝีมือ และผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องจักร/โรงงาน เป็นระดับทักษะที่ 2 (Semi-skill) จบการศึกษาระดับมัธยมต้นและปลาย กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพงานพ้ืนฐาน เป็นระดับทักษะที่ 1 (Low skill) จบระดับประถมศึกษาหรือก่อนประถมศึกษา4  

เมื่อพิจารณาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาร่วมกับกลุ่มอาชีพก็จะให้ภาพที่สอดคล้องกับทักษะ
แรงงานตามระดับการศึกษา ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวด่ิง (รูปที่ 5a) อาชีพที่ใช้ทักษะสูงจะมี 
Under-education ในสัดส่วนที่น้อยลงในกลุ่มแรงงานอายุน้อย อันเนื่องมาจากระดับการศึกษาของแรงงานใน
ไทยเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มแรงงานอายุน้อย กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วน Under-education โดยรวมมากสุดคือ กลุ่ม
อาชีพเสมียน (ร้อยละ 22.8) รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพผู้จัดการ (ร้อยละ 21.9) เป็นสัดส่วนท่ีมากในกลุ่มแรงงาน
รุ่นใหญ่ (ในสมัยที่การศึกษายังไม่เริ่มมีการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี) ขณะที่อาชีพที่ใช้ทักษะตํ่าถึงปานกลางจะมี
สัดส่วน Over-education สูง และสูงขึ้นในกลุ่มแรงงานอายุน้อยอีกด้วย กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วน Over-
education โดยรวมมากสุดคือ พนักงานบริการและผู้จําหน่ายสินค้า (ร้อยละ 22.6) รองลงมา คือ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตร และช่างฝีมือ (กลุ่มละร้อยละ 18) โดยกลุ่มอาชีพด้านเกษตรมี Over-education ใน
แรงงานอายุน้อยมากสุด (อาจเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ที่มีแรงงานจบใหม่ที่มีการศึกษาสูงขึ้นทํางานในภาคเกษตร 
แต่ต้องไปดูเร่ืองค่าจ้างว่าได้ผลกระทบทางลบหรือไม่) 

ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบ (รูปที่ 5b) จะพบอัตราการทํางานไม่ตรงสาขาน้อยลงใน
กลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงขึ้น โดยในกลุ่มอาชีพท่ีใช้ทักษะสูงนั้น แรงงานรุ่นเด็กจะมีสัดส่วนการทํางานไม่ตรง
สาขามากกว่าแรงงานรุ่นใหญ่ ขณะที่กลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะกึ่งฝีมือ (กลุ่มช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติการโรงงาน) 
แรงงานรุ่นเด็กจะมีสัดส่วนการทํางานไม่ตรงสาขาน้อยกว่าแรงงานรุ่นใหญ่ กลุ่มอาชีพที่มีอัตราการทํางานไม่
ตรงสาขามากสุด คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน อันเน่ืองมาจากกลุ่มอาชีพนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้ใน
สาขาเฉพาะ (จบแค่ระดับประถมศึกษา) ในขณะที่ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความไม่สอดคล้องในแนวราบ
จะต้องมีสาขาซึ่งจบการศึกษาในระดบัปวช.ขึ้นไป ในส่วนน้ีจึงจัดเป็นการทํางานไม่ตรงสาขาทั้งหมด กลุ่มอาชีพ
ที่มีอัตราการทํางานไม่ตรงสาขารองลงมา คือ กลุ่มอาชีพเกษตร (ร้อยละ 91) และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
เครื่องจักร (ร้อยละ 89) 
 

รูป 5a Vertical mismatch ตามกลุ่มอายแุรงงาน รหัสกลุ่มอาชีพ (ISCO-1) และเพศ 

                                                       
4 ดูเพ่ิมเติมได้ท่ีตารางท่ี 3.4 ปฐมาวดี บรรจุทรัพย์ (2562) 
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รูป 5b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน รหัสกลุ่มอาชีพ  

(ISCO-1) และเพศ
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รูป 5b Horizontal mismatch ตามกลุ่มอายุแรงงาน รหัสกลุ่มอาชีพ (ISCO-1) และเพศ 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 จากที่ผ่านมาจะพบว่า ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาทั้งแนวด่ิงและแนวราบมีความเชื่อมโยงกับ
อายุ (โครงสร้างตลาดแรงงานในแต่ละช่วงเวลา) ระดับการศึกษา ระดับทักษะที่ได้รับ และกลุ่มอาชีพที่ทํา นั่น
คือ จะมีผลเช่ือมโยงต่อไปยังผลตอบแทนหรือค่าจ้างที่แรงงานได้รับ หากจัดกลุ่มค่าจ้างตามควอนไทล์ 
(Quantile) โดยแบ่งค่าจ้างเป็น 4 กลุ่ม แล้วดูสัดส่วนความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานในแต่ละกลุ่มควอน
ไทล์ (รูปที่ 6a-6c) จะพบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน นั่นคือ การศึกษาที่สูงจะมาควบคู่กับอาชีพที่ใช้ทักษะ
สูง และค่าจ้างที่สูง ดังน้ันเราจะเห็นแรงงานในกลุ่มค่าจ้างตํ่ามีสัดส่วนของ Under-education ที่สูง และลด
น้อยลงตามกลุ่มค่าจ้างที่สูงขึ้น ในทางตรงข้าม แรงงานในกลุ่มค่าจ้างตํ่าจะมีสัดส่วนของ Over-education ที่
ตํ่ากว่ากลุ่มค่าจ้างที่สูงขึ้น โดยในรูปท่ี 6b จะพบความน่าสนใจที่สัดส่วนของ Over-education ในกลุ่มค่าจ้าง
ตํ่าสุดมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2554 ในขณะที่สัดส่วนของ Over-education ในกลุ่มค่าจ้างสูงสุดมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี 2557 ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบ จะพบอัตราการทํางานไม่ตรงสาขาสูงมากใน
กลุ่มแรงงานค่าจ้างตํ่า และอัตราดังกล่าวจะลดน้อยลงในกลุ่มแรงงานที่มีค่าจ้างสูงขึ้น หรือหากมองในทาง
กลับกัน การที่แรงงานทํางานไม่ตรงสายมีผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างแรงงานทําให้กลุ่มที่ทํางานไม่ตรงสายถูก
จัดไปอยู่ในกลุ่มแรงงานที่มีค่าจ้างค่อนไปทางต่ํา เราจึงเห็นสัดส่วนความไม่สอดคล้องในกลุ่มน้ีค่อนข้างมาก 
 
 

รูป 6a – 6b Vertical mismatch ในแต่ละ quantile ระหว่างปี 2554 – 2560 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย

 จากท่ีผ่านมาจะพบว่า ความไม่สอดคล้องทางการศกึษาทัง้แนวดิง่

และแนวราบมีความเช่ือมโยงกบัอาย ุ(โครงสร้างตลาดแรงงานในแต่ละช่วง

เวลา) ระดบัการศกึษา ระดบัทกัษะทีไ่ด้รบั และกลุม่อาชพีทีท่�า นัน่คอื มผีล

เชื่อมโยงต่อไปยังผลตอบแทนหรือค่าจ้างที่แรงงานได้รับ หากจัดกลุ่ม 

ค่าจ้างตามควอนไทล์ (Quantile) โดยแบ่งค่าจ้างเป็น 4 กลุ่ม แล้วพิจารณา

สัดส่วนความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานในแต่ละกลุ่มควอนไทล์ (รูปที่ 

6a-6c) จะพบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน คือ การศึกษาที่สูงจะ

สอดคล้องกับอาชีพที่ใช้ทักษะสูง และค่าจ้างที่สูง ดังนั้นเราจะเห็นแรงงาน

ในกลุม่ค่าจ้างต�า่มีสดัส่วนของ under-education ค่อนข้างมาก และลดน้อย

ลงตามกลุ่มค่าจ้างที่สูงขึ้น ในทางตรงข้าม แรงงานในกลุ่มค่าจ้างต�่าจะมี

สัดส่วนของ over-education ที่ต�่ากว่ากลุ่มค่าจ้างที่สูงขึ้น ทั้งนี้ รูปที่ 6b 

แสดงให้เหน็ว่าสดัส่วนของ over-education ในกลุม่ค่าจ้างต�า่สดุมแีนวโน้ม

ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ในขณะที่สัดส่วนของ over-education ในกลุ่ม 

ค่าจ้างสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในกรณีของความ 

ไม่สอดคล้องในแนวราบ จะพบอัตราการท�างานไม่ตรงสาขาสูงมากในกลุ่ม
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แรงงานค่าจ้างต�า่ และอตัราดงักล่าวลดน้อยลงในกลุม่แรงงานทีม่ค่ีาจ้างสงู

ขึ้น หรือหากมองในทางกลับกัน การที่ท�างานไม่ตรงสายมีผลกระทบทาง

ลบต่อค่าจ้างแรงงาน ท�าให้กลุ่มที่ท�างานไม่ตรงสายถูกจัดไปอยู่ในกลุ่ม

แรงงานที่มีค่าจ้างค่อนไปทางต�่า ส่งผลให้พบสัดส่วนความไม่สอดคล้องใน

กลุ่มนี้ค่อนข้างมาก

รูป 6a – 6b Vertical mismatch ในแต่ละ quantile ระหว่างปี พ.ศ.2554-2560
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ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 6c Horizontal mismatch ในแต่ละ quantile ระหว่างปี 2554 – 2560 
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ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 6c Horizontal mismatch ในแต่ละ quantile ระหว่างปี 2554 – 2560 

 
 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย

รูป 6c Horizontal mismatch ในแต่ละ quantile ระหว่างปี พ.ศ.2554-2560

 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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4. วิเคราะห์กรณีความไม่สอดคล้องในแนวราบ และผลต่อ

ค่าจ้างแรงงาน
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4.1 ความไม่สอดคล้องในแนวราบกับสาขาที่จบการศึกษา

 การผลิตแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นสิ่งส�าคัญ 

เมื่อพิจารณาสาขาที่จบการศึกษามาแล้วท�างานไม่ตรงสาขามากที่สุด  

พบว่า สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีสัดส่วนแรงงานที่จบมา

แล้วท�างานไม่ตรงสาขามากที่สุด มีสัดส่วน (ไม่แยกกลุ่มอายุ) สูงถึงร้อยละ 

72 รองลงมาเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 71) ขณะที่สาขาสุขภาพและ

สวัสดิการ และสาขาการศึกษา เป็นสาขาที่มีบุคคลท�างานไม่ตรงสาขาน้อย

ที่สุด (มีเพียงร้อยละ 11 และ 24 ตามล�าดับ) หากพิจารณาแยกตามกลุ่ม

อายุของแรงงาน (รูปที่ 7) จะเห็นอันดับที่ใกล้เคียงกันในแรงงานรุ่นกลาง 

และแรงงานรุ่นใหญ่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับในแรงงานอายุน้อย โดย

สาขาวิทยาศาสตร์มีสัดส่วนการท�างานไม่ตรงสาขาเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นที ่

น่าสงัเกตว่า ประเทศไทยต้องการพฒันาไปสู ่Thailand 4.0 มคีวามต้องการ

แรงงานในสายวทิยาศาสตร์และทีเ่กีย่วข้องเพิม่ขึน้ แต่กย็งัพบแรงงานทีจ่บ
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สาขาดังกล่าว ท�างานไม่ตรงกับสาขาที่จบมาในสัดส่วนค่อนข้างสูง แสดง

ให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานสูงมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก

การทีโ่ครงสร้างการผลิตและต�าแหน่งงานยงัไม่สามารถรองรับแรงงานทีจ่บ

ทางด้านสายวิทยาศาสตร์ได้เพียงพอ หรืออาจมีสาเหตุจากตัวแรงงานเอง

ท่ีเรยีนจบแล้วแต่ไม่ต้องการท�างานต่อในสาขาดงักล่าว หรืออาจมทีกัษะไม่

เพยีงพอตามความต้องการของตลาดแรงงาน (ภาคผนวก ก แสดง 10 อนัดบั

อาชีพที่แรงงานจบสาขาที่มีความไม่สอดคล้องมากสุด 3 อันดับแรกท�างาน 

โดยในสายวทิยาศาสตร์ แรงงานทีท่�างานไม่ตรงสายจะไปท�างานในส่วนของ

เสมียนทั่วไปมากที่สุดถึงประมาณร้อยละ 10)

รูปที่ 7 อัตราการท�างานไม่ตรงสาขา เรียงล�าดับตามสาขาที่จบการศึกษา 

แบ่งตามกลุ่มอายุแรงงาน
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ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 

 
 4.2 วิเคราะห์ค่าจ้างและการกระจายตัวของค่าจ้าง เปรียบเทียบระหว่างแรงงานที่ทํางานตรง
สาขาและไม่ตรงสาขา 
 บุคคลลงทุนทางการศึกษาส่วนหนึ่งก็เพ่ือต้องการค่าตอบแทน/ค่าจ้างที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่หากได้ค่าจ้างไม่
สอดคล้องกับทักษะของแรงงาน โดยเฉพาะหากได้ค่าจ้างน้อยกว่าก็เป็นอันน่าเสียดาย และเป็นการลงทุนที่อาจ
ไม่คุ้มค่า หากตลาดแรงงานมีการจัดสรรทรัพยากรที่ดี มีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ แรงงานควรได้ทํางานและได้
ค่าจ้างที่สอดคล้องกับทักษะแรงงานของตัวเอง ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการ/นายจ้างก็ได้แรงงานที่มีทักษะตามที่
ต้องการ อย่างไรก็ดี ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานมักเกิดขึ้นได้เสมอ แม้แต่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็พบ
ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างของแรงงาน  

ในกรณีของประเทศไทยนั้น จากข้อมูลระหว่างปี 2554 – 2560 พบว่า การกระจายตัวของค่าจ้าง5

แรงงานในกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาที่จบมา ค่อนไปทางขวาของการกระจายตัวของค่าจ้างแรงงานในกลุ่มที่
ทํางานไม่ตรงสาขา ทั้งแรงงานชายและหญิง (รูปที่ 8) และมีค่าเฉลี่ยของค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ยต่อเดือนในกลุ่ม
แรงงานชายสูงกว่าถึงประมาณ 6,853 บาท ในกลุ่มแรงงานหญิงสูงกว่าประมาณ 5,527 บาท หากพิจารณา
เปรียบเทียบการกระจายตัวของค่าจ้างในแต่ละสาขาท่ีจบมา (รูปที่ 9) จะพบว่าในทุกสาขา แรงงานที่ทํางาน
ตรงสาขาจะมีการกระจายตัวของค่าจ้างค่อนไปทางขวา และมีค่าเฉลี่ยของค่าจ้างที่แท้จริงต่อเดือนสูงกว่า

                                                       
5 ข้อมูลค่าจ้างปรบัด้วย CPI รายจังหวัดของแต่ละปี (ปี 2558 เป็นปีฐาน) และตัดค่าจ้างตํ่าสุด 1 เปอร์เซ็นต์แรก และค่าจ้าง
สูงสุด 1 เปอร์เซ็นต์สุดท้ายของแต่ละปีออกไป 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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4.2 วิเคราะห์ค่าจ้างและการกระจายตัวของค่าจ้าง เปรียบเทียบ

ระหว่างแรงงานที่ท�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา

 บุคคลลงทุนทางการศึกษาส่วนหน่ึงก็เพื่อต้องการค่าตอบแทน/ 

ค่าจ้างที่เพิ่มสูงข้ึน แต่หากได้ค่าจ้างไม่สอดคล้องกับทักษะของแรงงาน  

โดยเฉพาะหากได้ค่าจ้างน้อยกว่าก็เป็นอันน่าเสียดาย และเป็นการลงทุนที่

อาจไม่คุม้ค่า หากตลาดแรงงานมกีารจัดสรรทรพัยากรทีด่ ีมข้ีอมลูข่าวสาร

ทีส่มบรูณ์ แรงงานควรได้ท�างานและได้ค่าจ้างทีส่อดคล้องกบัทกัษะแรงงาน

ของตัวเอง ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการ/นายจ้างก็ได้แรงงานที่มีทักษะตามที่

ต้องการ อย่างไรก็ดี ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานมักเกิดขึ้นได้เสมอ 

แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างของ

แรงงาน 

 ในกรณีของประเทศไทยนั้น จากข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554-2560 

พบว่า การกระจายตัวของค่าจ้างแรงงาน5 ในกลุ่มที่ท�างานตรงสาขาที่จบ

มา ค่อนไปทางขวาของการกระจายตัวของค่าจ้างแรงงานในกลุ่มที่ท�างาน

ไม่ตรงสาขา ทั้งแรงงานชายและหญิง (รูปที่ 8) และมีค่าเฉล่ียของค่าจ้าง

ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อเดือนในกลุ่มแรงงานชายสูงกว่าถึงประมาณ 6,853 บาท 

ในกลุม่แรงงานหญงิสงูกว่าประมาณ 5,527 บาท หากพจิารณาเปรยีบเทยีบ

การกระจายตัวของค่าจ้างในแต่ละสาขาที่จบมา (รูปที่ 9) จะพบว่าในทุก

สาขา แรงงานทีท่�างานตรงสาขาจะมกีารกระจายตวัของค่าจ้างค่อนไปทาง

ขวา และมีค่าเฉล่ียของค่าจ้างที่แท้จริงต่อเดือนสูงกว่าแรงงานที่ท�างาน 

ไม่ตรงสาขา โดยเฉพาะในสาขาที่มีอัตราการท�างานไม่ตรงสาขาน้อย  

(การศึกษา และสุขภาพโดยเฉพาะส�าหรับผู้หญิง) หากเปรียบเทียบตาม

กลุ่มอาชีพ (ISCO 1-digit) จะพบการกระจายตัวของค่าจ้างในลักษณะ

เดียวกัน คือแรงงานที่ท�างานตรงสาขาจะมีการกระจายตัวของค่าจ้างค่อน

5 ข้อมูลค่าจ้างปรับด้วย CPI รายจังหวัดของแต่ละปี (ปี 2558 เป็นปีฐาน) และตัดค่าจ้างต�่าสุด 1 

เปอร์เซ็นต์แรก และค่าจ้างสูงสุด 1 เปอร์เซ็นต์สุดท้ายของแต่ละปีออกไป
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ไปทางขวาและมีค่าจ้างแท้จรงิเฉล่ียต่อเดอืนสงูกว่าแรงงานทีท่�างานไม่ตรง

สาขาในทุกกลุ่มอาชีพ (รูปที่ 10) โดยส่วนต่างระหว่างสองกลุ่มในอาชีพ 

ผูจ้ดัการและผูป้ระกอบวิชาชีพจะค่อนข้างสงูมาก โดยเฉพาะในกลุม่แรงงาน

ชาย กลุ่มอาชีพผู้จัดการมีค่าจ้างระหว่างคนที่ท�างานตรงสาขาและไม่ตรง

สาขาต่างกันสูงถึงประมาณ 7,588 บาทเฉลี่ยต่อเดือน (ตารางที่ 1) และจะ

เหน็ด้วยว่า กลุม่อาชพีทีใ่ช้ทกัษะสงูมกีารกระจายตวัของค่าจ้างสงูกว่ากลุม่

อาชีพท่ีใช้ทักษะต�า่กว่า และมค่ีาจ้างเฉล่ียสงูกว่าด้วย นอกจากนี ้ความแตก

ต่างของค่าจ้างแรงงานทีท่�างานไม่ตรงสาขาในอาชีพทีใ่ช้ทกัษะสงูมแีนวโน้ม

สูงกว่าความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขาในอาชีพที่ใช้

ทักษะปานกลางหรือต�่า (ยกเว้นกลุ่มอาชีพด้านเกษตร)

รูปที่ 8 Wage (log of real wage) distribution ระหว่างกลุ่มที่ท�างานตรง

สาขาและไม่ตรงสาขา

  20

แรงงานที่ทํางานไม่ตรงสาขา โดยเฉพาะในสาขาที่มีอัตราการทํางานไม่ตรงสาขาน้อย (การศึกษา และสุขภาพ
โดยเฉพาะสําหรับผู้หญิง) หากเปรียบเทียบตามกลุ่มอาชีพ (ISCO-1) จะพบการกระจายตัวของค่าจ้างใน
ลักษณะเดียวกัน คือแรงงานที่ทํางานตรงสาขาจะมีการกระจายตัวของค่าจ้างค่อนไปทางขวาและมีค่าจ้าง
แท้จริงเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าแรงงานที่ทํางานไม่ตรงสาขาในทุกกลุ่มอาชีพ (รูปที่ 10) โดยส่วนต่างระหว่างสอง
กลุ่มในอาชีพผู้จัดการและผู้ประกอบวิชาชีพจะค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานชาย กลุ่มอาชีพ
ผู้จัดการมีค่าจ้างระหว่างคนที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขาต่างกันสูงถึงประมาณ 7,588 บาทเฉล่ียต่อเดือน 
(ตารางที่ 1) เราจะเห็นด้วยว่า กลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงมีการกระจายตัวของค่าจ้างสูงกว่ากลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะ
ตํ่ากว่า และมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าด้วย นอกจากน้ี ความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานท่ีทํางานไม่ตรงสาขาใน
อาชีพที่ใช้ทักษะสูงมีแนวโน้มสูงกว่าความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานท่ีทํางานไม่ตรงสาขาในอาชีพที่ใช้ทักษะ
ปานกลางหรือตํ่า (ยกเว้นกลุ่มอาชีพด้านเกษตร) 
 

รูปที่ 8 Wage (log of real wage) distribution ระหว่างกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาและไมต่รงสาขา 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 

รูปที่ 9 Wage distribution ระหว่างกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา แบ่งตามสาขาที่จบมา 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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รูปที่ 9 Wage distribution ระหว่างกลุ่มที่ท�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา 

แบ่งตามสาขาที่จบมา

  20

แรงงานที่ทํางานไม่ตรงสาขา โดยเฉพาะในสาขาที่มีอัตราการทํางานไม่ตรงสาขาน้อย (การศึกษา และสุขภาพ
โดยเฉพาะสําหรับผู้หญิง) หากเปรียบเทียบตามกลุ่มอาชีพ (ISCO-1) จะพบการกระจายตัวของค่าจ้างใน
ลักษณะเดียวกัน คือแรงงานที่ทํางานตรงสาขาจะมีการกระจายตัวของค่าจ้างค่อนไปทางขวาและมีค่าจ้าง
แท้จริงเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าแรงงานที่ทํางานไม่ตรงสาขาในทุกกลุ่มอาชีพ (รูปที่ 10) โดยส่วนต่างระหว่างสอง
กลุ่มในอาชีพผู้จัดการและผู้ประกอบวิชาชีพจะค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานชาย กลุ่มอาชีพ
ผู้จัดการมีค่าจ้างระหว่างคนที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขาต่างกันสูงถึงประมาณ 7,588 บาทเฉล่ียต่อเดือน 
(ตารางที่ 1) เราจะเห็นด้วยว่า กลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงมีการกระจายตัวของค่าจ้างสูงกว่ากลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะ
ตํ่ากว่า และมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าด้วย นอกจากน้ี ความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานท่ีทํางานไม่ตรงสาขาใน
อาชีพที่ใช้ทักษะสูงมีแนวโน้มสูงกว่าความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานท่ีทํางานไม่ตรงสาขาในอาชีพที่ใช้ทักษะ
ปานกลางหรือตํ่า (ยกเว้นกลุ่มอาชีพด้านเกษตร) 
 

รูปที่ 8 Wage (log of real wage) distribution ระหว่างกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาและไมต่รงสาขา 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 

รูปที่ 9 Wage distribution ระหว่างกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา แบ่งตามสาขาที่จบมา 

รปูที ่10 Wage distribution ระหว่างกลุ่มทีท่�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา 

แบ่งตามกลุ่มอาชีพ (ISCO 1-digit)

  21

 
รูปที่ 10 Wage distribution ระหว่างกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา แบ่งตามกลุ่มอาชีพ (ISCO-1) 

ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยค่าจ้างที่แท้จริงต่อเดือน และส่วนต่างของค่าจ้าง 

ระหว่างแรงงานที่ท�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา

  22

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยค่าจ้างทีแ่ท้จริงต่อเดือน และส่วนต่างของค่าจ้าง  
ระหว่างแรงงานที่ทํางานตรงสาขาและไมต่รงสาขา 

แบ่งตามเพศ และกลุ่มอาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท)  
  Match Mismatch Difference 
Male 
Managers 43,611.14 36,022.96 -7,588.18 
Professionals 30,209.18 25,365.76 -4,843.42 
Technicians 22,924.03 21,707.48 -1,216.55 
Clerical support workers 17,000.68 14,383.89 -2,616.79 
Service & sales workers 17,087.89 15,309.99 -1,777.90 
Agricultural forestry 11,738.99 7,443.96 -4,295.03 
Craft & related trades workers 13,683.96 12,961.36 -722.60 
Plant & machine 14,073.09 12,438.19 -1,634.90 
Female 
Managers 36,418.73 33,342.57 -3,076.16 
Professionals 24,948.28 21,596.78 -3,351.50 
Technicians 18,732.72 17,765.94 -966.78 
Clerical support workers 14,617.59 13,818.04 -799.55 
Service & sales workers 12,348.22 12,207.72 -140.50 
Agricultural forestry 9,258.35 5,910.44 -3,347.91 
Craft & related trades workers 11,779.41 10,068.63 -1,710.78 
Plant & machine 8,839.38 9,895.79 1,056.41 

      
ท่ีมา: จากการคํานวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 

 
 เน่ืองจากระดับการศึกษามีผลต่อค่าจ้าง นั่นคือ แรงงานที่จบการศึกษาสูงจะมีค่าจ้างโดยฉลี่ยที่สูงกว่า
แรงงานที่จบการศึกษาระดับที่ตํ่าลงมา หากพิจารณาค่าจ้างตามกลุ่มอาชีพโดยเปรียบเทียบภายในระดับ
การศึกษาระดับเดียวกัน (เพ่ือตัดผลของส่วนต่างค่าจ้างที่มาจากระดับการศึกษาที่ต่างกันออกไป) แล้วดูความ
แตกต่างระหว่างค่าจ้างของแรงงานที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขาในแต่ละกลุ่มอาชีพ (รูปที่ 11) พบว่า 
ส่วนต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขาในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงจะมีมากสุดใน
ระดับปวช. และส่วนต่างดังกล่าวจะน้อยลงเมื่อแรงงานจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีการกระจายตัวของ
ค่าจ้างแทบไม่ต่างกันกันเลยในระดับปริญญาโท/เอก ในขณะท่ีกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะไม่สูงนัก (ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เกษตร ช่างฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร/โรงงาน) จะพบส่วนต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานท่ีทํางานตรง
สาขาและไม่ตรงสาขามากขึ้นตามระดับการศึกษาจนถึงปริญญาตรี หรือจะสรุปได้ว่า การทํางานไม่ตรงสาขามี
ผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะสูงสําหรับแรงงานที่จบการศึกษาในระดับตํ่ากว่า ขณะที่มี
ผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะไม่สูงสําหรับแรงงานที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่า (ยกเว้น
หลังปริญญาตรี) อย่างไรก็ดี กลุ่มอาชีพเสมียนและกลุ่มพนักงานบริการและผู้จําหน่ายสินค้าแทบไม่มีความ
แตกต่างระหว่างการกระจายตัวของค่าจ้างระหว่างผู้ที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย

 เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อค่าจ้าง นั่นคือ แรงงานที่จบการ

ศกึษาสงูจะมีค่าจ้างโดยฉล่ียทีส่งูกว่าแรงงานทีจ่บการศกึษาระดบัทีต่�า่กว่า 

หากพจิารณาค่าจ้างตามกลุ่มอาชีพโดยเปรยีบเทยีบระหว่างระดบัการศกึษา

เดยีวกนั (เพื่อตัดผลของส่วนต่างค่าจา้งที่มาจากระดบัการศึกษาทีต่่างกนั) 

แล้วพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าจ้างของแรงงานที่ท�างานตรงสาขา

และไม่ตรงสาขาในแต่ละกลุ่มอาชีพ (รูปที่ 11) พบว่า ส่วนต่างของค่าจ้าง

ระหว่างแรงงานทีท่�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขาในกลุม่อาชพีทีใ่ช้ทกัษะ

สูงจะมีมากสดุในระดบัปวช. และส่วนต่างดงักล่าวจะน้อยลงเมือ่แรงงานจบ
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การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีการกระจายตัวของค่าจ้างแทบไม่ต่างกัน

เลยในระดับปริญญาโท/เอก ในขณะที่กลุ ่มอาชีพที่ใช้ทักษะไม่สูงนัก  

(ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตร ช่างฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานเคร่ืองจักร/โรงงาน)  

จะพบส่วนต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานทีท่�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา

มากขึ้นตามระดับการศึกษาจนถึงปริญญาตรี หรือจะสรุปได้ว่า การท�างาน

ไม่ตรงสาขามีผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างในกลุ่มอาชพีทีใ่ช้ทกัษะสงูส�าหรบั

แรงงานทีจ่บการศกึษาในระดบัต�า่กว่า ขณะทีม่ผีลกระทบทางลบต่อค่าจ้าง

ในกลุม่อาชพีทีใ่ช้ทกัษะไม่สงูส�าหรบัแรงงานทีจ่บการศกึษาในระดบัสงูกว่า 

(ยกเว้นหลังปริญญาตรี) อย่างไรก็ดี กลุ่มอาชีพเสมียนและกลุ่มพนักงาน

บริการและผู้จ�าหน่ายสินค้าแทบไม่มีความแตกต่างระหว่างการกระจายตัว

ของค่าจ้างระหว่างผู้ที่ท�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา
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รปูที ่11 Wage distribution ระหว่างกลุ่มทีท่�างานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา 

แยกตามระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ
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รูปที่ 11 Wage distribution ระหว่างกลุ่มที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา  

แยกตามระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ 

ท่ีมา: จากการคํานวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 4.3 วิเคราะห์(ความสัมพันธ์และผลกระทบ)ของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบต่อ
ค่าจ้างด้วยสมการถดถอย 

ในส่วนของการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย (Regression analysis) งานศึกษานี้นําแนวคิดของ
แบบจําลอง Human Capital Earnings Function ของ Mincer (1974) มาปรับปรุงด้วยตัวแปรหุ่น (Dummy 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย

4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ)ของความไม่สอดคล้อง

ทางการศึกษาในแนวราบต่อค่าจ้างด้วยสมการถดถอย

 ในส่วนของการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย (Regression analy-

sis) งานศึกษาน้ีน�าแนวคิดของแบบจ�าลอง Human Capital Earnings 

Function ของ Mincer (1974) มาปรับปรุงด้วยตัวแปรหุ่น (Dummy  

variable) ที่เป็นความสอดคล้องในแนวราบ แบบจ�าลองทั่วไปที่จะใช้ใน 

การศึกษาเป็นดังนี้
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โดยที่ Wi คือ ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือน ปรับด้วย CPI ของแต่ละ

จังหวัดในแต่ละปี (บาท)

 MISMATCHI คือ ตัวแปรหุ่นที่เป็นความไม่สอดคล้องในแนวราบ

ของแรงงาน i แต่ละคน (=1 เมื่อ mismatch)

 Xi คือ  ตวัแปรควบคุมต่างๆ ทีเ่ป็นคุณสมบตัขิองแรงงาน i แต่ละ

คน ได้แก่ จ�านวนปีการศึกษา อายุ ก�าลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้า

ครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนราย

เล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม ISCO-1) จ�านวนชั่วโมงการท�างาน ตัวแปร

หุ่นเขตเมืองและภูมิภาค6 

 ui คือ  ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

 โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น (1) ใช้วิธีก�าลังสองน้อยที่สุด 

(Ordinary Least Squares: OLS) แบบ Pooled OLS ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2554-2560 แล้วใช้ year dummies ควบคุมความแตกต่างรายปี และ 

(2) ใช้สมการถดถอยตามควอนไทล์ (Quantile Regression: QR) ซึ่งจะ

แยกกลุ่มออกตามช่วงอายุของแรงงาน เพื่อแยกลักษณะโครงสร้างตลาด

แรงงานในแต่ละช่วงเวลา รวมถงึประสบการณ์ท�างานทีต่่างกนัออกจากกนั 

และแบ่งตามระดับการศึกษา/ระบบอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อ

ควบคุมผลของระดับการศึกษาที่มีต่อค่าจ้างในแต่ละกลุ่ม เพื่อหาคู่เทียบที่

ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากนี้ ข้อดีของการวิเคราะห์โดยใช้ QR ตามค�า

แนะน�าของ McGuinness & Bennett (2007), Budria & Moro-Egido (2008), 

และ Paweenawat & Vechbanyongratana (2015) ก็คือ จะสามารถเห็น

ผลของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาต่อความแตกต่างของค่าจ้างของ

แรงงานท่ีอยู่ในกลุ่มค่าจ้างเดยีวกนั (และสะท้อนผลผลติส่วนเพิม่หรือทกัษะ
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variable) ที่เป็นความสอดคล้องในแนวราบ (Horizontal Mismatched) แบบจําลองทั่วไปท่ีจะใช้ใน
การศึกษาเป็นดังนี้ 

 

โดยที่  คือ ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือน ปรับด้วย CPI ของแต่ละจังหวัดในแต่ละปี (บาท) 
    คือ ตัวแปรหุน่ที่เป็นความไมส่อดคล้องในแนวราบของแรงงาน i แต่ละคน (=1 เมื่อ 

mismatch) 
  คือ  ตัวแปรควบคุมต่าง ๆ ที่เป็นคณุสมบัติของแรงงาน i แต่ละคน ได้แก่ จํานวนปีการศึกษา 

อายุ กําลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็นลูกจ้าง
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ ่กลุ่มอาชีพ (ตาม ISCO-1) จํานวนช่ัวโมง
การทํางาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค6  

  คือ  ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน 
 
 โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น (1) ใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) 
แบบ Pooled OLS ใช้ข้อมูลต้ังแต่ปี 2554 – 2560 แล้วใช้ year dummies ควบคุมความแตกต่างรายปี และ 
(2) ใช้สมการถดถอยตามควอนไทล์ (Quantile Regression: QR) ซึ่งจะแยกกลุ่มออกตามช่วงอายุของแรงงาน 
เพ่ือแยกลักษณะโครงสร้างตลาดแรงงานในแต่ละช่วงเวลาออกจากกัน รวมถึงประสบการณ์ทํางานที่ต่างกัน 
และแบ่งตามระดับการศึกษา/ระบบอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย เพ่ือควบคุมผลของระดับการศึกษาที่มีต่อ
ค่าจ้างในแต่ละกลุ่ม เพ่ือหาคู่เทียบที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากน้ี ข้อดีของการวิเคราะห์โดยใช้ QR ตาม
คําแนะนําของ McGuinness & Bennett (2007), Budria & Moro-Egido (2008), และ Paweenawat & 
Vechbanyongratana (2015) ก็คือ เราจะเห็นผลของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาต่อความแตกต่างของ
ค่าจ้างของแรงงานท่ีอยู่ในกลุ่มค่าจ้างเดียวกัน(และสะท้อนผลผลิตส่วนเพ่ิมหรือทักษะของแรงงานในระดับ
ใกล้เคียงกัน) ว่าต่างกันไปในแต่ละกลุ่มค่าจ้าง(ที่เช่ือมกับทักษะแรงงาน) อย่างไร  
 
 4.3.1 ผลการศึกษาด้วยวิธี Pooled OLS 
 ตารางที่ 2 แสดงผล OLS regressions โดยแบ่งเป็นสมการท่ีรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (คอลัมน์ 1-2) 
และสมการที่แยกชาย/หญิง (คอลัมน์ 3-4) การทํางานไม่ตรงสาขาโดยรวมจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับค่าจ้าง 
โดยทําให้ค่าจ้างลดลงประมาณร้อยละ 9.8 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดี หากนําตัวแปร mismatch 
ไปร่วมกับตัวแปรภูมิภาค (interactions) จะทําให้ผลกระทบทางลบของการทํางานไม่ตรงสาขาต่อค่าจ้างลดลง
ไปเหลือประมาณร้อยละ 8 แสดงว่าความไม่สอดคล้องในแนวราบมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคร่วมอยู่ด้วย 
ซึ่งจะนําไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมในตารางท่ี 3 และเน้ือหาในส่วนที่ 5 ซึ่งนําข้อมูลความไม่สอดคล้องในแนวราบ
                                                       
6 Summary statistics ของตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งตามแรงงานที่ทํางานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา แสดงใน
ภาคผนวก ข. 

6 Summary statistics ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งตามแรงงานที่ท�างานตรงสาขาและไม่ตรง

สาขา แสดงในภาคผนวก ข.
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ของแรงงานในระดับใกล้เคยีงกนั) ว่าต่างกนัไปในแต่ละกลุม่ค่าจ้าง (ทีเ่ชือ่ม

กับทักษะแรงงาน) อย่างไร 

 4.3.1 ผลการศึกษาด้วยวิธี Pooled OLS

 ตารางที่ 2 แสดงผล OLS regressions โดยแบ่งเป็นสมการที่รวม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (คอลัมน์ 1-2) และสมการที่แยกชาย/หญิง (คอลัมน์ 

3-4) การท�างานไม่ตรงสาขาโดยรวมจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับค่าจ้าง 

โดยท�าให้ค่าจ้างลดลงประมาณร้อยละ 9.8 อย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิอย่างไร

ก็ดี หากน�าตัวแปร mismatch ไปร่วมกับตัวแปรภูมิภาค (interactions) จะ

ท�าให้ผลกระทบทางลบของการท�างานไม่ตรงสาขาต่อค่าจ้างลดลงไปเหลอื

ประมาณร้อยละ 8 แสดงว่าความไม่สอดคล้องในแนวราบมีความแตกต่าง

ในแต่ละภูมิภาคร่วมอยูด้่วย ซึง่จะน�าไปวเิคราะห์เพิม่เตมิในตารางที ่3 และ

เนื้อหาในส่วนที่ 5 โดยน�าข้อมูลความไม่สอดคล้องในแนวราบระดับจังหวัด

มาวิเคราะห์ เมื่อดูผลของความไม่สอดคล้องแนวราบแยกสมการระหว่าง

เพศชายและหญิง จะพบว่า ผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างแรงงานของเพศ

ชายมีมากกว่าเพศหญิง โดยแรงงานชายที่ท�างานไม่ตรงสาขาจะมีค่าจ้าง

เฉลี่ยต่อเดือนลดลงประมาณร้อยละ 11.7 ขณะที่แรงงานหญิงที่ท�างานไม่

ตรงสาขาจะมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนลดลงประมาณร้อยละ 8.4
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ตารางท่ี 2 OLS regressions ของสมการก�าหนดค่าจ้าง (log of real 

monthly wage)
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ระดับจังหวัดมาวิเคราะห์ เมื่อดูผลของความไม่สอดคล้องแนวราบแยกสมการระหว่างเพศชายและหญิง จะ
พบว่า ผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างแรงงานของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง โดยแรงงานชายที่ทํางานไม่ตรง
สาขาจะมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนลดลงประมาณร้อยละ 11.7 ขณะที่แรงงานหญิงที่ทํางานไม่ตรงสาขาจะมีค่าจ้าง
เฉลี่ยต่อเดือนลดลงประมาณร้อยละ 8.4 
 

ตารางที่ 2 OLS regressions ของสมการกําหนดค่าจ้าง (log of real monthly wage) 
  (1) (2) (3) Male (4) Female 
hmismatch -0.098*** -0.080*** -0.117*** -0.084*** 

(0.0091) (0.0123) (0.0117) (0.0080) 
Years of schooling 0.083*** 0.082*** 0.079*** 0.087*** 
 (0.0030) (0.0030) (0.0027) (0.0032) 
female -0.079*** -0.080***   
 (0.0049) (0.0049)   
Rural-urban-region FE Yes Yes Yes Yes 
Rural-urban-region-mismatch 
interactions No Yes No No 
R-square 0.606 0.606 0.614 0.610 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพศ จํานวนปีการศึกษา อายุ กําลังสองของอายุ ตัว
แปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม 
ISCO-1) จํานวนช่ัวโมงการทํางาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค และ year dummies โดย Standard Error ทํา 
cluster ณ ระดับจังหวัด 
 
 เมื่อพิจารณาแยกภูมิภาค (ตารางที่ 3) จะเห็นว่าความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบมี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีผลกระทบทางลบต่อค่าจ้าง
น้อยสุดเพียงร้อยละ 3 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แรงงานที่ทํางานไม่ตรงสาขามีแนวโน้มที่จะมีค่าจ้างต่อ
เดือนลดลงมากสุดถึงประมาณร้อยละ 13.5 รองลงมา คือ ภาคเหนือ (ลดลงร้อยละ 10.8) ภาคกลาง (ลดลง
ร้อยละ 9) และภาคใต้ (ลดลงร้อยละ 8.7) นอกจากน้ี ผลตอบแทนต่อการศึกษาสําหรับกรุงเทพมหานครมี
อัตราสูงสุด (ร้อยละ 9.5) ซึ่งก็เป็นไปตามคาด ขณะที่ผลทางลบต่อค่าจ้างจากการที่เป็นแรงงานหญิงในแต่ละ
ภูมิภาคก็แตกต่างกันด้วย 
 
 
 
 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอื่นๆ ประกอบด้วย เพศ จ�านวนปีการ

ศึกษา อายุ ก�าลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็น

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม ISCO-1) จ�านวน

ชัว่โมงการท�างาน ตวัแปรหุน่เขตเมอืงและภมูภิาค และ year dummies โดย Standard 

Error ท�า cluster ณ ระดับจังหวัด

 เมือ่พจิารณาแยกภูมภิาค (ตารางที ่3) จะเหน็ว่าความไม่สอดคล้อง

ทางการศึกษาในแนวราบมีความสัมพันธ์ทางลบต่อค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน

แตกต่างกนั โดยกรงุเทพมหานครมผีลกระทบทางลบต่อค่าจ้างน้อยสดุเพยีง

ร้อยละ 3 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขามี

แนวโน้มทีจ่ะมค่ีาจ้างต่อเดอืนลดลงมากสดุถงึประมาณร้อยละ 13.5 รองลง

มา คือ ภาคเหนือ (ลดลงร้อยละ 10.8) ภาคกลาง (ลดลงร้อยละ 9) และ 

ภาคใต้ (ลดลงร้อยละ 8.7) นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อการศึกษาส�าหรับ

กรุงเทพมหานครมีอัตราสูงสุด (ร้อยละ 9.5) ซึ่งเป็นไปตามคาด ขณะที่ผล
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ทางลบต่อค่าจ้างจากการที่เป็นแรงงานหญิงในแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกัน

ด้วย

ตารางที่ 3 OLS regressions ของสมการก�าหนดค่าจ้าง (log of real 

monthly wage) แยกตามภูมิภาค

  26

ตารางที่ 3 OLS regressions ของสมการกําหนดค่าจ้าง (log of real monthly wage) แยกตามภูมิภาค 
 

  Bangkok Central North Northeast South 
hmismatch -0.030*** -0.090*** -0.108*** -0.135*** -0.087*** 
  (0.0072) (0.0108) (0.0065) (0.0105) (0.0102)   
Years of schooling 0.095*** 0.080*** 0.077*** 0.088*** 0.069*** 

(0.0024) (0.0031) (0.0030) (0.0038) (0.0032)   
female -0.084*** -0.095*** -0.063*** -0.052*** -0.070*** 
 (0.0070) (0.0066) (0.0082) (0.0069) (0.0128)   
Provincial FE No Yes Yes Yes Yes 
R-square 0.526 0.607 0.658 0.664 0.596   

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพศ จํานวนปีการศึกษา อายุ กําลังสองของอายุ ตัว
แปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม 
ISCO-1) จํานวนชั่วโมงการทํางาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค และ year dummies โดย Standard Error ทํา 
cluster ณ ระดับจังหวัด 
 
 4.3.2 ผลการศึกษาด้วยวิธี Quantile regressions 
 ส่วนแรกของการวิเคราะห์ จะจําแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละระดับการศึกษา (4 กลุ่ม) เพศ (2 
กลุ่ม) และกลุ่มอายุของแรงงาน (3 กลุ่ม) นั่นคือมีทั้งสิ้น 24 สมการ โดยรูปท่ี 12 จะแสดงค่าสัมประสิทธ์ิหน้า
ตัวแปรความไม่สอดคล้องในแนวราบ (ตารางแสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรที่สําคัญ แสดงไว้ในภาคผนวก 
ค.) หรือก็คือร้อยละการลดลงของค่าจ้างแรงงานรายเดือนสําหรับแรงงานที่ทํางานไม่ตรงสาขาเมื่อเทียบในกลุ่ม
แรงงานที่มีระดับการศึกษา เพศ และช่วงอายุเดียวกัน เพ่ือเป็นการขจัดปัญหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ดังกล่าวออกไป โดยเฉพาะแรงงานที่ช่วงอายุต่างกันนั้นจะเผชิญโครงสร้างตลาดแรงงานที่ต่างกัน แรงงานอายุ
มากเร่ิมเข้าทํางานในช่วงที่ตลาดแรงงานยังไม่มีการแข่งขันมากนัก ขณะที่แรงงานรุ่นเด็กเข้าสู่ตลาดในช่วงที่
ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง นอกจากน้ีแรงงานอายุมากก็ยังมีประสบการณ์ทํางานมากกว่าที่ส่งผลต่อค่าจ้าง
สูงได้แม้ว่าจะทํางานไม่ตรงสาขาก็ตาม  

ในภาพรวม แรงงานชายที่ทํางานไม่ตรงสาขายังคงมีผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างมากกว่าแรงงานหญิง
ตามที่พบในแบบจําลอง OLS แต่ผลกระทบทางลบดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละระดับการศึกษา ช่วงอายุ 
และระดับค่าจ้าง นอกจากนี้ ในภาพรวมจะเห็นอัตราการลดลงของค่าจ้างเมื่อแรงงานทํางานไม่ตรงสาขา
ค่อนข้างมากในกลุ่มค่าจ้างตํ่า โดยที่อัตราการลดลงของค่าจ้างจะน้อยลงเมื่อแรงงานอยู่ในกลุ่มค่าจ้างที่สูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาในกลุ่ม ปวช. (Upper-secondary) และปวส./อนุปริญญา (Post-secondary) จะเห็นความ
คล้ายคลึงกันในกลุ่มแรงงานอายุมากทั้งเพศชายและหญิงในแต่ละกลุ่มค่าจ้าง โดยผลทางลบต่อค่าจ้างสําหรับ
แรงงานที่ทํางานไม่ตรงสายจะมีมากในช่วงกลุ่มค่าจ้างปานกลางและน้อยลงเมื่อค่าจ้างสูงขึ้น ในกรณีแรงงาน

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอื่นๆ ประกอบด้วย เพศ จ�านวนปีการ

ศึกษา อายุ ก�าลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็น

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม ISCO-1) จ�านวน

ชัว่โมงการท�างาน ตวัแปรหุน่เขตเมอืงและภมูภิาค และ year dummies โดย Standard 

Error ท�า cluster ณ ระดับจังหวัด

 4.3.2 ผลการศึกษาด้วยวิธี Quantile regressions

 ส่วนแรกของการวิเคราะห์ จ�าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นแต่ละระดบั

การศึกษา (4 กลุ่ม) เพศ (2 กลุ่ม) และกลุ่มอายุของแรงงาน (3 กลุ่ม) นั่น

คือมีทั้งสิ้น 24 สมการ โดยรูปที่ 12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรความ

ไม่สอดคล้องในแนวราบ (ตารางแสดงผลค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรทีส่�าคญั 

แสดงในภาคผนวก ค.) หรือก็คือร้อยละการลดลงของค่าจ้างแรงงาน 

รายเดือนส�าหรับแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขาเมื่อเทียบในกลุ่มแรงงานที่มี

ระดับการศึกษา เพศ และช่วงอายุเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อขจัดปัญหาความ 
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แตกต่างระหว่างกลุ่มดังกล่าวออกไป โดยเฉพาะแรงงานที่ช่วงอายุต่างกัน

นั้นจะเผชิญโครงสร้างตลาดแรงงานที่ต่างกัน แรงงานอายุมากเริ่มเข้า

ท�างานในช่วงท่ีตลาดแรงงานยงัไม่มกีารแข่งขนัมากนกั ขณะทีแ่รงงานอายุ

น้อยเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง นอกจากน้ีแรงงาน

อายุมากก็ยังมีประสบการณ์ท�างานมากกว่า ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างสูงได้ 

แม้ว่าจะท�างานไม่ตรงสาขาก็ตาม 

 ในภาพรวม แรงงานชายที่ท�างานไม่ตรงสาขายังคงมีผลกระทบ

ทางลบต่อค่าจ้างมากกว่าแรงงานหญิงตามที่พบในแบบจ�าลอง OLS แต่

ผลกระทบทางลบดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละระดับการศึกษา ช่วงอายุ 

และระดับค่าจ้าง นอกจากนี้ อัตราการลดลงของค่าจ้างเมื่อแรงงานท�างาน

ไม่ตรงสาขาค่อนข้างมากในกลุ่มค่าจ้างต�่า โดยที่อัตราการลดลงของ 

ค่าจ้างจะน้อยลงเมื่อแรงงานอยู่ในกลุ่มค่าจ้างที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาในกลุ่ม 

ปวช. (Upper-secondary) และปวส./อนปุรญิญา (Post-secondary) จะเหน็

ความคล้ายคลึงกันในกลุ่มแรงงานอายุมากทั้งเพศชายและหญิงในแต่ละ

กลุ่มค่าจ้าง โดยผลทางลบต่อค่าจ้างส�าหรับแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสายจะ

มีมากในช่วงกลุ่มค่าจ้างปานกลางและน้อยลงเมื่อค่าจ้างสูงขึ้น ในกรณี

แรงงานชาย อัตราการลดลงของค่าจ้างส�าหรับแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาย

ในกลุ ่มอายุมากมีน้อยลงมากในกลุ ่มค่าจ ้างสูง ส ่วนนี้อาจสะท้อน

ประสบการณ์ทีม่ากของแรงงานในกลุ่มนีจ้นท�าให้ผลของการท�างานไม่ตรง

สาขาต่อค่าจ้างมีน้อยกว่าแรงงานในรุ่นกลางหรือรุ่นเด็ก ส�าหรับแรงงาน 

รุ่นกลางจะได้รับผลกระทบทางลบจากการท�างานไม่ตรงสาขามากกว่า

แรงงานรุน่เด็กในทกุระดบัค่าจ้าง เป็นทีน่่าสงัเกตว่า แรงงานชายทีจ่บระดบั

ปวส./อนุปริญญาในรุ่นกลางและรุ่นเด็กกลับมีร้อยละการลดลงของค่าจ้าง

ในกลุ่มแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสายมากขึ้นในระดับค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งส่วน

นี้หากมองว่าระดับค่าจ้างสะท้อนทักษะแรงงานด้วย แสดงว่าแรงงานชาย

ในกลุ่มรุ่นกลางและรุ่นเด็กที่ท�างานไม่ตรงสาขาได้รับผลกระทบทางลบ 
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อย่างมากจากการท�างานไม่ตรงสาขา และตลาดแรงงานไม่สามารถให ้

ค่าตอบแทนที่สะท้อนทักษะของแรงงานได้

 ในระดบัปรญิญาตรแีละหลังปรญิญาตร ีพบว่าแรงงานรุน่อายมุาก

กลบัมีผลกระทบทางลบเมือ่ท�างานไม่ตรงสายค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบกบัรุน่

อื่นๆ ซึ่งสะท้อนว่าในสมัยก่อน ตลาดแรงงานยังมีผู้จบการศึกษาระดับสูง

ไม่มากนัก แม้ว่าจะท�างานไม่ตรงสาขาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลทางลบของค่าจ้าง

มากนัก ขณะท่ีแรงงานรุน่กลางและรุน่เดก็ทีจ่บระดบัปรญิญาตรแีละท�างาน

ไม่ตรงสาขากลบัได้รบัผลกระทบทางลบอย่างมากต่อค่าจ้างโดยเฉพาะกลุม่

ค่าจ้างปานกลาง แสดงว่ากลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากความไม่

สมดุลในตลาดแรงงานที่ท�าให้ต้องท�างานไม่ตรงสาขาและได้ผลตอบแทน

น้อยกว่า (ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานหญิงรุ่นกลาง (31-45 ปี) กลับมี

ผลกระทบทางลบมากกว่าแรงงานชายทีท่�างานไม่ตรงสาขา ซึง่อาจเป็นผล

มาจากช่วงอายุที่ผู้หญิงมักจะมี maternity leave และเม่ือกลับมาท�างาน

ใหม่อาจมีเปลี่ยนงาน ท�าให้ท�างานไม่ตรงกับสาขาที่จบมา)
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รปูท่ี 12 ร้อยละการลดลงของค่าจ้างเมือ่แรงงานท�างานไม่ตรงสาขาในระดบั

ค่าจ้างต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับแรงงานที่ท�างานตรงสาขาในกลุ่มระดับ

การศึกษา ช่วงอายุ และเพศ
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รูปที่ 12 ร้อยละการลดลงของค่าจ้างเมื่อแรงงานทํางานไม่ตรงสาขาในระดับค่าจ้างต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับ
แรงงานที่ทํางานตรงสาขาในกลุ่มระดับการศึกษา ช่วงอายุ และเพศ 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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 ส่วนที่สองของการวิเคราะห์ (รูปที่ 13) แยกกลุ่มเพียงแค่ 2  

กลุ่มใหญ่ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแรงงานที่จบการศึกษาในสาย

อาชีวศึกษา และแรงงานที่จบในระดับมหาวิทยาลัย (ตารางแสดงผล 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ส�าคัญ แสดงไว้ในภาคผนวก ง. และ จ. โดยใส่

ตัวแปรหุ่นระดับการศึกษา ปวส. เพิ่มเข้ามาส�าหรับกลุ่มอาชีวศึกษา และ

ใส่ตัวแปรหุ่นระดับการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพิ่มส�าหรับกลุ ่ม

มหาวิทยาลัย) ในภาพรวมเป็นการสรุปรูปที่ 12 โดยแยกเป็นสองกลุ่มเพื่อ

ให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น ซึ่งก็ให้ผลในลักษณะที่อธิบายในท�านองเดียวกัน น่ัน

คือ การท�างานไม่ตรงสาขาส่งผลลบต่อค่าจ้างแตกต่างกันในกลุ่มเพศ อายุ 

และระดับค่าจ้างต่างๆ รวมไปถึงต่างกันระหว่างแรงงานที่จบอาชีวศึกษา

และจบในระดับมหาวิทยาลัย หากพจิารณาตารางในภาคผนวกประกอบ จะ

เห็นว่าวุฒิปวส. มีผลท�าให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มเพียงประมาณร้อยละ 3–8 

ขณะที่วุฒิปริญญาโท/เอกมีผลท�าให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 

9–34 ซึ่งก็สะท้อนลักษณะการกระจายตัวของค่าจ้างที่แตกต่างกันมากขึ้น

ระหว่างกลุ่มต่างๆ



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

319

รปูท่ี 13 ร้อยละการลดลงของค่าจ้างเมือ่แรงงานท�างานไม่ตรงสาขาในระดบั

ค่าจ้างต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับแรงงานที่ท�างานตรงสาขาในจ�าแนกตาม

กลุ่มอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ช่วงอายุ และเพศ

 

 

  29

 ส่วนที่สองของการวิเคราะห์ (รูปที่ 13) จะแยกกลุ่มเพียงแค่ 2 กลุ่มใหญ่ คือ เทียบระหว่างแรงงานที่
จบการศึกษาในสายอาชีวศึกษา และแรงงานที่จบในระดับมหาวิทยาลัย (ตารางแสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิของตัว
แปรที่สําคัญ แสดงไว้ในภาคผนวก ง. และ จ. โดยใส่ตัวแปรหุ่นระดับการศึกษา ปวส. เพ่ิมเข้ามาสําหรับกลุ่ม
อาชีวศึกษา และใส่ตัวแปรหุ่นระดับการศึกษาระดับป.โท/เอก เพ่ิมเข้ามาสําหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย) ใน
ภาพรวมเป็นการสรุปรูปที่ 12 โดยแยกเป็นสองกลุ่มเพ่ือให้เห็นภาพท่ีชัดขึ้น ซึ่งก็ให้ผลในลักษณะท่ีอธิบายใน
ทํานองเดียวกัน นั่นคือ การทํางานไม่ตรงสาขาส่งผลลบต่อค่าจ้างแตกต่างกันในกลุ่มเพศ อายุ และระดับ
ค่าจ้างต่างๆ รวมไปถึงต่างกันระหว่างแรงงานที่จบอาชีวศึกษาและจบในระบบมหาวิทยาลัย หากดูตารางใน
ภาคผนวกประกอบ จะเห็นว่าวุฒิปวส.มีผลทําให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มเพียงประมาณร้อยละ 3 – 8 ขณะที่วุฒิ
ปริญญาโท/เอกมีผลทําให้ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึนระหว่างร้อยละ 9 – 34 ซึ่งก็สะท้อนลักษณะการกระจายตัว
ของค่าจ้างที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆ 
 
รูปที่ 13 ร้อยละการลดลงของค่าจ้างเม่ือแรงงานทํางานไม่ตรงสาขาในระดับค่าจ้างต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับ

แรงงานที่ทํางานตรงสาขาในจําแนกตามกลุ่มอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลยั ช่วงอายุ และเพศ 
 

 

 
ท่ีมา: จากการคาํนวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย 
 
 
5. การวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องในแนวราบในระดบัจังหวัด 

ที่มา: จากการค�านวณข้อมูล LFS ของผู้วิจัย
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5. การวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องในแนวราบในระดับจังหวัด
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 เนื่องจากข้อมูลแรงงานรายบุคคลในแบบส�ารวจก�าลังแรงงาน 

(LFS) เป็น Repeated-cross sectional data ซึ่งมิได้เป็น panel data7 แต่

สามารถท�าได้ที่ระดับจังหวัด นอกจากนี้ จากผลเบื้องต้นของสมการ OLS 

ทีท่�า interaction ระหว่างภมูภิาคและตวัแปรความไม่สอดคล้องในแนวราบ 

รวมถึงผลจากการวิเคราะห์แยกภูมิภาค ก็ท�าให้ตั้งค�าถามต่อว่า ความไม่

สอดคล้องในแนวราบนั้นน่าจะมีความแตกต่างในแต่ละระดับจังหวัดด้วย  

ในการศกึษาของ กอบศกัดิ ์ภตูระกลู (2556) กไ็ด้ชีใ้ห้เหน็ว่าปัจจยัเชงิพืน้ที่

มผีลต่อระดับของรายได้อย่างมนียัส�าคญั โดยแม้ว่าครัวเรือนจะมรีะดบัการ

ศกึษา อาชพี และคณุลักษณะเทยีบเท่ากนั แต่หากอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่่างกนั 

จะได้รับผลตอบแทนที่ต่างกัน ดังนั้นการศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์ถึง 

ความสัมพันธ์ของความไม่สอดคล้องในแนวราบทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่ 

7 มคีวามพยายามในการจดัการข้อมลูให้เป็น panel data ในโครงการ “การจดัท�าฐานข้อมลูแบบตวัอย่าง

ซ�้าจากข้อมูลภาวะการท�างานของประชากร” (โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน) โดยจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

ของแรงงานจะมีน้อยลง
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(จังหวัด) และผลต่อความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานในมุมมองเชิงพื้นที่

ด้วย

 ภาคผนวก ฉ แสดงแผนที่ข้อมูลตัวแปรในระดับจังหวัดที่น่าสนใจ 

Map 1 แสดงสัดส่วนความไม่สอดคล้องแนวราบรายจงัหวดัในรปูแผนทีโ่ดย

แบ่งออกเป็นควอนไทล์ 5 ชัน้ในแต่ละปี กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอยู่

ในกลุ่มท่ีมีสัดส่วนความไม่สอดคล้องแนวราบน้อยสุดโดยเปรียบเทียบใน

แต่ละปี อย่างไรก็ดี ในภาพรวมเมือ่พจิารณาแต่ละปีจะไม่พบแนวโน้มความ

สัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดกับความไม่สอดคล้องในแนวราบที่ชัดเจนนัก

 Map 2 แสดงจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่แรงงานทั่วไปได้รับ เห็น

ได้ว่าพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ

จังหวัดส�าคัญในภาคอื่นๆ มีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่แรงงานทั่วไปได้รับ

ค่อนข้างสูง Map 3 แสดงจ�านวนอาชีพตามรหัส ISCO 4-digit ก็จะให้ภาพ

ในลักษณะคล้ายกับแผนที่จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์สูงถึง 0.65 (ตารางท้ายภาคผนวก ฉ) นอกจากนี้ ยังได้ค�านวณ

ดัชนีที่สะท้อนการกระจุกตัวของอาชีพ (Map 4) โดยใช้แนวคิดการค�านวณ 

Herfindahl-Hirschman index (HHI) แต่ปรับใช้สัดส่วนจ�านวนแรงงานที่

ประกอบอาชพีนัน้ๆ ต่อจ�านวนแรงงานทัง้หมดในจงัหวดั แทนสดัส่วนยอด

ขายหรือส่วนแบ่งทางการตลาดในการค�านวณ HHI ในกรณีวิเคราะห์

อตุสาหกรรม ซึง่สามารถมองในทางกลบักนัได้ว่า หากมค่ีาความกระจกุตวั

สูง กจ็ะมีความหลากหลายทางอาชพีมากเช่นกนั (ค่า pairwise correlation 

กับตัวแปรจ�านวนอาชีพ อยู่ที่ -0.68) อย่างไรก็ดี ทั้งจ�านวนปีการศึกษา

เฉล่ีย จ�านวนอาชีพ และการกระจุกตัวของอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

สัดส่วนความไม่สอดคล้องในแนวราบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 Map 5 แสดงส่วนต่างของค่าจ้าง โดยค�านวณจากค่าเฉลี่ยค่าจ้าง

ของแรงงานทีท่�างานไม่ตรงสาขา ลบกับค่าเฉล่ียค่าจ้างของแรงงานทีท่�างาน

ตรงสาขาในจังหวัดนั้นๆ (สีเข้มในแผนที่แสดงส่วนต่างระหว่างสองกลุ่ม 
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ดงักล่าวทีต่ดิลบมาก) กลุ่มจงัหวัดทีม่ส่ีวนต่างค่าจ้างค่อนข้างมากจะอยูแ่ถบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมี 

ส่วนต่างค่าจ้างไม่มากนัก ซึ่งก็สอดคล้องกับผลวิเคราะห์สมการถดถอยใน

ตารางที่ 3 นอกจากนี้ หากพิจารณาส่วนต่างค่าจ้างเฉลี่ยทั้งเจ็ดปี จะพบว่า 

ภเูกต็มีส่วนต่างของค่าจ้างระหว่างสองกลุ่มน้อยทีส่ดุ ขณะทีอ่�านาจเจรญิมี

ส่วนต่างค่าจ้างระหว่างสองกลุม่มากทีส่ดุ ส่วน Map 6 แสดงค่าสมัประสทิธิ์

จีนี่ (Gini coefficient) ที่สะท้อนความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานในแต่ละ

จังหวัด ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาค

ใต้ มีความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงานน้อยกว่าจังหวัดในภาคอื่นโดย

เปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ จะพบว่าค่า Gini 

สมัพนัธก์บัจ�านวนปีการศกึษาเฉลีย่ (-0.52) จ�านวนอาชพี (-0.44) และการ 

กระจุกตัวของอาชีพ (0.42) อย่างมีนัยส�าคัญ นั่นคือ ความเหลื่อมล�้าของ

ค่าจ้างท่ีสูงสัมพันธ์กับการศึกษาเฉลี่ยที่น้อย จ�านวนอาชีพที่มีความ 

หลากหลายน้อย และการกระจุกตัวของอาชีพที่มาก

 การวิเคราะห์ในเบื้องต้นนี้ให้ภาพแต่ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ในระดับจังหวัดโดยรวม แต่ไม่สามารถอธิบายปัจจัยต่างๆ ในลักษณะ 

ร่วมกนัได้ ผูว้จิยัได้ลองวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอย และใส่ตวัแปรทีส่�าคญั

อืน่ๆ เพิม่เตมิ ได้แก่ สดัส่วนแรงงานหญงิ ค่าจ้างขัน้ต�า่ ผลติภณัฑ์มวลรวม

จังหวัด (Gross Provincial Product: GDP) ต่อหัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค

เกษตร ภาคการผลิต และภาคบริการของแต่ละจังหวัด หากวิเคราะห์ใน

แบบจ�าลอง Pooled OLS (ตารางที ่4) โดยมตีวัแปรตามเป็นค่าสมัประสทิธิ์ 

Gini ของค่าจ้างแรงงานทั่วไป ในคอลัมน์ที่ 1-2 และค่าสัมประสิทธ์ิ Gini 

ของค่าจ้างแรงงานเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่สามารถระบุความสอดคล้อง/ 

ไม่สอดคล้องแนวราบได้ (กลุ่มแรงงานที่จบระดับปวช. ขึ้นไป) ในคอลัมน์ที่ 

3-4 จะเห็นว่า สดัส่วนความไม่สอดคล้องในแนวราบทีเ่พิม่ขึน้จะสมัพนัธ์กบั

ความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วย ค่าจ้างขั้นต�่าที่เพิ่มข้ึน GPP ต่อ
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หัวท่ีเพ่ิมข้ึน และรายได้ภาคเกษตรของจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมีผลท�าให้ความ

เหลือ่มล�า้ของค่าจ้างลดลง ขณะทีร่ายได้ภาคบรกิารของจงัหวดัมีผลให้ความ

เหลื่อมล�้าของค่าจ้างโดยรวมเพิ่มขึ้น และอัตราการกระจุกตัวของอาชีพที่

มากขึ้นก็ท�าให้ความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน การเป็น

เมืองรองก็สัมพันธ์กับความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี

เมื่อวิเคราะห์ในแบบจ�าลอง Fixed effects (ตารางที่ 5) ความไม่สอดคล้อง

ในแนวราบไม่มีผลต่อความเหลื่อมล�้าอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าจ้างข้ันต�่าและ 

GPP ต่อหัวให้ผลเหมอืนเดมิ แต่รายได้ภาคเกษตรทีเ่พิม่ขึน้กลบัมผีลท�าให้

ความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้นด้วย และการกระจุกตัวของอาชีพที่มากข้ึนก็ท�าให้

ความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างเฉพาะแรงงานที่จบปวช. ขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้วย
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6. บทสรุป
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 งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้ภาพสถานการณ์ความไม่สอดคล้องทางการ

ศกึษา ในช่วงปี พ.ศ.2554–2560 เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ต่างๆ โดยตลาด

แรงงานไทยมีความไม่สอดคล้องทางการศึกษาทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 

โดยสรุปมีภาวะ under-education อยู่ประมาณร้อยละ 10 และภาวะ over-

education อยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ขณะที่ความไม่สอดคล้องในแนวราบ

นั้นมีสูงถึงร้อยละ 44 ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาทั้งสองประเภท 

(Horizontal mismatch และ over-education) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนในกลุ่ม

แรงงานที่มีอายุน้อย ขณะที่ under-education มีสัดส่วนลดลงเมื่อแรงงาน

มีอายุน้อยลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงาน 

และภาวะความไม่สอดคล้องทีเ่กดิขึน้ในตลาดแรงงาน ทีน่่าเป็นห่วง คอื การ

ที่อาชีพท่ีใช้ทักษะต�่าถึงปานกลางจะมีสัดส่วน over-education สูง และ 

สูงขึ้นในกลุ่มแรงงานอายุน้อย หากมองในมุมมองของแรงงาน จะเท่ากับมี

การลงทนุในการศึกษาในระดับสงู แต่ได้ผลตอบแทนทีไ่ม่คุม้ค่า เพราะอาชพี
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ที่ใช้ทักษะไม่สูงนักก็จะมีค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงตามไปด้วย แต่หากมองใน

ภาพรวม ควรพิจารณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวมี

สาเหตุจากโครงสร้างการผลิตยังไม่พร้อมรองรับแรงงานที่มีการศึกษาสูง 

หรือมีสาเหตุจากตัวแรงงานเองที่จบการศึกษาในระดับสูงขึ้นแต่ยังไม่มี

ทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนสูงตามผลิตภาพ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวราบพบว่า อัตราการ

ท�างานไม่ตรงสาขามีมากในกลุ่มอาชีพที่ใช้ทักษะไม่สูงนัก (ทักษะขั้นกลาง

และต�า่) และสัดส่วนดงักล่าวมน้ีอยลงในกลุ่มอาชีพทีใ่ช้ทกัษะสงูขึน้ ในกรณี

นี ้ควรมีการพัฒนาทกัษะเพือ่เพิม่ความสอดคล้องโดยเฉพาะในกลุม่ทีม่กีาร

ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา โดยนอกจากทักษะเฉพาะทางแล้ว อาจต้อง 

รวมถึงทักษะทั่วไปที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 เม่ือพิจารณาเน้นไปที่ผลกระทบของความไม่สอดคล้องทางการ

ศกึษาในแนวราบต่อค่าจ้าง จะพบว่ากลุม่ทีท่�างานไม่ตรงสาขามค่ีาจ้างโดย

เฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ท�างานตรงสาขา ความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานที่

ท�างานไม่ตรงสาขาในอาชีพที่ใช้ทักษะสูงมีแนวโน้มสูงกว่าความแตกต่าง

ของค่าจ้างแรงงานที่ท�างานไม่ตรงสาขาในอาชีพที่ใช้ทักษะปานกลางหรือ

ต�า่ นอกจากนี ้เพศ อาย ุและระดบัการศกึษากม็ผีลต่อร้อยละการลดลงของ

ค่าจ้างในกลุ่มที่ท�างานไม่ตรงสาขาแตกต่างกัน โดยเฉพาะผลกระทบทาง

ลบต่อค่าจ้างจากการท�างานไม่ตรงสาขาในกลุม่อาชวีศกึษามมีากกว่ากลุม่

ที่จบมหาวิทยาลัย นอกจากทักษะที่ต้องเสริมเพ่ือให้สามารถปรับตัวกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้ว ต้องมีช่องทางในการพัฒนาความ

สามารถในการปรับตัวทางอาชีพ (Career adaptability) ด้วย เพื่อให้กรณี

ท่ีหากต้องท�างานไม่ตรงสาขาก็ยังสามารถปรับทักษะและพัฒนาตัวเองให้

สอดคล้องกบัความต้องการในอาชีพน้ันและเพ่ิมผลิตภาพอนัน�าไปสูร่ายได้ที่

เพิ่มสูงขึ้นได้ 

 อย่างไรก็ดี ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาก็มีแนวโน้มจะ 
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เชื่อมโยงกับโอกาสในการเข้าถึงและสถานะทางเศรษฐกิจของแรงงาน การ

ศึกษาที่สูงจะมาควบคู่กับอาชีพที่ใช้ทักษะสูง และค่าจ้างที่สูง แต่การที่คน

จะมีการศึกษาสูงได้ก็ต้องมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  

นั่นคือ ต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ดีด้วย แม้ว่าในงานชิ้นนี้จะ

ยังไม่ได้ศึกษาไปถึงที่มาของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาก็ตาม แต่ก็

เห็นว่ากรณี under-education และการท�างานไม่ตรงสาขาที่จบมาพบได้

ค่อนข้างมากในกลุ่มแรงงานค่าจ้างต�่า และสัดส่วนความไม่สอดคล้องนี้จะ

ลดลงเม่ือระดับค่าจ้างสูงขึ้น ขณะที่จะพบกรณี over-education ในกลุ่ม

แรงงานค่าจ้างสูง และสัดส่วนจะลดน้อยลงในกลุ่มค่าจ้างต�่า นอกจากนี้  

ในการศึกษาผลกระทบของความไม่สอดคล้องในแนวราบต่อค่าจ้าง ก็ 

พบว่าคนจนจะได้รบัผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างจากการท�างานไม่ตรงสาขา

มากกว่าคนรวย โดยเฉพาะแรงงานที่มีรายได้น้อยรุ่นอายุ 46-60 ปี

 ในแง่พืน้ที ่ทัง้ในระดบัจงัหวดัและภมูภิาคกม็ส่ีวนท�าให้ผลกระทบ

ทางลบต่อค่าจ้างของการท�างานไม่ตรงสาขาแตกต่างกันไป ความไม่

สอดคล้องทางการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเหลื่อมล�้าของ 

ค่าจ้างแรงงานในแต่ละจังหวัด ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ จังหวัดที่มีความ 

หลากหลายทางอาชีพน้อย (หรือมีการกระจุกตัวของอาชีพสูง) มีแนวโน้ม

จะมีความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างในจังหวัดนั้นๆ สูงข้ึนด้วย ซึ่งจะเห็นว่า 

นอกจากปัจจยัอ่ืนๆ ทีม่ผีลต่อความเหล่ือมล�า้ตามทีก่ล่าวถึงในการศกึษาที่

ผ่านมาแล้ว ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ

ความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างแรงงาน อันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลใน

ตลาดแรงงานไทยและผลกระทบทางลบต่อแรงงานทีไ่ม่เท่ากนัในแต่ละกลุม่

อายุ การศึกษา อาชีพ และพื้นที่
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ตารางที ่4 Pooled OLS สมการความเหล่ือมล�า้ระดบัจงัหวดั ปี 2554-2560

  34

ตารางที่ 4 Pooled OLS สมการความเหลื่อมล้ําระดับจังหวัด ปี 2554-2560 
 Y: Gini ค่าจ้างท่ัวไป Y: Gini กล่มปวช.ข้ึนไป 
 (1) (2) (3) (4)    
 b/se b/se b/se b/se    
Percent Hmis 0.013 0.078*** 0.100*** 0.096*** 
 (0.0218) (0.0214) (0.0159) (0.0171)    
Mean ysch -0.001 -0.002 -0.000 0.004*   
 (0.0027) (0.0026) (0.0016) (0.0021)    
Female ratio -0.071 0.267 0.305** 0.448*** 
 (0.2001) (0.1633) (0.1274) (0.1303)    
Min wage -0.0002 -0.0003*** -0.0002** -0.0002**  
 (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001)    
Log(gpppc) -0.048*** -0.019*** -0.015*** -0.005    
 (0.0051) (0.0044) (0.0029) (0.0035)    
Log(agri) -0.003 -0.015*** 0.000 -0.006**  
 (0.0032) (0.0031) (0.0021) (0.0025)    
Log(manufac) -0.001 0.001 0.002* 0.003*   
 (0.0026) (0.0020) (0.0013) (0.0016)    
Log(service) 0.011** 0.017*** -0.002 0.001    
 (0.0051) (0.0039) (0.0028) (0.0031)    
Pop density -0.001 -0.018*** -0.004 -0.007*   
 (0.0054) (0.0042) (0.0030) (0.0034)    
เมืองรอง(ดัมมี)่ 0.029*** 0.023*** 0.009*** 0.005    
 (0.0047) (0.0045) (0.0035) (0.0036)    
HHI 0.050** -0.028                
 (0.0215) (0.0176)                
Managers  0.165 0.057    
  (0.1331) (0.1062)    
Professionals  0.840*** -0.020    
  (0.1215) (0.0969)    
Technicians  -0.108 -0.232**  
  (0.1391) (0.1110)    
Clerical support  -0.136 -0.280**  
  (0.1557) (0.1242)    
Service & sales  -0.192*** -0.147*** 
  (0.0597) (0.0476)    
Agricultural  0.086** -0.030    
  (0.0372) (0.0297)    
Craft & related  0.090 0.144*** 
  (0.0658) (0.0525)    
Plant & machine  -0.164*** -0.138*** 
  (0.0520) (0.0415)    
_cons 0.933*** 0.430*** 0.358*** 0.211**  
 (0.1178) (0.1098) (0.0772) (0.0876)    
R-square 0.683 0.763 0.506 0.545    
N 539 539 539 539    

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรกลุ่มอาชีพเป็นสัดส่วนของอาชีพนั้นๆในแต่ละ

จังหวัด โดยอาชีพงานพื้นฐานเป็นฐาน



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

331

ตารางท่ี 5 Fixed effects สมการความเหล่ือมล�้าระดบัจงัหวดั ปี 2554-2560

  35

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรกลุ่มอาชีพเป็นสัดส่วนของอาชีพนั้นๆในแต่ละจังหวัด โดยอาชีพงานพ้ืนฐานเป็น
ฐาน 

ตารางที่ 5 Fixed effects สมการความเหลื่อมล้ําระดับจังหวัด ปี 2554-2560 
 Y: Gini ค่าจ้างท่ัวไป Y: Gini กลุ่มปวช.ข้ึนไป 
 (1) (2) (3) (4)    
 b/se b/se b/se b/se    
Percent Hmis -0.025 -0.007 0.027 0.023    
 (0.0197) (0.0203) (0.0193) (0.0205)    
Mean ysch 0.011*** 0.007 -0.002 0.002    
 (0.0035) (0.0044) (0.0034) (0.0045)    
Female ratio -0.290* -0.362** -0.093 -0.003    
 (0.1665) (0.1772) (0.1632) (0.1787)    
Min wage -0.0004*** -0.0004*** -0.0003*** -0.0003*** 
 (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00003)    
Log(gpppc) -0.074*** -0.074*** -0.038 -0.031    
 (0.0265) (0.0263) (0.0260) (0.0266)    
Log(agri) 0.023** 0.020** 0.029*** 0.027*** 
 (0.0100) (0.0100) (0.0098) (0.0100)    
Log(manufac) 0.006 0.004 -0.008 -0.008    
 (0.0076) (0.0075) (0.0075) (0.0075)    
Log(service) 0.021 0.034 0.021 0.017    
 (0.0203) (0.0206) (0.0199) (0.0208)    
Pop density -0.101* -0.104** -0.152*** -0.131**  
 (0.0515) (0.0525) (0.0505) (0.0530)    
HHI 0.029 0.073**
 (0.0359) (0.0352)
Managers  0.209* 0.098    
  (0.1079) (0.1088)    
Professionals  0.397*** -0.158    
  (0.1265) (0.1275)    
Technicians  -0.116 -0.217    
  (0.1348) (0.1359)    
Clerical support  -0.017 -0.169    
  (0.1411) (0.1423)    
Service & sales  0.021 -0.052    
  (0.0639) (0.0644)    
Agricultural  0.055 -0.007    
  (0.0472) (0.0476)    
Craft & related  -0.074 -0.027    
  (0.0726) (0.0733)    
Plant & machine  -0.110 -0.029    
  (0.0786) (0.0793)    
_cons 0.922*** 0.877*** 0.508*** 0.443*** 
 (0.1397) (0.1552) (0.1369) (0.1565)    
R-square 0.527 0.557 0.438 0.442    
N 539 539 539 539    

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรกลุ่มอาชีพเป็นสัดส่วนของอาชีพนั้นๆในแต่ละ

จังหวัด โดยอาชีพงานพื้นฐานเป็นฐาน
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ภาคผนวก ก. 10 อนัดบัอาชีพทีแ่รงงานจบสาขาทีม่คีวามไม่สอดคล้องมาก

สุด 3 อันดับแรกไปท�างานที่ไม่สอดคล้องกับสาขาที่จบมา

  38

ภาคผนวก ก.  
10 อันดับอาชพีที่แรงงานจบสาขาท่ีมีความไม่สอดคล้องมากสุด 3 อันดับแรก 

ไปทํางานที่ไม่สอดคล้องกับสาขาท่ีจบมา 
 

อาชีพท่ีไปทํางาน ISCO4 Percent 

สาขาที่มีความไม่สอดคล้องมากสุดอันดับ 1 คือ จบ Humanities & Arts 
ครูสอนระดับประถมศึกษา 2341 8.68 
พนักงานช่วยขายในร้านค้า 5223 8.58 
เจ้าของร้านค้า 5221 8.28 
เสมียนท่ัวไป 4110 6.03 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 6112 3.60 
ผู้จําหน่ายสินค้าตามแผงลอยและตลาด 5211 3.15 
พนักงานเคาน์เตอร์บริการอาหาร 5246 2.95 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 3313 2.83 
ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง 1420 1.73 
พ่อครัว/แม่ครัว 5120 1.73 

สาขาท่ีมีความไม่สอดคล้องมากสุดอันดับ 2 คือ จบ Sciences 
เสมียนท่ัวไป 4110 10.37 
ครูสอนระดับประถมศึกษา 2341 6.12 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 6112 3.69 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 4132 3.43 
พนักงานเคาน์เตอร์บริการอาหาร 5246 3.41 
ผู้จําหน่ายสินค้าตามแผงลอยและตลาด 5211 2.94 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก 6111 2.89 
เสมียนคลังสินค้า 4321 2.87 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 3313 2.68 
ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8212 1.94 

สาขาที่มีความไม่สอดคล้องมากสุดอันดับ 2 คือ จบ Social Sciences 
เจ้าของร้านค้า 5221 9.07 
พนักงานช่วยขายในร้านค้า 5223 8.28 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 6112 6.68 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 5412 5.29 
ครูสอนระดับประถมศึกษา 2341 4.60 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 3313 2.93 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก 6111 2.69 
ผู้จําหน่ายสินค้าตามแผงลอยและตลาด 5211 2.60 
พนักงานเคาน์เตอร์บริการอาหาร 5246 2.46 
เสมียนท่ัวไป 4110 2.18 



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

336

ภาคผนวก ข. ตารางสรปุค่าสถติติวัแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์สมการถดถอย

  39

ภาคผนวก ข. ตารางสรุปค่าสถิติตวัแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอย 
 

  Matched Mismatch 
Variable Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max
Years of schooling 15.77 1.428 12 27 15.13 1.660 12 22
Age 38.93 10.384 15 60 36.13 9.896 17 60
Age2 1,623.22 842.278 225 3600 1,403.28 771.196 289 3600
Household head 0.38 0.484 0 1 0.35 0.476 0 1
Single 0.32 0.466 0 1 0.34 0.474 0 1
Married 0.62 0.484 0 1 0.60 0.490 0 1
- Work status 
Government worker 0.54 0.498 0 1 0.41 0.493 0 1
State owned enterprise 0.05 0.210 0 1 0.04 0.188 0 1
Private small 0.17 0.373 0 1 0.23 0.423 0 1
Private large 0.24 0.428 0 1 0.31 0.464 0 1
Freelance 0.0002 0.014 0 1 0.00 0.056 0 1
- Isco1 
Managers 0.09 0.289 0 1 0.06 0.229 0 1
Professionals 0.41 0.491 0 1 0.21 0.404 0 1
Technicians 0.18 0.387 0 1 0.15 0.354 0 1
Clerical support 0.16 0.362 0 1 0.16 0.368 0 1
Service & sales worker 0.08 0.268 0 1 0.17 0.376 0 1
Agricultural forestry 0.001 0.031 0 1 0.01 0.087 0 1
Craft & related trades 0.08 0.267 0 1 0.07 0.251 0 1
Plant & machine 0.01 0.094 0 1 0.13 0.340 0 1
Elementary occupation 0.05 0.222 0 1
Working hour 42.36 7.981 35 98 44.76 9.189 35 98
Urban 0.73 0.444 0 1 0.70 0.456 0 1
Region 
Bkk 0.11 0.310 0 1 0.11 0.310 0 1
Central 0.33 0.470 0 1 0.37 0.482 0 1
North 0.19 0.394 0 1 0.18 0.384 0 1
Northeast 0.21 0.407 0 1 0.18 0.386 0 1
South 0.16 0.368 0 1 0.16 0.370 0 1
จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละปี   
2554 12,428 5,313
2555 11,376 5,346
2556 11,092 5,377
2557 11,446 5,284
2558 10,761 5,123
2559 11,789 5,600
2560 11,341   5,692     
Total observations 80,233  37,735   
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ภาคผนวก ค. Quantile regressions ของสมการค่าจ้าง แบ่งกลุม่ตามระดบั

การศึกษา ช่วงอายุ และเพศ

  40

ภาคผนวก ค. Quantile regressions ของสมการค่าจ้าง แบง่กลุม่ตามระดับการศึกษา ช่วงอายุ 
และเพศ 

 

Upper-secondary (ปวช.) q10 q25 q50 q75 q90
Upper-secondary & Young (15-30)

Male
hmismatch -0.052** -0.062*** -0.059*** -0.051*** -0.037 
 (0.020) (0.014) (0.013) (0.016) (0.025)
Female    
hmismatch -0.059** -0.042*** -0.050*** -0.036** -0.028 
 (0.025) (0.014) (0.015) (0.016) (0.023)

Upper secondary & Middle (31-45)
Male
hmismatch -0.178*** -0.197*** -0.187*** -0.159*** -0.148***

(0.023) (0.025) (0.020) (0.016) (0.021)
Female
hmismatch -0.048* -0.058*** -0.060*** -0.059** -0.058

(0.027) (0.016) (0.023) (0.029) (0.049)
Upper secondary & Old (46-60)

Male    
hmismatch -0.294*** -0.325*** -0.218*** -0.118*** -0.092***
 (0.045)   (0.040)   (0.028)   (0.021)    (0.028)   
Female   
hmismatch -0.108* -0.141*** -0.152*** -0.103* -0.090 
 (0.055) (0.053)   (0.058)   (0.060) (0.061)

Post-secondary (ปวส.& อนุปริญญา) q10 q25 q50 q75 q90
Post-secondary & Young (15-30)

Male    
hmismatch -0.074*** -0.077*** -0.081*** -0.091*** -0.092***
 (0.018) (0.014) (0.014) (0.018) (0.025)
Female    
hmismatch -0.052*** -0.048*** -0.046*** -0.057*** -0.028 
 (0.013) (0.011) (0.010) (0.012) (0.020)

Post-secondary & Middle (31-45)
Male    
hmismatch -0.094*** -0.123*** -0.137*** -0.141*** -0.157***
 (0.014) (0.018) (0.017) (0.019) (0.024)
Female    
hmismatch -0.074*** -0.068*** -0.063*** -0.086*** -0.074***
 (0.017) (0.017) (0.016) (0.019) (0.026)

Post-secondary & Old (46-60)
Male    
hmismatch -0.186*** -0.264*** -0.191*** -0.097*** -0.069** 
 (0.038)   (0.035)   (0.032)   (0.028)    (0.029)   
Female    
hmismatch -0.159*** -0.163*** -0.183*** -0.162*** -0.094** 
 (0.057)   (0.049)   (0.037)   (0.038)    (0.038)   
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Undergraduate q10 q25 q50 q75 q90
Undergraduate & Young (15-30)

Male    
hmismatch -0.076*** -0.084*** -0.087*** -0.071*** -0.079***
 (0.014) (0.011) (0.011) (0.012) (0.017) 
Female    
hmismatch -0.070*** -0.076*** -0.058*** -0.031*** -0.018*
 (0.012) (0.008) (0.008) (0.008) (0.010) 

Undergraduate & Middle (31-45)
Male    
hmismatch -0.098*** -0.100*** -0.093*** -0.063*** -0.045***
 (0.015) (0.010) (0.008) (0.009) (0.013) 
Female    
hmismatch -0.134*** -0.123*** -0.089*** -0.063*** -0.037***
 (0.013) (0.009) (0.010) (0.008) (0.010) 

Undergraduate & Old (46-60)
Male    
hmismatch -0.146*** -0.106*** -0.049*** -0.036*** -0.038***
 (0.027)   (0.014)   (0.009)   (0.008)    (0.010)   
Female    
hmismatch -0.187*** -0.088*** -0.031*** -0.015* -0.006 
 (0.031)   (0.019)   (0.012)   (0.008) (0.008) 
   

Graduate q10/main q25 q50 q75 q90
Graduate & Young (15-30)

Male#   
Hmismatch -0.040  
 (0.066)  
Female    
hmismatch -0.117** -0.124*** -0.071* -0.043 -0.025 
 (0.058) (0.043) (0.039) (0.049) (0.058) 

Graduate & Middle (31-45)
Male    
hmismatch -0.090** -0.041* -0.052*** -0.055*** -0.084***
 (0.039) (0.022) (0.018) (0.020) (0.026) 
Female    
hmismatch -0.048** -0.015 -0.018 -0.014 -0.006 
 (0.023) (0.021) (0.015) (0.015) (0.020) 

Graduate & Old (46-60)
Male    
hmismatch -0.031 -0.017 -0.029* -0.026* -0.020 
 (0.030) (0.024) (0.017) (0.014) (0.025) 
Female    
hmismatch -0.070* -0.024 -0.021 -0.011 0.011 
 (0.037) (0.025) (0.017) (0.017) (0.020) 

#เนื่องจากจ�านวนกลุ่มตัวอย่างมีน้อยมากจึงไม่สามารถท�า QR ได้ ตัวแปรควบคุมอื่นๆ 
ประกอบด้วย เพศ จ�านวนปีการศึกษา อายุ ก�าลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน 
สถานภาพสมรส การเป็นลูกจ้างรฐับาล/รฐัวิสาหกจิ/เอกชนรายเลก็/รายใหญ่ กลุม่อาชพี (ตาม 
ISCO-1) จ�านวนชั่วโมงการท�างาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค และ year dummies
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ภาคผนวก ง  Quantile regressions ของสมการค่าจ้าง แบ่งกลุ่มตามช่วง

อายุ และเพศ ส�าหรับการศึกษาระบบอาชีวศึกษา

  42

#เน่ืองจากจํานวนกลุม่ตวัอย่างมีน้อยมากจงึไม่สามารถทํา QR ได้ ตวัแปรควบคมุอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพศ จํานวนปีการศกึษา อาย ุกําลงัสอง
ของอาย ุตวัแปรหุ่นหวัหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็นลกูจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเลก็/รายใหญ่ กลุม่อาชีพ (ตาม ISCO-1) 
จํานวนชัว่โมงการทํางาน ตวัแปรหุ่นเขตเมืองและภมิูภาค และ year dummies 

ภาคผนวก ง  
Quantile regressions ของสมการค่าจา้ง แบ่งกลุ่มตามช่วงอาย ุและเพศ  

สําหรับการศึกษาระบบอาชีวศึกษา 
 

Vocational School q10 q25 q50 q75 q90
Age 15-30   
Male    
hmismatch -0.065*** -0.066*** -0.060*** -0.072*** -0.059***
 (0.012) (0.010) (0.010) (0.014) (0.018)
ปวส. 0.048*** 0.062*** 0.072*** 0.089*** 0.083***
 (0.010) (0.008) (0.007) (0.010) (0.013)
Female   
hmismatch -0.053*** -0.043*** -0.040*** -0.048*** -0.034***
 (0.012) (0.009) (0.009) (0.009) (0.012)
ปวส. 0.038*** 0.032*** 0.045*** 0.047*** 0.059***
 (0.011) (0.007) (0.007) (0.009) (0.014)
Age 31-45   
Male   
hmismatch -0.081*** -0.101*** -0.104*** -0.128*** -0.139***
 (0.011) (0.012) (0.011) (0.013) (0.018)
ปวส. 0.081*** 0.092*** 0.102*** 0.123*** 0.129***
 (0.010) (0.009) (0.010) (0.011) (0.017)
Female    
hmismatch -0.069*** -0.063*** -0.066*** -0.081*** -0.069***
 (0.014) (0.013) (0.012) (0.015) (0.024)
ปวส. 0.034*** 0.046*** 0.061*** 0.065*** 0.072***
 (0.012) (0.009) (0.011) (0.013) (0.017)
   
Age 46-60   
Male    
hmismatch -0.177*** -0.223*** -0.193*** -0.095*** -0.084***
 (0.028)   (0.034)   (0.026)   (0.023)    (0.023)   
ปวส. 0.065*** 0.071*** 0.055*** 0.068*** 0.055***
 (0.021)   (0.025)   (0.021)   (0.017)    (0.018)   
Female    
hmismatch -0.132*** -0.152*** -0.128*** -0.128*** -0.060*
 (0.036)   (0.040)   (0.032)   (0.034)    (0.033)
ปวส. 0.002    0.037   0.034   0.011    0.019
 (0.027)   (0.028)   (0.029)   (0.027)    (0.025)
   

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอื่นๆ ประกอบด้วย เพศ จ�านวนปีการ

ศึกษา อายุ ก�าลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็น

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม ISCO-1) จ�านวน

ชั่วโมงการท�างาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค และ year dummies
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ภาคผนวก จ Quantile regressions ของสมการค่าจ้าง แบ่งกลุ่มตามช่วง

อายุ และเพศ ส�าหรับการศึกษาระบบมหาวิทยาลัย

43

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพศ จํานวนปีการศึกษา อายุ กําลังสองของอายุ ตัว
แปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม
ISCO-1) จํานวนชั่วโมงการทํางาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค และ year dummies

ภาคผนวก จ
Quantile regressions ของสมการค่าจา้ง แบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ และเพศ

สําหรับการศึกษาระบบมหาวิทยาลัย

College q10 q25 q50 q75 q90
Age 15-30  
Male  
hmismatch -0.075*** -0.086*** -0.088*** -0.070*** -0.081***

(0.012) (0.011) (0.012) (0.013) (0.016)
MA/PhD 0.254*** 0.275*** 0.229*** 0.247*** 0.296***

(0.036) (0.027) (0.020) (0.032) (0.044)
Female  
hmismatch -0.075*** -0.077*** -0.063*** -0.036*** -0.021*

(0.011) (0.007) (0.007) (0.007) (0.012)
MA/PhD 0.308*** 0.299*** 0.266*** 0.267*** 0.262***

(0.021) (0.019) (0.016) (0.019) (0.020)

Age 31-45  
Male  
hmismatch -0.096*** -0.097*** -0.090*** -0.064*** -0.055***

(0.013) (0.009) (0.008) (0.009) (0.011)
MA/PhD 0.338*** 0.266*** 0.209*** 0.178*** 0.201***

(0.016) (0.011) (0.010) (0.012) (0.014)
Female  
hmismatch -0.127*** -0.110*** -0.079*** -0.059*** -0.037***

(0.014) (0.009) (0.009) (0.007) (0.010)
MA/PhD 0.341*** 0.255*** 0.213*** 0.185*** 0.194***

(0.011) (0.008) (0.008) (0.007) (0.010)

Age 46-60   
Male    
hmismatch -0.152*** -0.104*** -0.055*** -0.039*** -0.033***
 (0.022)    (0.014)   (0.008)   (0.006)    (0.010)   
MA/PhD 0.338*** 0.209*** 0.151*** 0.136*** 0.123***

(0.019)    (0.011)   (0.007)   (0.007)    (0.009)   
Female  
hmismatch -0.171*** -0.081*** -0.033*** -0.016**  -0.001

(0.031)    (0.016)   (0.011)   (0.007)    (0.007)
MA/PhD 0.254*** 0.158*** 0.113*** 0.088*** 0.090***

(0.019)    (0.011)   (0.008)   (0.007)    (0.008)

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ตัวแปรควบคุมอื่นๆ ประกอบด้วย เพศ จ�านวนปีการ

ศึกษา อายุ ก�าลังสองของอายุ ตัวแปรหุ่นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส การเป็น

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ กลุ่มอาชีพ (ตาม ISCO-1) จ�านวน

ชั่วโมงการท�างาน ตัวแปรหุ่นเขตเมืองและภูมิภาค และ year dummies
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สําหรับการศึกษาระบบมหาวิทยาลัย
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MA/PhD 0.254*** 0.275*** 0.229*** 0.247*** 0.296***

(0.036) (0.027) (0.020) (0.032) (0.044)
Female  
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(0.013) (0.009) (0.008) (0.009) (0.011)
MA/PhD 0.338*** 0.266*** 0.209*** 0.178*** 0.201***

(0.016) (0.011) (0.010) (0.012) (0.014)
Female  
hmismatch -0.127*** -0.110*** -0.079*** -0.059*** -0.037***

(0.014) (0.009) (0.009) (0.007) (0.010)
MA/PhD 0.341*** 0.255*** 0.213*** 0.185*** 0.194***

(0.011) (0.008) (0.008) (0.007) (0.010)

Age 46-60 
Male  
hmismatch -0.152*** -0.104*** -0.055*** -0.039*** -0.033***

(0.022) (0.014) (0.008) (0.006) (0.010)
MA/PhD 0.338*** 0.209*** 0.151*** 0.136*** 0.123***

(0.019) (0.011) (0.007) (0.007) (0.009)
Female  
hmismatch -0.171*** -0.081*** -0.033*** -0.016**  -0.001   

(0.031) (0.016) (0.011) (0.007) (0.007)
MA/PhD 0.254*** 0.158*** 0.113*** 0.088*** 0.090***

(0.019) (0.011) (0.008) (0.007) (0.008)
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 งานวจิยัช้ินนีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อสขุภาพและ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (อายุไม่เกิน 5 ปี) ในไทย โดยเน้นศึกษาผลของ

ปัจจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน การอยู่อาศัยใน 

ครัวเรือนเดียวกับพ่อแม่ คุณลักษณะของแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลัก การได้รับ 

สารอาหาร ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเด็ก ผลการศึกษาจาก

ข้อมูลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในปี พ.ศ.2558-2559 พบว่า 

สขุภาพและพฒันาการของเดก็ปฐมวยัมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัความมัง่คัง่

ของครัวเรือนอย่างชัดเจน โดยเด็กในครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งมากกว่ามี 

แนวโน้มที่ได้จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาส

ได้อยู่กับพ่อแม่ (และมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก) มากกว่า มีโอกาสการเข้าถึงสื่อ

ในการเรยีนรูม้ากกว่า และมกีารปฏสิมัพนัธ์กบัพ่อแม่มากกว่า ส่งผลให้เดก็

ในครวัเรอืนทีมี่ความมัง่คัง่มากกว่ามสีขุภาพและพฒันาการทีด่กีว่า ผลการ

ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ความเหลื่อมล�้าระหว่างครัวเรือนทั้งในด้าน
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ทรพัยากรทางกายภาพและเวลามบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดผลลพัธ์ทาง

สุขภาพและพัฒนาการของเด็ก

ค�าส�าคัญ: ความเหลื่อมล�้า สุขภาพเด็ก เด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็ก 

JEL classification code: I14, J13, D63
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 This research aims to study factors affecting health and  

development of preschool children (Age 0-5 years). It emphasizes 

the main determinants including household wealth, presences of 

mothers and fathers, characteristics of mothers or caretakers, nutrition 

intake, and interaction between parents and children. Based on the 

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) in 2015-2016, results show 

that preschool children’s health and development are highly  

correlated with household wealth. Children in wealthier households 

are more likely to have complete nutrition intakes. In addition, these 

children are more likely to live with both parents (thus having mothers 

as the main caretakers), have more access to learning tools, and 

have more interactions with parents. Hence, wealthier children tend 

to have better health and development, compared to their poorer 
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counterparts. These results reveals that inequality in household  

resources, both in terms of physical resources and time, plays an 

important role in child health and developmental outcomes.

Keywords: inequality, child health, early childhood, child development

JEL classification code: I14, J13, D63
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 ในปัจจุบันสังคมไทยก�าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดย

สาเหตสุ�าคัญประการหนึง่คอืการลดลงของอตัราการเกดิของประชากรไทย 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าจ�านวนเดก็จะน้อยลงแต่คณุภาพของเดก็ไทยกลบัเป็น

สิ่งที่น่าเป็นห่วง เห็นได้จากความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของ

เดก็ไทยทีล่ดลง ตลอดจนปัญหาสขุภาพในวยัเดก็ เช่น โรคอ้วน โรคทีส่่งผล

ต่อการมีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases – NCDs)  

ในวัยผู้ใหญ่ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มเด็กทีม่าจากครอบครวัทีม่ฐีานะดแีละกลุม่เดก็ทีม่าจาก

ครอบครวัท่ีมีปัญหาทางการเงนิเริม่เหน็ได้ชัดเจนขึน้ ไม่ว่าจะเป็นทางความ

แตกต่างทางด้านการศึกษา สุขภาพ และโอกาสอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งความ

เหลื่อมล�้าในมิติต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะมิติทางสุขภาพ ส่งผลกระทบใน

ระยะยาวต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ

 งานวิจัยในอดีตจ�านวนมากพบว่า สุขภาพในวัยเด็กมีส่วนส�าคัญ
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ในการก�าหนดสถานะทางสขุภาพ ความส�าเรจ็ทางการศกึษา ตลอดจนการ

ท�างานของบุคคลนั้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (Case, Fertig, & Paxson, 2005; 

Case, Lubotsky, & Paxson, 2002; Currie, 2009; Currie & Almond, 

2011; Currie & Hyson, 1999) ซึง่หมายความว่า สขุภาพในวยัเดก็สามารถ

ส่งผลระยะยาวต่อการเปล่ียนผ่านสถานะทางสงัคมระหว่างรุ่นของครัวเรือน 

โดยเดก็ทีโ่ตในครอบครวัทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมด้อยกว่าย่อมมี

แนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่แย่กว่าและมีรายได้น้อยกว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

(Black & Devereux, 2010) ดังนั้น การเปล่ียนผ่านระดับสถานะทาง

เศรษฐกจิของครวัเรือนยากจนเพ่ือลดความเหล่ือมล�า้ทางเศรษฐกจิย่อมเป็น

ไปได้ยาก หากในสงัคมยงัคงมคีวามเหล่ือมล�า้ทางสขุภาพ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพในวัยเด็ก 

 แม้ว่าประเทศไทยจะมนีโยบายหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าซึง่ส่ง

ผลให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นระยะ

เวลาหนึ่งแล้ว แต่ความเหล่ือมล�้าทางสุขภาพยังคงปรากฏให้เห็น ทั้งนี้ 

สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างกองทุนสุขภาพ 

ท้ังสามทีม่ผีลต่อคณุภาพของบรกิารสขุภาพ นอกจากนี ้ปัจจยัทางเศรษฐกจิ

และสังคมยังคงเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อสขุภาพของประชาชน โดยปัจจยั

พื้นฐานของครอบครัว เช่น รายได้ อาชีพ การศึกษา ตลอดจนที่ตั้งของ 

ครัวเรือน มีบทบาทอย่างมากในการดูแลสุขภาพ 

 งานวิจัยเชิงประจักษ์ในอดีตได้ศึกษาความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ

ของประชากรไทย โดยใช้การค�านวณดัชนีการกระจุกตัว (concentration 

index) เพื่อชี้วัดความเหลื่อมล�้า และพยายามแยกแยะปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล

ต่อความเหลือ่มล�า้ทางสขุภาพ อย่างไรกด็ ีการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

สถานะทางสุขภาพและสถานะทางเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล

กนัยงัคงมอียูอ่ย่างจ�ากัด และกลไกทีส่ถานะทางเศรษฐกจิจะส่งผลต่อสถานะ

ทางสุขภาพยังไม่เป็นทราบแน่ชัด 
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 เพื่อเติมเต็มช่องว่างในวรรณกรรม งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นที่จะหา

ค�าตอบว่า ปัจจัยก�าหนดทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เศรษฐานะของ

ครอบครวั การศกึษาของพ่อแม่ ผูเ้ลีย้งด ูตลอดจนทีต่ัง้ของครวัเรอืน ส่งผล

ต่อสถานะทางสุขภาวะของเด็กไทยในช่วงปฐมวัยหรือไม่และอย่างไร  

ในที่นี้ สุขภาวะหมายความรวมทั้งสุขภาพทางกายและพัฒนาการของเด็ก 

ดังนั้น การวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาจากข้อมูลสุขภาพจากการวัด

ขนาดร่างกาย (anthropometric data) และพฒันาการเดก็จากกลุม่ตวัอย่าง

เด็กแรกเกิดถงึอายไุม่เกนิ 5 ปี ทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูการส�ารวจสถานการณ์เดก็

และสตร ี(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ในปี พ.ศ.2558-2559
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2. วรรณกรรมปริทัศน์
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2.1 สุขภาพเด็กและผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่

 สขุภาพเด็กเป็นประเด็นทีไ่ด้รบัความสนใจจากนกัวชิาการในหลาก

หลายสาขา เนื่องจากงานวิจัยในอดีตพบว่าสุขภาพเด็กส่งผลระยะยาวใน

หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อโอกาสและความส�าเร็จในการศึกษา  

ผลต่อสุขภาพของบุคคลนั้นในวัยผู้ใหญ่ ตลอดจนการท�างานและรายได้ใน

อนาคต ตัวอย่างเช่น Case, Fertig, and Paxson (2003) ศึกษาผลกระทบ

ระยะยาวของสุขภาพในวัยเดก็ต่อสขุภาพและรายได้ในวยัผูใ้หญ่ โดยพบว่า

เมื่อควบคุมรายได้ การศึกษา และสถานะทางสังคมของพ่อแม่แล้ว เด็กที่มี

สุขภาพแย่กว่าจะมีความส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่า และในวัยผู้ใหญ่จะมี

สุขภาพที่แย่กว่าและรายได้ที่ต�่ากว่า นอกจากนี้ สุขภาพของเด็กวัยรุ่นก็มี

ความส�าคัญเช่นกัน โดย Lundberg, Nilson, and Rooth (2014) พบว่า

สถานะทางสขุภาพของวัยรุน่โดยเฉพาะสขุภาพจติส่งผลต่อผลลพัธ์ในตลาด

แรงงานในวัยผู้ใหญ่
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2.2 ความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ

 ประเด็นเรือ่งความเหล่ือมล�า้ทางสขุภาพเป็นประเดน็ส�าคญัในทาง

สาธารณสขุ โดยมกีารศึกษาทัง้ในด้านความเหล่ือมล�า้ในผลลพัธ์ทางสขุภาพ

และความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพ Vapattanapong et al. 

(2007) ศกึษาการเปล่ียนแปลงในความเหล่ือมล�า้ของอตัราการตายของเดก็

และระดับชั้นเศรษฐานะของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลส�ามะโนประชากรในปี 

1990 และ 2000 และพบว่าความเหลื่อมล�้าลดลงในระหว่างช่วงปี 1990-

2000 และอัตราการตายของเด็กต�่ากว่า 5 ปี ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่ม

ประชากรที่มีฐานะยากจนกว่า Yiengprugsawan et al. (2009) พบว่ากลุ่ม

โรค เช่น มาลาเรีย คอพอก นิ่ว และวัณโรค มีการกระจุกตัวในกลุ่มที่มีราย

ได้ต�่า ขณะที่ภาวะภูมิแพ้และไมเกรนพบได้มากกว่าในกลุ่มที่มีฐานะดีกว่า 

นอกจากนี ้ความเหล่ือมล�า้ยงัมแีนวโน้มสมัพนัธ์กบัอายทุีม่ากขึน้ การศกึษา

ที่ต�่ากว่า และถิ่นที่อยู ่อาศัยในชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ภาคเหนือ 

 Limwattananon, Tangcharoensathien, and Prakongsai (2009) 

ประเมินความเป็นธรรมของผลลัพธ์ทางสุขภาพและการให้การรักษาแบบ

แทรกแซง (interventions) ในสุขภาพของแม่และเด็กโดยใช้ข้อมูล MICS ปี 

2005-2006 โดยค�านวณดัชนีการกระจุกตัว การศึกษาพบว่า ในกลุ่มคน

ยากจน ภาวะน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์และภาวะแคระแกร็นในเด็กมีการ 

กระจายตัวที่ไม่เท่าเทียมมากที่สุด ตามด้วยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส�าหรับ 

interventions ในสุขภาพของแม่และเด็กมีการกระจายที่ค่อนข้างเท่าเทียม

กัน แต่ผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่ามีแนวโน้มจะได้รับการดูแลก่อนคลอดและการ

ท�าคลอดโดยบุคลากรที่มีความช�านาญในสถานพยาบาล การบริการที่มี

การกระจายเท่าเทียมมากที่สุด ซึ่งครอบคลุมการได้รับวัคซีนและการ

วางแผนครอบครัว นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางสุขภาพในเด็กที่แม่หรือ

ผูเ้ลีย้งดไูม่ได้รบัการศึกษาในระบบจะแย่กว่าเด็กทีแ่ม่หรอืผูเ้ลีย้งดอูยูใ่นกลุม่



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

359

มีการศึกษาในระดับที่สูงที่สุด 

2.3 สุขภาพเด็กกับเศรษฐานะของครัวเรือน

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพเด็กแบ่งได้เป็นปัจจัยทางด้านครอบครัว

และปัจจัยทางสังคม งานวิจัยจ�านวนมากประเมินความส�าคัญของรายได้

ครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพเด็ก โดยส่วนใหญ่พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์

ในทางบวกกบัสขุภาพของเด็ก ในกรณีของประเทศพฒันาแล้ว เช่น เยอรมนี 

ฝรัง่เศส อังกฤษ และญีปุ่น่ พบความสมัพนัธ์ทีชั่ดเจนระหว่างความแตกต่าง

ทางรายได้ และความแตกต่างทางสขุภาวะของเดก็ (Reinhold and Jürges, 

2011; Apouey and Geoffard ,2013a, 2013b; Nakamura, 2014) โดย

เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะรับมือกับผลของโรคหรือ

อาการเรือ้รงัได้ดกีว่า และมโีอกาสใช้บรกิารสาธารณสขุอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าเด็กจากครอบครัวรายได้ต�่ากว่า (Reinhold and Jürges, 2011) 

แม้ว่าเด็กในครอบครัวที่มีรายได้ต�่าจะมีโอกาสเผชิญปัญหาทางสุขภาพ

มากกว่า (Apouey and Geoffard ,2013a) และมีโอกาสเผชิญปัญหาทาง

สุขภาพหนักกว่า (Apouey and Geoffard ,2013b) อย่างไรก็ดี ในบางงาน

วิจัย เช่น Khanam, Nghiem, and Connelly (2009) พบว่า เมื่อควบคุม 

ตัวแปรอื่นๆ โดยเฉพาะสุขภาพของแม่แล้ว รายได้ครัวเรือนไม่มีผลต่อ

สุขภาพของเด็ก ผลการศึกษานี้คล้ายกับผลการศึกษาของ Propper et al. 

(2007)

 ในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม Currie and Stabile 

(2003) Lee and Jackson (2017) และ Kessels and Erreygers (2018) 

พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความแตกต่างทางเศรษฐสถานะและ

ความแตกต่างทางสุขภาวะของเด็กในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเด็กจาก

ครอบครัวท่ีมีเศรษฐสถานะแย่กว่ามีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่แย่กว่า มี

พัฒนาการที่แย่กว่า (Lee and Jackson, 2017; Welsch and Zimmer, 
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2009) และเผชิญปัญหาทางสุขภาพอย่างเฉียบพลันมากกว่าเด็กจาก

ครอบครัวที่มีเศรษฐสถานะดีกว่า (Currie and Stabile, 2003) และการ

เผชิญปัญหาทางสุขภาพอย่างเฉียบพลันอยู่บ่อยครั้ง ท�าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างความแตกต่างทางเศรษฐสถานะและความแตกต่างทางสขุภาวะของ

เด็กชัดเจนและเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป (Currie and Stabile, 2003)  

ในกรณีของประเทศก�าลังพัฒนา เช่น บราซิล จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย 

ความแตกต่างทางรายได้และความแตกต่างทางเศรษฐสถานะคือสาเหตุ

หลักของความแตกต่างทางสุขภาวะของเด็ก (Hermanto and Caetano, 

2009; Goode, Mavromaras, and Zhu, 2014; Swaminathan, Sharma, 

and Shah, 2019; Cameron and Williams, 2009) และความแตกต่างทาง

พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ (Paxson and Schady, 2005) ครอบครัว

ท่ีมีรายได้ต�่ามีแนวโน้มที่ผู้ปกครองจะขาดความรู้ทางสุขภาพ อาศัยใน

สภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาศัยในที่พักที่ขาด

สุขลักษณะที่ดี ด้วยเหตุนี้เด็กจากครอบครัวลักษณะนี้จึงมีแนวโน้มที่จะได้

รับอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต�่า มีแนวโน้มที่มีสุขภาวะอยู่ในระดับ

เกณฑ์ทีต่�า่กว่าเดก็จากครอบครวัทีม่รีายได้สงูกว่า (Goode, Mavromaras, 

and Zhu, 2014; Swaminathan, Sharma, and Shah, 2019) 

 ในกรณขีองประเทศไทย ระดบัความแตกต่างทางสขุภาวะเดก็ไทย

ยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนาอื่นๆ เช่น กาน่า อียิปต์ และ

บราซลิ (Timaeus and Lush, 1995) และดขีึน้ในกรณขีองความเสีย่งในการ

เสียชีวิตของเด็ก จากข้อมูลปี พ.ศ. 2533 ถึง ปี พ.ศ. 2543 พบว่าความ

แตกต่างทางความเสีย่งในการเสยีชีวิตของเดก็ระหว่างเดก็จากครอบครวัที่

มีรายได้ต�่าสุดกับเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้สูงสุดลดลดถึงร้อยละ 55  

(Vapattanawong et al.,2007) อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล�้าทางสุขภาวะ

ยังคงปรากฏให้เห็นในตัวช้ีวัดอ่ืนๆ เด็กจากครอบครัวที่มีทรัพย์สินต�่ามี 

แนวโน้มที่จะท้องเสียมากกว่า (Wilunda and Panza, 2009) มีโอกาส 
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ฟันผุมากกว่า (Krisdapong, Somkotra, Kueakulpipat, 2014) เด็กจาก

ครอบครัวที่มีทรัพย์สินสูงกว่า ในขณะเดียวกัน เม่ืออ้างอิงจากข้อมูล 

ปีพ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2545 และ ข้อมูลปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2548 

พบว่า สถานะทางการเงินของครอบครัวยังคงมีความสัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญ

กับการชะลอตัวทางการเติบโตของเด็ก (Limwattananon, Tangcharoen-

sathien, and Prakongsai 2009; Mongkolchati et al., 2010) 

2.4 คุณภาพในการเลี้ยงดูกับสุขภาพเด็ก

 นอกเหนือไปจากสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัวแล้ว 

คุณภาพในการเล้ียงดูเด็กก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อสุขภาพเด็ก โดย

คุณภาพการเลี้ยงดูขึ้นอยู่กับรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือน ผู้เลี้ยงดู

หลกั ตลอดจนพฤตกิรรมในการเล้ียงด ูในบรบิทของสงัคมไทย ผูเ้ลีย้งดหูลกั

ของเด็กอาจไม่ใช่พ่อแม่ แต่เป็นปู่ย่าตายาย โดยเฉพาะในครัวเรือนข้ามรุ่น

ซึ่งมีเด็กอาศัยอยู่กับปู่ยาตายายโดยไม่มีพ่อและแม่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

เดียวกัน งานวิจัยจ�านวนมากพบว่า เด็กที่อาศัยกับปู่ย่าตายายมีสุขภาพ

ด้อยกว่าเด็กที่อาศัยในครัวเรือนประเภทอื่น (Sadruddin, et al., 2019) 

ตัวอย่างเช่น Baker and Mutchler (2010) พบว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มี

ปู่ย่าตายายเป็นหัวหน้าครัวเรือนมีความเสี่ยงที่จะมีความไม่มั่นคงทาง

สขุภาพ (วดัจากการมปีระกนัสขุภาพ) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัครัวเรือนทีม่พ่ีอ

แม่ (หรือ พ่อ/แม่) เป็นหัวหน้าครัวเรือน สุธรรม นันทมงคลชัยและคณะ 

(2550) พบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ย่า/ตายายมีโอกาสที่จะมี

พัฒนาการต�่ากว่าปกติ 2 เท่าของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ 

 ส�าหรับการศึกษาพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็ก Case and Paxson 

(2002) พบว่าพฤติกรรมของพ่อแม่ในช่วงก่อนคลอดและช่วงปฐมวัยเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดสุขภาพเด็ก ในอีกงานหนึ่ง Paxson and Schady 

(2005) พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน โดยเฉพาะความ
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มั่งคั่งและการศึกษาของพ่อแม่ส่งผลทางบวกต่อคะแนนทางภาษาของเด็ก

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเรียนรู้ (cognitive ability) นอกจากน้ี

สุขภาพของเด็กและการเลี้ยงดูก็มีความสัมพันธ์กับความสามารถใน 

การเรยีนรู ้โดยเดก็ทีม่รีะดับฮโีมโกลบนิต�า่กว่ามแีนวโน้มทีจ่ะได้คะแนนน้อย

กว่า นอกจากนี้ ตัวชี้วัดการเลี้ยงดู เช่น การตอบสนองต่อเด็ก การอ่าน

หนังสือให้ฟังก็เป็นส่วนส�าคัญในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนและการพฒันาทางการด้านการเรยีน

รู้ของเด็ก อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างทางเศรษฐสถานะและทางรายได้

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะและพัฒนาการของเด็ก (Welsch and  

Zimmer, 2009) โดยอาศัยปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสุขภาวะและ

พฒันาการของเดก็เช่น ระดบัการศกึษาของมารดา (Paxson and Schady, 

2005; Hermeto and Caetano, 2009; Mongkolchati et al., 2010; Apouey 

and Geoffard, 2016) ความรู้ทางสุขภาวะของมารดา (Goli, Doshi, and 

Perianayagam, 2013) ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ปกครองหรือมารดา 

(Case and Paxson, 2002)

 อย่างไรก็ดี แม้ว ่างานวิจัยในอดีตจะได้ท�าการศึกษาความ 

เหล่ือมล�า้ในสขุภาพของเดก็และปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความเหลือ่มล�า้

ดังกล่าว แต่งานเหล่านี้ไม่ได้แสดงกลไกที่ลักษณะของครัวเรือนตลอดจน

ปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นที่

จะหาค�าตอบว่าลกัษณะของครวัเรอืนมกีลไกอย่างไรในการส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและพัฒนาการเด็ก โดยพิจารณาจากรูปแบบการอยู่อาศัย ผู้เลี้ยงดู

หลัก ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนและเด็ก



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

363



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

364

3. กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย
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3.1 กรอบแนวคิด

 ในการวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างไร งานวิจัยช้ินนี้ให้ความส�าคัญ 

กับผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนที่มีต่อสุขภาพและ

พัฒนาการของเด็ก จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่า เศรษฐานะของครัวเรือนซ่ึง

พิจารณาได้จากรายได้ ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน ตลอดจนระดับการ

ศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและ

พัฒนาการของเด็กแล้ว ยังส่งผลผ่านการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็น

ทรัพยากรที่จับต้องได้ (หรือทรัพยากรทางกายภาพ) เช่น อาหาร เสื้อผ้า 

เครือ่งนุ่งห่ม การเข้าถงึการศึกษาทีม่คีณุภาพ ของเล่น และทีเ่ป็นทรัพยากร

ที่จับต้องไม่ได้ เช่น เวลาที่พ่อแม่ (หรือผู้เลี้ยงดูหลัก) มีให้กับเด็ก การท�า

กิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ดังนั้น ปัจจัยหลักที่สนใจ คือ การมีพ่อและ/หรือแม่

อาศยัอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกบัเดก็ การมแีม่เป็นผูเ้ลีย้งดหูลกั และทรพัยากร
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ที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก เช่น การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

และหลากหลาย การมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อและ/หรือแม่ 

รูปที่ 1 ผลของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่มีต่อสุขภาพ

และพัฒนาการเด็ก

 ที่มา ผู้วิจัย

 สมมตฐิานของงานวิจยันีคื้อ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีอ่าศยัในครัว

เรอืนทีม่คีวามมัง่คัง่น้อยกว่า เด็กทีอ่าศัยในครวัเรอืนทีม่คีวามมัง่คัง่มากกว่า

มีแนวโน้มที่จะได้รับทรัพยากรมากกว่าและได้รับการเล้ียงดูที่ใกล้ชิดกว่า 

(ทัง้ในรปูของการมแีม่เป็นผูเ้ล้ียงดหูลัก และการมปีฏสิมัพนัธ์กบัสมาชกิใน

ครวัเรอืน) ส่งผลให้เดก็กลุ่มนีม้ปัีญหาทางสขุภาพน้อยกว่าและมพีฒันาการ

ดีกว่า 

3.2 วิธีการศึกษา

 งานวจิยันีใ้ช้ข้อมลูทตุยิภมูจิากการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรี 

(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ในปี พ.ศ.2558-2559 เพื่อ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะของเด็กและลักษณะที่ส�าคัญของ

ครัวเรือน เช่น ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน รูปแบบการอยู่อาศัย ผู้เลี้ยง

9 

 

3. กรอบแนวความคิดและวิธวีิจัย 
3.1. กรอบแนวคิด 

 ในการวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างไร 

งานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสําคัญกับผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนที่มีต่อสุขภาพและพัฒนาการของ

เด็ก จากรูป 1 จะเห็นได้ว่า เศรษฐานะของครัวเรือนซึ่งพิจารณาได้จากรายได้ ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน 

ตลอดจนระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแล้ว 

ยังส่งผลผ่านทางการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ (หรือทรัพยากรทางกายภาพ) เช่น อาหาร 

เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของเล่น และท่ีเป็นทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น เวลาที่พ่อ

แม่ (หรือผู้เลี้ยงดูหลัก) มีให้กับเด็ก การทํากิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ดังน้ัน ปัจจัยหลักที่สนใจ คือ การมีพ่อและ/หรือ

แม่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับเด็ก การมีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก และทรัพยากรที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 

เช่น การไดร้ับสารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลาย การมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อและ/หรือแม่  

รูป 1 ผลของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่มีตอ่สุขภาพและพัฒนาการเด็ก 

 
ที่มา ผู้วิจัย 

สุขภาพและ
พัฒนาการของ

เด็ก

ทรัพยากรทางกายภาพ
• อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งแวดล้อม
• การดูแลสําหรับเด็กเล็ก (daycare)
• ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือ

เศรษฐานะของครวัเรือน
• รายได้
• ความมั่งคั่ง
• การศึกษาของผู้เลี้ยงดู เวลา

• ผู้เลี้ยงดู?
• การทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก
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ด ูการท�ากิจกรรมกบัเดก็ ลักษณะทางสงัคมและประชากรอืน่ๆ รวมถงึทีต่ัง้

ของครัวเรือน

 ในท่ีน้ี สุขภาวะของเด็กหมายความรวมทั้งการวัดผลลัพธ์ทาง

สุขภาพที่เป็นรูปธรรมหรือตัวช้ีวัดเชิงวัตถุวิสัย (objective health  

measures) ประเมินจากภาวะทุพโภชนาการ และการทดสอบพัฒนาการ

ของเด็ก (ส�าหรับเด็กอายุ 36-59 เดือน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ภาวะทพุโภชนาการ เป็นการประเมนิตวัชีว้ดัในการวดัขนาด

ของร่างกายทั้งน�้าหนักและส่วนสูง (anthropometric characteristics) 

เปรียบเทียบกับอายุของเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 - น�้าหนักเทียบส่วนสูง (Weight-for-height) เป็นตัวชี้วัด

ภาวะโภชนาการในปัจจุบัน ใช้เพื่อคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงและระบุการ

เปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในระยะสั้น คะแนนน�้าหนักเทียบส่วนสูงที่

น้อยหมายถงึเด็กทีม่ร่ีางกายผอม (thinness) และอาจบอกถึงภาวะขาดสาร

อาหาร หรือ “wasting” ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดอาหารหรือความเจ็บ

ป่วยที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย ในทางกลับกัน เด็กที่มีคะแนนน�้าหนักเทียบ

ส่วนสูงที่มากหมายถึงเด็กที่อยู่ในภาวะอ้วน (obesity) 

 - ส่วนสูงเทียบอายุ (Height-for-age) เป็นตัวช้ีวัดการเจริญ

เติบโตที่สะสมในอดีตที่ผ่านมา ใช้เพื่อแสดงการได้รับโภชนาการที่ไม่ 

เหมาะสม และ/หรือการป่วยแบบเรื้อรังหรือป่วยบ่อย เป็นการวัดผลการ

เติบโตในระยะยาว คะแนนส่วนสูงเทียบอายุท่ีน้อยหมายถึงภาวะเตี้ย  

(shortness) และหากมีคะแนนที่ต�่ามากหมายถึง ภาวะแคระแกร็น  

(stunting) 

 - น�้าหนักเทียบอายุ (Weight-for-age) เป็นตัวชี้วัดที่มีทั้ง 

องค์ประกอบของน�้าหนักเทียบส่วนสูงและส่วนสูงเทียบอายุ ซึ่งสะท้อน

ปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้เพ่ือติดตามการเจริญเติบโต

และการเปลีย่นแปลงของการขาดแคลนอาหารในช่วงระยะเวลาหนึง่ๆ โดย
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คะแนนน�้าหนักเทียบอายุที่ต�่าหมายถึงภาวะน�้าหนักน้อยหรือเบา  

(lightness) และคะแนนที่ต�่ามากหมายถึงการมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์  

(underweight)

 ทั้งนี้ การประเมินภาวะทุพโภชนาการจะใช้คะแนน z-score2 ใน

การก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพของเด็กว่ามีการขาดสารอาหาร

หรือมีปัญหาสุขภาพในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบคะแนนของเด็กแต่ละ

คนกับกลุ่มประชากรอ้างอิงตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization: WHO)3 หากคะแนน z-score ต�่ากว่า -2 แสดงถึง

การมีภาวะทุพโภชนาการในด้านนั้น ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ

11 

 

 น้ําหนักเทียบอายุ (Weight-for-age) เป็นตัวชี้วัดที่มีทั้งองค์ประกอบของน้ําหนักเทียบส่วนสูง

และส่วนสูงเทียบอายุ ซึ่งสะท้อนปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้เพื่อติดตามการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของการขาดแคลนอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยคะแนน

น้ําหนักเทียบอายุที่ต่ําหมายถึงภาวะนํ้าหนักน้อยหรือเบา (lightness) และคะแนนที่ต่ํามาก

หมายถึงการมีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ (underweight) 

ทั้งน้ี การประเมินภาวะทุพโภชนาการจะใช้คะแนน z-score2 ในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพของ

เด็กว่ามีการขาดสารอาหารหรือมีปัญหาสุขภาพในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบคะแนนของเด็กแต่ละคนกับกลุ่ม

ประชากรอ้างอิงตามมาตรฐานของ WHO3 หากคะแนน z-score ต่ํากว่า -2 แสดงถึงการมีภาวะทุพโภชนาการ

ในด้านน้ัน ดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใช้ ภาวะทุพโภชนาการ 

Weight-for-height z-score (WHZ) WHZ < -2 ภาวะผอม (Wasted) 

Height-for-age z-score (HAZ) HAZ < -2 ภาวะแคระแกร็น (Stunted) 

Weight-for-age z-score (WAZ) WAZ < -2 ภาวะน้ําหนักน้อย (Underweight) 

 

ที่มา ผู้วิจัย 

2. พัฒนาการของเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดอืน) ประกอบด้วย  

                                           
2 การคํานวณคะแนน z-score ใช้สูตร  � � ������� = �������

����
  เมื่อ ��� คือ คะแนนสัดส่วนของร่างกายของเด็กคนท่ี i , ���  คือ ค่ามัธยฐาน 

(median) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง, และ����  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วน
ร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง 
 
3 ในการคํานวณคะแนน z-score ของ WHO ประชากรกลุ่มอ้างอิงคือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีท่ีมีสุขภาพดีและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเด็กกลุ่มน้ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ และมาจากหลายทวีป ทั้งน้ี หากใช้ z-score ที่มีเด็กไทยเป็นประชากรกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผลการศึกษา
โดยรวมไม่ต่างกันมากนัก  

ที่มา ผู้วิจัย

 2. พัฒนาการของเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดือน) ประกอบ

ด้วย 

2 การค�านวณคะแนน z-score ใช้สูตร 
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 น้ําหนักเทียบอายุ (Weight-for-age) เป็นตัวชี้วัดที่มีทั้งองค์ประกอบของน้ําหนักเทียบส่วนสูง

และส่วนสูงเทียบอายุ ซึ่งสะท้อนปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้เพื่อติดตามการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของการขาดแคลนอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยคะแนน

น้ําหนักเทียบอายุที่ต่ําหมายถึงภาวะนํ้าหนักน้อยหรือเบา (lightness) และคะแนนที่ต่ํามาก

หมายถึงการมีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ (underweight) 

ทั้งน้ี การประเมินภาวะทุพโภชนาการจะใช้คะแนน z-score2 ในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพของ

เด็กว่ามีการขาดสารอาหารหรือมีปัญหาสุขภาพในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบคะแนนของเด็กแต่ละคนกับกลุ่ม

ประชากรอ้างอิงตามมาตรฐานของ WHO3 หากคะแนน z-score ต่ํากว่า -2 แสดงถึงการมีภาวะทุพโภชนาการ

ในด้านน้ัน ดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใช้ ภาวะทุพโภชนาการ 

Weight-for-height z-score (WHZ) WHZ < -2 ภาวะผอม (Wasted) 

Height-for-age z-score (HAZ) HAZ < -2 ภาวะแคระแกร็น (Stunted) 

Weight-for-age z-score (WAZ) WAZ < -2 ภาวะน้ําหนักน้อย (Underweight) 

 

ที่มา ผู้วิจัย 

2. พัฒนาการของเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดอืน) ประกอบด้วย  

                                           
2 การคํานวณคะแนน z-score ใช้สูตร  � � ������� = �������

����
  เมื่อ ��� คือ คะแนนสัดส่วนของร่างกายของเด็กคนท่ี i , ���  คือ ค่ามัธยฐาน 

(median) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง, และ����  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วน
ร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง 
 
3 ในการคํานวณคะแนน z-score ของ WHO ประชากรกลุ่มอ้างอิงคือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีท่ีมีสุขภาพดีและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเด็กกลุ่มน้ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ และมาจากหลายทวีป ทั้งน้ี หากใช้ z-score ที่มีเด็กไทยเป็นประชากรกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผลการศึกษา
โดยรวมไม่ต่างกันมากนัก  

 เมื่อ 
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 น้ําหนักเทียบอายุ (Weight-for-age) เป็นตัวชี้วัดที่มีทั้งองค์ประกอบของน้ําหนักเทียบส่วนสูง

และส่วนสูงเทียบอายุ ซึ่งสะท้อนปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้เพื่อติดตามการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของการขาดแคลนอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยคะแนน

น้ําหนักเทียบอายุที่ต่ําหมายถึงภาวะนํ้าหนักน้อยหรือเบา (lightness) และคะแนนที่ต่ํามาก

หมายถึงการมีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ (underweight) 

ทั้งนี้ การประเมินภาวะทุพโภชนาการจะใช้คะแนน z-score2 ในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพของ

เด็กว่ามีการขาดสารอาหารหรือมีปัญหาสุขภาพในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบคะแนนของเด็กแต่ละคนกับกลุ่ม

ประชากรอ้างอิงตามมาตรฐานของ WHO3 หากคะแนน z-score ต่ํากว่า -2 แสดงถึงการมีภาวะทุพโภชนาการ

ในด้านน้ัน ดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใช้ ภาวะทุพโภชนาการ 

Weight-for-height z-score (WHZ) WHZ < -2 ภาวะผอม (Wasted) 

Height-for-age z-score (HAZ) HAZ < -2 ภาวะแคระแกร็น (Stunted) 

Weight-for-age z-score (WAZ) WAZ < -2 ภาวะน้ําหนักน้อย (Underweight) 

 

ที่มา ผู้วิจัย 

2. พัฒนาการของเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดอืน) ประกอบด้วย  

                                           
2 การคํานวณคะแนน z-score ใช้สูตร  � � ������� = �������

����
  เมื่อ ��� คือ คะแนนสัดส่วนของร่างกายของเด็กคนท่ี i , ���  คือ ค่ามัธยฐาน 

(median) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง, และ����  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วน
ร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง 
 
3 ในการคํานวณคะแนน z-score ของ WHO ประชากรกลุ่มอ้างอิงคือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีท่ีมีสุขภาพดีและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเด็กกลุ่มน้ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ และมาจากหลายทวีป ทั้งน้ี หากใช้ z-score ที่มีเด็กไทยเป็นประชากรกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผลการศึกษา
โดยรวมไม่ต่างกันมากนัก  

 คือ คะแนนสัดส่วนของร่างกายของเด็กคนที่ 
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 น้ําหนักเทียบอายุ (Weight-for-age) เป็นตัวชี้วัดที่มีทั้งองค์ประกอบของน้ําหนักเทียบส่วนสูง

และส่วนสูงเทียบอายุ ซึ่งสะท้อนปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้เพื่อติดตามการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของการขาดแคลนอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยคะแนน

น้ําหนักเทียบอายุที่ต่ําหมายถึงภาวะนํ้าหนักน้อยหรือเบา (lightness) และคะแนนที่ต่ํามาก

หมายถึงการมีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ (underweight) 

ทั้งนี้ การประเมินภาวะทุพโภชนาการจะใช้คะแนน z-score2 ในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพของ

เด็กว่ามีการขาดสารอาหารหรือมีปัญหาสุขภาพในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบคะแนนของเด็กแต่ละคนกับกลุ่ม

ประชากรอ้างอิงตามมาตรฐานของ WHO3 หากคะแนน z-score ต่ํากว่า -2 แสดงถึงการมีภาวะทุพโภชนาการ

ในด้านน้ัน ดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใช้ ภาวะทุพโภชนาการ 

Weight-for-height z-score (WHZ) WHZ < -2 ภาวะผอม (Wasted) 

Height-for-age z-score (HAZ) HAZ < -2 ภาวะแคระแกร็น (Stunted) 

Weight-for-age z-score (WAZ) WAZ < -2 ภาวะน้ําหนักน้อย (Underweight) 

 

ที่มา ผู้วิจัย 

2. พัฒนาการของเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดอืน) ประกอบด้วย  

                                           
2 การคํานวณคะแนน z-score ใช้สูตร  � � ������� = �������

����
  เมื่อ ��� คือ คะแนนสัดส่วนของร่างกายของเด็กคนท่ี i , ���  คือ ค่ามัธยฐาน 

(median) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง, และ����  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วน
ร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง 
 
3 ในการคํานวณคะแนน z-score ของ WHO ประชากรกลุ่มอ้างอิงคือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีท่ีมีสุขภาพดีและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเด็กกลุ่มน้ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ และมาจากหลายทวีป ทั้งน้ี หากใช้ z-score ที่มีเด็กไทยเป็นประชากรกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผลการศึกษา
โดยรวมไม่ต่างกันมากนัก  

 คือ ค่ามัธยฐาน (median) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง, และ 
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 น้ําหนักเทียบอายุ (Weight-for-age) เป็นตัวชี้วัดที่มีทั้งองค์ประกอบของน้ําหนักเทียบส่วนสูง

และส่วนสูงเทียบอายุ ซึ่งสะท้อนปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้เพื่อติดตามการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของการขาดแคลนอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยคะแนน

น้ําหนักเทียบอายุที่ต่ําหมายถึงภาวะนํ้าหนักน้อยหรือเบา (lightness) และคะแนนที่ต่ํามาก

หมายถึงการมีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ (underweight) 

ทั้งนี้ การประเมินภาวะทุพโภชนาการจะใช้คะแนน z-score2 ในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพของ

เด็กว่ามีการขาดสารอาหารหรือมีปัญหาสุขภาพในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบคะแนนของเด็กแต่ละคนกับกลุ่ม

ประชากรอ้างอิงตามมาตรฐานของ WHO3 หากคะแนน z-score ต่ํากว่า -2 แสดงถึงการมีภาวะทุพโภชนาการ

ในด้านน้ัน ดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่ใช้ ภาวะทุพโภชนาการ 

Weight-for-height z-score (WHZ) WHZ < -2 ภาวะผอม (Wasted) 

Height-for-age z-score (HAZ) HAZ < -2 ภาวะแคระแกร็น (Stunted) 

Weight-for-age z-score (WAZ) WAZ < -2 ภาวะน้ําหนักน้อย (Underweight) 

 

ที่มา ผู้วิจัย 

2. พัฒนาการของเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดอืน) ประกอบด้วย  

                                           
2 การคํานวณคะแนน z-score ใช้สูตร  � � ������� = �������

����
  เมื่อ ��� คือ คะแนนสัดส่วนของร่างกายของเด็กคนท่ี i , ���  คือ ค่ามัธยฐาน 

(median) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง, และ����  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วน
ร่างกายของประชากรกลุ่มอ้างอิง 
 
3 ในการคํานวณคะแนน z-score ของ WHO ประชากรกลุ่มอ้างอิงคือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีท่ีมีสุขภาพดีและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเด็กกลุ่มน้ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ และมาจากหลายทวีป ทั้งน้ี หากใช้ z-score ที่มีเด็กไทยเป็นประชากรกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผลการศึกษา
โดยรวมไม่ต่างกันมากนัก  

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนตัวชี้วัดส่วนร่างกายของประชากรกลุ่ม

อ้างอิง
3 ในการค�านวณคะแนน z-score ของ WHO ประชากรกลุ่มอ้างอิงคือเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีที่มีสุขภาพ

ดีและได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเด็กกลุ่มน้ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และมาจาก

หลายทวีป ทั้งนี้ หากใช้ z-score ที่มีเด็กไทยเป็นประชากรกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผลการศึกษาโดยรวมไม่

ต่างกันมากนัก 
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  (1) พัฒนาการทางสตปัิญญา ได้แก่ ความสามารถในการบอก/

เรยีกชือ่ตวัอกัษรได้อย่างน้อย 10 ตวั ความสามารถในการอ่านค�าง่ายๆ ได้

อย่างน้อย 4 ค�า และการรู้จักและบอกตัวเลข 1-10 ได้ 

  (2) พัฒนาการด้านกายภาพ ได้แก่ การที่เด็กสามารถหยิบ

สิ่งของเล็กขึ้นจากพื้นด้วยนิ้ว 2 นิ้วได้ 

  (3) พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ได้แก่ ความสามารถใน

การเข้ากบัคนอืน่ได้ด ีไม่มกีารกดั เตะ หรอืทบุตคีนอืน่ และไม่มอีาการสมาธิ

สั้นหรือมีความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน

 ในการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างสขุภาวะของเดก็และปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรของครัวเรือน ผู้วิจัยใช้สมการถดถอย

แบบลอจิสติก (Logistic Regression) ซึ่งเขียนได้ตามสมการดังนี้ 

 โดยตัวแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมื่อเด็กมีภาวะ

ทุพโภชนาการตามที่ได้อธิบายข้างต้น (หรือมีพัฒนาการตามเกณฑ์) และ

มีค่าเท่ากับศูนย์ในกรณีอื่น ส�าหรับตัวแปรอธิบายหลัก ได้แก่ ระดับความ

มั่งคั่งของครัวเรือน การมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก การศึกษาของพ่อแม่ ส่วน

ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อายุ เพศ น�้าหนักแรกเกิด อายุของผู้ดูแลหลัก อายุ

และเพศของหวัหน้าครวัเรอืน จ�านวนเดก็และจ�านวนผูใ้หญ่ในครัวเรือน และ

ที่ตั้งของครัวเรือน (ใน/นอกเขตเทศบาล ภาค)

12 

 

(1) พัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่ ความสามารถในการบอก/เรียกชื่อตัวอักษรไดอ้ย่างน้อย 10 ตัว 

ความสามารถในการอ่านคําง่าย ๆ ไดอ้ย่างน้อย 4 คํา และการรู้จักและบอกตัวเลข 1-10 ได้  

(2) พัฒนาการด้านกายภาพ ได้แก่ การท่ีเดก็สามารถหยิบสิ่งของเล็กข้ึนจากพื้นด้วยนิ้ว 2 นิ้วได้  

(3) พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ได้แก่ ความสามารถในการเข้ากับคนอื่นไดด้ ีไม่มกีารกัด เตะ หรือ

ทุบตีคนอื่น และไมม่อีาการสมาธิสั้นหรอืมคีวามสนใจสิ่งใดส่ิงหนึ่งได้ไมน่าน 

 ในการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะของเดก็และปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรของ

ครัวเรือน ผู้วิจัยใชส้มการถดถอยแบบลอจิสติก (Logistic Regression) ซึ่งเขียนไดต้ามสมการดังน้ี  
Pr�� � �� � �� � ��� � ��������� � ���������� � ���������� � ������������������� � � 

 

 โดยตัวแปรตามเป็นตัวแปรหุน่ ซึ่งจะมีค่าเทา่กับหนึ่งเมื่อเด็กมีภาวะทุพโภชนาการตามที่ไดอ้ธิบายข้างต้น 

(หรือมีพัฒนาการตามเกณฑ์) และมีค่าเท่ากับศูนย์ในกรณอีื่น  สําหรับตัวแปรอธิบายหลัก ได้แก่ ระดับความมั่งคั่ง

ของครัวเรือน การมีแม่เป็นผูดู้แลหลัก การศึกษาของพ่อแม่ ส่วนตัวแปรควบคุม ไดแ้ก่ อายุ เพศ นํ้าหนักแรกเกิด 

อายุของผู้ดแูลหลัก อายุและเพศของหัวหน้าครัวเรือน จํานวนเด็กและจํานวนผู้ใหญใ่นครัวเรือน และทีต่ั้งของ

ครัวเรือน (ใน/นอกเขตเทศบาล ภาค) 

4. ผลการศกึษา 

4.1. สถิติเชิงพรรณนา 

4.1.1. ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากข้อมูลสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรี จํานวนเด็กในกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 12,250 คน (ดูตาราง 2 

ประกอบ) โดยแบ่งเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 3 ปี (0-35 เดือน) จํานวน 6721 คน และกลุ่มอายุ 3 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 5 ปี 

(36-59 เดือน) จํานวน 5529 คน ในกลุ่มตัวอย่างนี้มีสัดส่วนของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ

ร้อยละ 52 เป็นเด็กผู้ชาย และเด็กในกลุ่มตัวอย่างนี้มีน้ําหนักแรกเกิดเฉลี่ย 3 กิโลกรัม 
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4. ผลการศึกษา
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4.1 สถิติเชิงพรรณนา

 4.1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 จากข้อมูลส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี จ�านวนเด็กในกลุ่ม

ตัวอย่างมีทั้งหมด 12,250 คน (ดูตารางที่ 2 ประกอบ) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

อายุไม่เกิน 3 ปี (0-35 เดือน) จ�านวน 6,721 คน และกลุ่มอายุ 3 ปีขึ้นไป

แต่ไม่เกิน 5 ปี (36-59 เดือน) จ�านวน 5,529 คน ในกลุ่มตัวอย่างนี้มีสัดส่วน

ของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 52 เป็นเด็ก

ผู้ชาย และเด็กในกลุ่มตัวอย่างนี้มีน�้าหนักแรกเกิดเฉลี่ย 3 กิโลกรัม

 การส�ารวจนี้ได้มีระบุผู้ดูแลเด็กในครัวเรือน ท�าให้ทราบลักษณะ 

พื้นฐานของผู้ที่ดูแลเด็ก โดยประมาณร้อยละ 80 ของเด็กในกลุ่มตัวอย่าง

รวมมีแม่เป็นผู้ดูแล แต่ในกลุ่มเด็กอายุ 36-59 เดือน มีแม่เป็นผู้ดูแลร้อยละ 

75 นอกจากนี้ ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างรวม ร้อยละ 17 ของเด็กมีผู้ดูแลเป็น

หัวหน้าครัวเรือน และร้อยละ 37 มีผู้ดูแลเป็นคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 
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ส�าหรับรูปแบบการอยู่อาศัย ร้อยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีทั้งพ่อ

และแม่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน มีเพียงร้อยละ 2 ที่แม่ไม่ได้อยู่ใน 

ครัวเรือน (แต่พ่ออยู่) ร้อยละ 16 ไม่ได้มีพ่ออยู่ในครัวเรือน (แต่แม่อยู่) และ 

ร้อยละ 18 ของเดก็ไม่มทีัง้พ่อและแม่อาศัยอยูใ่นครวัเรอืน เมือ่พจิารณาแยก

กลุ่มอายุเด็ก จะเห็นว่า ในกลุ่มเด็กที่มีอายุมากกว่ามีสัดส่วนของเด็กที่ไม่มี

ทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ในครัวเรือนมากกว่า (ร้อยละ 21) เมื่อเปรียบเทียบ

กับเด็กที่อายุน้อยกว่า (ร้อยละ 17)

  ระดับการศึกษาของพ่อและแม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

45) แม่มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือประถมศึกษา 

และสูงกว่ามัธยมศึกษา ส�าหรับระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อ ร้อยละ 35 

ของกลุม่ตวัอย่างไม่มข้ีอมลูระดบัการศกึษาของพ่อเนือ่งจากพ่อไม่ได้อาศยั

อยู่ในครัวเรือน4 ส่วนในกลุ่มที่มีข้อมูล ร้อยละ 35 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

(หรอืร้อยละ 51 ของกลุ่มตวัอย่างทีม่พ่ีออาศยัอยูใ่นครวัเรอืน) มพ่ีอทีม่กีาร

ศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือระดับประถมศึกษา และ 

สูงกว่ามัธยมศึกษา ตามล�าดับ

   

4 รวมกลุ่มที่แม่อาศัยในครัวเรือนและแม่ไม่ได้อาศัยในครัวเรือน
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

14 

 

ตาราง 2 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร 
ทั้งหมด อายุ 0-35 เดือน   อายุ 36-59 เดือน

จํานวน ค่าเฉลี่ย จํานวน ค่าเฉลี่ย   จํานวน ค่าเฉลี่ย
ลักษณะของเด็ก       

อายุ (เดือน) 12250 30.19 6721 18.347 5529 47.302
เพศชาย 12250 0.52 6721 0.532 5529 0.508
นํ้าหนักแรกเกิด (กก.) 11886 3.03 6571 3.012 5315 3.045

ลักษณะของผู้ดูแลหลัก 
อายุ (ปี) 12250 34.51 6721 33.211 5529 36.381
แม่เป็นผู้ดูแลหลัก 12250 0.79 6721 0.809 5529 0.751
ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน 

หัวหน้าครัวเรือน 12250 0.17 6721 0.153 5529 0.198
คู่สมรส 12250 0.37 6721 0.357 5529 0.380

ลักษณะการอยู่อาศัย 
ทั้งพ่อและแม่อยู่ในครัวเรือนน้ี 12111 0.63 6655 0.655 5456 0.599
แม่ไมไ่ด้อยู่ในครัวเรือนน้ี 12111 0.02 6655 0.019 5456 0.034
พ่อไม่ได้อยู่ในครัวเรือนน้ี 12111 0.16 6655 0.161 5456 0.156
ทั้งพ่อและแม่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนน้ี 12111 0.18 6655 0.165 5456 0.212

การศึกษาของแม ่
ไม่ได้รับการศึกษา 12250 0.05 6721 0.052 5529 0.043
ประถมศึกษา 12250 0.29 6721 0.259 5529 0.333
มัธยมศึกษา 12250 0.45 6721 0.479 5529 0.419
สูงกว่ามัธยมศกึษา 12250 0.21 6721 0.210 5529 0.206

การศึกษาของพ่อ 
ไม่ได้รับการศึกษา 12250 0.03 6721 0.029 5529 0.020
ประถมศึกษา 12250 0.16 6721 0.153 5529 0.175
มัธยมศึกษา 12250 0.32 6721 0.337 5529 0.299
สูงกว่ามัธยมศกึษา 12250 0.14 6721 0.149 5529 0.130
พ่อไม่ได้อยู่ในครัวเรือนน้ี 12250 0.35 6721 0.332 5529 0.376

 

ที่มา ผู้วิจัย ที่มา ผู้วิจัย

 4.1.2 รูปแบบการอยู่อาศัยและผู้ดูแลหลัก

 นอกเหนอืไปจากระดบัความมัง่คัง่ของครัวเรือนแล้ว ในงานวจิยันี้ 

ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์ผลกระทบของรูปแบบการอยู่อาศัยของเด็กกับพ่อ
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แม่และการมแีม่เป็นผูด้แูลหลักทีม่ต่ีอสขุภาวะและพฒันาการของเดก็ในช่วง

ปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน เด็กไทยจ�านวนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ

และ/หรือแม่ ซึ่งหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้ย่อมมีผู้อื่นที่ไม่ใช่แม่เป็นผู้เลี้ยงดู

หลัก จากตารางที ่3 จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของเด็กทีม่ทีัง้พอ่และแม่อาศยัอยู่

ในครวัเรอืนเดยีวกนัจะเพิม่สงูขึน้ตามระดบัความมัง่คัง่ของครวัเรอืน ในทาง

ตรงกันข้าม สัดส่วนของเด็กที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

เดียวกันกับเด็กจะแปรผกผันกับระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นว่า ในครัวเรือนที่ยากจนกว่า พ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรด้วย

ตนเองได้ ทั้งนี้ อาจอธิบายได้จากการไปท�างานต่างถิ่นของพ่อแม่ หรือการ

ที่พ่อแม่ท�างานในเมืองใหญ่และส่งบุตรไปอยู่กับปู่ย่า/ตายายในภูมิล�าเนา

เดิมของตนเอง

 เม่ือพิจารณาสัดส่วนของเด็กที่มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักโดยแบ่งตาม

ระดับความมั่งคั่งของจะเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคือ สัดส่วนของ

เดก็ท่ีมีแม่เป็นผูดู้แลหลักจะแปรผนัตามระดบัความมัง่คัง่ของครัวเรือน โดย

กว่าร้อยละ 90 ของเดก็ทีอ่าศยัในครวัเรอืนทีม่รีะดบัความมัง่คัง่ในควนิไทล์

ที่ 5 (รวยที่สุด) มีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก ขณะที่ร้อยละ 64 ของเด็กที่อาศัยใน

ครวัเรอืนทีมี่ระดับความมัง่คัง่ในควินไทล์ที ่1 (ยากจนทีส่ดุ) มแีม่เป็นผูด้แูล

หลัก และเมื่อพิจารณาในกลุ่มเด็กอายุ 36-59 เดือน ที่อาศัยในครัวเรือนที่

ยากจนที่สุด มีเพียงร้อยละ 60 ที่มีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนของเด็กที่มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักโดย

แบ่งตามกลุ่มอายุเด็กและตามภาค จะเห็นได้ว่า เด็กที่มีอายุน้อยกว่ามี 

แนวโน้มท่ีจะมีแม่เป็นผูด้แูลหลักมากกว่าเดก็ทีอ่ายมุากกว่า และภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนของเด็กที่มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักมีสัดส่วน

น้อยที่สุด (ร้อยละ 64) รองลงมาคือภาคเหนือ (ร้อยละ 75) ขณะที่

กรุงเทพมหานครและภาคใต้มีสัดส่วนของเด็กที่มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักมี

สัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 90 และ ร้อยละ 88 ตามล�าดับ) 
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ตารางที ่3 การอาศัยในครวัเรอืนเดยีวกับพ่อแม่และการมีแม่เป็นผูด้แูลหลกั

16 

 

ตาราง 3 การอาศัยในครัวเรือนเดียวกับพอ่แม่และการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก 
 

ตัวแปร ยากจนมาก ยากจน ปานกลาง ร่ํารวย ร่ํารวยมาก
สัดส่วนของเด็กที่อาศัยในครัวเรอืนเดียวกับพ่อแม่ (รอ้ยละ)       

ท้ังพอ่และแมอ่ยู่ในครวัเรือนนี้ 0.516 0.557 0.658 0.698 0.762 
เฉพาะแม่ไม่ได้อยู่ในครวัเรอืนน้ี 0.029 0.018 0.018 0.036 0.020 
เฉพาะพ่อไม่ได้อยู่ในครวัเรือนนี ้ 0.130 0.188 0.155 0.167 0.149 
ท้ังพอ่และแมไ่ม่ได้อยู่ในครัวเรอืนน้ี 0.325 0.237 0.168 0.098 0.068 

สัดส่วนของเด็กที่มีแม่เป็นผูดู้แลหลัก (แบ่งตามกลุ่มอายุ) 
 

ท้ังหมด 0.640 0.739 0.804 0.863 0.909 
อาย ุ0-35 เดือน 0.676 0.777 0.805 0.901 0.895 
อาย ุ36-59 เดือน 0.599 0.679 0.803 0.805 0.927 

สัดส่วนของเด็กที่มีแม่เป็นผูดู้แลหลัก (แบ่งตามภาค) 
 

กรุงเทพมหานคร 0.755 0.809 0.946 0.891 0.912 
กลาง 0.757 0.788 0.849 0.916 0.913 
เหนือ 0.646 0.709 0.731 0.861 0.965 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.565 0.653 0.709 0.668 0.833 
ใต ้ 0.905 0.880 0.858 0.903 0.881 

 

ที่มา ผูว้จิัย 

 

4.1.3. สุขภาพเด็กวัดจากข้อมูลขนาดของร่างกาย  

 ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดขนาดของร่างกายเด็กโดยแบ่งตามกลุ่มอายุ และสัดส่วนของเด็กที่มี

ภาวะทุพโภชนาการโดยวัดจาก Z-score โดยกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวชี้วัดมีจํานวนไม่เท่ากันเนื่องจากผู้วิจัยได้ตัด

ข้อมูลที่คาดว่าจะมีความคลาดเคลื่อนในการวัด (measurement errors) ตามเกณฑ์ของ WHO ที่แนะนําให้ตัดค่า 

ที่มา ผู้วิจัย

 4.1.3 สุขภาพเด็กวัดจากข้อมูลขนาดของร่างกาย 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดขนาดของร่างกายเด็กโดย

แบ่งตามกลุ่มอายุ และสัดส่วนของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการโดยวัดจาก  

z-score ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวชี้วัดมีจ�านวนไม่เท่ากันเน่ืองจากผู้

วิจัยได้ตัดข้อมูลที่คาดว่าจะมีความคลาดเคลื่อนในการวัด (measurement  

errors) ตามเกณฑ์ของ WHO ที่แนะน�าให้ตัดค่า z-score ต�่ากว่า -5 และ

ค่าที่สูงกว่า 5 ท�าให้โดยเฉลี่ยพบว่า มีเด็กร้อยละ 10 ที่มีส่วนสูงเทียบอายุ

ต�่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 5 มีน�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ และร้อยละ 7 มี

น�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ 
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ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดขนาดร่างกาย (Anthropometric Measures)

18 

 

ตาราง 4 ตวัช้ีวัดขนาดร่างกาย (Anthropometric Measures) 
 

ตัวแปร 
ทั้งหมด  อาย ุ0-35 เดือน   อาย ุ36-59 เดือน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย  จํานวน ค่าเฉลี่ย  จํานวน ค่าเฉลี่ย 
เปอร์เซนไทลน์้ําหนักเทียบส่วนสูง  11233 45.45  6140 45.17   5093 45.84 
เปอร์เซนไทลน์้ําหนักเทียบอาย ุ 11349 39.64 6247 39.09 5102 40.44 
เปอร์เซนไทลส์่วนสูงเทยีบอายุ 11240 41.21 6147 40.92 5093 41.62 
Weight-for-height Z-score 11094 0.07 6077 0.06 5017 0.08 
Weight-for-age Z-score 11307 -0.21 6229 -0.22 5078 -0.20 
Height-for-age Z-score 11092 -0.50 6034 -0.50 5058 -0.50 
BMI Z-score 11060 0.11 6057 0.10 5003 0.13 
Stunted (HAZ < -2) 11092 0.10 6034 0.11 5058 0.09 
Wasted (WHZ < -2) 11094 0.05 6077 0.06 5017 0.04 
Underweight (WAZ < -2) 11307 0.07 6229 0.07 5078 0.06 
Underweight (WAZ > 2) 11094 0.08  6077 0.07   5017 0.10 
 

ที่มา ผูว้จิัย 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความม่ังคั่งของครัวเรือนและสุขภาพของเด็กดังแสดงในตาราง 5 จะ

เห็นได้ว่า คะแนน z-score เพ่ิมขึ้นตามระดับความมั่งค่ังของครัวเรือน โดยทั้งคะแนนส่วนสูงเทียบอายุและคะแนน

น้ําหนักเทียบอายุมีขนาดติดลบที่น้อยลงเมื่อระดับความม่ังคั่งของครัวเรือนเพิ่มข้ึน สําหรับคะแนนนํ้าหนักเทียบ

ส่วนสูง จะเห็นว่า ครัวเรือนที่มีความม่ังคั่งในกลุ่มที่ 1-2 (ยากจนมากถึงยากจน) มีคะแนนท่ีเป็นลบ แต่สําหรับ

ครัวเรือนท่ีมีความม่ังค่ังอยู่ในกลุ่มที่ 3-5 (ปานกลางถึงรวยมาก) กลับมีคะแนนน้ําหนักเทียบส่วนสูงที่เป็นบวก 

เมื่อใช้เกณฑ์ z-score ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการในเด็กพบว่า โดยทั่วไป กลุ่มเด็กที่อยู่ใน

ครัวเรือนท่ีมีระดับความมั่งค่ังน้อยกว่ามีแนวโน้มที่มีส่วนสูงเทียบอายุต่ํากว่าเกณฑ์ (stunted) น้ําหนักเทียบอายุต่ํา

กว่าเกณฑ์ (underweight) และนํ้าหนักเทียบส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์ (wasted) มากกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มี

ที่มา ผู้วิจัย

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความม่ังคั่งของครัวเรือนและ

สุขภาพของเด็กดังแสดงในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า คะแนน z-score เพิ่ม

ขึน้ตามระดับความมัง่คัง่ของครวัเรอืน โดยทัง้คะแนนส่วนสงูเทยีบอายแุละ

คะแนนน�้าหนักเทียบอายุมีขนาดติดลบที่น้อยลงเมื่อระดับความม่ังค่ังของ

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส�าหรับคะแนนน�้าหนักเทียบส่วนสูง จะเห็นว่า ครัวเรือน

ที่มีความมั่งคั่งในกลุ่มที่ 1-2 (ยากจนมากถึงยากจน) มีคะแนนเป็นลบ แต่

ส�าหรับครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งอยู่ในกลุ่มที่ 3-5 (ปานกลางถึงรวยมาก) 

กลับมีคะแนนน�้าหนักเทียบส่วนสูงที่เป็นบวก

 เมื่อใช้เกณฑ์ z-score ในการประเมินภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

พบว่า โดยทั่วไป กลุ่มเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีระดับความมั่งคั่งน้อยกว่ามี

แนวโน้มทีม่ส่ีวนสงูเทยีบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์ (stunted) น�า้หนกัเทยีบอายตุ�า่

กว่าเกณฑ์ (underweight) และน�า้หนกัเทยีบส่วนสงูต�า่กว่าเกณฑ์ (wasted) 

มากกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีระดับความมั่งคั่งมากกว่า ในทางตรงกัน
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ข้าม เดก็ทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีม่รีะดบัความมัง่คัง่มากกว่า มแีนวโน้มทีจ่ะมนี�า้

หนักเทียบอายุเกินเกณฑ์ (overweight) (ดูรูปที่ 2)

ตารางที่ 5 คะแนน z-score ประเภทต่างๆ แบ่งตามระดับความมั่งคั่งของ

ครัวเรือน

19 

 

ระดับความมั่งคั่งมากกว่า ในทางตรงกันข้าม เด็กท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีมีระดับความมั่งคั่งมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมี

น้ําหนักเทียบอายุเกินเกณฑ์ (overweight) (ดูรูป 2) 

ตาราง 5 คะแนน z-scores ประเภทต่าง ๆ แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรอืน 
 

Wealth 
Quintile 

HAZ WAZ WHZ BMI z-score
N mean N mean N mean N mean

ยากจนมาก 2647 -0.88 2705 -0.61 2666 -0.18 2659 -0.09
ยากจน 2418 -0.70 2457 -0.40 2424 -0.04 2414 0.03
ปานกลาง 2304 -0.63 2346 -0.29 2301 0.04 2291 0.10
ร่ํารวย 2250 -0.50 2294 -0.12 2242 0.19 2236 0.23
ร่ํารวยมาก 1473 -0.48 1505 -0.05 1461 0.26 1460 0.29

รวม 11092 -0.50 11307 -0.21 11094 0.07 11060 0.11
 
ที่มา ผูว้จิัย 
 
รูป 2 สัดส่วนของเด็กทีม่ีภาวะทุพโภชนาการเมื่อแบ่งตามกลุ่มความมั่งคัง่ของครัวเรือน 

 
ที่มา ผู้วิจัย 
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ที่มา ผู้วิจัย

รปูท่ี 2 สดัส่วนของเดก็ทีม่ภีาวะทพุโภชนาการเมือ่แบ่งตามกลุม่ความมัง่คัง่

ของครัวเรือน

 

19 

 

ระดับความม่ังคั่งมากกว่า ในทางตรงกันข้าม เด็กท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีมีระดับความมั่งคั่งมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมี

น้ําหนักเทียบอายุเกินเกณฑ์ (overweight) (ดูรูป 2) 

ตาราง 5 คะแนน z-scores ประเภทต่าง ๆ แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรอืน 
 

Wealth 
Quintile 

HAZ WAZ WHZ BMI z-score
N mean N mean N mean N mean

ยากจนมาก 2647 -0.88 2705 -0.61 2666 -0.18 2659 -0.09
ยากจน 2418 -0.70 2457 -0.40 2424 -0.04 2414 0.03
ปานกลาง 2304 -0.63 2346 -0.29 2301 0.04 2291 0.10
ร่ํารวย 2250 -0.50 2294 -0.12 2242 0.19 2236 0.23
ร่ํารวยมาก 1473 -0.48 1505 -0.05 1461 0.26 1460 0.29

รวม 11092 -0.50 11307 -0.21 11094 0.07 11060 0.11
 
ที่มา ผูว้จิัย 
 
รูป 2 สัดส่วนของเด็กทีม่ีภาวะทุพโภชนาการเมื่อแบ่งตามกลุ่มความมั่งคัง่ของครัวเรือน 

 
ที่มา ผู้วิจัย 
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 4.1.4 การรับประทานอาหาร (ส�าหรับเด็กอายุ 0-35 เดือน) 

 ในกลุม่เดก็อาย ุ0-35 เดือน การส�ารวจน้ีได้สอบถามการรับประทาน

อาหารของเด็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับความมั่งคั่ง

จะพบว่า จ�านวนคร้ังทีเ่ดก็ดืม่นมสดทีเ่ป็นนมกล่อง นม UHT ไม่ได้แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม แต่เด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่มั่งค่ังมากกว่ามีจ�านวนครั้งที่ 

ดืม่นมผสมส�าหรบัทารกมากกว่า ในทางตรงกันข้าม เดก็ทีอ่าศยัในครัวเรือน

ที่มั่งคั่งน้อยกว่ามีการกินนมแม่ (เคยกินและยังกินนมแม่อยู่) มากกว่าเด็ก

ทีอ่าศยัในครวัเรอืนทีม่ัง่คัง่มากกว่า ซึง่อาจเป็นไปได้ว่า ในครัวเรือนทีม่ัง่คัง่

มากกว่า แม่ไม่สามารถให้นมแม่ได้เนื่องจากลักษณะงาน ตลอดจนผู้เลี้ยง

ดูมีทางเลือกอื่น เช่น สามารถให้นมผสมส�าหรับเด็กได้มากกว่า 

 ส�าหรับการรับประทานอาหารอื่นๆ สัดส่วนของเด็กในครัวเรือนที่

มีความมั่งคั่งมากกว่าได้รับอาหารเสริม อาหารที่มีแคลเซียมสูงกว่า (เช่น 

โยเกิร์ต เนยแข็ง) เนือ้ปลา ผกัสเีหลืองและผกัประเภทหวัมากกว่าครวัเรอืน

ที่มีความมั่งคั่งน้อยกว่า ส่วนอาหารประเภทอื่นไม่มีความแตกต่างกันมาก

นัก (ดูตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 การดื่มนมและการได้รับสารอาหาร
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ตาราง 6 การดื่มนมและการได้รับสารอาหาร 
 

ตัวแปร ยากจนมาก ยากจน ปานกลาง ร่ํารวย ร่ํารวยมาก
จํานวนคร้ังท่ืดื่มนม (ต่อวัน) 

นม เช่น นมสด นมกล่อง 2.29 2.35 2.46 2.67 2.21
นมผสมสูตรสําหรับทารก 1.24 1.82 2.05 2.70 2.63

สัดส่วนของเด็กท่ีได้กินนมแม่ (ร้อยละ) 
เคยกินนมแม่ 0.96 0.96 0.95 0.96 0.93
ยังกินนมแมอ่ยู ่ 0.33 0.35 0.29 0.30 0.27

สัดส่วนของเด็กท่ีได้รับอาหารประเภทต่าง ๆ (ร้อยละ) 
ซีรีแลค 0.19 0.23 0.20 0.25 0.28
โยเกิร์ต 0.13 0.11 0.13 0.14 0.17
เนยแข็ง 0.05 0.05 0.09 0.10 0.10
แป้ง 0.75 0.72 0.75 0.70 0.66
ตับ 0.29 0.25 0.27 0.29 0.28
เนื้อสัตว ์ 0.66 0.61 0.66 0.61 0.63
ไข่ 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65
ปลา 0.41 0.37 0.41 0.37 0.43
ถั่ว 0.11 0.09 0.13 0.11 0.12
ผักสีเหลือง 0.28 0.28 0.35 0.31 0.40
พืชประเภทหัว 0.09 0.10 0.10 0.08 0.11
ผักใบเขยีว 0.50 0.45 0.53 0.51 0.48
มะม่วงสุก มะละกอสุก แคนตาลูป 0.56 0.57 0.61 0.58 0.59
ผลไม้หรือผักอืน่ ๆ 0.47 0.47 0.52 0.45 0.49
การได้รบัสารอาหารครบ 5 หมู่ 0.39 0.38 0.42 0.43 0.41

 
ที่มา ผูว้จิัย  ที่มา ผู้วิจัย 

 4.1.5 พัฒนาการของเด็ก (ส�าหรับเด็กอายุ 36-59 เดือน)

 นอกเหนือไปจากข้อมูลสุขภาพทางกายภาพของเด็กแล้ว การ

ส�ารวจสถานการณ์ของเดก็และสตรยีงัได้สอบถามพฒันาการและการเรยีน

รู้ของเด็กในด้านต่างๆ โดยถามเฉพาะเด็กที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณา

แบ่งตามระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน จะเห็นได้ว่า เด็กในครัวเรือนที่มี

ความมั่งคั่งมากกว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดีกว่าในทุกด้าน (ดูรูปที่ 

3) อย่างไรก็ดี พัฒนาการด้านอารมณ์และสงัคมไม่แตกต่างระหว่างกลุม่ครวั

เรือนมากนัก แม้ว่าเด็กในครัวเรือนที่มีความมั่งค่ังมากกว่ามีการกัด หรือ
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ทุบตคีนอ่ืนในสดัส่วนทีน้่อยกว่าเดก็ในครวัเรอืนทีม่คีวามมัง่คัง่น้อยกว่า (ดู

รูปที่ 4)

รูปที่ 3 พัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกาย แบ่งตามระดับความมั่งคั่ง

ของครัวเรือน
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4.1.5. พัฒนาการของเด็ก (สําหรบัเด็กอายุ 36-59 เดือน) 

 นอกเหนอืไปจากข้อมลูสุขภาพทางกายภาพของเด็กแล้ว การสํารวจสถานการณ์ของเดก็และสตรียังได้

สอบถามพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ โดยถามเฉพาะเด็กที่มอีายุ 3 ปีข้ึนไป เมื่อพจิารณาแบ่ง

ตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน จะเห็นได้ว่า เด็กในครัวเรือนที่มคีวามมั่งค่ังมากกว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ที่ดีกว่าในทุกดา้น (ดูรูป 3) อย่างไรก็ดี พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มครัวเรือนมากนัก 

แม้ว่าเด็กในครัวเรือนที่มีความมั่งค่ังมากกว่ามีการกัด หรือทุบตีคนอื่นในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าเด็กในครวัเรือนที่มีความ

มั่งค่ังน้อยกว่า (ดูรูป 4) 

รูป 3 พัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกาย แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน 
 

 
ที่มา ผู้วิจัย 
รูป 4 พัฒนาการด้านอารมณแ์ละสังคม แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน 
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ที่มา ผู้วิจัย’

รปูที ่4 พัฒนาการด้านอารมณ์และสงัคม แบ่งตามระดบัความมัง่คัง่ของครัว

เรือน
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4.1.5. พัฒนาการของเด็ก (สําหรบัเด็กอายุ 36-59 เดือน) 

 นอกเหนอืไปจากข้อมลูสุขภาพทางกายภาพของเด็กแล้ว การสํารวจสถานการณ์ของเดก็และสตรียังได้

สอบถามพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ โดยถามเฉพาะเด็กที่มอีายุ 3 ปีข้ึนไป เมื่อพจิารณาแบ่ง

ตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน จะเห็นได้ว่า เด็กในครัวเรือนที่มคีวามมั่งค่ังมากกว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ที่ดีกว่าในทุกดา้น (ดูรูป 3) อย่างไรก็ดี พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มครัวเรือนมากนัก 

แม้ว่าเด็กในครัวเรือนที่มีความมั่งค่ังมากกว่ามีการกัด หรือทุบตีคนอื่นในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าเด็กในครวัเรือนที่มีความ

มั่งค่ังน้อยกว่า (ดูรูป 4) 

รูป 3 พัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกาย แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน 
 

 
ที่มา ผู้วิจัย 
รูป 4 พัฒนาการด้านอารมณแ์ละสังคม แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของครัวเรือน 
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ที่มา ผู้วิจัย

 4.1.6 การท�ากิจกรรมร่วมกับเด็ก

 หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ 

การท�ากิจกรรมร่วมกนักบัเดก็ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนงัสอื/ดสูมดุภาพ การ
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เล่านิทาน การร้องเพลง การพาเด็กออกไปข้างนอก การเล่นกับเด็ก ซึ่ง 

แม่ พ่อ หรือสมาชิกคนอื่นในครัวเรือนเป็นผู้ร่วมท�ากิจกรรมเหล่านี้กับเด็ก 

ทั้งนี้ ในการท�ากิจกรรมต่างๆ อาจมีสมาชิกครัวเรือนมากกว่า 1 คนร่วมท�า

กิจกรรมกับเด็ก

ตารางที ่7 แสดงสดัส่วนของเด็กทีม่สีมาชิกในครวัเรอืนใชเ้วลาท�า

กิจกรรมต่างๆ กับเด็ก โดยจะเห็นได้ว่า จ�านวนเด็กที่ท�ากิจกรรมกับแม่มี

สัดส่วนสูงที่สุดในเกือบทุกกิจกรรม (ยกเว้นการเล่นกับเด็ก) ขณะที่จ�านวน

เด็กทีท่�ากิจกรรมกบัพ่อมสีดัส่วนต�า่ทีส่ดุในทกุกจิกรรม และคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณครึง่หนึง่ของสดัส่วนของเดก็ทีท่�ากจิกรรมกบัแม่ในหลายกจิกรรม 

เช่น การอ่านหนังสือ การเล่านิทาน การร้องเพลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา

สดัส่วนของเด็กทีม่สีมาชิกครวัเรอืนอย่างน้อย 1 คนท�ากจิกรรมร่วมกบัเดก็ 

จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของเด็กที่มีสมาชิกในครัวเรือนร่วมท�ากิจกรรมด้วยมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับความมั่งค่ังของครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ส�าหรับการอ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพ การเล่านิทาน และการร้องเพลง 

ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มเด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่ร�า่รวยมาก (ควินไทล์ที่ 5) มี

สดัส่วนของเด็กทีม่สีมาชิกในครวัเรอืนเล่านทิานให้ฟังสงูถงึร้อยละ 90 ขณะ

ที่มีเพียงร้อยละ 66 ของเด็กในครัวเรือนที่ยากจนมาก (ควินไทล์ที่ 1) ที่มี

สมาชิกในครัวเรือนเล่านิทานให้ฟัง สุดท้าย เมื่อพิจารณาสัดส่วนของเด็กที่

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครัวเรือน โดยแบ่งตามความสัมพันธ์และ

ระดบัความม่ังคัง่ของครวัเรอืน จะเหน็ได้ว่า ในทกุกจิกรรม สดัส่วนของเดก็

ที่มีแม่ (หรือพ่อ) ท�ากิจกรรมด้วยจะเพิ่มขึ้นตามระดับความมั่งคั่งของ 

ครัวเรือน โดยที่สัดส่วนของเด็กที่มีแม่ท�ากิจกรรมด้วยจะมากกว่าสัดส่วน

ของเด็กที่มีพ่อท�ากิจกรรมด้วยในทุกระดับความม่ังคั่ง ทั้งนี้ สัดส่วนเด็ก 

ที่ท�ากิจกรรมกับสมาชิกคนอ่ืนในครัวเรือนไม่ได้แตกต่างกันมากนักเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน
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ตารางที่ 7 สัดส่วนของเด็กที่มีสมาชิกในครัวเรือนท�ากิจกรรมร่วมกับเด็ก 

แบ่งตามระดบัความมัง่ค่ังของครวัเรอืนและความสมัพนัธ์ของสมาชกิในครัว

เรือนกับเด็ก

24 

 

ตาราง 7 สัดส่วนของเด็กทีมี่สมาชิกในครัวเรอืนทํากจิกรรมร่วมกับเด็ก แบ่งตามระดับความมั่งคั่งของ
ครัวเรอืนและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครัวเรือนกับเด็ก 
กิจกรรม สมาชิก ท้ังหมด ยากจนมาก ยากจนมาก ปานกลาง รํ่ารวย ร่ํารวยมาก

อ่าน
หนังสือ/ดู
สมุดภาพ 

แม่ 0.63 0.44 0.54 0.66 0.69 0.87 
พอ่ 0.37 0.26 0.29 0.37 0.42 0.53 
คนอื่น 0.52 0.49 0.56 0.52 0.52 0.54 
สมาชิก >= 1 
คน 

0.90 0.82 0.88 0.89 0.94 0.98 

เล่า
นิทาน/
เล่าเรือ่ง 

แม่ 0.53 0.34 0.41 0.57 0.58 0.81 
พอ่ 0.27 0.19 0.21 0.31 0.30 0.42 
คนอื่น 0.39 0.39 0.42 0.36 0.40 0.40 
สมาชิก >= 1 
คน 

0.77 0.66 0.71 0.78 0.81 0.90 

ร้องเพลง 

แม่ 0.53 0.38 0.43 0.59 0.57 0.74 
พอ่ 0.28 0.21 0.21 0.33 0.31 0.39 
คนอื่น 0.47 0.46 0.44 0.44 0.53 0.49 
สมาชิก >= 1 
คน 

0.83 0.76 0.74 0.85 0.88 0.91 

พาเด็กไป
นอก
บ้าน/
บริเวณ
บ้าน 

แม่ 0.67 0.54 0.58 0.72 0.73 0.87 
พอ่ 0.50 0.39 0.41 0.52 0.55 0.66 
คนอื่น 0.64 0.68 0.69 0.61 0.60 0.59 
สมาชิก >= 1 
คน 

0.98 0.98 0.98 0.97 1.00 0.99 

เล่นกับ
เด็ก 

แม่ 0.68 0.52 0.60 0.74 0.73 0.89 
พอ่ 0.52 0.40 0.43 0.56 0.59 0.68 
คนอื่น 0.72 0.73 0.77 0.70 0.73 0.69 
สมาชิก >= 1 
คน 

0.99 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 

 
ที่มา ผู้วิจัย  

 นอกจากนี ้ในกลุ่มครวัเรอืนทีย่ากจนกว่ามสีดัส่วนของเดก็ทีม่ขีอง

เล่นที่ท�าเองภายในบ้านและของเล่นที่เป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ภายในบ้าน
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สงูกว่าเด็กในครวัเรอืนมคีวามมัง่คัง่มากกว่า ในทางตรงกนัข้าม เดก็ในครัว

เรอืนทีมี่ความม่ังคัง่สงูกว่ามมีขีองเล่นจากร้านค้าหรอืผลติจากโรงงาน รวม

ถึงมีการเล่นอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ในสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กในครัวเรือนที่มี

ความมั่งคั่งน้อยกว่า (ดูตารางที่ 8)

ตารางที่  8 สัดส ่วนของเด็กที่มีของเล ่นเด็กและการเล ่นอุปกรณ์ 

อิเลกทรอนิกส์ (แบ่งตามระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน)

ที่มา ผู้วิจัย

4.2 ผลการวิเคราะห์จากสมการถดถอย

 ผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการ

วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์เฉพาะเด็กอายุ 

0-35 เดือน ซ่ึงมีข้อมูลการรับประทานอาหารของเด็ก และส่วนที่สาม

เป็นการวิเคราะห์เฉพาะเด็กอายุ 36-59 เดือน ซึ่งมีนอกจากจะมีข้อมูลการ

วัดขนาดร่างกายแล้ว ยังมีข้อมูลพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ อีกด้วย

 4.2.1 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 (1) Baseline Model

 ตารางที่ 9 แสดงผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ

ความน่าจะเป็นทีเ่ดก็จะมภีาวะทพุโภชนาการ ได้แก่ การมส่ีวนสงูเทยีบอายุ

ต�่ากว่าเกณฑ์ (stunted; HAZ < -2) การมีน�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ 

(underweight; WAZ < -2) การมีน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ 

(wasted; WHZ < -2) และการมีน�้าหนักเทียบอายุเกินเกณฑ์ (overweight; 

26 

 

 นอกจากนี้ ในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนกว่ามีสัดส่วนของเดก็ที่มีของเล่นทีท่ําเองภายในบ้านและของเล่นที่

เป็นสิ่งของหรอืเครือ่งใช้ภายในบ้านสูงกว่าเด็กในครัวเรือนมีความม่ังค่ังมากกว่า ในทางตรงกันข้าม เดก็ในครัวเรือน

ที่มีความมั่งค่ังสูงกว่ามีมีของเล่นจากร้านค้าหรือผลติจากโรงงาน รวมถึงมีการเล่นอุปกรณ์อิเลกทรอนกิส์ ในสดัส่วน

ที่สูงกว่าเด็กในครัวเรือนทีม่ีความมั่งค่ังน้อยกว่า (ดูตาราง 8) 

ตาราง 8 สัดส่วนของเด็กทีมี่ของเล่นเด็กและการเล่นอปุกรณ์อิเลกทรอนิกส ์(แบ่งตามระดับความม่ังคั่งของ
ครัวเรอืน) 
 

ประเภทของเล่น ยากจนมาก ยากจน ปานกลาง ร่ํารวย ร่ํารวยมาก
ของเล่นทีทํ่าเองภายในบ้าน 0.462 0.501 0.543 0.411 0.364 
ของเล่นจากร้านค้าหรือผลติจากโรงงาน 0.983 0.989 0.994 0.989 0.995 
สิ่งของ/เครือ่งใช้ในบ้าน 0.906 0.881 0.878 0.866 0.746 
การเล่นอุปกรณ์อิเลกทรอนกิส์ 0.507 0.607 0.734 0.813 0.945 
 

ที่มา ผูว้จิัย 

 

4.2. ผลการวเิคราะห์จากสมการถดถอย 

ผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ส่วนที่สองเป็นการ

วิเคราะห์เฉพาะเด็กอายุ 0-35 เดอืน ซึ่งมีข้อมลูการรับประทานอาหารของเด็ก และส่วนที่สามเป็นการวิเคราะห์

เฉพาะเด็กอาย ุ36-59 เดอืนซึ่งมีนอกจากจะมีข้อมลูการวดัขนาดร่างกายแล้ว ยังมีข้อมูลพัฒนาการของเด็กในด้าน

ต่าง ๆ อีกด้วย 

4.2.1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

(1) Baseline Model 

 ตาราง 9 แสดงผลกระทบส่วนเพ่ิมของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลตอ่ความน่าจะเป็นที่เด็กจะมีภาวะทุพ

โภชนาการ ไดแ้ก ่การมีส่วนสูงเทียบอายุต่าํกว่าเกณฑ์ (stunted; HAZ < -2) การมีน้ําหนักเทียบอายุต่ํากว่าเกณฑ์ 
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WAZ > 2) โดยมีตัวแปรอธิบาย ประกอบด้วย (1) ลักษณะของเด็ก ได้แก่ 

อายุ เพศ น�้าหนักแรกเกิด (2) คุณลักษณะของสมาชิกในครัวเรือน ได้แก่ 

อายขุองผูด้แูล แม่เป็นผูด้แูลหรอืไม่ ระดบัการศึกษาของแม่ ระดบัการศกึษา

ของพ่อ อายุและเพศของหัวหน้าครัวเรือน (3) รูปแบบการอยู่อาศัย ได้แก่ 

การมีแม่เป็นผู้ดูแล การมีพ่ออาศัยในครัวเรือน5 (4) ลักษณะอื่นๆ ของ 

ครัวเรือน ได้แก่ ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน จ�านวนเด็กและผู้ใหญ่ใน

ครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน (การอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ภาค)

 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการมี 

ส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ (stunted) ได้แก่ อายุ เพศ น�้าหนักแรกเกิด 

การมีแม่เป็นผู้ดูแล การอาศัยในครัวเรือนเดียวกับพ่อ ระดับการศึกษาของ

แม่ จ�านวนเด็กในครัวเรือน และระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยเด็กที่

อายุมากกว่าและเด็กที่มีน�้าหนักแรกเกิดมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีส่วนสูง

เทียบอายุต�า่กว่าเกณฑ์น้อยกว่าเดก็ทีอ่ายนุ้อยกว่าและเดก็ทีม่นี�า้หนกัแรก

เกิดน้อยกว่า ขณะที่เด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่า

เกณฑ์มากกว่าเด็กผู้หญิง 

 ในส่วนของลักษณะของสมาชิกในครัวเรือน เด็กที่มีแม่ซึ่งจบการ

ศกึษาระดบัมัธยมศกึษาและระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปมแีนวโน้มทีจ่ะมส่ีวนสงู

เทียบอายุต�า่กว่าเกณฑ์น้อยกว่าเดก็ทีม่แีม่มกีารศกึษาต�า่กว่าระดบัประถม

ศึกษาร้อยละ 34.3 และร้อยละ 46 ตามล�าดับ ส่วนระดับการศึกษาของพ่อ

ไม่มีผลต่อความน่าจะเป็นที่จะมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ จ�านวนของเด็กในครัวเรือนส่งผลทางบวกต่อ

ความน่าจะเป็นที่เด็กจะมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ แต่จ�านวนผู้ใหญ่

5 ในการวิเคราะห์สมการถดถอย ผู้วิจัยใช้ตัวแปรหุ่นของการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักและการอาศัยอยู่กับ

พ่อ แทนตัวแปรรูปแบบการอยู่อาศัย 4 แบบเนื่องจากร้อยละ 99 ของครัวเรือนที่เด็กอาศัยอยู่กับแม่จะ

มีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก และในครอบครัวที่แม่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีพ่ออยู่ด้วย ดังนั้น การ

มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักและการอาศัยอยู่กับพ่อสามารถครอบคลุมรูปแบบการอยู่อาศัยได้โดยกลุ่มเปรียบ

เทียบคือเด็กที่ไม่ได้อยู่กับทั้งแม่และพ่อ
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ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่เด็กจะมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ 

 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าเด็กที่อาศัยในครัว

เรอืนทีม่คีวามมัง่ค่ังมากกว่ามแีนวโน้มทีจ่ะมส่ีวนสงูเทยีบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์

น้อยกว่าเด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งน้อยกว่า โดยเม่ือเปรียบ

เทียบกับเด็กในครัวเรือนที่ยากจนที่สุด (ควินไทล์ที่ 1) เด็กในครัวเรือนที่

รวยที่สุด (ควินไทล์ที่ 5) รวย (ควินไทล์ที่ 4) และฐานะปานกลาง (ควินไทล์

ที่ 3) มีความน่าจะเป็นที่มีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 

4.5 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 3.6 ตามล�าดับ

 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่น่าแปลกใจคือ เม่ือควบคุมตัวแปร 

อืน่ๆ แล้ว การมีแม่เป็นผูด้แูลและการอาศยัอยูก่บัพ่อส่งผลทางบวกต่อการ

มีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความ 

เชื่อมั่นร้อยละ 10 โดยเด็กที่มีแม่เป็นผู้ดูแลและเด็กที่อาศัยในครัวเรือน

เดียวกันกับพ่อมีแนวโน้มที่จะมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการมีแม่

เป็นผู้ดูแลและการอาศัยอยู่กับพ่อมีความสัมพันธ์กับระดับความมั่งคั่งของ

ครวัเรอืน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้ทดสอบเพิม่เตมิโดยการเพิม่ interaction terms 

ระหว่างตัวแปรหุ่นกับตัวแปรหุ่นแสดงความสัมพันธ์ของผู้ดูแลกับหัวหน้า

ครัวเรือน และระหว่างตัวแปรหุ่นกับระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยจะ

ได้อธิบายผลการศึกษาในหัวข้อย่อยถัดไป

 ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีน�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์และ

การมีน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ (คอลัมน์ (2) และ (3) ในตารางที่ 

9) ผลการศกึษาใกล้เคยีงกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนสงูเทยีบอายตุ�า่กว่า

เกณฑ์ กล่าวคือ เพศชาย การมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก และจ�านวนเด็กใน 

ครวัเรอืนส่งผลทางบวกต่อทัง้ความน่าจะเป็นในการมนี�า้หนกัเทยีบอายตุ�า่

กว่าเกณฑ์และความน่าจะเป็นในการมีน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ 
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ส่วนน�้าหนักแรกเกิดส่งผลทางลบความน่าจะเป็นทั้งสอง ขณะที่อายุส่งผล

ทางลบต่อความน่าจะเป็นในการมีน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์แต่ 

ไม่ส่งผลอย่างมนียัส�าคญัทางสถติต่ิอความน่าจะเป็นในการมนี�า้หนกัเทยีบ

อายุต�่ากว่าเกณฑ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า การอาศัยอยู่กับพ่อไม่ได้ส่งผลอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติต่อทั้งการมีน�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์และการมี

น�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์

 นอกจากนี ้เดก็ในครวัเรอืนทีม่รีะดบัความมัง่คัง่ในควนิไทล์ที ่2 ถึง

ควินไทล์ที่ 5 (ยากจน ปานกลาง รวย และรวยมาก) มีแนวโน้มที่จะม ี

น�า้หนกัเทยีบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ต�า่กว่าเดก็ในครวัเรอืนทีม่รีะดบัความมัง่คัง่

ในควินไทล์ที่ 1 (ยากจนมาก) ขณะที่เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นในการมี

น�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ พบว่ามีเพียงเด็กในครัวเรือนที่มีระดับ

ความมั่งคั่งในควินไทล์ที่ 4 และ 5 (รวยและรวยมาก) เท่านั้นที่มีแนวโน้มที่

จะมีน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ต�่ากว่าเด็กในครัวเรือนที่มีระดับ

ความมั่งคั่งในควินไทล์ที่ 1

 (2) แบบจ�ำลองเมื่อเพิ่ม Interaction Terms

 เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ในแบบจ�าลองพื้นฐานพบว่า ค่า 

ผลกระทบส่วนเพ่ิมของตวัแปรหุน่การมแีม่เป็นผูด้แูลหลกัมค่ีาเป็นบวก ซึง่

ขัดแย้งกับทฤษฎีและสมมติฐาน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยการเพิ่ม

ตัวแปร interaction terms ระหว่างตัวแปรหุ่นของการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก

และตวัแปรหุน่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผูด้แูลและหวัหน้าครัวเรือน (แบบ

จ�าลองที่ 2) และระหว่างตัวแปรหุ่นของการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักและตัวแปร

หุ่นของระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน (แบบจ�าลองที่ 3) ดังแสดงผลใน

ตารางที ่10 และตารางที ่11 ตามล�าดบั โดยเมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์ของ

แม่ที่เป็นผู้ดูแลหลักกับหัวหน้าครัวเรือน (ดูตารางที่ 10) พบว่า เด็กที่มีแม่

เป็นทั้งผู้ดูแลหลักและเป็นหัวหน้าครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมีส่วนสูงเทียบ

อายุต�่ากว่าเกณฑ์ น�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ และน�้าหนักเทียบส่วน
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สงูต�า่กว่าเกณฑ์ มากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีแ่ม่ไม่ได้เป็นผูด้แูลหลกั

และผู้ดูแลไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน และเมื่อ

ควบคุมลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ดูแลหลักกับหัวหน้าครัวเรือนแล้ว การ

มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักไม่ได้ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่เด็กจะมีส่วนสูงเทียบ

อายุและน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

นอกจากน้ี ผลกระทบส่วนเพิม่ของระดบัความมัง่คัง่ต่อภาวะทพุโภชนาการ

ด้านต่างๆ ยังคงเป็นลบและมนียัส�าคญัทางสถติ ิซึง่ผลการศกึษานีแ้สดงให้

เห็นว่า เด็กที่มีแม่เป็นผู้ดูแลอาจมีสุขภาพที่แย่กว่าเด็กที่มีสมาชิกคนอื่น

ดูแล หากในครัวเรือนนั้น แม่เป็นหัวหน้าครัวเรือนซึ่งโดยส่วนใหญ่คือแม่ที่

เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและต้องท�างานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 

 นอกจากนี ้เมือ่เพิม่ interaction terms ระหว่างตวัแปรหุน่ของการ

มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักและตัวแปรหุ่นของระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน  

(ดูตารางที่ 11) ผลการศึกษาพบว่า การมีแม่เป็นทั้งผู้ดูแลหลักและเป็น

หวัหน้าครวัเรอืนยงัคงส่งผลทางลบต่อความน่าจะเป็นในการมส่ีวนสงูเทยีบ

อายตุ�า่กว่าเกณฑ์และการมนี�า้หนกัเทยีบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ และค่าผลกระทบส่วนเพิ่มของ interaction terms ระหว่างตัวแปร

หุ่นของการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักและตัวแปรหุ่นของระดับความม่ังคั่งของ 

ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้นในกรณีที่เด็กมีแม่เป็น 

ผู้ดูแลหลักและอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมาก (ควินไทล์ที่ 1) ผลกระทบ 

ส่วนเพิม่ต่อความน่าจะเป็นในการมนี�า้หนกัเทยีบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์มค่ีาเป็น

บวกและนัยส�าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 5 ซึ่งหมายความว่า เด็ก

ที่มีแม่เป็นผู้ดูแลหลักแต่อาศัยในครัวเรือนที่ยากจนมากมีแนวโน้มที่จะมี 

น�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์มากกว่าเด็กที่ไม่ได้มีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก 

อย่างไรก็ตาม เมือ่พจิารณาผลกระทบส่วนเพิม่ของการมแีม่เป็นผูด้แูลหลกั

ในครัวเรือนที่ระดับความมั่งคั่งที่สูงขึ้นต่อภาวะทุพโภชนาการด้านอื่น  

จะเหน็ได้ว่า การมแีม่เป็นผูด้แูลหลักไม่ได้เพิม่ความน่าจะเป็นในการมขีนาด
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ร่างกายทีต่�า่กว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะเมือ่เดก็คนนัน้อยูใ่นครัวเรือนทีไ่ม่ยากจน

 

ตารางที่ 9 ผลกระทบส่วนเพ่ิมของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (แบบจ�าลองที่ 1 - Baseline)

34 

 

ตาราง 9 ผลกระทบส่วนเพ่ิมของปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลตอ่ภาวะทุพโภชนาการ (แบบจําลองที่ 1 - Baseline) 
 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight 
Age  -0.000558** 0.000288 -0.000415** 0.000400* 
 (0.000193) (0.000159) (0.000146) (0.000161)
   
Male 0.0178** 0.0165*** 0.0108* 0.00605
 (0.00627) (0.00491) (0.00431) (0.00531)
   
Birthweight -0.0978*** -0.0905*** -0.0369*** 0.0417*** 
 (0.00667) (0.00525) (0.00436) (0.00612)
   
Caretaker’s 0.000224 0.000126 -0.000290 0.000484
age (0.000491) (0.000383) (0.000354) (0.000386)
     
Mom is  0.0300* 0.0447*** 0.0365** -0.00630
caretaker (0.0147) (0.0124) (0.0113) (0.0110)
   
Live with dad. 0.0518* 0.000763 -0.00344 0.0200
 (0.0221) (0.0163) (0.0151) (0.0223) 
   
Mom’s educ: -0.0286 -0.00771 0.0000366 0.00406
primary (0.0160) (0.0118) (0.0112) (0.0156)
   
Mom’s educ: -0.0343* -0.0171 -0.0158 0.00591 
secondary (0.0169) (0.0126) (0.0120) (0.0166)
   
Mom’s educ: -0.0460* -0.0309* -0.00838 0.00144
tertiary+ (0.0186) (0.0140) (0.0131) (0.0175)
     
Dad’s educ: -0.00846 0.00537 0.00553 -0.0299 
primary (0.0210) (0.0154) (0.0146) (0.0222)
   
Dad’s educ: -0.0330 0.00622 -0.00229 -0.0138
secondary (0.0215) (0.0158) (0.0149) (0.0221)
     
Dad’s educ: -0.0375 0.000167 -0.00141 -0.00232
tertiary+ (0.0232) (0.0175) (0.0163) (0.0231)
   
Head’s age 0.0000291 -0.000250 -0.000192 0.000325
 (0.000280) (0.000214) (0.000192) (0.000234) 
   

34 

 

ตาราง 9 ผลกระทบส่วนเพ่ิมของปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลตอ่ภาวะทุพโภชนาการ (แบบจําลองที่ 1 - Baseline) 
 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight 
Age  -0.000558** 0.000288 -0.000415** 0.000400* 
 (0.000193) (0.000159) (0.000146) (0.000161)
   
Male 0.0178** 0.0165*** 0.0108* 0.00605
 (0.00627) (0.00491) (0.00431) (0.00531)
   
Birthweight -0.0978*** -0.0905*** -0.0369*** 0.0417*** 
 (0.00667) (0.00525) (0.00436) (0.00612)
   
Caretaker’s 0.000224 0.000126 -0.000290 0.000484
age (0.000491) (0.000383) (0.000354) (0.000386)
     
Mom is  0.0300* 0.0447*** 0.0365** -0.00630
caretaker (0.0147) (0.0124) (0.0113) (0.0110)
   
Live with dad. 0.0518* 0.000763 -0.00344 0.0200
 (0.0221) (0.0163) (0.0151) (0.0223) 
   
Mom’s educ: -0.0286 -0.00771 0.0000366 0.00406
primary (0.0160) (0.0118) (0.0112) (0.0156)
   
Mom’s educ: -0.0343* -0.0171 -0.0158 0.00591 
secondary (0.0169) (0.0126) (0.0120) (0.0166)
   
Mom’s educ: -0.0460* -0.0309* -0.00838 0.00144
tertiary+ (0.0186) (0.0140) (0.0131) (0.0175)
     
Dad’s educ: -0.00846 0.00537 0.00553 -0.0299 
primary (0.0210) (0.0154) (0.0146) (0.0222)
   
Dad’s educ: -0.0330 0.00622 -0.00229 -0.0138
secondary (0.0215) (0.0158) (0.0149) (0.0221)
     
Dad’s educ: -0.0375 0.000167 -0.00141 -0.00232
tertiary+ (0.0232) (0.0175) (0.0163) (0.0231)
   
Head’s age 0.0000291 -0.000250 -0.000192 0.000325
 (0.000280) (0.000214) (0.000192) (0.000234) 
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ตารางที่ 9 ผลกระทบส่วนเพ่ิมของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (แบบจ�าลองที่ 1 - Baseline) (ต่อ)

35 

 

Head is male. -0.00181 -0.0000652 0.00678 -0.00616
 (0.00662) (0.00523) (0.00471) (0.00555)
     
No. of kids 0.0175*** 0.00813*** 0.00336 -0.0151***

 (0.00293) (0.00225) (0.00195) (0.00306)
   
No. of adults -0.00118 -0.00204 0.0000218 -0.00101
 (0.00289) (0.00215) (0.00185) (0.00236) 
   
2nd Wealth  -0.0185* -0.0167* -0.00768 0.00850
Quintile (0.00888) (0.00674) (0.00622) (0.00877)
   
3rd Wealth  -0.0363*** -0.0373*** -0.00951 0.0250** 
Quintile (0.00975) (0.00757) (0.00663) (0.00879)
   
4th Wealth  -0.0582*** -0.0492*** -0.0210** 0.0340***

Quintile (0.0112) (0.00884) (0.00765) (0.00919)
     
5th Wealth  -0.0454** -0.0563*** -0.0348*** 0.0309** 
 (0.0139) (0.0115) (0.0101) (0.0114)
   
Urban -0.00182 -0.00621 -0.00160 0.00790
 (0.00676) (0.00530) (0.00463) (0.00568)
     
Central -0.0000594 -0.0126 -0.0238 0.0164
region (0.0180) (0.0148) (0.0143) (0.0141)
   
North 0.00343 -0.00878 -0.0304* 0.00743
region (0.0181) (0.0150) (0.0145) (0.0142) 
   
Northeast -0.0223 -0.0167 -0.0301* -0.00204
region (0.0175) (0.0146) (0.0142) (0.0138)
   
South 0.0394* 0.0291* 0.00105 -0.00569
region (0.0175) (0.0148) (0.0145) (0.0134) 
N 10808 11016 10800 10800 
pseudo R2 0.058 0.097 0.047 0.027 
Log-likelihood -3876.1 -2664.0 -2137.3 -3000.0
Chi-square 454.5 529.2 215.3 164.2 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

34 

 

ตาราง 9 ผลกระทบส่วนเพ่ิมของปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลตอ่ภาวะทุพโภชนาการ (แบบจําลองที่ 1 - Baseline) 
 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight 
Age  -0.000558** 0.000288 -0.000415** 0.000400* 
 (0.000193) (0.000159) (0.000146) (0.000161)
   
Male 0.0178** 0.0165*** 0.0108* 0.00605
 (0.00627) (0.00491) (0.00431) (0.00531)
   
Birthweight -0.0978*** -0.0905*** -0.0369*** 0.0417*** 
 (0.00667) (0.00525) (0.00436) (0.00612)
   
Caretaker’s 0.000224 0.000126 -0.000290 0.000484
age (0.000491) (0.000383) (0.000354) (0.000386)
     
Mom is  0.0300* 0.0447*** 0.0365** -0.00630
caretaker (0.0147) (0.0124) (0.0113) (0.0110)
   
Live with dad. 0.0518* 0.000763 -0.00344 0.0200
 (0.0221) (0.0163) (0.0151) (0.0223) 
   
Mom’s educ: -0.0286 -0.00771 0.0000366 0.00406
primary (0.0160) (0.0118) (0.0112) (0.0156)
   
Mom’s educ: -0.0343* -0.0171 -0.0158 0.00591 
secondary (0.0169) (0.0126) (0.0120) (0.0166)
   
Mom’s educ: -0.0460* -0.0309* -0.00838 0.00144
tertiary+ (0.0186) (0.0140) (0.0131) (0.0175)
     
Dad’s educ: -0.00846 0.00537 0.00553 -0.0299 
primary (0.0210) (0.0154) (0.0146) (0.0222)
   
Dad’s educ: -0.0330 0.00622 -0.00229 -0.0138
secondary (0.0215) (0.0158) (0.0149) (0.0221)
     
Dad’s educ: -0.0375 0.000167 -0.00141 -0.00232
tertiary+ (0.0232) (0.0175) (0.0163) (0.0231)
   
Head’s age 0.0000291 -0.000250 -0.000192 0.000325
 (0.000280) (0.000214) (0.000192) (0.000234) 
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ตารางที่ 10 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (แบบจ�าลองที่ 2)

36 

 

ตาราง 10 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (แบบจําลองท่ี 2) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight
Mom is  0.0469** 0.0301* 0.0224* -0.0174
Caretaker.  x Being HH head (0.0168) (0.0130) (0.0114) (0.0141) 
   
Mom is  0.0257 0.0127 0.0165 -0.0133
caretaker.  x Being HH 
head’s spouse 

(0.0149) (0.0120) (0.00972) (0.0122)

     
Mom is caretaker. 0.00795 0.0309* 0.0240 0.00270
 (0.0169) (0.0143) (0.0129) (0.0136)
   
Live with dad. 0.0461* -0.00144 -0.00673 0.0232
 (0.0224) (0.0163) (0.0149) (0.0226)
     
2nd Wealth  -0.0186* -0.0167* -0.00786 0.00849
Quintile (0.00887) (0.00675) (0.00622) (0.00878)
   
3rd Wealth  -0.0367*** -0.0373*** -0.00976 0.0252**

Quintile (0.00975) (0.00759) (0.00663) (0.00878) 
   
4th Wealth  -0.0578*** -0.0488*** -0.0209** 0.0339***

Quintile (0.0111) (0.00883) (0.00765) (0.00919)
   
5th Wealth  -0.0458*** -0.0564*** -0.0353*** 0.0312** 
Quintile (0.0139) (0.0115) (0.0102) (0.0114)
N 10808 11016 10800 10800 
pseudo R2 0.059 0.098 0.048 0.027
Log-likelihood -3872.2 -2661.2 -2135.3 -2999.1
Chi-square 461.3 541.8 222.9 166.6
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วยอายุ เพศ และนํ้าหนักแรกเกิดของเด็ก อายุของผู้ดูแลหลัก การศึกษาของแม่ การศึกษาของพ่อ อายุและเพศของหัวหน้า
ครัวเรือน จํานวนเด็กและผู้ใหญ่ในครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน  
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ตารางที่ 11 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (แบบจ�าลองที่ 3)

37 

 

ตาราง 11  ผลกระทบส่วนเพิ่มของปจัจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อภาวะทพุโภชนาการ (แบบจําลองที ่3) 
 

 (1) (2) (3) (4)
 Stunted Underweight Wasted Overweight
Mom is Caretaker 0.0464** 0.0292* 0.0222 -0.0173
x Being HH head (0.0168) (0.0130) (0.0114) (0.0140) 
   
Mom is caretaker 0.0256 0.0124 0.0164 -0.0136
x Being head’s spouse (0.0149) (0.0120) (0.00972) (0.0122)
   
Mom is caretaker  0.0127 0.0466** 0.0246 -0.0187 
x 1st W.Quintile (0.0202) (0.0179) (0.0151) (0.0146)
   
Mom is caretaker  0.0127 0.0325 0.0210 -0.0134
x 2nd W.Quintile (0.0230) (0.0189) (0.0157) (0.0152)
   
Mom is caretaker  -0.00517 0.0224 0.0294 0.0283 
x 3rd  W.Quintile (0.0228) (0.0192) (0.0202) (0.0218)
   
Mom is caretaker  -0.0129 0.00253 0.0128 0.00339
x 4th W.Quintile (0.0249) (0.0183) (0.0192) (0.0172)
     
Mom is caretaker  0.0565 0.00567 0.00491 0.0787
x 5th W.Quintile (0.0542) (0.0280) (0.0242) (0.0505)
   
Live with dad. 0.0457* -0.00353 -0.00718 0.0300
 (0.0224) (0.0164) (0.0150) (0.0227) 
N 10808 11016 10800 10800 
pseudo R2 0.060 0.098 0.048 0.029 
Log-likelihood -3870.9 -2659.2 -2134.9 -2992.6
Chi-square 464.6 556.2 228.2 174.5
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วยอายุ เพศ และนํ้าหนักแรกเกิดของเด็ก อายุของผู้ดูแลหลัก การศึกษาของแม่ การศึกษาของพ่อ อายุและเพศของหัวหน้า
ครัวเรือน จํานวนเด็กและผู้ใหญ่ในครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน  
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 4.2.2 กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 0-35 เดือน

 การส�ารวจครัง้นีไ้ด้สอบถามข้อมลูการบรโิภคอาหารและเคร่ืองดืม่

ของเด็กในกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี จากตารางที่ 12 ผลการศึกษา

พบว่า จ�านวนครั้งที่ดื่มนม (นมกล่อง นมพาสเจอร์ไรซ์) ส่งผลทางบวกต่อ

สขุภาพของเด็ก โดยการดืม่นมเพิม่ขึน้ 1 ครัง้ต่อวันส่งผลให้ความน่าจะเป็น

ในการมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ การมีน�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่า

เกณฑ์ และการมีน�้าหนักเทียบส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.87 0.8 

และ 0.56 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม การดืม่นมแม่ (หรือเคยดืม่) และจ�านวน

ครั้งในการดื่มนมผงไม่ส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการใดๆ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิขณะทีก่ารรบัประทานโยเกิร์ตส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการมส่ีวน

สูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ 4.3 นอกจากนี้ การบริโภคอาหาร

จ�าพวกแป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการมีน�้าหนัก

เทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ลดลง ขณะที่การบริโภคอาหารประเภทอื่น ได้แก่ 

โปรตีน ผลไม้ ผัก ไม่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ยกเว้นการบรโิภคโปรตีนที่เพิ่มแนวโน้มการมีน�้าหนักเทียบอายุเกินเกณฑ์

 ส�าหรับตัวแปรอธิบายอ่ืนมีผลใกล้เคียงกับผลการประมาณการ 

ข้างต้นกล่าวคือ ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือนส่งผลทางลบต่อภาวะ 

ทุพโภชนาการ (การมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ การมีน�้าหนักเทียบ

อายตุ�า่กว่าเกณฑ์ และการมนี�า้หนกัเทยีบส่วนสงูต�า่กว่าเกณฑ์) จ�านวนเดก็

ที่เพิ่มขึ้นส่งให้แนวโน้มการมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ลดลง แต่เพิ่ม

แนวโน้มการมีน�้าหนักเทียบอายุเกินเกณฑ์ การมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักส่งผล

ให้ความน่าจะเป็นในการมส่ีวนสงูเทยีบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์และการมนี�า้หนกั

เทียบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์เพ่ิมขึน้ในกรณีทีผู่ดู้แลเป็นหวัหน้าครวัเรอืน อย่างไร

ก็ดี ในแบบจ�าลองนี้ ไม่พบว่าการศึกษาของแม่ การศึกษาของพ่อ และการ

อาศัยอยู่กับพ่อส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ
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ตารางที่ 12 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (เด็กอายุ 0-35 เดือน)

39 

 

ตาราง 12 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอาย ุ0-35 เดือน) 
 (1) (2) (3) (4)
 Stunted Underweight Wasted Overweight
Age  0.00231*** 0.00109** -0.000450 0.00167***

 (0.000557) (0.000399) (0.000391) (0.000445)
     
Male 0.0287** 0.0299*** 0.0240*** -0.000140
 (0.00889) (0.00656) (0.00618) (0.00712)
   
Birthweight -0.126*** -0.0988*** -0.0370*** 0.0412***

 (0.00949) (0.00699) (0.00595) (0.00804) 
   
Ever Breastfed 0.0112 0.0226 0.0519 -0.0132
 (0.0253) (0.0210) (0.0272) (0.0173)
   
No. of time having milk -0.00867*** -0.00797*** -0.00563*** 0.00430** 
 (0.00219) (0.00181) (0.00163) (0.00143)
   
No. of time having formula 0.00132 -0.00245 -0.00127 0.00195
 (0.00187) (0.00146) (0.00133) (0.00156)
     
No. of time having yogurt -0.0428** -0.0132 0.00262 -0.00384 
 (0.0137) (0.0106) (0.00601) (0.00684)
   
Starch -0.0227 -0.0252** -0.0108 -0.00804
 (0.0138) (0.00895) (0.00864) (0.0108)
     
Protein 0.00611 -0.000763 -0.00316 0.00917**

 (0.00415) (0.00310) (0.00292) (0.00309)
   
Fruit -0.00249 0.00244 0.00573 -0.00680
 (0.00714) (0.00502) (0.00475) (0.00547) 
   
Vegetables 0.00547 0.00546 -0.00415 -0.00464
 (0.00563) (0.00420) (0.00398) (0.00442)
   
Mom is caretaker.   0.0534* 0.0349* 0.0203 -0.00979 
x Being HH head (0.0239) (0.0165) (0.0156) (0.0190)
   
Mom is caretaker 0.0236 0.00842 0.0232 -0.00444
x Being HH head’s spouse (0.0214) (0.0152) (0.0133) (0.0154)
     

40 

 

Caretaker’s -0.000981 -0.000222 -0.000446 -0.000121
age (0.000758) (0.000532) (0.000542) (0.000567)
     
Mom is caretaker. 0.0209 0.0370* 0.0228 -0.0200
 (0.0241) (0.0178) (0.0168) (0.0179)
   
Live with dad. 0.0485 0.00787 -0.0104 0.0394
 (0.0302) (0.0198) (0.0219) (0.0252) 
   
No. of kids 0.0165*** 0.00472 0.000896 -0.0103**

 (0.00409) (0.00298) (0.00268) (0.00399)
   
No. of adults -0.00337 -0.00294 0.00260 -0.00638 
 (0.00447) (0.00302) (0.00266) (0.00342)
   
2nd Wealth  -0.0237 -0.0141 -0.0111 0.00219
Quintile (0.0128) (0.00881) (0.00873) (0.0117)
     
3rd Wealth  -0.0455** -0.0418*** -0.00864 0.0188 
Quintile (0.0140) (0.0103) (0.00912) (0.0117)
   
4th Wealth  -0.0458** -0.0304** -0.0184 0.0370**

Quintile (0.0158) (0.0114) (0.0106) (0.0122)
     
5th Wealth  -0.0153 -0.0337* -0.0329* 0.0208
Quintile (0.0189) (0.0140) (0.0141) (0.0154)
N 5825 6009 5861 5861
pseudo R2 0.080 0.129 0.058 0.044
Log-likelihood -2191.7 -1368.6 -1209.6 -1571.4
Chi-square 352.9 371.3 153.0 151.1 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วยอายุ เพศ และนํ้าหนักแรกเกิดของเด็ก อายุของผู้ดูแลหลัก การศึกษาของแม่ การศึกษาของพ่อ อายุและเพศของหัวหน้า
ครัวเรือน และท่ีตั้งของครัวเรือน 
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ตาราง 12 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอาย ุ0-35 เดือน) 
 (1) (2) (3) (4)
 Stunted Underweight Wasted Overweight
Age  0.00231*** 0.00109** -0.000450 0.00167***

 (0.000557) (0.000399) (0.000391) (0.000445)
     
Male 0.0287** 0.0299*** 0.0240*** -0.000140
 (0.00889) (0.00656) (0.00618) (0.00712)
   
Birthweight -0.126*** -0.0988*** -0.0370*** 0.0412***

 (0.00949) (0.00699) (0.00595) (0.00804) 
   
Ever Breastfed 0.0112 0.0226 0.0519 -0.0132
 (0.0253) (0.0210) (0.0272) (0.0173)
   
No. of time having milk -0.00867*** -0.00797*** -0.00563*** 0.00430** 
 (0.00219) (0.00181) (0.00163) (0.00143)
   
No. of time having formula 0.00132 -0.00245 -0.00127 0.00195
 (0.00187) (0.00146) (0.00133) (0.00156)
     
No. of time having yogurt -0.0428** -0.0132 0.00262 -0.00384 
 (0.0137) (0.0106) (0.00601) (0.00684)
   
Starch -0.0227 -0.0252** -0.0108 -0.00804
 (0.0138) (0.00895) (0.00864) (0.0108)
     
Protein 0.00611 -0.000763 -0.00316 0.00917**

 (0.00415) (0.00310) (0.00292) (0.00309)
   
Fruit -0.00249 0.00244 0.00573 -0.00680
 (0.00714) (0.00502) (0.00475) (0.00547) 
   
Vegetables 0.00547 0.00546 -0.00415 -0.00464
 (0.00563) (0.00420) (0.00398) (0.00442)
   
Mom is caretaker.   0.0534* 0.0349* 0.0203 -0.00979 
x Being HH head (0.0239) (0.0165) (0.0156) (0.0190)
   
Mom is caretaker 0.0236 0.00842 0.0232 -0.00444
x Being HH head’s spouse (0.0214) (0.0152) (0.0133) (0.0154)
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 4.2.3 กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 36-59 เดือน

 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 36-59 เดือน ข้อมูลจากการส�ารวจนี้

นอกจากจะครอบคลุมการวัดขนาดร่างกายแล้ว ยังมีการสอบถามเร่ือง

พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ รวมถึงการเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก ตลอด

จนการที่สมาชิกในครัวเรือนท�ากิจกรรมร่วมกับเด็กด้วย

 4.2.3.1 ภาวะทุพโภชนาการ

 ตารางที่ 13 แสดงผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ต่อภาวะ 

ทุพโภชนาการ ซึ่งผลการศึกษาคล้ายคลึงกับผลการศึกษาที่ได้จากการ

ประมาณการเมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยพบว่าน�้าหนักแรกเกิดส่งผล

ตารางที่ 12 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (เด็กอายุ 0-35 เดือน) (ต่อ)
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Caretaker’s -0.000981 -0.000222 -0.000446 -0.000121
age (0.000758) (0.000532) (0.000542) (0.000567)
     
Mom is caretaker. 0.0209 0.0370* 0.0228 -0.0200
 (0.0241) (0.0178) (0.0168) (0.0179)
   
Live with dad. 0.0485 0.00787 -0.0104 0.0394
 (0.0302) (0.0198) (0.0219) (0.0252) 
   
No. of kids 0.0165*** 0.00472 0.000896 -0.0103**

 (0.00409) (0.00298) (0.00268) (0.00399)
   
No. of adults -0.00337 -0.00294 0.00260 -0.00638 
 (0.00447) (0.00302) (0.00266) (0.00342)
   
2nd Wealth  -0.0237 -0.0141 -0.0111 0.00219
Quintile (0.0128) (0.00881) (0.00873) (0.0117)
     
3rd Wealth  -0.0455** -0.0418*** -0.00864 0.0188 
Quintile (0.0140) (0.0103) (0.00912) (0.0117)
   
4th Wealth  -0.0458** -0.0304** -0.0184 0.0370**

Quintile (0.0158) (0.0114) (0.0106) (0.0122)
     
5th Wealth  -0.0153 -0.0337* -0.0329* 0.0208
Quintile (0.0189) (0.0140) (0.0141) (0.0154)
N 5825 6009 5861 5861
pseudo R2 0.080 0.129 0.058 0.044
Log-likelihood -2191.7 -1368.6 -1209.6 -1571.4
Chi-square 352.9 371.3 153.0 151.1 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วยอายุ เพศ และนํ้าหนักแรกเกิดของเด็ก อายุของผู้ดูแลหลัก การศึกษาของแม่ การศึกษาของพ่อ อายุและเพศของหัวหน้า
ครัวเรือน และท่ีตั้งของครัวเรือน 
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ตาราง 12 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอาย ุ0-35 เดือน) 
 (1) (2) (3) (4)
 Stunted Underweight Wasted Overweight
Age  0.00231*** 0.00109** -0.000450 0.00167***

 (0.000557) (0.000399) (0.000391) (0.000445)
     
Male 0.0287** 0.0299*** 0.0240*** -0.000140
 (0.00889) (0.00656) (0.00618) (0.00712)
   
Birthweight -0.126*** -0.0988*** -0.0370*** 0.0412***

 (0.00949) (0.00699) (0.00595) (0.00804) 
   
Ever Breastfed 0.0112 0.0226 0.0519 -0.0132
 (0.0253) (0.0210) (0.0272) (0.0173)
   
No. of time having milk -0.00867*** -0.00797*** -0.00563*** 0.00430** 
 (0.00219) (0.00181) (0.00163) (0.00143)
   
No. of time having formula 0.00132 -0.00245 -0.00127 0.00195
 (0.00187) (0.00146) (0.00133) (0.00156)
     
No. of time having yogurt -0.0428** -0.0132 0.00262 -0.00384 
 (0.0137) (0.0106) (0.00601) (0.00684)
   
Starch -0.0227 -0.0252** -0.0108 -0.00804
 (0.0138) (0.00895) (0.00864) (0.0108)
     
Protein 0.00611 -0.000763 -0.00316 0.00917**

 (0.00415) (0.00310) (0.00292) (0.00309)
   
Fruit -0.00249 0.00244 0.00573 -0.00680
 (0.00714) (0.00502) (0.00475) (0.00547) 
   
Vegetables 0.00547 0.00546 -0.00415 -0.00464
 (0.00563) (0.00420) (0.00398) (0.00442)
   
Mom is caretaker.   0.0534* 0.0349* 0.0203 -0.00979 
x Being HH head (0.0239) (0.0165) (0.0156) (0.0190)
   
Mom is caretaker 0.0236 0.00842 0.0232 -0.00444
x Being HH head’s spouse (0.0214) (0.0152) (0.0133) (0.0154)
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ทางลบต่อการมีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ การมีน�้าหนักเทียบอาย ุ

ต�า่กว่าเกณฑ์ และการมนี�า้หนกัเทยีบส่วนสงูต�า่กว่าเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ และเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่รวยและรวยมาก (ระดับความมั่งคั่งใน

ควินไทล์ที่ 4 และ 5) มีความน่าจะเป็นที่มีส่วนสูงเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์

และมีน�้าหนักเทียบอายุต�่ากว่าเกณฑ์ น้อยกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่จน

มาก (ควินไทล์ที่ 1) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่พบ

ว่าอายุและการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเด็กกลุ่มน้ีสามารถ 

ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น และส่วนใหญ่เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก การมีแม่

เป็นผู้เลี้ยงดูหลักอาจไม่ส่งผลต่อภาวะทางสุขภาพมากเท่าใดนัก

 4.2.3.2 พัฒนาการของเด็ก

 ตารางที่ 14 แสดงผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ

พฒันาการเด็กด้านสตปัิญญา วัดจากความสามารถในการเรียกชือ่ตวัอกัษร 

ความสามารถในการอ่านค�าง่ายๆ และความสามารถในการรูจ้กัตวัเลข ส่วน

ด้านร่างกายวัดจากความสามารถในการหยิบของจากพื้นด้วย 2 นิ้ว ผล 

การศึกษาพบว่า อายุส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและ

ร่างกายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนการท�ากิจกรรมกับพ่อแม่ พบว่า  

การอ่านหนังสือให้ฟัง/ดูสมุดภาพกับเด็กส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่เด็ก

สามารถบอกตวัอกัษรได้และสามารถอ่านค�าง่ายๆ ได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 และ 

7.2 ตามล�าดบั การเล่าเรือ่งให้ฟังส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการอ่าน

และความสามารถในการบอกตัวเลข และการร้องเพลงส่งผลทางบวกต่อ

ความสามารถในการอ่าน นอกจากนี ้การเข้าเรยีนในศนูย์เดก็เลก็ส่งผลทาง

บวกต่อทุกด้านของพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและร่างกาย

 ส�าหรบัสือ่ในการเรยีนรู ้จ�านวนหนังสือส่งผลทางบวกต่อพฒันาการ

ด้านสติปัญญาในทุกด้าน โดยการมีหนังสือเพิ่มขึ้น 1 เล่มส่งผลให้ความ 

น่าจะเป็นที่เด็กสามารถอ่านค�าง่ายๆ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ขณะที่ของเล่นที่
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ซือ้จากร้านค้าหรอืผลิตจากโรงงานส่งผลทางบวกต่อพฒันาการด้านร่างกาย 

ผลการศกึษาทีน่่าสนใจคอืการเล่นอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ส่งผลทางบวกต่อ

ความสามารถในการบอกตัวอักษร 

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาไม่พบว่าการมีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักหรือ

การศกึษาของแม่ส่งผลต่อพฒันาการด้านสตปัิญญาและร่างกาย ซึง่มคีวาม

แตกต่างจากผลของปัจจัยเหล่านี้ต่อภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะในเด็ก

ท่ีมีอายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม การศึกษาของพ่อส่งผลต่อความสามารถ

ทางตัวเลขของเด็ก โดยเด็กที่มีพ่อที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะรู้จักหรือบอกตัวเลขได้มากกว่า

เด็กที่พ่อมีการศึกษาต�่ากว่าระดับประถมศึกษา

 สดุท้าย ระดบัความมัง่ค่ังของครวัเรอืนส่งผลทางบวกต่อพฒันาการ

ด้านสติปัญญา โดยเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งระดับปานกลาง  

(ควินไทล์ที่ 3) และรวย (ควินไทล์ที่ 4) มีแนวโน้มที่จะสามารถบอกช่ือ 

ตัวอักษรและบอกตัวเลขได้มากกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมากที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และ 95 ตามล�าดับ ทั้งนี้ ผลกระทบส่วนเพิ่ม

ของระดับความมั่งคั่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันเพียงร้อยละ 

90-95 อาจเป็นเพราะในแบบจ�าลองนี้ได้ควบคุมปัจจัยการท�ากิจกรรมร่วม

กับเด็กและสื่อในการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าสหสัมพันธ์กับระดับความม่ังคั่งของ 

ครัวเรือนค่อนข้างสูง

 ส่วนพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม พิจารณาจากพฤติกรรม 

ทัง้ทางด้านบวก ได้แก่ ความสามารถในการเข้ากบัผู้อืน่ได้ด ีและพฤตกิรรม

ด้านลบ ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าว เช่น กัดหรือทุบตีผู้อื่น และการที่เด็กไม่

สามารถสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน (หรือมีอาการสมาธิสั้น) จากตารางที่ 15 

ผลการศึกษาพบว่า อายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง ขณะที่

เด็กผู้ชายมีความน่าจะเป็นที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเด็กผู้หญิงคิด

เป็นร้อยละ 7.9 ในส่วนของการท�ากิจกรรมร่วมกับเด็ก มีเพียงการเล่าเรื่อง
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ที่มสี่วนช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวถึงร้อยละ 10 ขณะที่กจิกรรมไม่ส่งผลต่อ

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 ส�าหรับส่ือในการเรียนรู้ การมีของเล่นที่ซื้อจากร้านค้าส่งผลให้

ความน่าจะเป็นที่เด็กสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 แต่ขณะ

เดียวกันก็ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่จะมีการกัดหรือทุบตีคนอื่นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 17.3 (ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย 95) ส่วนของเล่นที่มาจากของใช้ใน

บ้านส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ผลการ

ศกึษาทีน่่าสนใจกว่าคอื การเล่นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ส่งผลให้ความน่าจะ

เป็นทีจ่ะมีการกัดหรอืทบุตคีนอืน่เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.4 (ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่

ร้อย 99) และความน่าจะเป็นที่จะมีอาการสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (ที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อย 95) นอกจากนี้ การเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กส่งผล

ทางบวกต่อทั้งพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าการไป

ศูนย์เด็กเล็กช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่น แต่ในขณะ

เดียวกันก็อาจเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวได้เช่นกัน

 ในส่วนของปัจจัยที่เป็นลักษณะครัวเรือน การมีแม่เป็นผู้ดูแลหลัก

และเป็นหัวหน้าครัวเรือนส่งผลให้แนวโน้มการมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง 

ขณะที่ระดับการศึกษาของพ่อส่งผลในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัน 

(แม้ว่าจะมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นเพียงร้อยละ 90) ส่วน

ระดับการศึกษาของแม่และระดับความมั่งคั่งของครัวเรือนแทบจะไม่ม ี

ผลกระทบสว่นเพิ่มทีม่นีัยส�าคญัทางสถติิมากนัก ยกเว้นในเดก็ทีอ่ยู่ในครวั

เรือนที่รวยมาก (ควินไทล์ที่ 5) ที่มีความน่าจะเป็นที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว

และมีอาการสมาธสิัน้น้อยกว่าเดก็ทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีย่ากจนมาก (ควนิไทล์

ที่ 1) ร้อยละ 5.9 และ 6.2 (ที่ระดับความเชื่อมั่นเพียงร้อยละ 90) ตามล�าดับ
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ตารางที่ 13 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (เด็กอายุ 35-59 เดือน)

44 

 

ตาราง 13 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอาย ุ35-59 เดือน) 
 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight 
Age  -0.0000649 0.000812 0.000500 -0.000745 
 (0.000636) (0.000567) (0.000446) (0.000613)
   
Male 0.00386 0.00190 -0.00431 0.0130
 (0.00870) (0.00744) (0.00603) (0.00804)
     
Birthweight -0.0609*** -0.0786*** -0.0403*** 0.0415***

 (0.00944) (0.00814) (0.00648) (0.00933)
   
Caretaker’s 0.000114 -0.000345 -0.000783 0.00157*

age (0.000755) (0.000649) (0.000570) (0.000718) 
   
Mom is Caretaker 0.0353 0.0293 0.0285 -0.0255
x Being HH head (0.0232) (0.0209) (0.0171) (0.0211)
   
Mom is Caretaker 0.0223 0.0173 0.0106 -0.0278 
x Being head’s spouse (0.0202) (0.0190) (0.0146) (0.0195) 
   
Mom is  -0.00632 0.0166 0.0172 0.0290
caretaker (0.0231) (0.0223) (0.0199) (0.0212)
   
Live with dad. 0.0364 -0.0199 -0.00173 0.00799 
 (0.0333) (0.0285) (0.0203) (0.0418)
   
Mom’s educ: -0.0458* -0.0128 -0.00129 0.0103
primary (0.0211) (0.0175) (0.0144) (0.0255)
     
Mom’s educ: -0.0290 -0.0239 -0.0264 0.00868
secondary (0.0228) (0.0189) (0.0159) (0.0279)
   
Mom’s educ: -0.0431 -0.0400 -0.0222 -0.00571
tertiary+ (0.0254) (0.0212) (0.0174) (0.0292) 
     
Dad’s educ: 0.00137 0.0233 -0.00207 -0.0212
primary (0.0313) (0.0268) (0.0196) (0.0414)
   
Dad’s educ: -0.00821 0.0405 -0.00459 0.0138 
secondary (0.0322) (0.0275) (0.0201) (0.0417) 
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Dad’s educ: -0.0398 0.0180 0.000630 0.0115
tertiary+ (0.0353) (0.0303) (0.0219) (0.0431)
     
Head’s age 0.000631 0.0000733 -0.0000436 -0.000358
 (0.000529) (0.000487) (0.000378) (0.000548)
   
Head is male. 0.000910 -0.00204 0.0119 -0.0103
 (0.0121) (0.0108) (0.00952) (0.0103) 
   
No. of kids 0.0177*** 0.0103** 0.00376 -0.0194***

 (0.00413) (0.00350) (0.00286) (0.00473)
   
No. of adults 0.00517 0.000537 -0.000377 0.00266 
 (0.00435) (0.00388) (0.00302) (0.00378)
   
2nd Wealth  -0.00940 -0.0156 -0.00426 0.0140
Quintile (0.0122) (0.0106) (0.00891) (0.0131)
     
3rd Wealth  -0.0232 -0.0272* -0.00923 0.0298* 
Quintile (0.0135) (0.0117) (0.00980) (0.0133)
   
4th Wealth  -0.0688*** -0.0654*** -0.0212 0.0241
Quintile (0.0160) (0.0142) (0.0112) (0.0141)
     
5th Wealth  -0.0757*** -0.0753*** -0.0357* 0.0439**

Quintile (0.0214) (0.0189) (0.0146) (0.0170)
N 4894 4914 4848 4848 
pseudo R2 0.056 0.089 0.078 0.033 
Log-likelihood -1590.0 -1230.1 -864.2 -1365.1
Chi-square 172.1 221.0 148.7 88.72 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วย อายุของผู้ดูแลหลัก อายุและเพศของหัวหน้าครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน 
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ตาราง 13 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอาย ุ35-59 เดือน) 
 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight 
Age  -0.0000649 0.000812 0.000500 -0.000745 
 (0.000636) (0.000567) (0.000446) (0.000613)
   
Male 0.00386 0.00190 -0.00431 0.0130
 (0.00870) (0.00744) (0.00603) (0.00804)
     
Birthweight -0.0609*** -0.0786*** -0.0403*** 0.0415***

 (0.00944) (0.00814) (0.00648) (0.00933)
   
Caretaker’s 0.000114 -0.000345 -0.000783 0.00157*

age (0.000755) (0.000649) (0.000570) (0.000718) 
   
Mom is Caretaker 0.0353 0.0293 0.0285 -0.0255
x Being HH head (0.0232) (0.0209) (0.0171) (0.0211)
   
Mom is Caretaker 0.0223 0.0173 0.0106 -0.0278 
x Being head’s spouse (0.0202) (0.0190) (0.0146) (0.0195) 
   
Mom is  -0.00632 0.0166 0.0172 0.0290
caretaker (0.0231) (0.0223) (0.0199) (0.0212)
   
Live with dad. 0.0364 -0.0199 -0.00173 0.00799 
 (0.0333) (0.0285) (0.0203) (0.0418)
   
Mom’s educ: -0.0458* -0.0128 -0.00129 0.0103
primary (0.0211) (0.0175) (0.0144) (0.0255)
     
Mom’s educ: -0.0290 -0.0239 -0.0264 0.00868
secondary (0.0228) (0.0189) (0.0159) (0.0279)
   
Mom’s educ: -0.0431 -0.0400 -0.0222 -0.00571
tertiary+ (0.0254) (0.0212) (0.0174) (0.0292) 
     
Dad’s educ: 0.00137 0.0233 -0.00207 -0.0212
primary (0.0313) (0.0268) (0.0196) (0.0414)
   
Dad’s educ: -0.00821 0.0405 -0.00459 0.0138 
secondary (0.0322) (0.0275) (0.0201) (0.0417) 
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ตารางที่ 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน

ร่างกายและสติปัญญา (เด็กอายุ 35-59 เดือน)
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Dad’s educ: -0.0398 0.0180 0.000630 0.0115
tertiary+ (0.0353) (0.0303) (0.0219) (0.0431)
     
Head’s age 0.000631 0.0000733 -0.0000436 -0.000358
 (0.000529) (0.000487) (0.000378) (0.000548)
   
Head is male. 0.000910 -0.00204 0.0119 -0.0103
 (0.0121) (0.0108) (0.00952) (0.0103) 
   
No. of kids 0.0177*** 0.0103** 0.00376 -0.0194***

 (0.00413) (0.00350) (0.00286) (0.00473)
   
No. of adults 0.00517 0.000537 -0.000377 0.00266 
 (0.00435) (0.00388) (0.00302) (0.00378)
   
2nd Wealth  -0.00940 -0.0156 -0.00426 0.0140
Quintile (0.0122) (0.0106) (0.00891) (0.0131)
     
3rd Wealth  -0.0232 -0.0272* -0.00923 0.0298* 
Quintile (0.0135) (0.0117) (0.00980) (0.0133)
   
4th Wealth  -0.0688*** -0.0654*** -0.0212 0.0241
Quintile (0.0160) (0.0142) (0.0112) (0.0141)
     
5th Wealth  -0.0757*** -0.0753*** -0.0357* 0.0439**

Quintile (0.0214) (0.0189) (0.0146) (0.0170)
N 4894 4914 4848 4848 
pseudo R2 0.056 0.089 0.078 0.033 
Log-likelihood -1590.0 -1230.1 -864.2 -1365.1
Chi-square 172.1 221.0 148.7 88.72 
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วย อายุของผู้ดูแลหลัก อายุและเพศของหัวหน้าครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน 
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ตาราง 13 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ (เด็กอาย ุ35-59 เดือน) 
 (1) (2) (3) (4) 
 Stunted Underweight Wasted Overweight 
Age  -0.0000649 0.000812 0.000500 -0.000745 
 (0.000636) (0.000567) (0.000446) (0.000613)
   
Male 0.00386 0.00190 -0.00431 0.0130
 (0.00870) (0.00744) (0.00603) (0.00804)
     
Birthweight -0.0609*** -0.0786*** -0.0403*** 0.0415***

 (0.00944) (0.00814) (0.00648) (0.00933)
   
Caretaker’s 0.000114 -0.000345 -0.000783 0.00157*

age (0.000755) (0.000649) (0.000570) (0.000718) 
   
Mom is Caretaker 0.0353 0.0293 0.0285 -0.0255
x Being HH head (0.0232) (0.0209) (0.0171) (0.0211)
   
Mom is Caretaker 0.0223 0.0173 0.0106 -0.0278 
x Being head’s spouse (0.0202) (0.0190) (0.0146) (0.0195) 
   
Mom is  -0.00632 0.0166 0.0172 0.0290
caretaker (0.0231) (0.0223) (0.0199) (0.0212)
   
Live with dad. 0.0364 -0.0199 -0.00173 0.00799 
 (0.0333) (0.0285) (0.0203) (0.0418)
   
Mom’s educ: -0.0458* -0.0128 -0.00129 0.0103
primary (0.0211) (0.0175) (0.0144) (0.0255)
     
Mom’s educ: -0.0290 -0.0239 -0.0264 0.00868
secondary (0.0228) (0.0189) (0.0159) (0.0279)
   
Mom’s educ: -0.0431 -0.0400 -0.0222 -0.00571
tertiary+ (0.0254) (0.0212) (0.0174) (0.0292) 
     
Dad’s educ: 0.00137 0.0233 -0.00207 -0.0212
primary (0.0313) (0.0268) (0.0196) (0.0414)
   
Dad’s educ: -0.00821 0.0405 -0.00459 0.0138 
secondary (0.0322) (0.0275) (0.0201) (0.0417) 
   

ตารางที่ 13 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะทุพ

โภชนาการ (เด็กอายุ 35-59 เดือน) (ต่อ)
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ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)
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ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

400
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ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)

ตารางที่ 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน

ร่างกายและสติปัญญา (เด็กอายุ 35-59 เดือน) (ต่อ)
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ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)
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Daycare 0.199*** 0.0885*** 0.206*** 0.0297***

 (0.0148) (0.0207) (0.0156) (0.00588) 
   
Mom is  0.0199 0.0436 0.00274 -0.0198
caretaker (0.0272) (0.0319) (0.0285) (0.0117)
   
Mom is Caretaker 0.00330 0.00589 0.0420 0.0168 
x Being HH head (0.0289) (0.0333) (0.0295) (0.0122)
   
Mom is caretaker  -0.0187 -0.0188 0.000690 0.0108
x Being HH head’s spouse (0.0235) (0.0276) (0.0244) (0.0101)
     
Live with dad -0.101** 0.0353 -0.103* 0.0228
 (0.0387) (0.0536) (0.0422) (0.0158)
   
Mom’s educ: 0.0166 0.0228 -0.0222 0.0181
primary (0.0253) (0.0351) (0.0279) (0.0106) 
     
Mom’s educ: 0.0150 -0.000311 -0.0365 0.0255*

secondary (0.0280) (0.0374) (0.0302) (0.0113)
   
Mom’s educ: 0.0316 -0.00958 -0.0131 0.0328**

tertiary+ (0.0320) (0.0404) (0.0340) (0.0125) 
   
Dad’s educ: 0.0657 -0.0826 0.0675 -0.0154
primary (0.0367) (0.0517) (0.0403) (0.0158)
   
Dad’s educ: 0.0685 -0.0755 0.0861* -0.0201 
secondary (0.0376) (0.0528) (0.0413) (0.0156)
   
Dad’s educ: 0.0925* -0.0614 0.119** -0.0277
tertiary+ (0.0415) (0.0556) (0.0452) (0.0171)
   
2nd Wealth Quintile 0.00392 0.0207 -0.00753 0.00724 
 (0.0155) (0.0203) (0.0158) (0.00738)
   
3nd Wealth Quintile 0.0444* 0.0566** 0.0406* 0.0143
 (0.0174) (0.0216) (0.0178) (0.00800)
     
4nd Wealth Quintile 0.0654** 0.0364 0.0610** 0.00655
 (0.0199) (0.0238) (0.0204) (0.00849)

46 

 

ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)
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Daycare 0.199*** 0.0885*** 0.206*** 0.0297***

 (0.0148) (0.0207) (0.0156) (0.00588) 
   
Mom is  0.0199 0.0436 0.00274 -0.0198
caretaker (0.0272) (0.0319) (0.0285) (0.0117)
   
Mom is Caretaker 0.00330 0.00589 0.0420 0.0168 
x Being HH head (0.0289) (0.0333) (0.0295) (0.0122)
   
Mom is caretaker  -0.0187 -0.0188 0.000690 0.0108
x Being HH head’s spouse (0.0235) (0.0276) (0.0244) (0.0101)
     
Live with dad -0.101** 0.0353 -0.103* 0.0228
 (0.0387) (0.0536) (0.0422) (0.0158)
   
Mom’s educ: 0.0166 0.0228 -0.0222 0.0181
primary (0.0253) (0.0351) (0.0279) (0.0106) 
     
Mom’s educ: 0.0150 -0.000311 -0.0365 0.0255*

secondary (0.0280) (0.0374) (0.0302) (0.0113)
   
Mom’s educ: 0.0316 -0.00958 -0.0131 0.0328**

tertiary+ (0.0320) (0.0404) (0.0340) (0.0125) 
   
Dad’s educ: 0.0657 -0.0826 0.0675 -0.0154
primary (0.0367) (0.0517) (0.0403) (0.0158)
   
Dad’s educ: 0.0685 -0.0755 0.0861* -0.0201 
secondary (0.0376) (0.0528) (0.0413) (0.0156)
   
Dad’s educ: 0.0925* -0.0614 0.119** -0.0277
tertiary+ (0.0415) (0.0556) (0.0452) (0.0171)
   
2nd Wealth Quintile 0.00392 0.0207 -0.00753 0.00724 
 (0.0155) (0.0203) (0.0158) (0.00738)
   
3nd Wealth Quintile 0.0444* 0.0566** 0.0406* 0.0143
 (0.0174) (0.0216) (0.0178) (0.00800)
     
4nd Wealth Quintile 0.0654** 0.0364 0.0610** 0.00655
 (0.0199) (0.0238) (0.0204) (0.00849)
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ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)
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5nd Wealth Quintile 0.0320 0.0214 0.0368 0.0129
 (0.0266) (0.0298) (0.0270) (0.0113) 
N 5436 5444 5439 5438 
pseudo R2 0.149 0.066 0.135 0.133
Log-likelihood -2673.8 -3457.1 -2769.5 -705.8
Chi-square 753.4 429.6 698.0 241.0
p-value 0.00 0.00 0.00 0.00
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วย อายุของผู้ดูแลหลัก อายุและเพศของหัวหน้าครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน 
  

ตารางที่ 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน

ร่างกายและสติปัญญา (เด็กอายุ 35-59 เดือน) (ต่อ)
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ตารางที่ 15 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน

อารมณ์และสังคม (เด็กอายุ 35-59 เดือน)

49 

 

ตาราง 15 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านอารมณ์และสังคม (เด็กอายุ 35-59 
เดือน) 
 

 (1) (2) (3) 
 GetAlong Bite ShortAttention 
Age  -0.000144 -0.00300** -0.00145 
 (0.000313) (0.000939) (0.00104) 
  
Male 0.00793* 0.0796*** 0.0186 
 (0.00376) (0.0121) (0.0135) 
  
No. of books 0.000999 -0.00317 -0.00432 
 (0.000847) (0.00218) (0.00234) 
  
Read books 0.00545 0.0189 0.0297 
 (0.00659) (0.0237) (0.0267) 
    
Tell story 0.00168 -0.102*** -0.00831 
 (0.00599) (0.0178) (0.0205) 
  
Sing -0.00121 -0.00559 0.0394 
 (0.00629) (0.0187) (0.0211) 
    
Take outside -0.00256 0.0366 -0.0765 
 (0.0119) (0.0501) (0.0503) 
  
Play 0.0108 -0.0468 -0.0319 
 (0.00856) (0.0439) (0.0513) 
  
Toy-homemade 0.00155 -0.0156 0.000901 
 (0.00384) (0.0128) (0.0139) 
  
Toy-manufactured 0.0264*** 0.173** -0.0780 
 (0.00608) (0.0583) (0.0500) 
  
Toy-appliance 0.00702 0.0900*** 0.00664 
 (0.00456) (0.0206) (0.0208) 
    
Electronic device -0.00156 0.124*** 0.0461** 
 (0.00454) (0.0151) (0.0161) 

50 

 

  
Daycare 0.0267*** 0.0782*** 0.0749*** 
 (0.00497) (0.0198) (0.0210) 
  
Mom is  0.00933 -0.00946 0.00437 
caretaker (0.00932) (0.0298) (0.0333) 
  
Mom is Caretaker -0.0103 -0.0841** -0.00984 
x Being HH head (0.0108) (0.0313) (0.0348) 
  
Mom is caretaker  0.00162 -0.0512 -0.0555 
x Being HH head’s spouse (0.00892) (0.0263) (0.0291) 
    
Live with dad -0.00296 0.108* 0.00674 
 (0.0126) (0.0499) (0.0557) 
  
Mom’s educ: -0.0177 0.0532 -0.0583 
primary (0.00982) (0.0347) (0.0366) 
    
Mom’s educ: -0.0188 0.0593 -0.0692 
secondary (0.0102) (0.0369) (0.0389) 
  
Mom’s educ: -0.0229 0.0286 -0.0443 
tertiary+ (0.0117) (0.0399) (0.0423) 
  
Dad’s educ: 0.00391 -0.106* -0.000829 
primary (0.0111) (0.0484) (0.0541) 
  
Dad’s educ: 0.00241 -0.114* -0.00673 
secondary (0.0117) (0.0491) (0.0548) 
  
Dad’s educ: 0.00562 -0.108* -0.0527 
tertiary+ (0.0136) (0.0519) (0.0579) 
  
2nd Wealth Quintile 0.00362 0.00638 0.0142 
 (0.00557) (0.0187) (0.0206) 
  
3nd Wealth Quintile 0.00840 -0.00392 -0.00461 
 (0.00664) (0.0204) (0.0224) 
    
4nd Wealth Quintile 0.000371 -0.0146 0.0171 
 (0.00700) (0.0222) (0.0245) 

46 

 

ตาราง 14 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านร่างกายและสติปัญญา (เด็กอาย ุ35-
59 เดือน) 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 letter read number pick 
Age  0.00847*** 0.00625*** 0.00998*** 0.000825*

 (0.000846) (0.000991) (0.000845) (0.000413) 
   
Male -0.00416 -0.0214 -0.0130 -0.00613
 (0.0110) (0.0129) (0.0112) (0.00479)
   
No. of books 0.0121*** 0.00710** 0.0103*** -0.00188* 
 (0.00210) (0.00221) (0.00212) (0.000918)
   
Read books 0.0702*** 0.0727** 0.0180 0.00569
 (0.0198) (0.0276) (0.0203) (0.00955)
     
Tell story 0.0100 0.148*** 0.0458** -0.00462
 (0.0161) (0.0196) (0.0164) (0.00855)
   
Sing 0.0100 0.0706*** 0.0165 -0.00858
 (0.0166) (0.0210) (0.0171) (0.00790) 
     
Take outside 0.0480 0.0228 0.0416 -0.0152
 (0.0401) (0.0565) (0.0425) (0.0203)
   
Play -0.0696 -0.0119 -0.0307 0.0307* 
 (0.0423) (0.0527) (0.0437) (0.0129) 
   
Toy-homemade 0.000299 0.0274* 0.00151 -0.00656
 (0.0114) (0.0134) (0.0116) (0.00506)
   
Toy-manufactured 0.0821* -0.0435 0.0661 0.0485*** 
 (0.0354) (0.0473) (0.0369) (0.00905)
   
Toy-appliance -0.0165 -0.0860*** -0.0229 0.0261***

 (0.0179) (0.0204) (0.0186) (0.00610)
     
Electronic device 0.0902*** -0.00488 0.0365** 0.0130*

 (0.0121) (0.0156) (0.0127) (0.00570)
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ตารางที่ 15 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน

อารมณ์และสังคม (เด็กอายุ 35-59 เดือน) (ต่อ)

50 

 

  
Daycare 0.0267*** 0.0782*** 0.0749*** 
 (0.00497) (0.0198) (0.0210) 
  
Mom is  0.00933 -0.00946 0.00437 
caretaker (0.00932) (0.0298) (0.0333) 
  
Mom is Caretaker -0.0103 -0.0841** -0.00984 
x Being HH head (0.0108) (0.0313) (0.0348) 
  
Mom is caretaker  0.00162 -0.0512 -0.0555 
x Being HH head’s spouse (0.00892) (0.0263) (0.0291) 
    
Live with dad -0.00296 0.108* 0.00674 
 (0.0126) (0.0499) (0.0557) 
  
Mom’s educ: -0.0177 0.0532 -0.0583 
primary (0.00982) (0.0347) (0.0366) 
    
Mom’s educ: -0.0188 0.0593 -0.0692 
secondary (0.0102) (0.0369) (0.0389) 
  
Mom’s educ: -0.0229 0.0286 -0.0443 
tertiary+ (0.0117) (0.0399) (0.0423) 
  
Dad’s educ: 0.00391 -0.106* -0.000829 
primary (0.0111) (0.0484) (0.0541) 
  
Dad’s educ: 0.00241 -0.114* -0.00673 
secondary (0.0117) (0.0491) (0.0548) 
  
Dad’s educ: 0.00562 -0.108* -0.0527 
tertiary+ (0.0136) (0.0519) (0.0579) 
  
2nd Wealth Quintile 0.00362 0.00638 0.0142 
 (0.00557) (0.0187) (0.0206) 
  
3nd Wealth Quintile 0.00840 -0.00392 -0.00461 
 (0.00664) (0.0204) (0.0224) 
    
4nd Wealth Quintile 0.000371 -0.0146 0.0171 
 (0.00700) (0.0222) (0.0245) 

49 

 

ตาราง 15 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฒันาการด้านอารมณ์และสังคม (เด็กอายุ 35-59 
เดือน) 
 

 (1) (2) (3) 
 GetAlong Bite ShortAttention 
Age  -0.000144 -0.00300** -0.00145 
 (0.000313) (0.000939) (0.00104) 
  
Male 0.00793* 0.0796*** 0.0186 
 (0.00376) (0.0121) (0.0135) 
  
No. of books 0.000999 -0.00317 -0.00432 
 (0.000847) (0.00218) (0.00234) 
  
Read books 0.00545 0.0189 0.0297 
 (0.00659) (0.0237) (0.0267) 
    
Tell story 0.00168 -0.102*** -0.00831 
 (0.00599) (0.0178) (0.0205) 
  
Sing -0.00121 -0.00559 0.0394 
 (0.00629) (0.0187) (0.0211) 
    
Take outside -0.00256 0.0366 -0.0765 
 (0.0119) (0.0501) (0.0503) 
  
Play 0.0108 -0.0468 -0.0319 
 (0.00856) (0.0439) (0.0513) 
  
Toy-homemade 0.00155 -0.0156 0.000901 
 (0.00384) (0.0128) (0.0139) 
  
Toy-manufactured 0.0264*** 0.173** -0.0780 
 (0.00608) (0.0583) (0.0500) 
  
Toy-appliance 0.00702 0.0900*** 0.00664 
 (0.00456) (0.0206) (0.0208) 
    
Electronic device -0.00156 0.124*** 0.0461** 
 (0.00454) (0.0151) (0.0161) 

51 

 

  
5nd Wealth Quintile 0.00921 -0.0590* -0.0624* 
 (0.0103) (0.0285) (0.0312) 
N 5444 5434 5426 
pseudo R2 0.109 0.043 0.025 
Log-likelihood -468.8 -3176.8 -3664.9 
Chi-square 158.4 259.0 178.4 
p-value 0.00 0.00 0.00 
Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
หมายเหตุ ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ประกอบด้วย อายุของผู้ดูแลหลัก อายุและเพศของหัวหน้าครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน 
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5. บทสรุป



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

405

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 ในภาพรวม ปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลต่อภาวะทพุโภชนาการ ได้แก่ อายุ 

น�้าหนักแรกเกิด การศึกษาของแม่ และระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน 

นอกจากนี้ การดื่มนมและการได้รับอาหารเสริม เช่น โยเกิร์ต มีส่วนช่วยใน

การลดภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะการมส่ีวนสงูเทยีบอายตุ�า่กว่าเกณฑ์ 

ผลการศกึษาเหล่านีเ้ป็นไปตามคาดหมายเนือ่งจากเดก็ทีอ่าศยัในครัวเรือน

ทีม่รีะดบัความมัง่ค่ังมากกว่าย่อมมโีอกาสได้รบัทรัพยากรทางกายภาพ เช่น 

อาหาร ที่ดีกว่าเด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่มีระดับความมั่งคั่งน้อยกว่า

 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่น่าแปลกใจคือการมีแม่เป็นผู้ดูแล

หลกัส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการมนี�า้หนกัเทยีบส่วนสงูต�า่กว่าเกณฑ์เพิม่

ขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วพบว่า การ

ที่แม่เป็นผู้ดูแลหลักและเป็นหัวหน้าครัวเรือนอาจส่งผลทางลบต่อสุขภาพ

ของเด็ก นอกจากนี้ ผลกระทบส่วนเพ่ิมของการมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักจะ
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ชัดเจนในกลุ่มครัวเรือนที่มีความยากจนมากกว่า ดังนั้น จึงมีความเป็นไป

ได้ว่า ในครัวเรือนที่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หากแม่เป็นทั้งผู้ดูแลเด็กและใน

ขณะเดียวกันก็ต้องหาเล้ียงครอบครัว ผลลัพธ์ทางสุขภาพของเด็กอาจ 

ไม่ได้ดีเท่ากับเด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่มีฐานะดีกว่าแม้ว่าแม่จะไม่ได้เป็น 

ผูด้แูลหลกักต็าม อย่างไรกด็ ีผลการศกึษานีอ้าจมข้ีอจ�ากดัทางด้านตวัแปร

ควบคุม ซึง่มีความเป็นไปได้ว่าแบบจ�าลองนีย้งัคงม ีOmitted variable bias 

 ส�าหรบัพฒันาการของเด็ก นอกเหนือไปจากอายขุองเดก็ และระดบั

ความม่ังค่ังของครัวเรือนแล้ว ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อพัฒนาการในแทบ 

ทุกด้านของเด็ก ได้แก่ สื่อในการเรียนรู้ (เช่น หนังสือ ของเล่น) และการมี

ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน โดยการมีจ�านวนหนังสือมากกว่า  

และการท�ากิจกรรมร่วมกับเด็ก (โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ การเล่าเรื่อง) 

โดยสมาชิกครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน ส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติ

ปัญญาของเด็กและในขณะเดียวกันก็ช่วยลดพฤติกรรมด้านลบทั้งการ

ท�าร้ายผู้อื่นและการมีอาการสมาธิสั้นได้ นอกจากนี้ การที่เด็กได้เข้าเรียน

ในศูนย์ดูแลเด็กเล็กส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก 

ขณะทีก่ารใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมความน่าจะเป็นทีเ่ดก็จะมีพฤตกิรรม

ก้าวร้าวและมีอาการสมาธิสั้น

 กล่าวโดยสรุป สุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความ

สัมพันธ์กับระดับความมั่งคั่งของครัวเรือนอย่างชัดเจน เนื่องจากครัวเรือน

ท่ีมีความม่ังคัง่มากกว่ามทีรพัยากรและปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการดแูลสขุภาพและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากกว่า โดยปัจจัยด้านกายภาพ เช่น อาหาร ส่งผล

ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ ในขณะที่ปัจจัยด้านเวลาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ

เด็กส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ความเหลื่อมล�้าในการมีหรือเข้าถึง

ปัจจยัส�าคญัเหล่าน้ีจงึส่งผลให้เกดิความเหล่ือมล�า้ในสขุภาพและพฒันาการ

ของเด็ก
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5.2 นัยเชิงนโยบาย

 จากผลการศกึษา ระดบัความมัง่คัง่ของครวัเรอืนส่งผลต่อสขุภาพ

และพัฒนาการของเด็กอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่

มีความมั่งคั่งมากกว่ามีโอกาสได้รับปัจจัยที่ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ

มากกว่า ดังนั้น ค�าถามส�าคัญส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย คือ ท�าอย่างไรให้

ครวัเรอืนทีมี่ข้อจ�ากดัทางการเงนิสามารถการเล้ียงดเูดก็อย่างมคีณุภาพได้

เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งมากกว่า 

 ในบริบทของประเทศไทย เด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่ยากจนมี 

แนวโน้มที่จะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและ/หรือแม่ ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุ 

จากการย้ายถิ่นไปท�างานของพ่อแม่ หรือการที่พ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่า/

ตายายในภูมิล�าเนาเดิมของตน ดังนั้น แนวนโยบายที่รัฐควรพิจารณาคือ

การเพิ่มโอกาสให้แม่ (และพ่อ) สามารถเลี้ยงดูลูกได้ โดยที่ไม่เสียโอกาสใน

การประกอบอาชพี ซึง่มาตรการทีร่ฐัสามารถท�าได้ ได้แก่ การขยายเวลาใน

การลาเลีย้งดบูตุรของพ่อและแม่โดยได้รบัค่าจ้าง และการเพิม่ความยดืหยุน่

ในการท�างานเพื่อเอื้อให้ครัวเรือนที่มีเด็กเล็กสามารถดูแลเด็กได้มากข้ึน 

เช่น การอนุญาตให้พนักงานที่ท�างานประจ�าสามารถมีเวลาเข้าออกงานที่

ยดืหยุน่มากข้ึน นอกจากนี ้รฐัยงัสามารถก�าหนดนโยบายเพือ่เอือ้ให้พ่อแม่

สามารถเลีย้งดูบตุรได้โดยการจดัสรรศนูย์ดแูลเดก็เลก็ให้มคีวามครอบคลมุ

และมีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสถานที่ส�าหรับ

ดูแลเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแล

เด็กได้ด้วยตนเอง แนวนโยบายอีกทางเลือกหนึ่ง คือ การเพิ่ม “คุณภาพ” 

ของปู่ย่า/ตายายหรือผู้เล้ียงดูเด็ก เช่น การสร้างความตระหนักรู้ในการ

อนุญาตให้เด็กใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความส�าคัญกับการมี

ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เป็นต้น

 ในส่วนของการขาดแคลนสือ่ในการเรยีนรูใ้นกลุม่ครวัเรอืนยากจน 

ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการ
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จัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยจัดให้มีหนังสือ ของเล่นเสริม

พัฒนาการส�าหรับเด็ก ตลอดจนการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กเพื่อให้เด็กใน

ชมุชนสามารถเข้าไปท�ากจิกรรมร่วมกนัได้ โดยอาจอาศยัอาสาสมคัรชมุชน

หรือผู้สูงวัยในชุมชนที่มีเวลาว่างช่วยดูแลศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้

 

5.3 ข้อจ�ากัดในการวิจัย

 แม้ว่าผลการศึกษาจากงานวิจัยช้ินนี้จะสามารถชี้ให้เห็นความ 

เชื่อมโยงระหว่างระดับความมั่งคั่งของครัวเรือนและสุขภาพกับพัฒนาการ

ของเด็กที่ชัดเจนขึ้น แต่งานวิจัยช้ินน้ียังคงมีข้อจ�ากัดดังนี้ ประการแรก  

การไม่มีข้อมูลรายได้ของครัวเรือนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ 

ส่งผลให้การอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐานะของครัวเรือนมีข้อ

จ�ากัด เช่น ผู้วิจัยไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มครัวเรือนประเภทใด หรือกลุ่ม

พ่อแม่ในลกัษณะอาชพีใดทีป่ระสบปัญหา หรอืควรได้รบัการช่วยเหลอืจาก

รัฐ ประการที่สอง การขาดข้อมูลของแม่และ/หรือพ่อในกรณีที่แม่/หรือพ่อ

ไม่ได้อาศัยในครัวเรือนเดียวกับเด็กท�าให้ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะของพ่อและแม่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือมีอคติ และ ประการ

สดุท้าย ลกัษณะข้อมูลทีเ่ป็นข้อมลูภาคตดัขวาง ท�าให้การศกึษาขาดมติขิอง

เวลาและมีข้อจ�ากัดในวิธีการศึกษา 
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ความเหลื่อมล�้าเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุบั่นทอน
นโยบายผู้สูงอายุระดับชาติอย่างไร1

How Regional Inequality in Active Ageing Undermines the 
Effectiveness of National Ageing Policies2

1 บทความวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัเรือ่ง “ความเหลือ่มล�้าเชงิพืน้ทีด้่านพฤฒพิลงัผูส้งูอาย:ุ 
นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้เขียนขอขอบคุณทุกความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกสว. และหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้วิจัยไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
2 This research article is part of a research project titled “Spatial Inequality in Active Ageing 
in Thailand: Implications on the Effectiveness of Ageing Policies” funded by Thailand Science 
Research and Innovation (TSRI). The author would like to thank all reviewers for the construc-
tive comments and suggestions. The opinions in this article are the author’s; the funding 
agency and the author’s affiliation do not necessarily have to agree.
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 งานวิจัยแสดงช่องว่างทางนโยบายเชิงภูมิภาค (regional policy 

gap) รวมถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลของนโยบายระดับชาติ และเสนอตัว

ชี้น�าในการก�าหนดนโยบายเสริมระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่เหมาะสม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุระดับชาติ สืบเนื่องจากการที่

ประเทศไทย เช่นเดียวกับหลายประเทศ ได้ด�าเนินนโยบายที่พยายามส่ง

เสริมให ้ผู ้ สูงอายุมีพฤฒิพลัง (Active Ageing) หรือ สูงวัยแบบ 

“กระฉับกระเฉง” ในขณะที่แนวนโยบายภาครัฐที่ปรากฏอยู่ โดยส่วนใหญ่

เป็นนโยบายระดับชาติที่มีรูปแบบเดียวกันใช้ทั่วประเทศ หรือ “One- 

Size-Fits-All Policies” ซึ่งมองข้ามและละเลยลักษณะเฉพาะเชิงภูมิภาค 

ท�าให้นโยบายระดับชาติไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุดดังที่คาดหวังไว้ ลักษณะ

เฉพาะเชิงภูมิภาคและความเหลื่อมล�้าในพฤฒิพลังผู ้สูงอายุที่ปรากฎ

สามารถสะท้อนจากดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing Index: AAI) 

และสมัประสทิธิค์วามเหล่ือมล�า้ด้านพฤฒพิลังผูส้งูอาย ุ(Gini (AAI)) ในงาน
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วิจัยนี้ 

 งานวิจัยอาศัยข้อมูลการส�ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ปี พ.ศ.2557 และ 2560 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลัก พบว่า ใน

ระดับประเทศ AAI มีค่าลดลง ในขณะที่ Gini (AAI) มีค่าสูงขึ้น หมายความ

ว่า ผู ้สูงอายุกระฉับกระเฉงลดน้อยลง และความเหลื่อล�้าของความ

กระฉับกระเฉงระหว่างผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง AAI และ 

Gini (AAI) มีทิศทางที่เป็นลบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบในต่างประเทศ 

กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ ภูมิภาคที่ผู้สูงอายุกระฉับกระเฉงมากจะมีระดับ

ความเหลือ่มล�า้ภายในภมูภิาคค่อนข้างต�า่ และในทางกลบักนักเ็ช่นกนั งาน

วิจัยได้หยิบยกตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายระดับชาติ 

กรณีมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 

ผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มจังหวัดที่มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นจะมีความเหลื่อมล�้า 

ด้านพฤฒพิลงัผูส้งูอายตุ�า่กว่ากลุ่มจงัหวัดทีม่กีารจ้างงานลดลง หลงัจากได้

มีการออกมาตรการในปี พ.ศ.2559 ความเหลื่อมล�้าเหล่าน้ีมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับความเหลื่อมล�้าในมิติอื่น ซึ่งจะยิ่งบั่นทอน

ประสิทธิผลโดยรวมของนโยบายในระดับชาติต่อไป การออกแบบนโยบาย

เสริมด้านผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคหรือพื้นที่ สามารถใช้ประโยชน์จาก 

ตัวช้ีน�า AAI และดัชนีย่อยในงานวิจัยนี้เป็นแนวทางก�าหนดล�าดับความ

ส�าคัญของนโยบาย เพื่อช่วยให้นโยบายระดับชาติเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ค�าส�าคัญ: นโยบายผู้สูงอายุ, พฤฒิพลังผู้สูงอายุ, ความเหลื่อมล�้า

JEL classification: I38, J114, J118
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Abstract
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 This research displays regional policy gap along with its 

impacts on the effectiveness of national policies and suggests  

guidelines for formulating appropriate regional or local policies to 

increase the effectiveness of the national ageing policies. Similar to 

many countries which encounter ageing society, Thailand  

implemented policies that seek to promote active ageing in the  

elderly population. However, in most cases, policy formulation at the 

national level relies on macroeconomic variables, assuming  

“One-Size-Fits-All”. Overlooking region-specific variation undermines 

the effectiveness of national policies. The regional characteristics and 

inequality in active ageing can be reflected by the Active Ageing Index 

(AAI) and the Gini (AAI) coefficient in this research.

 The research mainly employs the Survey of Elderly  
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Population in Thailand in 2014 and 2017 from the National Statistical 

Office. The finding indicates that at the national level, AAI has  

decreased and Gini (AAI) has increased, implying that elderly becomes 

less active and inequality in active ageing increases across regions. 

Overall, AAI and Gini (AAI) are negatively correlated, which is in line 

with most international findings. That is to say, for the most part, the 

regions with high level of active ageing tend to have low level of  

inequality and vice versa. The research raises an example of  

evaluating the effectiveness of a national policy in the case of  

corporate income tax deduction measure to promote the elderly  

employment implemented in 2016. It is found that the group of  

provinces with increased elderly employment has lower AAI  

inequality than that with reduced elderly employment. The inequality 

in all aspects of active ageing has the tendency to increase in the 

future, alike inequality in other dimensions in the country. This will 

further undermine the overall effectiveness of the policy at the  

national level. Policy-wise contribution, the indicators provided in this 

research can be considered as a guideline in the priority setting of 

regional or local supplementary ageing policies to increase the  

overall effectiveness of the national policy. 

Keywords: Ageing policies, active ageing, inequality

JEL classification: I38, J114, J118
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1. ภูมิหลังและความส�าคัญของงานวิจัย
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 ปรากฏการณ์สังคมสูงวัยที่ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมที่มีผู้

สูงอายุประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ.2583 ถือ

เป็นประเด็นส�าคญัทีก่่อให้เกดิความตระหนกัในวงกว้าง เนือ่งจากประชากร

ทุกวัย ทุกภาคส่วนย่อมจะได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่ง ข้อเท็จจริง

ประการหน่ึงท่ีมีความเด่นชัดมากขึ้นทุกวันคือ ผลกระทบของการสูงอายุ

ของประชากรต่อก�าลังแรงงงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่ม ี

แนวโน้มลดลงหากไม่มีการน�าปัจจัยการผลิตมาทดแทน นอกจากนี้แล้ว 

ยังส่งผลให้รัฐบาลจ�าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่จ�ากัด เพื่อรองรับ 

ค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี 

 ข้อเสนอจากงานวจิยัในวรรณกรรมทีผ่่านมาบ่งชีถึ้งประโยชน์ของ

การทีผู่ส้งูอายไุด้กลับเข้าไปท�างานในระบบเศรษฐกจิ ด้วยข้อสนบัสนนุหลกั

ดังต่อไปนี้: (1) เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (2) เพื่อสุขภาพ
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ทีด่ขีองผูส้งูอายแุละผลกระทบภายนอกทางบวกอนัสบืเนือ่งจากการท�างาน 

และ (3) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานวัยท�างานในบางภาคการผลิต 

เป็นต้น เอื้อมพร (2558) ได้เสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติ (policy  

package) รวมทั้งได้วิเคราะห์สถานการณ์จ�าลองในกรณีที่สังคมไทยเพิ่ม

ทางเลือกการท�างานเพื่อน�าไปสู ่ชีวิตหลังวัยเกษียณอันพึงปรารถนา  

(employment options to support desirable life after retirement) ควบคู่

ไปกบัสภาวะทางการเงนิการคลังทีม่คีวามยัง่ยนื งานวจิยัดงักล่าวได้หยบิยก

เครื่องมือ “ตุ๊กตา” (demo) ภาครัฐสองตัวอย่าง คือ กฎหมายแรงงาน และ 

แรงจูงใจทางภาษ ีซึง่ต่อมากระทรวงการคลังได้ออกมาตรการภาษดีงักล่าว

ให้เป็นหนึง่ในมาตรการรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ(ประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560 ก�าหนดให้มีการยกเว้น 

ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรณีที่รับผู้สูงอายุหกสิบ

ปีขึ้นไปเข้าท�างาน) มาตรการนี้ได้รับความสนใจในวงกว้าง องค์กรเอกชน

หลายแห่งได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการ ก่อให้เกดิการจ้างพนกังานผูส้งูอายุ

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างผลกระทบและการขับเคลื่อนทางสังคม (รายการเดิน

หน้าประเทศไทย วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ.2561 สารคดเีกีย่วกบัการจ้างงาน 

ผู้สูงอายุ https://www.youtube.com/watch?v=ysqbcs3y3Ok)

 อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ

ผูสู้งอายทุีป่รากฏอยู ่ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายระดบัชาต ิออกแบบด้วยการ

มองของผู้บริหารแบบมวลรวม (aggregate) ที่มีลักษณะรูปแบบเดียวใช ้

ทั่วประเทศ หรือ “One-Size-Fits-All Policies” โดยการออกแบบนโยบาย

ดงักล่าว แม้กระทัง่มาตรการลดหย่อนภาษนีายจ้างทีก่ล่าวข้างต้น ออกแบบ

มาจากการพิจารณาเพียงตัวชี้วัดระดับมหภาค (macro indicators) และ 

ในหลายกรณีได ้มองข้ามลักษณะเฉพาะเชิงพื้นที่  (area-specific  

characteristics) ของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ ในการนี้ ดัชนีพฤฒิพลัง 

ผู้สูงอายุ (Active Ageing Index: AAI) หรือ กล่าวแบบเข้าใจง่ายขึ้น คือ 
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ดัชนีชี้วัดความ “กระฉับกระเฉง” และพลานามัยที่ดีของการใช้ชีวิตของ 

ผู้สูงอายุ ถือเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมลักษณะของผู้สูงอายุในมิติต่างๆ ได้ดี

ในระดับที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการออกแบบนโยบายผู้สูงอายุใน

ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป (UNECE 

2012, UNECE/European Commission, 2015, 2019; Zaidi et al, 2017) 

เนื่องจากพฤฒิพลัง (active ageing) เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการท�าให ้

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อในตลาดแรงงานและสร้างมูลค่ากลับสู่ระบบ

เศรษฐกิจได้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากลงไปศึกษาความเหลื่อมล�้าเชิง

พื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (spatial inequality in active ageing) ก็จะ

สามารถฉายภาพมติเิชงิพืน้ทีท่ีถ่กูเบยีดบงัโดยตวัชีว้ดัภาพใหญ่ และน�าไป

สู่การออกแบบนโยบายเสริมที่เหมาะสม (fine-tuning policies) กับแต่ละ

พืน้ทีน่ัน้ๆ และเพิม่ประสิทธิผลของนโยบายหลักให้ดยีิง่ขึน้ นกัเศรษฐศาสตร์

เชี่ยวชาญด้านการศึกษาความเหลื่อมล�้า Piketty (2014) ได้เคยกล่าวไว้ว่า 

การศกึษาเรือ่งความเหล่ือมล�า้ด้านพฤฒพิลังผูส้งูอายนุัน้ มคีวามส�าคญัมาก

อยูแ่ล้วโดยเนือ้หาเฉพาะเรือ่ง และยิง่มคีวามเร่งด่วนทีค่วรท�าการศกึษามาก

ยิ่งขึ้นไปอีกภายใต้สภาวะสังคมที่มีความเหลื่อมล�้าสูงในหลายๆ ด้าน

 ปัจจุบัน การออกแบบนโยบายยังไม่ได้พิจารณาความเหลื่อมล�้า

เชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุ จึงท�าให้ประสิทธิผลของนโยบายทั้งหลาย 

ไม่ได้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหมายไว้ในตอนต้น ยกตัวอย่างเช่น สมมติ

ว่ารัฐบาลด�าเนินนโยบายหลัก เรียกว่านโยบาย T เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

ผู้สูงอายุท้ังประเทศ แต่หากผงัเมอืง หรอืปัจจยัส่งเสรมิการดแูลสขุภาพของ

ผู้สูงอายุในจังหวัด ก ไม่เอื้ออ�านวยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปท�างาน

ได้อย่างสะดวก (หมายเหตุ: ปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ก็เป็น 

องค์ประกอบของดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ) ประสิทธิผลของนโยบาย T ใน

จังหวัด ก ย่อมจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจะบั่นทอนประสิทธิผลโดย

รวมของนโยบายในระดับชาติ หากผู้บริหารขาดความเข้าใจถึงความ 
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เหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุ ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็น

อย่างยิง่ทีน่โยบายดีๆ  ในระดับชาต ิหลายนโยบายจะถกูบัน่ทอนประสทิธผิล

โดยความเหลื่อมล�้าดังกล่าว ดังน้ัน การศึกษาความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ 

ด้านพฤฒิพลัง จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในมิติของพื้นที่ และสามารถ

ออกแบบนโยบายเสริมที่จะปรับนโยบายระดับชาติให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้

มากขึ้น เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในกรณีตัวอย่าง ถ้าจะให้นโยบาย T มี

ประสิทธิผลมากขึ้นในพื้นที่ ก ก็จ�าเป็นต้องมีนโยบายเสริมในเรื่องการ

ปรับปรุงผังเมืองเพื่อผู้สูงอายุ หรือการปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการ

สาธารณสุข ส�าหรับจังหวัด ก เป็นพิเศษ จะเห็นได้ว่า การศึกษาความ 

เหลื่อมล�้าด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุมีความส�าคัญต่อการออกแบบและเพิ่ม

ประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

 ในบทความนี้ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

งานวิจัยค�านวณและวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้าเชิงภูมิภาคโดยอาศัยข้อมูล

การส�ารวจประชากรผูส้งูอายขุองประเทศไทย ปี พ.ศ.2557 และ 2560 ของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และเอกสารข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ

แสดงช่องว่างทางนโยบายเชิงพืน้ที ่โดยเน้นในระดบัภมูภิาค และเสนอแนว

นโยบายส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคจากข้อค้นพบของงาน

วิจัย โครงสร้างบทความวิจัยนี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อรวมบทน�า หัวข้อที่ 2 

กล่าวถึงแนวคิดและการศึกษาด้าน “Active Ageing” ในต่างประเทศ หัวข้อ

ที่ 3 ทบทวนการศึกษาด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวข้อที่ 4 

อธิบายระเบยีบวธิวีจิยั หวัข้อที ่5 รายงานผลการศกึษาและอภปิรายนยัเชงิ

นโยบาย และหัวข้อที่ 6 เป็นบทสรุป
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2. แนวคิดและการศึกษาด้าน “Active Ageing” ในต่างประเทศ
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 องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO, 2002) 

นิยาม “Active Ageing” ดังนี้:

 “Active ageing is the process of optimizing opportunities for 

health, participation and security in order to enhance quality of life as 

people age.” 

 [Active ageing คือกระบวนการท�าให้เกิดโอกาสสูงสุดที่จะอยู่

สถานภาพที่ดีที่สุดในด้าน สุขอนามัย การมีส่วนร่วม และความมั่นคง เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อคนเราอายุมากขึ้น] 

 ค�าว่า “ สขุอนามยั” หมายรวมถงึสขุภาพร่างกาย จติใจ และสถานะ

ความเป็นอยู่ทางสงัคม ดงันัน้ในกรอบนโยบายผูส้งูอายขุององค์การอนามยั

โลก สุขภาพจิตและการเชื่อมต่อทางสังคมจึงมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า

สุขอนามัยทางกายภาพ องค์การอนามัยโลกยึดสามเสาหลัก (pillars)  

ภายใต้กรอบนโยบาย Active Ageing ภายใต้หลักการของสหประชาชาติ



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

434

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุ(United Nations Principles for Older Person) (แผนภาพ

ที่ 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ Active Ageing ที่องค์การอนามัยโลกได้มี

การหยิบยกโดยอ้างอิงถึงหลักฐานปรากฏประกอบด้วย ปัจจัยแนวขวาง 

(cross-cutting determinants) เช่น วัฒนธรรมและเพศ ปัจจัยที่เกี่ยวกับ

ระบบสาธารณสุขและบริการสังคม (health and social services systems) 

ปัจจัยทางพฤฒิกรรม (behavioural determinants) เช่นกิจวัตรประจ�าวัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ 

(physical environment) ปัจจยัสิง่แวดล้อมเชงิสงัคม (social environment) 

และปัจจัยทางเศรษฐกิจ (economic determinants) 

แผนภาพที่ 1 สามเสาหลักในกรอบนโยบายส�าหรับ Active Ageing ของ

องค์การอนามัยโลก

 

 
 

4 
 

ในบทความน้ี “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  งานวิจัยคํานวณและวิเคราะห์
ความเหลื่อมล้ําเชิงภูมิภาคโดยอาศัยข้อมูลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2557 และ 2560 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และเอกสารข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแสดงช่องว่างทางนโยบายเชิงพ้ืนที่ 
โดยเน้นในระดับภูมิภาค และเสนอแนวนโยบายส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคจากข้อค้นพบของ
งานวิจัย  โครงสร้างบทความวิจัยนี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อรวมบทนํา หัวข้อที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดและการศึกษา
ด้าน “Active Ageing” ในต่างประเทศ หัวข้อที่ 3 ทบทวนการศึกษาด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย 
หัวข้อท่ี 4 อธิบายระเบียบวิธีวิจัย หัวข้อที่ 5 รายงานผลการศึกษาและอภิปรายนัยเชิงนโยบาย และหัวข้อที่ 6 
เป็นบทสรุป 

 
2. แนวคิดและการศึกษาด้าน “Active Ageing” ในต่างประเทศ 
 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO, 2002) นิยาม “Active Ageing” ดังนี้: 
 “Active ageing is the process of optimizing opportunities for health, participation and 
security in order to enhance quality of life as people age.”  
 [Active ageing คือกระบวนการทําให้เกิดโอกาสสูงสุดที่จะอยู่สถานภาพที่ดีที่สุดในด้าน สุขอนามัย 
การมีส่วนร่วม และความมั่นคง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อคนเราอายุมากข้ึน]  
 คําว่า “ สุขอนามัย” หมายรวมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสถานะความเป็นอยู่ทางสังคม ดังน้ันใน
กรอบนโยบายผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลกที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและการเช่ือมต่อทางสังคม มีความสําคัญไม่
น้อยไปกว่าสุขอนามัยทางกายภาพ  องค์การอนามัยโลกยึดสามเสาหลัก (pillars) ภายใต้กรอบนโยบาย 
Active Ageing ภายใต้หลักการของสหประชาชาติสําหรับผู้สูงอายุ (United Nations Principles for Older 
Person) (แผนภาพที่ 1)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ Active Ageing ที่องค์การอนามัยโลกได้มีการหยิบยกโดย
อ้างอิงถึงหลักฐานปรากฏประกอบด้วย ปัจจัยแนวขวาง (cross-cutting determinants) เช่น วัฒนธรรมและ
เพศ ปัจจัยที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขและบริการสังคม (health and social services systems) ปัจจัยทาง
พฤฒิกรรม (behavioural determinants) เช่นกิจวัตประจําวัน ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors)  
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ (physical environment) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเชิงสังคม (social environment) 
และปัจจัยทางเศรษฐกิจ (economic determinants)  
 
แผนภาพที่ 1 สามเสาหลักในกรอบนโยบายสําหรับ Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก 
 
 
  
 
 
 

ที่มา: WHO (2002), Figure 14, p. 45

 รายงานจดัท�าโดยกรรมาธกิารด้านเศรษฐกจิเพือ่ยโุรปขององค์การ

สหประชาชาติร ่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป (UNECE/European  

Commission, 2019) จากบทเรียนในรายงานคร้ังแรกในปี พ.ศ.2558  

(UNECE/European Commission, 2015) ได้จัดท�าดัชนีพฤฒิพลังโดยใช้

กรอบแนวคดิ Active Ageing ขององค์การอนามยัโลกมาเป็นพืน้ฐานในการ

แปลงเป็นองค์ประกอบต่างๆ ในดชันรีวม เพือ่สามารถมเีกณฑ์เปรยีบเทยีบ
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ดัชนีรวมดังกล่าว

เรียกว่า Active Ageing Index (AAI) มีจ�านวน 22 ตัวชี้วัด แบ่งย่อยเพื่อให้

สะท้อนลักษณะของพฤฒิพลังไว้ 4 ด้าน คือ: (1) การมีงานท�า (2) การมี

ส่วนร่วมในสังคม (participation in society) (3) ความเป็นอิสระ การมีสุข

อนามัยที่ดี และการมีความมั่นคงในชีวิต (independent, healthy and  

secure living) (4) ความสามารถ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีพฤฒิ

พลัง (enabling environment for active ageing) ในสามกลุ่มตัวชี้วัดแรก

มุ่งที่จะครอบคลุมประสบการณ์จริงและความส�าเร็จ (actual experiences 

of active ageing) ส่วนกลุ่มตัวชี้วัดที่สี่พยายามที่จะน�าสภาวะและบริบทที่

เกี่ยวข้อง (Capacity to actively age) มาแปลงในรูปแบบเชิงปริมาณ 

(แผนภาพที่ 2) ทั้งนี้ กลุ่มตัวชี้วัดย่อยมีน�้าหนักที่ไม่เท่ากันและแตกต่างกัน

ในแต่ละประเทศ โดยด้านการมงีานท�ามนี�า้หนกัร้อยละ 20.2-45.4 ด้านการ

มีส่วนร่วมในสังคมมีน�้าหนักร้อยละ 9.7-27.0 ด้านความเป็นอิสระ การม ี

สุขอนามัยดีและการมีความมั่นคงในชีวิตมีน�้าหนักร้อยละ 61.6-78.3 และ 

ด้านนความสามารถและสภาพแวดล้อมมนี�า้หนกัร้อยละ 44.6-71.2 ทัง้หมด

นี้เพื่อที่จะฉายภาพการสูงอายุได้อย่างครอบคลุมในทุกด้านเพื่อให้ผู้วาง

นโยบายและผู้ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจสังคมสูงวัยน�าไปสู่การออกแบบ

นโยบายที่มีประสิทธิผลและมีความสมดุลในสังคมสูงอายุ
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แผนภาพที่ 2 Active Ageing Index Conceptual Framework

 

 
 

6 
 

 
 
ท่ีมา: UNECE/European Commission (2013), Figure 1, p.3 

 
 การศึกษาโดย UNECE/European Commission (2019) ใช้ข้อมูลที่มีฐานไกล้เคียงกัน ของ 28 ประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ. 2016 นําไปสู่ดัชนี AAI ในแต่ละประเทศ ทําให้สามารถแบ่งกลุ่มประเทศ
ตามลําดับและสามารถระบุปัญหาและแนวทางนโยบายภาพรวม (at-a-glance overview) ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา AAI ในระดับภูมิภาคภายในประเทศ และระหว่างมิติต่างๆ เช่น รายได้ เพศ 
การศึกษา เป็นต้น จากนั้นได้มีการเชื่อมโยง AAI กับข้อเสนอเชิงนโยบายระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป และ
ขยายไปในประเทศอ่ืน ๆในวงกว้างมากขึ้น โดยรวมมี 56 ประเทศที่ครอบคลุมโดยแผนงาน Regional 
Implementation Strategy (RIS) of Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA)   โดยภาพรวม 
ค่าเฉล่ีย AAI ในสหภาพยุโรปคือ 35.8 สูงสุดอยู่ที่ 28.1 และตํ่าสุดอยู่ที่ 46.9  กลุ่มประเทศท่ี AAI อยู่ในระดับสูง
และมีความโดดเด่นในเร่ืองความเป็นอิสระ การมีสุขอนามัยที่ดี และความม่ันคง คือประเทศเดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร   ส่วนกลุ่มประเทศท่ีมีความน่าเป็นห่วงในทุกด้านคือ 
บัลแกเรีย, โครเอเชีย, กรีซ, ฮังการี, อิตาลี, โปแลนด์, โรมาเนีย, สโลวาเกีย สโลวีเนีย และ สเปน  ในด้านมิติ
ระหว่างเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่า AAI โดยเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในด้านการจ้างงาน  แนวโน้ม AAI 
ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2016 พบว่ามีค่าสูงขึ้นจาก 32.2 เป็น 35.8  ความเหลื่อมล้ําในพฤฒิพลังมีการเชื่อมโยงกับ
ตัวช้ีวัดด้านความเหลื่อมล้ํา เช่น ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ (income inequality, Gini Index) และ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อหัว (GDP per capita) และความพอใจในชีวิต (life satisfaction) โดยพบว่า AAI มีความสัมพันธ์เป็น
ลบกับ Gini Index และมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ GDP per capita และ life satisfaction เป็นต้น 
 Zaidi et al (2018) ขยายกรอบแนวคิดต้ังแต่ของ UNECE (2012) และ Zaidi et (2103) เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การคํานวณ AAI กรณีประเทศจีน เพ่ือทําการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (comparative analysis) กับหลาย
ประเทศ ประเทศ การให้น้ําหนักในแต่ละดัชนีย่อยมาจากความเห็นร่วมกันระหว่าง AAI Expert Group 

ที่มา: UNECE/European Commission (2013), Figure 1, p.3

 การศกึษาโดย UNECE/European Commission (2019) ใช้ข้อมลู

ที่มีฐานไกล้เคียงกัน ของ 28 ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ. 

2016 น�าไปสู่ดัชนี AAI ในแต่ละประเทศ ท�าให้สามารถแบ่งกลุ่มประเทศ

ตามล�าดับและสามารถระบุปัญหาและแนวทางนโยบายภาพรวม (at-a-

glance overview) ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�า AAI ในระดับ

ภูมิภาคภายในประเทศ และระหว่างมิติต่างๆ เช่น รายได้ เพศ การศึกษา 

เป็นต้น จากนั้นได้มีการเชื่อมโยง AAI กับข้อเสนอเชิงนโยบายระหว่าง

ประเทศในสหภาพยุโรป และขยายไปในประเทศอื่นๆ ในวงกว้างมากขึ้น 

โดยรวมมี 56 ประเทศทีค่รอบคลุมโดยแผนงาน Regional Implementation 

Strategy (RIS) of Madrid International Plan of Action on Ageing  

(MIPAA) โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย AAI ในสหภาพยุโรปคือ 35.8 สูงสุดอยู่ที่ 

28.1 และต�่าสุดอยู่ที่ 46.9 กลุ่มประเทศที่ AAI อยู่ในระดับสูงและมีความ

โดดเด่นในเรื่องความเป็นอิสระ การมีสุขอนามัยที่ดี และความม่ันคง คือ
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ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร 

ส่วนกลุ่มประเทศที่มีความน่าเป็นห่วงในทุกด้านคือ บัลแกเรีย โครเอเชีย 

กรีซ ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ใน

ด้านมิติระหว่างเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่า AAI โดยเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

โดยเฉพาะในด้านการจ้างงาน แนวโน้ม AAI ระหว่างปี ค.ศ.2008-2016  

พบว่ามีค่าสูงขึ้นจาก 32.2 เป็น 35.8 ความเหล่ือมล�้าในพฤฒิพลังมีการ

เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล�้า เช่น ความเหล่ือมล�้าด้านรายได้ 

(income inequality, Gini Index) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP per 

capita) และความพอใจในชีวิต (life satisfaction) โดยพบว่า AAI มีความ

สัมพันธ์เป็นลบกับ Gini Index และมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ GDP per 

capita และ life satisfaction เป็นต้น

 Zaidi et al (2018) ขยายกรอบแนวคิดตั้งแต่ของ UNECE (2012) 

และ Zaidi et (2103) เพื่อประยุกต์ใช้ในการค�านวณ AAI กรณีประเทศจีน 

เพื่อท�าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (comparative analysis) กับหลาย

ประเทศ การให้น�้าหนักในแต่ละดัชนีย่อยมาจากความเห็นร่วมกันระหว่าง 

AAI Expert Group ประกอบด้วย นักวิชาการ นักสถิติ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

เช่น OECD, Eurostat, European Commission UNECE โดยทกุฝ่ายตกลง

กนัว่าควรให้น�า้หนกัทีเ่หมาะสมตามดงันี ้ด้านการมงีานท�ามนี�า้หนกัร้อยละ 

35 ด้านการมีส่วนร่วมในสงัคมมนี�า้หนกัร้อยละ 35 ด้านความเป็นอสิระ การ

มีสุขอนามัยดีและการมีความมั่นคงในชีวิตมีน�้าหนักร้อยละ 10 และด้าน

ความสามารถและสภาพแวดล้อมมีน�้าหนักร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังมี 

รายละเอียดของการให้น�้าหนักในตัวชี้วัดที่แตกต่างกันตามตารางที่ 1 โดย

สรุป งานวิจัยพบว่า AAI ประเทศจีนคือ 37.8 ซึ่งสูงกว่าเกาหลีใต้ (34.5) 

และค่าเฉลี่ยของ EU (33.9) ซึ่งหากพิจารณาประเทศสมาชิกในสหภาพ

ยุโรปบวกกับเกาหลีใต้ AAI ของประเทศอยู่ในล�าดับที่ 7 ถือว่ามีการด�าเนิน

นโยบายในด้านผู้สูงอายุได้ดีพอสมควร 
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ตารางที่ 1 การให้น�้าหนักตัวชี้วัดในการค�านวณ AAI ส�าหรับประเทศจีน

 

ที่มา: Zaidi et al (2013) Table 1, p. 24

 

 การใช้ดัชนี AAI ได้มีการขยายวงกว้างและประยุกต์ใช้ในวงกว้าง

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากที่สหภาพยุโรปเริ่มประกอบและใช้

เครื่องมือนี้มาช่วยในการด�าเนินนโยบายผู้สูงอายุในระดับประเทศ และ



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

439

ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการน�ามาประยุกต์ใช้ในระดับภูมิภาคและ

จังหวัดโดยผู้วางนโยบายในประเทศต่างๆ เช่น Breza and Bialas (2014) 

น�าเครือ่งมอืประยกุต์ใช้ในระดบัภูมภิาคของประเทศโปแลนด์ โดยหมายเหตุ

ประเด็นในตอนท้ายเรือ่งการเข้าถงึข้อมลูในระดบัภมูภิาคและจงัหวดั ซึง่น�า

ไปสู่การตระหนักถึงการให้น�้าหนักในแต่ละดัชนีย่อยสามารถเปลี่ยนล�าดับ

ของ AAI ในแต่ละภูมิภาค งานวิจัยดังกล่าวจึงท�าเป็นหลายสถานการณ์

จ�าลอง (scenarios) โดยปรบัน�า้หนกัของแต่ละดชันย่ีอยให้แตกต่างกนั โดย

กรณีแรกคือให้น�้าหนักเท่ากัน เพื่อให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงของผลที่

ค�านวณออกมา ซึง่งานวิจยันีก็้ได้ท�าการค�านวณในหลายสถานการณ์จ�าลอง

เช่นกัน ทั้งน้ี โดยภาพรวม พบว่า การให้น�้าหนักที่ต่างกันในหลายๆ

สถานการณ์จ�าลอง ไม่ได้มนียัส�าคญัในข้อสรปุสดุท้าย เนือ่งจากจงัหวดัหรอื

ภูมิภาคที่ AAI สูงก็ยังสูงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนน�้าหนัก 

 นอกจากนี้ ในมิติของความเหลื่อมล�้าในผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ผ่าน

มาหลายชิ้นพยายามแสดงถึงความสัมพันธ์ของการเป็นสังคมสูงวัยกับ 

ตัวชี้วัดเช่น สภาวะความเป็นอยู่ สถานะทางสังคม ความเหล่ือมล�้าทาง 

รายได้ (Gini Index) (UNECE, 2018) และ ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ 

เนือ่งจากส่วนแบ่งของแรงงาน (share of labor income) ลดลงสบืเนือ่งจาก

สัดส่วนของก�าลังแรงงานที่ลดลง (Wang et al. , 2017) อย่างไรก็ตาม ก่อน

หน้านี้ยังไม่ปรากฎงานวิจัยที่พยายามวัดความเหลื่อมล�้าในความ Active 

Ageing ในระดับปัจเจกเองเพื่อเชื่อมโยงกับ AAI ระดับมหภาค และน�าไป

สู่นัยเชิงนโยบาย งานวิจัยลักษณะนี้ที่เด่นชัดคือ Barslund et al (2019) 

ค�านวณดัชนี AAI โดยให้น�้าหนักในแต่ละดัชนีย่อยตามเกณฑ์ในตารางที่ 1 

ทีใ่ช้ใน Zaidi et al (2013) สร้างดชันคีวามเหล่ือมล�า้โดยค�านวณ Gini Index 

ของ AAI ระดับปัจเจก (individual-level) และท�าในมิติของภายในประเทศ

ในจ�านวน 13 ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ค�านวณจากข้อมูล Survey 

of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) ระหว่างปี  
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ค.ศ.2004-2013 ซึ่งมีหลักการที่ว่าการค�านวณในระดับปัจเจกจะสามารถ

สะท้อนประสบการณ์ active ageing ที่ถูกเบียดบังโดย AAI ระดับมหภาค 

ข้อค้นพบในการศึกษาดังกล่าวสะท้อนว่า AAI มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ 

Gini ที่ค�านวณจาก AAI 
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3. การศึกษาด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย
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 ประเทศไทยมีความพยายามบัญญัติค�าแปลของ “active ageing” 

หลากหลายรูปแบบในงานวิจัยหลายฉบับ อาทิ ศุภเจตน์ (2555) ใช้ค�าว่า 

“พฤฒิพลัง” สุภจักษ์ (2557) ใช้ค�าว่า “วุฒิวัย” และส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

(2560) ใช้ค�าว่า “พฤฒพลัง” งานวิจัยนี้จะใช้ค�าว่า “พฤฒิพลัง” แทนค�าว่า 

“active ageing” 

 งานวจิยัทีพ่ยายามค�านวณดชันพีฤฒพิลงัผูส้งูอายใุนประเทศไทย

ทีป่รากฎในวารสารวิชาการในระยะแรก ส่วนใหญ่ดดัแปลงและมกีารจดักลุม่

ตัวชี้วัดที่แตกต่างจากของต้นแบบในกรณีการศึกษาในสหภาพยุโรปและ 

ในต่างประเทศ สาเหตุประการแรก คือ ข้อจ�ากัดเร่ืองการเข้าถึงข้อมูลตัว 

ชี้วัด โดยหลายตัวชีวัดที่มีการน�าไปใช้ในสหภาพยุโรปยังไม่มีการจัดท�าใน

ประเทศไทยแบบเป็นอนุกรมเวลา (time series) ประการที่สอง คือ 

โครงสร้างการจ้างงานของประเทศไทยที่แตกต่างจากกรณีสหภาพยุโรป 

กล่าวคือแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในระบบที่ไม่เป็นทางการ ประการที่สาม คือ
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บริบท วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ท�าเนียมประเพณีแตกต่างจากกรณี

สหภาพยุโรป งานวิจัยในระยะแรกมีการค�านวณดัชนี AAI จากการจัดกลุ่ม

ดัชนีย่อยเป็นสามส่วน เช่น ศุภเจตน์ (2555) ค�านวณดัชนีพฤฒิพลังโดย

อาศยัข้อมูลจากการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2550 แบ่ง

ดัชนีย่อยเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการมีส่วนร่วม และ (3) 

ด้านความมั่นคง โดยให้น�้าหนักเท่ากัน ซึ่งถือว่าเป็นกรณีฐานส�าหรับงาน

วิจัยในระยะเริม่ต้น เนือ่งจากในภายภาคหน้ายงัมคีวามจ�าเป็นต้องพจิารณา

การให้น�้าหนักในแต่ละตัวชี้วัดต่อไป ทั้งหมดมีจ�านวน 14 ตัวชี้วัด งานวิจัย

ดังกล่าว พบว่าผู้สูงอายุไทยส่วนมากมีปัญหาด้านสุขภาพกาย และความ

มัน่คงทางการเงินอยูใ่นระดบัต�า่ สภุจกัษ์ (2557) แบ่งดชันย่ีอยเป็นสามด้าน

เช่นเดยีวกับ ศภุเจตน์ (2555) ในการศกึษาระดบัวฒุวิยัของผูส้งูอายไุทยใน

ปี พ.ศ.2554 ผลการวิจยัพบว่า วุฒวัิยของผูส้งูอายไุทย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือระหว่าง 0.5-0.79 คะแนนตามเกณฑ์การแบ่งระดับดัชนีการ

พัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ (UNDP, 2005) ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา

ก่อนหน้าน้ันทีง่านวจิยัดงักล่าวได้อ้างถงึ (Thanakwang and Soonthornd-

hada, 2006 และ Chansarn, 2012) เมื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆ โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุด้วยแบบจ�าลองโพรบิตตามล�าดับ พบว่า 

ปัจจัยก�าหนดวุฒิวัยของผู้สูงอายุไทย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ได้แก่ อายุ เขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อปี

การท�างาน การตรวจสุขภาพ การดูแลปรนนิบัติ และการออกก�าลังกาย 

 ในระยะเวลาต่อมา ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2560) ได้ค�านวณดชันี

พฤฒิพลังผู้สูงอายไทย โดยอาศัยข้อมูลผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จากการ

ส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติที่มีการรวบรวมข้อมูลในคาดเวลา

เดียวกัน ประกอบด้วย ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 

ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ.2557 และส�ารวจการมีการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของครวัเรอืน พ.ศ.2557 ดชันดีงักล่าว

เป็นดัชนีรวม (composite index) ที่เพิ่มเติมจากงานวิจัยก่อนหน้านั้นอีก 1 

ดัชนีย่อยรวมทั้งหมดเป็นดัชนีย่อย 4 ด้าน คือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้าน

การมส่ีวนร่วม (3) ด้านความมัน่คง และ (4) ด้านสภาพทีเ่อือ้ต่อการมภีาวะ

พฤฒิพลัง โดยให้น�้าหนักดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้านเท่ากันหมดเช่นเดียวกับงาน

วิจัยในประเทศไทยก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ข้อสังเกตในเรื่องข้อจ�ากัดของดัชนีตัว

ที่ 4 ซึ่งพยายามจะท�าดัชนีให้มีความครอบคลุมมิติมากยิ่งขึ้นตามแบบของ

สหภาพยุโรป คือการใช้ตัวชี้วัดเพียง 2 ตัว คือ การมีการใช้อุปกรณ์ ICT 

และการอ่านออกเขียนได้ ซ่ึงถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกรณีของดัชนี

ต้นแบบ (ตารางที่ 1) จึงท�าให้การให้น�้าหนักเท่ากันในแต่ละดัชนีย่อยอาจมี

ปัญหาเรื่องความสมดุล อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวเป็นที่เข้าใจได้และ

ยอมรับได้ในระยะเบื้องต้นด้วยสาเหตุสองประการ ประการแรกคือ การมี

ข้อจ�ากัดของข้อมูลที่มีอยู่ในการส�ารวจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต 

ประการท่ีสองคือในระยะแรกของการพัฒนาของต้นแบบก็เริ่มจากการให้ 

น�า้หนกัแต่ละดชันย่ีอยเท่ากัน และต่อมาในภายหลงั จงึมกีารพจิารณาตกลง

ในเรื่องของน�้าหนักโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ การศึกษาลักษณะนี้

ถือเป็นระยะเริ่มต้น 

 ผลจากการศึกษาของส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) พบว่า ดัชนี

พฤฒพิลงัผูสู้งอายไุทยอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่เป็นทศิทางเดยีวกนักบังาน

วิจัยในประเทศไทยที่ได้กล่าวไปแล้ว เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยในแต่ละ 

องค์ประกอบ พบว่า ดัชนีด้านสุขภาพมีค่าดัชนีสูงที่สุด รองลงมาคือ ดัชนี

ด้านความมั่นคง ดัชนีด้านสภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒิพลัง และดัชนี

ด้านการมีส่วนร่วม ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีระหว่างเพศ พบว่า 

ผู้สูงอายุชายมีระดับพฤฒิพลังสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง ซึ่งข้อค้นพบนี้แตกต่าง

จากกรณปีระเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยโุรปทีผู่ส้งูอายหุญงิมพีฤฒพิลงัสงูว่า

ผู้สูงอายุชาย ทั้งนี้ดัชนีองค์ประกอบที่มีค่าความแตกต่างระหว่างเพศ  
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(Gender Gap) มากที่สุดคือ ดัชนีด้านสภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒิพลัง 

และดัชนีด้านสุขภาพมีความแตกต่างระหว่างเพศน้อยที่สุด ส่วนในระดับ

พื้นที่ พบว่าดัชนี AAI ในภาคเหนือมีค่าสูงที่สุด และในภาคใต้มีค่าต�่าที่สุด 

กล่าวได้ว่างานวจิยัในประเทศไทยมเีพียงการค�านวณดชัน ีAAI และหาความ

สัมพันธ์กับตัวชี้วัดตามลักษณะทางประชากร แต่ยังไม่ปรากฎงานวิจัยที่

ขยายการวัดความเหลื่อมล�้าในความ Active Ageing ในระดับปัจเจกและ

ระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับ AAI ระดับมหภาค และน�าไปสู่นัยเชิงนโยบาย

ระดับพื้นที่หรือภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม การค�านวณในระดับพื้นที่จะ

สามารถสะท้อนประสบการณ์และสภาวะพฤฒิพลังผู้สูงอายุที่ถูกเบียดบัง

โดย AAI และตัวชี้วัดระดับมหภาค งานวิจัยฉบับนี้จึงถือเป็นงานแรกใน

ประเทศไทยท่ีพยายามผนวกสภาวะพฤฒิพลังผู้สูงอายุในระดับพื้นที่เพื่อ

น�าไปสู่นโยบายระดับพื้นที่ที่เหมาะสม
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
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 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้วิธีการค�านวณในการศึกษาของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ (2560) เพื่อสร้างดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing 

Index: AAI) ตามแนวคดิขององค์การอนามยัโลก (World Health Organiza-

tion: WHO) โดยน�าค่าดัชนีย่อยมารวมกันแล้วถ่วงน�้าหนักให้แต่ละดัชนีมี

ค่าเท่ากันเป็นกรณีฐาน (baseline scenario) เพื่อสร้างดัชนีพฤฒิพลังผู้สูง

อายุ การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลการส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2550 

2554 2557 และ 2560 จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะเน้นปี  

พ.ศ.2557 และ 2560 ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนื่องจากมีรายละเอียดฐาน

ข้อมูลใกล้เคียงกนั ต่อจากนัน้งานวิจยัค�านวณความเหลือ่มล�า้เชงิพืน้ทีด้่าน

พฤฒิพลัง โดยประยุกต์ใช้หลักการของสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคหรือ

สัมประสิทธิ์จินี (Gini coefficient) เนื่องจากการถ่วงน�้าหนักของดัชนีย่อย

ในด้านต่างๆ ยังไม่มีข้อสรุปเป็นฉันทามติ งานวิจัยจึงท�าการวิเคราะห์

สถานการณ์จ�าลองโดยปรบัการถ่วงน�า้หนกัในดชันย่ีอยให้ต่างจากกรณฐีาน 

(Scenario analysis) หลายกรณีเพื่อดูผลกระทบต่อ AAI
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การค�านวณดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ

 การสร้างดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุผู้สูงอายุ (Active Ageing Index) 

ประกอบไปด้วย 4 ดัชนีย่อย คือ ดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index: HI) ดัชนี

ด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) ดัชนีด้านความมั่นคง  

(Security Index: SI) และ ดชันด้ีานปัจจยัทีเ่อือ้ต่อวุฒวิยั (Enabling Factors 

Index: EI) ซึ่งกรณีฐาน (baseline) จะถ่วงน�้าหนักดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้านเท่า

กันหมดตามสมการที่ (1) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ได้ท�าการปรับปรุงและ

เพิ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในการค�านวณ AAI นอกเหนือจากของส�านักงาน

สถิติ ตามค�าขยายความในแต่ละดัชนีย่อยต่อไปนี้

 เมือ่ได้ค่าพฤฒพิลังผูส้งูอายผุูส้งูอายรุวมแล้ว น�าค่าทีไ่ด้มาแบ่งเป็น 

3 ระดับ ซ่ึงอ้างอิงจากเกณฑ์การแบ่งระดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ 

UNDP ดังนี้

 0.000 – 0.499 คะแนน หมายถึง ระดับต�่า

 0.500 – 0.799 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง

 0.800 – 1.000 คะแนน หมายถึง ระดับสูง

 1.  ดชันด้ีานสขุภาพ (Health Index: HI) ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลู

จากประเดน็ค�าถามด้านสุขภาพประกอบด้วย: การประเมนิสขุภาพกาย (H1) 

ระดับความสุข (สุขภาพจิต) (H2) ความสามารถในการท�ากิจกรรมต่างๆ

ด้วยตนเอง (H3) ความสามารถในการมองเห็น (H4) ความสามารถในการ

ได้ยิน (H5) และพฤตกิรรมในการออกก�าลังกาย (H6) โดยมสีตูรการค�านวณ

ดังสมการที่ (2)
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แตกต่างระหว่างเพศน้อยที่สุด ส่วนในระดับพ้ืนที่ พบว่าดัชนี AAI ในภาคเหนือมีค่าสูงที่สุด และในภาคใต้มีค่า
ตํ่าที่สุด  

กล่าวได้ว่างานวิจัยในประเทศไทยมีเพียงการคํานวณดัชนี AAI และหาความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดตาม
ลักษณะทางประชากร แต่ยังไม่ปรากฎงานวิจัยที่ขยาย การวัดความเหลื่อมล้ําในความ Active Ageing ในระดับ
ปัจเจกเองและระดับพ้ืนที่เพ่ือเช่ือมโยงกับ AAI ระดับมหภาค และนําไปสู่นัยเชิงนโยบายระดับพ้ืนที่หรือภูมิภาค
ได้อย่างเป็นรูปธรรม การคํานวณในระดับพ้ืนที่จะสามารถสะท้อนประสบการณ์และสภาวะพฤฒิพลังผู้สูงอายุที่
ถูกเบียดบังโดย AAI และตัวช้ีวัดระดับมหภาค งานวิจัยฉบับน้ีจึงถือเป็นงานแรกในประเทศไทยที่พยายามผนวก
สภาวะพฤฒิพลังผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่เพ่ือนําไปสู่นโยบายระดับพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
 
4 ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 งานวิจัยน้ีประยุกต์ใช้วิธีการคํานวณในการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) เพ่ือสร้างดัชนี
พฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing Index: AAI) ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) โดยนําค่าดัชนีย่อยมารวมกันแล้วถ่วงนํ้าหนักให้แต่ละดัชนีมีค่าเท่ากันเป็นกรณีฐาน 
(baseline scenario)  เพ่ือสร้างดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งน้ีใช้ข้อมูลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุ 
ปี 2550 2554 2557 และ 2560 จัดทําโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะเน้นปี 2557 และ 2560 ในการ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่เน่ืองจากมีรายละเอียดฐานข้อมูลใกล้เคียงกัน ต่อจากนั้นงานวิจัยคํานวณความเหลื่อมล้ําเชิง
พ้ืนที่ด้านพฤฒิพลัง โดยประยุกต์ใช้หลักการของสัมประสิทธิจินี (Gini coefficient)   เน่ืองจากการถ่วงนํ้าหนัก
ของดัชนีย่อยในด้านต่างๆ ยังไม่มีข้อสรุปเป็นฉันทามติ งานวิจัยจึงทําการวิเคราะห์สถานการณ์จําลองโดยปรับ
การถ่วงนํ้าหนักในดัชนีย่อยให้ต่างจากกรณีฐาน (Scenario analysis) หลายกรณีเพ่ือดูผลกระทบต่อ AAI 
 

การคํานวณดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ 
 การสร้างดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุผู้สูงอายุ (Active Ageing Index) ประกอบไปด้วย 4 ดัชนีย่อย คือ  
ดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index: HI) ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) ดัชนีด้านความ
มั่นคง (Security Index: SI) และ ดัชนีด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อวุฒิวัย (Enabling Factors Index: EI) ซึง่กรณีฐาน 
(Baseline) จะถ่วงน้ําหนักดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้านเท่ากันหมดตามสมการที่ (1)  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ได้ทําการ
ปรับปรุงและเพ่ิมตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องในการคํานวณ AAI นอกเหนือจากของสํานักงานสถิติ ตามคําขยายความใน
แต่ละดัชนีย่อยต่อไปนี้ 
 

      (1) 
 

เม่ือได้ค่าพฤฒิพลังผู้สูงอายุผู้สูงอายุรวมแล้ว นําค่าที่ได้มาแบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์การ
แบ่งระดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ดังนี้ 

 
 

11 
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ถูกเบียดบังโดย AAI และตัวช้ีวัดระดับมหภาค งานวิจัยฉบับน้ีจึงถือเป็นงานแรกในประเทศไทยที่พยายามผนวก
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4 ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 งานวิจัยน้ีประยุกต์ใช้วิธีการคํานวณในการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) เพ่ือสร้างดัชนี
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แต่ละดัชนีย่อยต่อไปนี้ 
 

      (1) 
 

เม่ือได้ค่าพฤฒิพลังผู้สูงอายุผู้สูงอายุรวมแล้ว นําค่าที่ได้มาแบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์การ
แบ่งระดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ดังนี้ 
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โดยที่ 
��  คือ คะแนนของคําตอบจากประเด็นข้อ i 
�� คือ การประเมินสุขภาพร่างกาย 0 = ไม่ดีมาก, 1 = ไม่ดี, 2 = ปานกลาง, 3 = ดี และ 4 = ดี

มาก 
�� คือ ระดับความสุข มี scale 1-10, 0 = ไม่มีความสุขเลย และ 10 = มีความสุขมาก 
�� คือ ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 0 = ทําเองไม่ได้ และ 1 = ทําเองได้หมดโดยไม่

ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
��คือ ความสามารถในการมองเห็น 0 = มองไม่เห็นหรือไม่ชัดเจน และ 1 =มองเห็นชัดเจน 
��คือ ความสามารถในการได้ยิน 0 = ไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด และ 1 = ได้ยินชัดเจน 
�� คือ ข้อจํากัดในการทําหน้าที่ของร่างกาย เช่น ความสามารถในการกลัน้ปัสสาวะ อุจจาระ เมื่อ 

0 = ไม่ได้ และ 1 = ได้ 
�� คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 
� คือจํานวนรวมของข้อคําถามที่มาสร้างตัวช้ีวัด 

ดังนั้น  
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จากสมการท่ี (3) คะแนนสูงสดุที่เป็นไปได้ คือ 
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และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 
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โดยที่

 Hi คือ คะแนนของค�าตอบจากประเด็นข้อ i

 H1 คือ การประเมินสุขภาพร่างกาย 0 = ไม่ดีมาก, 1 = ไม่ดี, 2 = 

ปานกลาง, 3 = ดี และ 4 = ดีมาก

 H2 คือ ระดับความสุข มี scale 1-10, 0 = ไม่มีความสุขเลย และ 

10 = มีความสุขมาก

 H3 คือ ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 0 = ท�าเองไม่ได้ 

และ 1 = ท�าเองได้หมดโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ

 H4 คือ ความสามารถในการมองเหน็ 0 = มองไม่เหน็หรือไม่ชดัเจน 

และ 1 =มองเห็นชัดเจน

 H5 คือ ความสามารถในการได้ยิน 0 = ไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด 

และ 1 = ได้ยินชัดเจน

 H6 คือ ข้อจ�ากัดในการท�าหน้าที่ของร่างกาย เช่น ความสามารถ

ในการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระ เมื่อ 0 = ไม่ได้ และ 1 = ได้

 Mi คือค่าค�าตอบที่เป็นค่าสูงสุดของค�าถามแต่ละข้อ

 n คือจ�านวนรวมของข้อค�าถามที่มาสร้างตัวชี้วัด

ดังนั้น 

จากสมการที่ (3) คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ

และคะแนนต�่าสุดที่เป็นไปได้ คือ
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 2.  ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) สร้างขึ้น

จากประเด็นค�าถามด้านการมีส่วนร่วม มี 4 ตัวชี้วัด คือ การมีงานท�า (P1) 

การเข้าร่วมท�ากิจกรรมในกลุ่ม/ชมรม/หมู่บ้าน/ชุมชน (P2) การช่วยเหลือ

ดูแลคนในครอบครัวในทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน (P3) และการติดต่อ

สื่อสารและรับข่าวสารทาง social media กับเพื่อนและญาติพี่น้อง (P4) ซึ่ง

ตัวชี้วัด P4 เป็นส่วนที่งานวิจัยนี้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้สะท้อนถึงวิถีการมี

ส่วนร่วมทางสงัคมผ่าน social media ของผูส้งูอายใุนยคุปัจจบุนัมากยิง่ขึน้ 

ดัชนีด้านการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล จะได้จากสูตรในการค�านวณใน

สมการ (4)

โดยที่

 Pi คือ คะแนนของค�าถามในตัวชี้วัด i รายละเอียดดังนี้

 P1 คือ การมีงานท�า 0 = ไม่ท�างาน และ 1 = ท�างาน

 P2 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 0 = ไม่เข้าร่วม/ชมรมไม่มี

กิจกรรม และ 1 = เข้าร่วม

 P3 คือ การช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว 0 = ไม่มีส่วนช่วย และ 

1 = มีส่วนช่วย

 P4 คือ การมีการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 0 

= ไม่มี และ 1 = มี

 Mi คือค่าค�าตอบที่เป็นค่าสูงสุดของค�าถามแต่ละข้อ

 n คือจ�านวนรวมของข้อค�าถามที่มาสร้างตัวชี้วัด

 ดังนั้น 
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2. ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) สร้างขึ้นจากประเด็นคําถามด้านการมีส่วนร่วม มี 4 
ตัวช้ีวัด คือ การมีงานทํา (P1) การเข้าร่วมทํากิจกรรมในกลุ่ม/ชมรม/หมู่บ้าน/ชุมชน (P2) การช่วยเหลือดูแลคน
ในครอบครัวในทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน (P3) และการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 
กับเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง (P4) ซึ่งตัวช้ีวัด P4 เป็นส่วนที่งานวิจัยนี้เพ่ิมเติมเข้าไปเพ่ือให้สะท้อนถึงวิถีการมีส่วน
ร่วมทางสังคมผ่าน social media ของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น   ดัชนีด้านการมีส่วนร่วมของแต่ละ
บุคคล จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (4) 
 

   (4) 
โดยที่ 

 คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
 คือ การมีงานทํา  0 = ไม่ทํางาน และ 1 = ทํางาน 
 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 0 = ไม่เข้าร่วม/ชมรมไม่มีกิจกรรม และ 1 = เข้าร่วม 
 คือ การช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว 0 = ไม่มีส่วนช่วย และ 1 = มีส่วนช่วย 

  คือ การมีการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 0 = ไม่มี และ 1 = มี 
 คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

 คือจํานวนรวมของข้อคําถามที่มาสร้างตัวช้ีวัด 
 
ดังนั้น  

    (5) 
 

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ
 

  
 
และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ  
 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
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โดยที่ 
iS  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
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2. ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) สร้างขึ้นจากประเด็นคําถามด้านการมีส่วนร่วม มี 4 
ตัวช้ีวัด คือ การมีงานทํา (P1) การเข้าร่วมทํากิจกรรมในกลุ่ม/ชมรม/หมู่บ้าน/ชุมชน (P2) การช่วยเหลือดูแลคน
ในครอบครัวในทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน (P3) และการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 
กับเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง (P4) ซึ่งตัวช้ีวัด P4 เป็นส่วนที่งานวิจัยนี้เพ่ิมเติมเข้าไปเพ่ือให้สะท้อนถึงวิถีการมีส่วน
ร่วมทางสังคมผ่าน social media ของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น   ดัชนีด้านการมีส่วนร่วมของแต่ละ
บุคคล จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (4) 
 

   (4) 
โดยที่ 

 คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
 คือ การมีงานทํา  0 = ไม่ทํางาน และ 1 = ทํางาน 
 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 0 = ไม่เข้าร่วม/ชมรมไม่มีกิจกรรม และ 1 = เข้าร่วม 
 คือ การช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว 0 = ไม่มีส่วนช่วย และ 1 = มีส่วนช่วย 

  คือ การมีการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 0 = ไม่มี และ 1 = มี 
 คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

 คือจํานวนรวมของข้อคําถามที่มาสร้างตัวช้ีวัด 
 
ดังนั้น  

    (5) 
 

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ
 

  
 
และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ  
 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
 

31 2 4

1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( )
SS S SSI

M n M n M n M n
= + + +

� � � �
   (6) 

โดยที่ 
iS  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
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คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 

และคะแนนต�่าสุดที่เป็นไปได้ คือ

 3.  ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วย

ค�าถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ความเพียงพอของรายได้ต่อการด�ารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) 

ลักษณะการอยู่อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพ

แวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะบันได) (S4) จะได้

จากสูตรในการค�านวณในสมการ (6)

โดยที่

  Si คือ คะแนนของค�าถามในตัวชี้วัด i รายละเอียดดังนี้

  S1 คือ ความเพียงพอของรายได้ต่อการด�ารงชีพ 0 = ไม่เพียงพอ/

เพียงพอบางครั้ง และ 1 = เพียงพอ/เกินเพียงพอ

  S2 คือ การเป็นเจ้าของบ้าน 0 = ไม่ใช่บ้านของตนเอง และ 1= บ้าน

ของตนเอง

  S3คือ ลักษณะการอยู่อาศัย 0 = อยู่คนเดียว และ 1 = อยู่ร่วมกับ

สมาชิกคนอื่น

  S4 คือ สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย หมายถึง ที่พัก

อาศัยมีความปลอดภัย เช่น มีราวยึดเกาะบันได 0 = ไม่มี และ 1= มี

  Mi คือค่าค�าตอบที่เป็นค่าสูงสุดของค�าถามแต่ละข้อ

  n คือจ�านวนรวมของข้อค�าถามที่มาสร้างตัวชี้วัด

ดังนั้น 
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2. ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) สร้างขึ้นจากประเด็นคําถามด้านการมีส่วนร่วม มี 4 
ตัวช้ีวัด คือ การมีงานทํา (P1) การเข้าร่วมทํากิจกรรมในกลุ่ม/ชมรม/หมู่บ้าน/ชุมชน (P2) การช่วยเหลือดูแลคน
ในครอบครัวในทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน (P3) และการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 
กับเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง (P4) ซึ่งตัวช้ีวัด P4 เป็นส่วนที่งานวิจัยนี้เพ่ิมเติมเข้าไปเพ่ือให้สะท้อนถึงวิถีการมีส่วน
ร่วมทางสังคมผ่าน social media ของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น   ดัชนีด้านการมีส่วนร่วมของแต่ละ
บุคคล จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (4) 
 

   (4) 
โดยที่ 

 คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
 คือ การมีงานทํา  0 = ไม่ทํางาน และ 1 = ทํางาน 
 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 0 = ไม่เข้าร่วม/ชมรมไม่มีกิจกรรม และ 1 = เข้าร่วม 
 คือ การช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว 0 = ไม่มีส่วนช่วย และ 1 = มีส่วนช่วย 

  คือ การมีการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 0 = ไม่มี และ 1 = มี 
 คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

 คือจํานวนรวมของข้อคําถามที่มาสร้างตัวช้ีวัด 
 
ดังนั้น  

    (5) 
 

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ
 

  
 
และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ  
 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
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โดยที่ 
iS  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
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2. ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) สร้างขึ้นจากประเด็นคําถามด้านการมีส่วนร่วม มี 4 
ตัวช้ีวัด คือ การมีงานทํา (P1) การเข้าร่วมทํากิจกรรมในกลุ่ม/ชมรม/หมู่บ้าน/ชุมชน (P2) การช่วยเหลือดูแลคน
ในครอบครัวในทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน (P3) และการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 
กับเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง (P4) ซึ่งตัวช้ีวัด P4 เป็นส่วนที่งานวิจัยนี้เพ่ิมเติมเข้าไปเพ่ือให้สะท้อนถึงวิถีการมีส่วน
ร่วมทางสังคมผ่าน social media ของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น   ดัชนีด้านการมีส่วนร่วมของแต่ละ
บุคคล จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (4) 
 

   (4) 
โดยที่ 

 คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
 คือ การมีงานทํา  0 = ไม่ทํางาน และ 1 = ทํางาน 
 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 0 = ไม่เข้าร่วม/ชมรมไม่มีกิจกรรม และ 1 = เข้าร่วม 
 คือ การช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว 0 = ไม่มีส่วนช่วย และ 1 = มีส่วนช่วย 

  คือ การมีการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารทาง social media 0 = ไม่มี และ 1 = มี 
 คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

 คือจํานวนรวมของข้อคําถามที่มาสร้างตัวช้ีวัด 
 
ดังนั้น  

    (5) 
 

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ
 

  
 
และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ  
 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
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และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ �� +
�
� +

�
� +

�
� = 0 

 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
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โดยที่ 
iS  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1S  คือ ความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ 0 = ไม่เพียงพอ/เพียงพอบางครั้ง และ 1 = 

เพียงพอ/เกินเพียงพอ 
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ดังนั้น  

       
31 2 4

1 4 1 4 1 4 1 4
SS S SSI    

   
    (7) 

 
คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ

 
1 1 1 1 1
4 4 4 4
     และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0 0 0 0 0

4 4 4 4
     

 
4. ดัชนีปัจจัยที่เอ้ือต่อพฤฒิพลัง (Enabling Factors Index: EI) ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัดคือ การมีอุปกรณ์ 
ICT (E1) และการอ่านออกเขียนได้ (E2)   โดยมีสูตรในการคํานวณในสมการ (8) 
 

1 2

1 2( ) ( )
E EEI

M n M n
 

 
     (8) 

 
โดยที่ 

iE  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1E  คือ มีการมีอุปกรณ์ ICT เมื่อ 0 = ไม่มี, 1 = มี 
2E  คือการอ่านออกเขียนได้ เมื่อ 0 = ไม่ได้ และ 1= ได้ 
iM คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือ จํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด 

 
 

12 
 

และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ �� +
�
� +

�
� +

�
� = 0 

 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
 

31 2 4

1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( )
SS S SSI

M n M n M n M n
   

   
   (6) 

โดยที่ 
iS  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1S  คือ ความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ 0 = ไม่เพียงพอ/เพียงพอบางครั้ง และ 1 = 

เพียงพอ/เกินเพียงพอ 
2S  คือ การเป็นเจ้าของบ้าน 0 = ไม่ใช่บ้านของตนเอง และ 1= บ้านของตนเอง 
3S  คือ ลักษณะการอยู่อาศัย 0 = อยู่คนเดียว และ 1 = อยู่ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน 
4S  คือ สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย หมายถึง ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย เช่น มีราวยึด

เกาะบันได 0 = ไม่มี และ 1= มี 
iM คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือจํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด 
ดังนั้น  

       
31 2 4

1 4 1 4 1 4 1 4
SS S SSI    

   
    (7) 

 
คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ

 
1 1 1 1 1
4 4 4 4
     และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0 0 0 0 0

4 4 4 4
     

 
4. ดัชนีปัจจัยที่เอ้ือต่อพฤฒิพลัง (Enabling Factors Index: EI) ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัดคือ การมีอุปกรณ์ 
ICT (E1) และการอ่านออกเขียนได้ (E2)   โดยมีสูตรในการคํานวณในสมการ (8) 
 

1 2

1 2( ) ( )
E EEI

M n M n
 

 
     (8) 

 
โดยที่ 

iE  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1E  คือ มีการมีอุปกรณ์ ICT เมื่อ 0 = ไม่มี, 1 = มี 
2E  คือการอ่านออกเขียนได้ เมื่อ 0 = ไม่ได้ และ 1= ได้ 
iM คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือ จํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด 



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

454

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 

และคะแนนต�่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 

 4.  ดัชนีปัจจัยที่เอื้อต่อพฤฒิพลัง (Enabling Factors Index: EI) 

ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ การมีอุปกรณ์ ICT (E1) และการอ่านออก
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 เม่ือลงไปในรายละเอยีดขอ้มลูการส�ารวจประชากรผูส้งูอายปีุ พ.ศ. 

2550 2554 2557 และ 2560 พบว่ามีข้อสังเกตอย่างน้อยสามประการใน

การตระหนักถึงข้อควรระวังห่างจะน�าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันทุก

ชุด ประการแรก มีการเปล่ียนแปลงประเด็นค�าถามในข้อมูลแต่ละชุด 
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เพียงพอ/เกินเพียงพอ 
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4. ดัชนีปัจจัยที่เอ้ือต่อพฤฒิพลัง (Enabling Factors Index: EI) ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัดคือ การมีอุปกรณ์ 
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 เมื่อลงไปในรายละเอียดขอ้มูลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุปี 2550 2554 2557 และ 2560 พบว่ามี
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1S  คือ ความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ 0 = ไม่เพียงพอ/เพียงพอบางคร้ัง และ 1 = 
เพียงพอ/เกินเพียงพอ 

2S  คือ การเป็นเจ้าของบ้าน 0 = ไม่ใช่บ้านของตนเอง และ 1= บ้านของตนเอง 
3S  คือ ลักษณะการอยู่อาศัย 0 = อยู่คนเดียว และ 1 = อยู่ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน 
4S  คือ สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย หมายถึง ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย เช่น มีราวยึด

เกาะบันได 0 = ไม่มี และ 1= มี 
iM คือค่าคําตอบท่ีเป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือจํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด 
ดังนั้น  

( ) ( ) ( ) ( )
31 2 4

1 4 1 4 1 4 1 4
SS S SSI = + + +

� � � �
    (7) 

 

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ
 

1 1 1 1 1
4 4 4 4
+ + + =  และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0 0 0 0 0

4 4 4 4
+ + + =  

 
4. ดัชนีปัจจัยที่เอ้ือต่อพฤฒิพลัง (Enabling Factors Index: EI) ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัดคือ การมีอุปกรณ์ 
ICT (E1) และการอ่านออกเขียนได้ (E2)   โดยมีสูตรในการคํานวณในสมการ (8) 
 

1 2

1 2( ) ( )
E EEI

M n M n
= +

� �
     (8) 

 
โดยที่ 

iE  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1E  คือ มีการมีอุปกรณ์ ICT เมื่อ 0 = ไม่มี, 1 = มี 
2E  คือการอ่านออกเขียนได้ เมื่อ 0 = ไม่ได้ และ 1= ได้ 
iM คือค่าคําตอบท่ีเป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือ จํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด 
ดังนั้น  

( ) ( )
1 2

1 2 1 2
E EEI = +
� �

      (9) 

 

คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ
 

1 1 1
2 2
+ =  และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0 0 0

2 2
+ =  

 
 เมื่อลงไปในรายละเอียดขอ้มูลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุปี 2550 2554 2557 และ 2560 พบว่ามี
ข้อสังเกตอย่างน้อยประการในการตระหนักถึงข้อควรระวังห่างจะนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันทุกชุด  
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และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ �� +
�
� +

�
� +

�
� = 0 

 
3. ดัชนีด้านความมั่นคง (Security Index: SI) ประกอบไปด้วยคําถามด้านการมีหลักประกันในความเป็นอยู่ มี 
4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ (S1) การเป็นเจ้าของบ้าน (S2) ลักษณะการอยู่
อาศัย (อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) (S3) และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย (เช่นมีราวยึดเกาะ
บันได) (S4) จะได้จากสูตรในการคํานวณในสมการ (6) 
 

31 2 4

1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( )
SS S SSI

M n M n M n M n
   

   
   (6) 

โดยที่ 
iS  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1S  คือ ความเพียงพอของรายได้ต่อการดํารงชีพ 0 = ไม่เพียงพอ/เพียงพอบางครั้ง และ 1 = 

เพียงพอ/เกินเพียงพอ 
2S  คือ การเป็นเจ้าของบ้าน 0 = ไม่ใช่บ้านของตนเอง และ 1= บ้านของตนเอง 
3S  คือ ลักษณะการอยู่อาศัย 0 = อยู่คนเดียว และ 1 = อยู่ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน 
4S  คือ สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย หมายถึง ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย เช่น มีราวยึด

เกาะบันได 0 = ไม่มี และ 1= มี 
iM คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือจํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด 
ดังนั้น  

       
31 2 4

1 4 1 4 1 4 1 4
SS S SSI    

   
    (7) 

 
คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ

 
1 1 1 1 1
4 4 4 4
     และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0 0 0 0 0

4 4 4 4
     

 
4. ดัชนีปัจจัยที่เอ้ือต่อพฤฒิพลัง (Enabling Factors Index: EI) ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัดคือ การมีอุปกรณ์ 
ICT (E1) และการอ่านออกเขียนได้ (E2)   โดยมีสูตรในการคํานวณในสมการ (8) 
 

1 2

1 2( ) ( )
E EEI

M n M n
 

 
     (8) 

 
โดยที่ 

iE  คือ คะแนนของคําถามในตัวช้ีวัด i รายละเอียดดังน้ี 
1E  คือ มีการมีอุปกรณ์ ICT เมื่อ 0 = ไม่มี, 1 = มี 
2E  คือการอ่านออกเขียนได้ เมื่อ 0 = ไม่ได้ และ 1= ได้ 
iM คือค่าคําตอบที่เป็นค่าสูงสุดของคําถามแต่ละข้อ 

n คือ จํานวนรวมของข้อคําถามท่ีมาสร้างตัวช้ีวัด  
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ดังนั้น  

   
1 2

1 2 1 2
E EEI  
 

      (9) 

 
คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ

 
1 1 1
2 2
   และคะแนนตํ่าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0 0 0

2 2
   

 
 เมื่อลงไปในรายละเอียดขอ้มูลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุปี 2550 2554 2557 และ 2560 พบว่ามี
ข้อสังเกตอย่างน้อยประการในการตระหนักถึงข้อควรระวังห่างจะนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันทุกชุด  
ประการแรก มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นคําถามในข้อมูลแต่ละชุด ประการที่สอง แม้ว่าบางประเด็นคําถาม
ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่การกําหนดและบันทึกคําตอบในข้อมูลแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน ประการท่ีสาม  
ประชากรจะเป็นคนละชุดกัน ตัวอย่างของความแตกต่างในแต่ละชุดข้อมูล เช่น (1) การมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมของครัวเร่ือนมีเพียงในปี 2554 (2) การให้บริการด้านสุขภาพ/ความช่วยเหลือ(ฟรี/เสียค่าใช้จ่ายเพียง
เล็กน้อย) จากภาครัฐ ไม่มีในปี 2550 และ 2554 (3) ความเป็นเจ้าของสิ่งของ ICT มีความต่างกันเล็กน้อยใน
แต่ละปี เช่น ในปี 2550 และ 2560 มีวิทยุ แต่ปี 2554 ไม่มีวิทยุ มีจานดาวเทียม ฯลฯ  (4) ความพร้อมและ
หรือต้องการร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจกับระบบบริการสาธารณะของรัฐไม่มีในปี 2550 (5) ในปี 2560 มี
การเพ่ิมเติมกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน เช่นร้องเพลง เต้นรํา เล่นกีฬาฯ (6) ในปี 2560 ระดับความสุขเป็น
คําถามเดียว คือ ระดับความสุขที่ผ่านมา 3 เดือนระดับใด โดย 0 คือไม่มีความสุขเลย และ 10 มีความสุขมาก  
ในปีอ่ืน ๆ จะเป็นคําถามหลายคําถาม เช่น รู้สึกซึมเศร้า หมดหวังหรือไม่ โดยมีคําตอบระหว่าง 0-2 โดยที่ 0 
คือไม่เคยเลย (แปลว่ามีความสุข) (7) กิจกรรมที่ทําด้วยตนเองในปี 2560 มีจํานวนมากกว่าปีอ่ืน ๆ  นอกจากน้ี 
การจัดทํา coding มีการเรียยงลําดับไม่เหมือนกันในแต่ละปี ดังน้ันนักวิจัยควรพึงระวังหากจะนํา coding 
สําหรับปีหน่ึงมาใช้กับอีกปี     

ผลการคํานวณในแต่ละปี รายงานไว้ในภาคผนวกเพ่ือให้เห็นภาพรวมและเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ใน
ปีเดียวกัน แต่ไม่ควรเปรียบเทียบระหว่างปีเพราะข้อจํากัดของข้อมูลดังที่อธิบายข้างต้นจะทําให้ได้ข้อสรุปที่
คาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม เพ่ือสามารถแสดงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของพฤฒิพลังได้ในระดับหนึ่ง งานวิจัย
เปรียบเทียบข้อค้นพบระหว่างปี 2557 และ 2560 เท่าน้ัน เน่ืองจากมีลักษณะข้อมูลที่ล่าสุดและไกล้เคียงกัน
ที่สุด ทั้งนี้ ตามท่ีได้ช้ีแจงไว้แล้วว่า การกําหนดตัวช้ีวัดในดัชนีย่อยของงานวิจัยน้ีแตกต่างจากของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ (2560) ที่ใช้ข้อมูลปี 2557 ผลการคํานวณปี 2557 ในงานวิจัยน้ีจึงแตกต่างจากของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติด้วยเช่นกัน 
 

การคํานวณความเหล่ือมล้ําเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลัง 
ในการคํานวณความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนที่ด้านพฤฒิพลัง งานวิจัยประยุกต์ใช้หลักการของสัมประสิทธิจินี 

(Gini coefficient) โดยนําหลักการจาก Atkinson and Marlier (2010) และ Barslund et al (2019) แสดง
ในสมการที่ (10) 
  
  Gini = 1 − �

� Σ���� (AAI� + AAI���)    (10) 
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ประการที่สอง แม้ว่าบางประเด็นค�าถามส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่การ

ก�าหนดและบันทึกค�าตอบในข้อมูลแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน ประการที่

สาม ประชากรจะเป็นคนละชุดกัน ตัวอย่างของความแตกต่างในแต่ละชุด

ข้อมูล เช่น (1) การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมของครัวเรื่อนมีเพียงในปี  

พ.ศ.2554 (2) การให้บรกิารด้านสขุภาพ/ความช่วยเหลอื (ฟรี/เสยีค่าใช้จ่าย

เพียงเล็กน้อย) จากภาครัฐ ไม่มีในปี พ.ศ.2550 และ 2554 (3) ความเป็น

เจ้าของสิ่งของ ICT มีความต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี เช่น ในปี พ.ศ.2550 

และ 2560 มีวิทยุ แต่ปี 2554 ไม่มีวิทยุ มีจานดาวเทียม ฯลฯ (4) ความ

พร้อมและหรือต้องการร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจกับระบบบริการ

สาธารณะของรัฐไม่มีในปี 2550 (5) ในปี พ.ศ.2560 มีการเพิ่มเติมกลุ่มเพื่อ

ท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่นร้องเพลง เต้นร�า เล่นกีฬาฯ (6) ในปี พ.ศ.2560 

ระดับความสุขเป็นค�าถามเดียว คือ ระดับความสุขที่ผ่านมา 3 เดือนระดับ

ใด โดย 0 คือไม่มีความสุขเลย และ 10 มีความสุขมาก ในปีอื่นๆ จะเป็น

ค�าถามหลายค�าถาม เช่น รู้สึกซึมเศร้า หมดหวังหรือไม่ โดยมีค�าตอบ

ระหว่าง 0-2 โดยที่ 0 คือไม่เคยเลย (แปลว่ามีความสุข) (7) กิจกรรมที่ท�า

ด้วยตนเองในปี พ.ศ.2560 มีจ�านวนมากกว่าปีอื่นๆ นอกจากนี้ การจัดท�า 

coding มีการเรียงล�าดับไม่เหมือนกันในแต่ละปี ดังนั้นนักวิจัยควรพึงระวัง

หากจะน�า coding ส�าหรับปีหนึ่งมาใช้กับอีกปี 

 ผลการค�านวณในแต่ละปี รายงานไว้ในภาคผนวกเพือ่ให้เหน็ภาพ

รวมและเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ในปีเดียวกัน แต่ไม่ควรเปรียบเทียบ

ระหว่างปีเพราะข้อจ�ากัดของข้อมูลดังที่อธิบายข้างต้นจะท�าให้ได้ข้อสรุปที่

คาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม เพื่อสามารถแสดงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ

พฤฒิพลังได้ในระดับหนึ่ง งานวิจัยเปรียบเทียบข้อค้นพบระหว่างปี  

พ.ศ.2557 และ 2560 เท่านั้น เนื่องจากมีลักษณะข้อมูลที่ล่าสุดและ 

ใกล้เคียงกันที่สุด ทั้งนี้ ตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้วว่า การก�าหนดตัวชี้วัดในดัชนี

ย่อยของงานวิจัยนี้แตกต่างจากของส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ที่ใช้
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ข้อมูลปี พ.ศ.2557 ผลการค�านวณปี พ.ศ.2557 ในงานวิจัยนี้จึงแตกต่าง

จากของส�านักงานสถิติแห่งชาติด้วยเช่นกัน

การค�านวณความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลัง

 ในการค�านวณความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลัง งานวิจัย

ประยุกต์ใช้หลกัการของสมัประสทิธิจ์นี ี โดยน�าหลักการจาก Atkinson and 

Marlier (2010) และ Barslund et al (2019) แสดงในสมการที่ (10)

 

  

 โดยที่ ส�าหรับการวิเคราะห์ในมิติภายในพื้นที่ (within area) N คือ

จ�านวนประชากร และ AAIi คือค่าดชันพีฤฒพิลังผูส้งูอายขุองบคุคล i ส�าหรับ

การวิเคราะห์ระหว่างพื้นที่ (across area) N คือจ�านวนพื้นที่ทั้งหมด และ 

AAIi คือค่าเฉลี่ยดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุในพื้นที่ i 
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ประการแรก มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นคําถามในข้อมูลแต่ละชุด ประการที่สอง แม้ว่าบางประเด็นคําถาม
ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่การกําหนดและบันทึกคําตอบในข้อมูลแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน ประการท่ีสาม  
ประชากรจะเป็นคนละชุดกัน ตัวอย่างของความแตกต่างในแต่ละชุดข้อมูล เช่น (1) การมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมของครัวเร่ือนมีเพียงในปี 2554 (2) การให้บริการด้านสุขภาพ/ความช่วยเหลือ(ฟรี/เสียค่าใช้จ่ายเพียง
เล็กน้อย) จากภาครัฐ ไม่มีในปี 2550 และ 2554 (3) ความเป็นเจ้าของสิ่งของ ICT มีความต่างกันเล็กน้อยใน
แต่ละปี เช่น ในปี 2550 และ 2560 มีวิทยุ แต่ปี 2554 ไม่มีวิทยุ มีจานดาวเทียม ฯลฯ  (4) ความพร้อมและ
หรือต้องการร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจกับระบบบริการสาธารณะของรัฐไม่มีในปี 2550 (5) ในปี 2560 มี
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คําถามเดียว คือ ระดับความสุขที่ผ่านมา 3 เดือนระดับใด โดย 0 คือไม่มีความสุขเลย และ 10 มีความสุขมาก  
ในปีอ่ืน ๆ จะเป็นคําถามหลายคําถาม เช่น รู้สึกซึมเศรา้ หมดหวังหรือไม่ โดยมีคําตอบระหว่าง 0-2 โดยที่ 0 
คือไม่เคยเลย (แปลว่ามีความสุข) (7) กิจกรรมที่ทําด้วยตนเองในปี 2560 มีจํานวนมากกว่าปีอ่ืน ๆ  นอกจากน้ี 
การจัดทํา coding มีการเรียยงลําดับไม่เหมือนกันในแต่ละปี ดังน้ันนักวิจัยควรพึงระวังหากจะนํา coding 
สําหรับปีหน่ึงมาใช้กับอีกปี     

ผลการคํานวณในแต่ละปี รายงานไว้ในภาคผนวกเพ่ือให้เห็นภาพรวมและเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ใน
ปีเดียวกัน แต่ไม่ควรเปรียบเทียบระหว่างปีเพราะข้อจํากัดของข้อมูลดังที่อธิบายข้างต้นจะทําให้ได้ข้อสรุปที่
คาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม เพ่ือสามารถแสดงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของพฤฒิพลังได้ในระดับหนึ่ง งานวิจัย
เปรียบเทียบข้อค้นพบระหว่างปี 2557 และ 2560 เท่าน้ัน เน่ืองจากมีลักษณะข้อมูลที่ล่าสุดและไกล้เคียงกัน
ที่สุด ทั้งนี้ ตามท่ีได้ช้ีแจงไว้แล้วว่า การกําหนดตัวช้ีวัดในดัชนีย่อยของงานวิจัยน้ีแตกต่างจากของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ (2560) ที่ใช้ข้อมูลปี 2557 ผลการคํานวณปี 2557 ในงานวิจัยน้ีจึงแตกต่างจากของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติด้วยเช่นกัน 
 

การคํานวณความเหล่ือมล้ําเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลัง 
ในการคํานวณความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนที่ด้านพฤฒิพลัง งานวิจัยประยุกต์ใช้หลักการของสัมประสิทธิจินี 

(Gini coefficient) โดยนําหลักการจาก Atkinson and Marlier (2010) และ Barslund et al (2019) แสดง
ในสมการที่ (10) 
  
  ���� � � � �

� Σ���� ����� � �������    (10) 
   
 โดยท่ี สําหรับการวิเคราะห์ในมิติภายในพ้ืนที่ (within area) N คือจํานวนประชากร และ AAIi คือค่า
ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุของบุคคล i   สําหรับการวิเคราะห์ระหว่างพ้ืนที่ (across area) N คือจํานวนพ้ืนที่
ทั้งหมด และ AAIi คือค่าเฉลี่ยดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุในพื้นที่ i   
 
5. ผลการวิเคราะห์และการอภิปรายนัยเชิงนโยบาย 
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5. ผลการวิเคราะห์และการอภิปรายนัยเชิงนโยบาย
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 เน่ืองด้วยลักษณะข้อมลูการส�ารวจปี พ.ศ.2557 และ 2560 มคีวาม 

ใกล้เคียงกันมากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ.2550 และ 2554 การแสดง

พลวัตได้ในระดับหนึ่งจึงใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2557 และ 2560 โดยภาพรวม  

ผลการค�านวณค่าเฉลี่ย ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing Index: 

AAI) ในปี พ.ศ.2560 คือ 0.7283 ลดลงจาก ปี พ.ศ.2557 ที่มีค่าเฉลี่ย AAI 

อยู่ที่ 0.7405 หากพิจารณาตามกลุ่มอายุของผู้สูงวัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของ 

AAI มีแนวโน้มลดลงเมือ่ผูส้งูอายมุอีายมุากขึน้ โดยกลุม่ผูส้งูอายตุอนต้นจะ

มีค่า AAI สูงที่สุด รองลงมาคือผู้สูงอายุตอนกลาง และผู้สูงอายุตอนปลาย 

ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ย AAI จ�าแนกตามกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2557 และ 2560
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 เนื่องด้วยลักษณะข้อมูลการสํารวจปี 2557 และ 2560 มีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2550 และ 2554 การแสดงพลวัตได้ในระดับหน่ึงจึงใช้ข้อมูลปี 2557 และ 2560 โดยภาพรวม ผลการ
คํานวณค่าเฉล่ีย ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing Index: AAI) ในปี 2560 คือ 0.7283 ลดลงจากใน ปี 
2557 ที่มีค่าเฉล่ีย AAI อยู่ที่ 0.7405 หากพิจารณาตามกลุ่มอายุ ของผู้สูงวัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของ AAI มี
แนวโน้มลดลงเม่ือผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้น โดยกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นจะมีค่า AAI สูงที่สุด รองลงมาคือผู้สูงอายุ
ตอนกลาง และผู้สูงอายุตอนปลาย ซึ่งเป็นไปตามคาดการ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 
 
แผนภาพท่ี 3 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามกลุ่มวัยผูสู้งอายุ ปี 2557 และ 2560 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
หากจําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ย AAI สูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีดัชนีพฤฒิพลัง

ผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.7698 และ 0.7576 ในปี 2557 และ 2560 ตามลําดับ ในขณะที่เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย AAI 
เท่ากับ 0.7171 และ 0.6918 ในปี 2550 และ 2560 ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 4 
 
แผนภาพท่ี 4 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามเพศ ปี 2557 และ 2560 

 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 หากจ�าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ย AAI สูงกว่าเพศ

หญิง โดยเพศชายมีดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.7698 และ 0.7576 

ในปี พ.ศ.2557 และ 2560 ตามล�าดับ ในขณะที่เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย AAI 

เท่ากับ 0.7171 และ 0.6918 ในปี พ.ศ.2550 และ 2560 ตามล�าดับ  

ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ย AAI จ�าแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2557 และ 2560
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ผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.7698 และ 0.7576 ในปี 2557 และ 2560 ตามลําดับ ในขณะที่เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย AAI 
เท่ากับ 0.7171 และ 0.6918 ในปี 2550 และ 2560 ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 4 
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 หากพิจารณาจ�าแนกรายอาชีพ พบว่า ปี พ.ศ.2557 ค่า AAI ของ

กลุม่อาชพีคอื 0.8304 กลุ่มอาชีพทีม่ค่ีา AAI สงูสดุประกอบด้วย ผูท้ีป่ระกอบ

อาชีพทางการเกษตรหรือประมง (0.8467) และ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้าน

ต่างๆ (0.8434) ส่วนอาชีพที่ AAI อยู่ในระดับต�่าสุดคือ ผู้ที่มีอาชีพขั้นพื้น

ฐานต่างๆ (0.7776) ในขณะที่ในปี 2560 ค่าเฉลี่ย AAI ของทุกอาชีพคือ 

0.7227 โดยผู้ปฏิบัติงานที่จัดจ�าแนกไม่ได้ หรือไม่ทราบอาชีพ (0.8861)  

ผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือประมง (0.747) ผู้บัญญัติกฎหมาย

หรือราชการ (0.8286) และผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือประมง 

(0.8256) จะมีค่าเฉลี่ย AAI ในล�าดับต้น และผู้ที่มีอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ 

(0.7464) จะมี AAI ในระดับที่ต�่าสุด (แผนภาพที่ 5)

แผนภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ย AAI จ�าแนกตามอาชีพ ปี พ.ศ.2557 และ 2560
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ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
เมื่อจําแนกตามระดับรายได้ พบว่า ระหว่างปี 2557 ถึง 2560 ค่าเฉลี่ย AAI ของทุกกลุ่มรายได้มีค่า

ลดลง ทังน้ี กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตํ่ากว่า 10,000 บาท  กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้  มีค่าเฉลี่ย AAI ที่ลดลง
มากที่สุด ซึ่งส่วนหน่ึงอาจจะสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําทางรายได้ที่ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําในมิติของพฤฒิ
พลังผู้สูงอายุเป็นผลสืบเน่ือง (แผนภาพท่ี 6) 

 
แผนภาพท่ี 6 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามระดับรายได้ ปี 2550 และ 2560 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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 เมื่อจ�าแนกตามระดับรายได้ พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2557 ถึง 2560 

ค่าเฉลี่ย AAI ของทุกกลุ่มรายได้มีค่าลดลง ทังนี้ กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี

ต�่ากว่า 10,000 บาท กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ มีค่าเฉลี่ย AAI ที่ลดลงมาก

ที่สุด ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจจะสะท้อนถึงความเหลื่อมล�้าทางรายได้ที่ท�าให้เกิด

ความเหลือ่มล�า้ในมติขิองพฤฒพิลังผูส้งูอายเุป็นผลสบืเนือ่ง (แผนภาพที ่6)

แผนภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ย AAI จ�าแนกตามระดับรายได้ ปี พ.ศ.2550 และ 2560
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ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
เมื่อจําแนกตามระดับรายได้ พบว่า ระหว่างปี 2557 ถึง 2560 ค่าเฉลี่ย AAI ของทุกกลุ่มรายได้มีค่า

ลดลง ทังน้ี กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตํ่ากว่า 10,000 บาท  กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้  มีค่าเฉลี่ย AAI ที่ลดลง
มากที่สุด ซึ่งส่วนหน่ึงอาจจะสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําทางรายได้ที่ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําในมิติของพฤฒิ
พลังผู้สูงอายุเป็นผลสืบเนื่อง (แผนภาพท่ี 6) 

 
แผนภาพท่ี 6 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามระดับรายได้ ปี 2550 และ 2560 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 เมื่อจ�าแนกตามรายภาค พบว่า ทุกภูมิภาคมีค่าเฉลี่ย AAI ที่ลดลง

ระหว่างปี พ.ศ.2557 และ 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ย AAI 

สูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามล�าดับ ส่วน

กรงุเทพมหานครมดีชันีพฤฒพิลังผูสู้งอายเุฉล่ียในแต่ละปีต�า่ทีส่ดุ (แผนภาพ

ที่ 7)
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แผนภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ย AAI จ�าแนกตามภาค ปี พ.ศ.2557 และ 2560
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เมื่อจําแนกตามรายภาค พบว่า ทุกภูมิภาคมีค่าเฉลี่ย AAI ที่ลดลงระหว่างปี 2557 และ 2560 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ย AAI สูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลําดับ ส่วน
กรุงเทพมหานครมีดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุเฉลี่ยในแต่ละปีตํ่าที่สุด   (แผนภาพท่ี 7) 
 
แผนภาพท่ี 7 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามภาค ปี 2557 และ 2560 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
ในมิติของความเป็นเมืองกับชนบท งานวิจัยได้คํานวณค่า AAI ของในเขตเทศบาล และนอกเขต

เทศบาล แผนภาพที่ 8 แสดงถึง ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท้ังประเทศ ปี 
2557 และ 2560  พบว่าค่าเฉลี่ย AAI ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีค่าตํ่าลง แต่ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย AAI ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มที่ลดน้อยลง 
 
แผนภาพท่ี 8 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท้ังประเทศ ปี 2557 และ 
2560   

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 ในมติขิองความเป็นเมอืงกับชนบท งานวจิยัได้ค�านวณค่า AAI ของ

ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แผนภาพที่ 8 แสดงถึง ค่าเฉลี่ย AAI 

จ�าแนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั้งประเทศ ปี พ.ศ.2557 

และ 2560 พบว่าค่าเฉลี่ย AAI ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีค่า

ต�่าลง แต่ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย AAI ในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาลมีแนวโน้มลดน้อยลง
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แผนภาพที ่8 ค่าเฉล่ีย AAI จ�าแนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ทั้งประเทศ ปี พ.ศ.2557 และ 2560 
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เมื่อจําแนกตามรายภาค พบว่า ทุกภูมิภาคมีค่าเฉลี่ย AAI ที่ลดลงระหว่างปี 2557 และ 2560 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ย AAI สูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลําดับ ส่วน
กรุงเทพมหานครมีดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุเฉลี่ยในแต่ละปีตํ่าที่สุด   (แผนภาพท่ี 7) 
 
แผนภาพท่ี 7 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามภาค ปี 2557 และ 2560 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
ในมิติของความเป็นเมืองกับชนบท งานวิจัยได้คํานวณค่า AAI ของในเขตเทศบาล และนอกเขต

เทศบาล แผนภาพที่ 8 แสดงถึง ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท้ังประเทศ ปี 
2557 และ 2560  พบว่าค่าเฉลี่ย AAI ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีค่าตํ่าลง แต่ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย AAI ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีแนวโน้มที่ลดน้อยลง 
 
แผนภาพท่ี 8 ค่าเฉลี่ย AAI จําแนกตามในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท้ังประเทศ ปี 2557 และ 
2560   

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 ในมิตริะหว่างจงัหวดั แผนภาพที ่9 แสดงถงึระดบัค่าเฉลีย่ AAI ใน

แต่ละจังหวัด ปี พ.ศ.2557 และ 2560 (ผลการค�านวณ AAI ทุกจังหวัดและ

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI ในปี พ.ศ.2550 2554 

2557 และ 2560 อยู่ในตารางที่ ผ1-ผ4 ในภาคผนวก) โดยพื้นที่ที่มีสีเข้มบ่ง

บอกถงึระดบั AAI ทีม่ค่ีาสงู และพืน้ทีม่สีจีางบ่งบอกถึงระดบั AAI ที่มค่ีาต�่า

กว่า ส�าหรับแผนภาพที่ 10 แสดงถึงระดับค่า Gini (AAI) ในแต่ละจังหวัด 

ปี พ.ศ.2557 และ 2560 (ตารางที่ ผ5 และ ผ6 ในภาคผนวก แสดงราย

ละเอียด Gini (AAI) ในปี พ.ศ.2557 และ 2560 และตารางที่ ผ7 ในภาค

ผนวกแสดงผลการค�านวณรายละเอียดตัวชี้วัดความเหล่ือมล�้าอื่นๆ) ทั้งน้ี 

ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วว่าลักษณะข้อมลูในแบบส�ารวจในแต่ละปี

มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผลการค�านวณในแต่ละปีจึงเหมาะกับการ

เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดหรือพื้นที่ในปีเดียวกัน มากกว่าเปรียบเทียบ

ระหว่างปี อย่างไรกต็าม ในการพจิารณาแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงของ

ระดับ AAI และ Gini (AAI) ในภาพรวม งานวิจัยจะน�าเฉพาะปี พ.ศ.2557 
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และ 2560 มาพจิารณาได้ในระดบัหนึง่เนือ่งจากมลีกัษณะข้อมลูทีใ่กล้เคยีง

กันที่สุดแม้จะไม่เหมือนกันหมดทีเดียว จากผลการค�านวณ พบว่า ระดับ 

AAI ลดลงจาก 0.7405 ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 0.7284 นอกจากนี้แล้ว ระดับ 

Gini (AAI) ทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.1070 ในปี พ.ศ.2557 เป็น 0.1103 

ในปี พ.ศ.2560 โดยสัดส่วน Gini (AAI) สูงสุดต่อ Gini (AAI) ต�่าสุด เพิ่มขึ้น

จาก 1.91 ในปี พ.ศ.2557 เป็น 1.98 ในปี พ.ศ.2560 กล่าวคือ ผู้สูงอายุมี

ความ “กระฉับกระเฉง” ลดลง และความกระฉับกระเฉงนั้นมีความเหลื่อม

ล�้าสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะปรากฏในมิติจังหวัดหรือภูมิภาคแล้ว ความเหลื่อม

ล�า้ดงักล่าวยังแฝงอยูใ่นหลากหลายมติ ิดงัทีไ่ด้อภปิรายและแสดงให้เหน็ใน

แผนภาพที่ 2 - แผนภาพที่ 7 ก่อนหน้านี้

แผนภาพที่ 9 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ. 

2557 และ 2560

 
 

20 
 

ในมิติระหว่างจังหวัด แผนภาพที่ 9 แสดงถึงระดับค่าเฉลี่ย AAI ในแต่ละจังหวัด ปี 2557 และ 2560 
(ผลการคํานวณ AAI ทุกจังหวัดและร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI ในปี 2550 554 2557 
และ 2560 อยู่ในตารางที่ ผ1-ผ4 ในภาคผนวก) โดยพ้ืนที่ที่มีสีเข้มบ่งบอกถึงระดับ AAI ที่มีค่าสูง และพื้นที่มีสี
จาง บ่งบอกถึงระดับ AAI ที่มีค่าตํ่ากว่า  สําหรับแผนภาพที่ 10 แสดงถึงระดับค่า Gini (AAI) ในและจังหวัด ปี 
2557 และ 2560  (ตารางที่ ผ 5 และ ผ 6 ในภาคผนวก แสดงรายละเอียด Gini (AAI) ในปี 2557 และ 2560 
และตารางที่ ผ 7 ในภาคผนวกแสดงผลการคํานวณรายละเอียดตัวช้ีวัดความเหลื่อมล้ําอ่ืนๆ)  ทั้งน้ี ตามท่ีได้
อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าลักษณะข้อมูลในแบบสํารวจในแต่ละปีมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผลการคํานวณ
ในแต่ละปีจึงเหมาะกับการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดหรือพ้ืนที่ในปีเดียวกัน มากกว่าเปรียบเทียบระหว่างปี  
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของระดับ AAI และ Gini (AAI) ในภาพรวม 
งานวิจัยจะนําเฉพาะปี 2557 และ 2560 มาพิจารณาได้ในระดับหน่ึงเน่ืองจากมีลักษณะข้อมูลที่ไกล้เคียงกัน
ทีสุ่ดแม้จะไม่เหมือนกันหมดทีเดียว จากผลการคํานวณ พบว่า ระดับ AAI ลดลงจาก 0.7405 ในปี 2557 เป็น 
0.7284 นอกจากนี้แล้ว ระดับ Gini (AAI) ทั่วประเทศ เพ่ิมสูงขึ้นจาก 0.1070 ในปี 2557 เป็น 0.1103 ในปี 
2560 โดยสัดส่วน Gini (AAI) สูงสุดต่อ Gini (AAI) ตํ่าสุด เพ่ิมขึ้นจาก 1.91 ในปี 2557 เป็น 1.98 ในปี 2560  
กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีความ “กระฉับกระเฉง” ลดลง และความกระฉับกระเฉงนั้นมีความเหลื่อมล้ําสูงข้ึน ซึ่ง
นอกจากจะในมิติจังหวัดหรือภูมิภาคแล้ว ความเหลื่อมล้ําดังกล่าวยังแฝงอยู่ในหลากหลายมิติ ดังที่ได้อภิปราย
และแสดงให้เห็นในแผนภาพท่ี 2- แผนภาพที่ 7 ก่อนหน้าน้ี 
 
 
แผนภาพท่ี 9 ดัชนีพฤฒพิลงัผู้สงูอายุไทย จําแนกตามรายจังหวัด ปี 2557 และ 2560 

 
 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 
แผนภาพท่ี 10 สมประสิทธิ ์Gini (AAI) จําแนกตามรายจังหวัด ปี 2557 และ 2560 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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แผนภาพที่ 10 สัมประสิทธิ์ Gini (AAI) จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ. 

2557 และ 2560

 
 

21 
 

 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

 ผลการคํานวณ พบว่า โดยกรณีส่วนใหญ่ จังหวัดที่มีค่า AAI สูงจะมีความเหล่ือมล้ําด้านพฤฒิพลังตํ่า
กว่าจังหวัดที่มีค่า AAI ตํ่าโดยเปรียบเทียบ ยกเว้นบางกรณี เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าในปีที่ค่า AAI สูงขึ้น 
แต่ความเหลื่อมล้ํายังคงสูงในทุกปีที่ทําการคํานวณ โดยสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่าง Gini Ratio และ 
AAI แสดงในแผนภาพท่ี 11 ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันไม่ใช่ข้อค้นพบที่ผิดแปลกไปจาก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ โดยข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับ Barslund et al (2019) ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเน่ือง
จาก UNECE/European Commission (2019) และ Zaidi et al (2018)  
 
แผนภาพที่ 11  สหสัมพนัธร์ะหว่าง Gini Ratio และ AAI 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 ผลการค�านวณ พบว่า โดยกรณีส่วนใหญ่ จังหวัดที่มีค่า AAI สูงจะ

มีความเหลื่อมล�้าด้านพฤฒิพลังต�่ากว่าจังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าโดยเปรียบ

เทียบ ยกเว้นบางกรณี เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าในปีที่ค่า AAI สูงขึ้น 

แต่ความเหลื่อมล�้ายังคงสูงในทุกปีที่ท�าการค�านวณ โดยสหสัมพันธ์  

(correlation) ระหว่าง Gini Ratio และ AAI แสดงในแผนภาพที่ 11 ความ

สัมพันธ์ในลักษณะที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันไม่ใช่ข้อค้นพบที่ผิดแปลกไป

จากประสบการณ์ในต่างประเทศ โดยข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ Barslund 

et al (2019) ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจาก UNECE/European Commis-

sion (2019) และ Zaidi et al (2018) 
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แผนภาพที่ 11 สหสัมพันธ์ระหว่าง Gini Ratio และ AAI

 

 
 

21 
 

 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

 ผลการคํานวณ พบว่า โดยกรณีส่วนใหญ่ จังหวัดที่มีค่า AAI สูงจะมีความเหล่ือมล้ําด้านพฤฒิพลังตํ่า
กว่าจังหวัดที่มีค่า AAI ตํ่าโดยเปรียบเทียบ ยกเว้นบางกรณี เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าในปีที่ค่า AAI สูงขึ้น 
แต่ความเหลื่อมล้ํายังคงสูงในทุกปีที่ทําการคํานวณ โดยสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่าง Gini Ratio และ 
AAI แสดงในแผนภาพท่ี 11 ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันไม่ใช่ข้อค้นพบที่ผิดแปลกไปจาก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ โดยข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับ Barslund et al (2019) ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเน่ือง
จาก UNECE/European Commission (2019) และ Zaidi et al (2018)  
 
แผนภาพท่ี 11  สหสัมพนัธร์ะหว่าง Gini Ratio และ AAI 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

ประมวลผลโดยผู้วิจัย

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีค่า AAI สูงสุด 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2550 2554 

2557 และ 2560 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ 3 จังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าสุด 10 อันดับสุดท้าย ปี พ.ศ.2550 2554 

2557 และ 2560 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 ตารางที่ 2 แสดงจังหวัดที่มีค่า AAI สูงสุด 10 อันดับแรกในปี พ.ศ. 

2550 2554 2557 และ 2560 และตารางที่ 3 แสดงจังหวัดที่มีค่า AAI ต�่า

สุด 10 อันดับแรกในปี พ.ศ.2550 2554 2557 และ 2560 จังหวัดที่มีการ

ไฮไลท์ คือจังหวัดที่อยู่ใน 10 อันดับแรกซ�้ากันอย่างน้อยใน 2 ช่วงเวลา 

สังเกตได้ว่าจงัหวดัทีอ่ยู ่10 อนัดบัแรกซ�า้ปีมจี�านวนมาก สะท้อนว่าจงัหวดั

ที่มีค่า AAI สูงมาก และต�่ามาก (เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นภายในปี

เดียวกัน) ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงในล�าดับของ AAI อย่างม ี

นัยส�าคัญ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานเชิงพื้นที่ที่เอื้อต่อพฤฒิพลัง

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน การ

ท�าความเข้าใจในเชิงปัจจยัจงึจ�าเป็นต้องลงไปดรูายระเอยีดในดชันย่ีอยของ 

AAI
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 หากพจิารณาในมติขิองดชันย่ีอยทีส่่งผลต่อพฤฒพิลงัผูส้งูอายไุทย

ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ AAI ภาพรวม

สามารถสรุปได้ในแผนภาพที่ 12 - แผนภาพที่ 15 ส่วนตารางที่ 4 เรียบ

เรียงจังหวัดที่มีค่าสูงสุดในแต่ละดัชนีย่อย 10 อันดับแรกในปี พ.ศ.2560 

และ ตารางท่ี 5 แสดงรายช่ือจงัหวัดทีม่ค่ีาต�า่สดุในแต่ละดชันย่ีอย 10 อนัดบั

สุดท้ายในปี พ.ศ.2560 งานวิจัยพบว่า ความต่างของดัชนีย่อย HI และ SI 

ของจังหวัดที่มีค่าสูงสุดและต�่าสุดใกล้เคียงกับความต่างของ AAI คืออยู่

ประมาณ 1.3 เท่า แต่ข้อสังเกตที่น่าจะมีนัยเชิงนโยบายที่ส�าคัญคือ ดัชนี

ย่อย PI ในจังหวัดที่มีค่าสูงสุดสูงกว่าในจังหวัดที่มีค่าต�่าสุดถึง 2.5 เท่า รอง

ลงมาคือดัชนี EI ที่จังหวัดที่มีค่าสูงสุดสูงกว่าในจังหวัดที่มีค่าต�่าสุดเกือบ 

1.7 เท่า ทั้งนี้ รายละเอียดดัชนีรายจังหวัดรายงานอยู่ในตารางที่ ผ8 ใน 

ภาคผนวก

แผนภาพที่ 12 HI จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

 

 
 

23 
 

แรกซ้ําปีมีจํานวนมาก สะท้อนว่าจังหวัดที่มีค่า AAI สูงมาก และตํ่ามาก (เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนภายใน
ปีเดียวกัน) ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในลําดับของ AAI อย่างมีนัยสําคัญ  ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจาก
ปัจจัยพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อพฤฒิพลังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน  การ
ทําความเข้าใจในเชิงปัจจัยจึงจําเป็นต้องลงไปดูรายระเอียดในดัชนีย่อยของ AAI 

 
ดัชนีย่อยที่ส่งผลต่อพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทยระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 

หากพิจารณาในมิติของดัชนีย่อย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ AAI ภาพรวมสามารถสรุปได้ในแผนภาพท่ี 
12- แผนภาพท่ี 15  ส่วนตารางที่ 4 เรียบเรียงจังหวัดที่มีค่าสูงสุดในแต่ละดัชนีย่อย 10 อันดับแรกใน ปี 2560  
และ ตารางท่ี 5 แสดงรายช่ือจังหวัดที่มีค่าตํ่าสุดในแต่ละดัชนีย่อย 10 อันดับสุดท้ายใน ปี 2560  งานวิจัย
พบว่า ความต่างของดัชนีย่อย HI และ SI ของจังหวัดที่มีค่าสูงสุดและตํ่าสุดไกล้เคียงกับความต่างของ AAI คือ
อยู่ประมาณ 1.3 เท่า  แต่ข้อสังเกตที่น่าจะมีนัยเชิงนโยบายท่ีสําคัญคือ ดัชนีย่อย PI ในจังหวัดที่มีค่าสูงสุดสูง
กว่าในจังหวัดที่มีค่าตํ่าสุดถึง 2.5 เท่า รองลงมาคือดัชนี EI ที่จังหวัดที่มีค่าสูงสุดสูงกว่าในจังหวัดที่มีค่าตําสุด
เกือบ 1.7 เท่า ทั้งน้ี รายละเอียดดัชนีรายจังหวัดรายงานอยู่ในตารางที่ ผ 8 ในภาคผนวก 
 
แผนภาพท่ี 12 HI จําแนกตามรายจังหวัด ปี 2560  

  

ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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แผนภาพที่ 13 PI จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

 

 
 

24 
 

 
แผนภาพท่ี 13  PI จําแนกตามรายจังหวดั ปี 2560  

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
 
แผนภาพท่ี 14  SI จําแนกตามรายจังหวดั ปี 2560  
 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

แผนภาพที่ 14 SI จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

 
 

24 
 

 
แผนภาพท่ี 13  PI จําแนกตามรายจังหวดั ปี 2560  

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
 
แผนภาพท่ี 14  SI จําแนกตามรายจังหวดั ปี 2560  
 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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แผนภาพที่ 15 EI จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

 

 
 

25 
 

 
แผนภาพที่ 15 EI จําแนกตามรายจังหวัด ปี 2560  
 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
ตารางท่ี 4 จังหวัดที่มีค่าสูงสุดในแตล่ะดชันีย่อย 10 อันดับแรก ปี 2560 
ลําดับ HI SI PI EI 

1 น่าน 0.7719 พระนครศรีอยุธยา 0.8072 ขอนแก่น 0.8084 ชุมพร 0.9878 
2 ตราด 0.7619 สมุทรสงคราม 0.8049 น่าน 0.8046 ระยอง 0.986 
3 อุตรดิตถ์ 0.7546 นนทบุร ี 0.7939 มหาสารคาม 0.7628 สมุทรปราการ 0.9753 
4 เพชรบูรณ ์ 0.7515 กรุงเทพมหานคร 0.7789 ศรีสะเกษ 0.7596 อุดรธานี 0.9691 
5 ลําปาง 0.7503 อุตรดิตถ์ 0.7764 ยโสธร 0.7568 นครนายก 0.9679 
6 ระนอง 0.7476 สกลนคร 0.773 ร้อยเอ็ด 0.7441 สกลนคร 0.9666 
7 บุรีรัมย ์ 0.7445 ยโสธร 0.7703 เชียงราย 0.741 สุราษฎร์ธานี 0.9665 
8 สิงห์บุรี 0.7426 ชัยภูมิ 0.7694 อุทัยธานี 0.7283 ยโสธร 0.9647 
9 ปทุมธานี 0.7371 แพร่ 0.7663 ลําปาง 0.7269 นนทบุร ี 0.9644 

10 พระนครศรีอยุธยา 0.7368 ตาก 0.7627 บุรีรัมย ์ 0.7237 ชลบุรี 0.9639 
 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีค่าแต่ละดัชนีย่อยสูงสุด 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2560

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที ่5 จงัหวดัทีม่ค่ีาแต่ละดชันย่ีอยต�า่สดุ 10 อนัดบัสดุท้าย ปี พ.ศ.2560

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

ประมวลผลโดยผู้วิจัย

ตารางที่ 6 จังหวัดที่มีค่า AAI สูงสุด 10 อันดับแรก และค่า HI SI PI และ 

EI ปี พ.ศ.2560

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ 7 จังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าสุด 10 อันดับสุดท้าย และค่า HI SI PI 

และ EI ปี พ.ศ.2560

ทีม่า: ข้อมลูการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประมวล

ผลโดยผู้วิจัย

 ตารางที่ 6 แสดงจังหวัดที่มีค่า AAI สูงสุด 10 อันดับแรก และค่า 

HI SI PI และ EI ปี พ.ศ.2560 และ ตารางที่ 7 จังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าสุด  

10 อันดับสุดท้าย และค่า HI SI PI และ EI ปี พ.ศ.2560 โดยรวม จะเห็น

ได้ว่าจังหวัดที่มีค่า AAI สูงก็จะมีดัชนีย่อยที่สูง และจังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าก็

จะมีดัชนีย่อยที่ต�่าไปด้วย ยกเว้นบางกรณี ทั้งนี้ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ราย

จังหวัดจะมีความกระจัดกระจายหากจะน�าไปวางทิศทางของนโยบายใน

ระดับเบือ้งต้น จงึจ�าเป็นต้องจดักลุ่มพืน้ทีเ่ป็นรายภมูภิาคเพือ่แสดงภาพได้

ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อน แล้วจึงจะสามารถลงไปในขั้นตอนการจัดล�าดับความ

ส�าคัญของนโยบายรายจังหวัดในล�าดับต่อไป
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ตัวอย่างการประเมินประสิทธิผลของนโยบายระดับมหภาค: กรณ ี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

 AAI กับการท�างานของผูส้งูอายมุคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 

ซึง่มีงานวจัิยสนับสนนุว่าการท�างานทีเ่หมาะสมจะท�าให้ผูส้งูอายสุงูวยัอย่าง

กระฉับกระเฉง และหากจะสงูวัยอย่างกระฉบบักระเฉงกต้็องมนีโยบายทีส่่ง

เสรมิการท�างานแบบเหมาะสมด้วย (OECD, 2006, Parent-Thirion, 2014; 

Myck, 2015; Magnavita, 2017) หนึ่งในมาตรการที่ผ่านมาในประเทศไทย

คอืนโยบายลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลเมือ่จ้างงานผูส้งูอาย ุตามประมวล

รษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่639) พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้ผลพลอย

ได้อื่นๆ คือเมื่อผู้สูงอายุกระฉบับกระเฉง ก็จะมีสุขภาพดี เจ็บป่วยน้อยลง 

และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขด้วย ผลพลอยได้อีกประการหนึ่ง

คอื สามารถน�าองค์ความรูแ้ละศกัยภาพของผูส้งูอายกุลบัสูร่ะบบเศรษฐกจิ

ได้ส่วนหนึ่ง 

 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม กรณีส่ง

เสริมการจ้างงานผู้สูงอายุดังกล่าว พบว่าค่าเฉลี่ย Gini (AAI) หรือความ

เหลื่อมล�้าด้านพฤฒิพลัง ในกลุ่มจังหวัดที่มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน จะมีค่าต�่า

กว่า (เหลื่อมล�้าน้อยกว่า) ค่าเฉล่ีย Gini ในจังหวัดที่มีการจ้างงานใน 

ภาคเอกชนลดลง หลังจากได้มีการออกมาตรการในปี พ.ศ.2559 มีนัยว่า 

หากสามารถลดความเหลื่อมล�้าด้านพฤฒิพลังระหว่างจังหวัด และภายใน

จังหวัด ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิผลขอนโยบายระดับมหภาคให้เพิ่มมาก

ขึ้นได้ ทั้งนี้จ�าเป็นต้องลงรายละเอียดในแต่ละดัชนีย่อย เพื่อที่จะสามารถ

ก�าหนดทศิทางนโยบายทีเ่ฉพาะเจาะจงส�าหรบัแต่ละพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม 

(ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย AAI HI PI SI EI และ Gini (AAI) ในกลุ่มจังหวัดที่มี

การจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และในกลุ่มจังหวัดที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุลด

ลงระหว่างปี พ.ศ.2558-2561

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ และการส�ารวจแรงงานนอกระบบ ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยผู้วิจัย

 ดัชนีด้านสุขภาพ พบว่าจังหวัดที่มีการจ้างงานสูงขึ้น อยู่ในระดับ

สูงกว่าจังหวัดที่มีการจ้างงานลดลงร้อยละ 0.19 ต่างกันค่อนข้างน้อยที่สุด

ในบรรดาดัชนีย่อยทั้ง 4 ตัว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจ�าเป็นต้องเน้นด้าน

สุขภาพผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ซี่งสามารถลงไปใน 

รายละเอยีดในระดับจงัหวัดมากขึน้ โดยเฉพาะจงัหวดัทีม่ค่ีา HI ต�า่ ในตาราง

ที่ ผ8 ในภาคผนวก

 ดชันด้ีานการมส่ีวนร่วม ในจงัหวัดทีม่กีารจ้างงานสงูข้ึน อยูใ่นระดบั

สูงกว่าจังหวัดที่มีการจ้างงานลดลงถึงร้อยละ 40.13 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดา

ดชันย่ีอยอืน่ๆ มนียัเชงินโยบายคอื องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดั

เหล่านี้ควรเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสูงวัยแบบมีคุณภาพ 

และส่งเสริมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุให้

มากขึ้น

 ดัชนีด้านความมั่นคง ในจังหวัดที่มีการจ้างงานสูงขึ้น อยู่ในระดับ

สงูกว่าจังหวดัท่ีมกีารจ้างงานลดลง ร้อยละ 1.65 มนียัเชงินโยบายว่า รัฐบาล

จ�าเป็นต้องเน้นด้านความมั่นคง เช่น เรื่องปัจจัยด้านการครองชีพ  

ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะ
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เพิ่มระดับพฤฒิพลัง 

 ดัชนีด้านปัจจัยส่งเสริมพฤฒิพลังที่ดีในจังหวัดที่มีการจ้างงานสูง

ขึ้น อยู่ในระดับต�่ากว่ากลุ่มจังหวัดที่มีการจ้างงานลดลงร้อยละ 2.28 มีนัย

เชิงนโยบายว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยที่

เอือ้ต่อการมีพฤฒพิลังทีด่ ีหรอืยงัไม่มศีกัยภาพมากเท่ากลุม่จงัหวดัทีม่กีาร

จ้างงานลดลง แม้สามารถจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่ก็จ�าเป็นต้องพัฒนา

ทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเพิ่มพฤฒิพลังผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้วย

 นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของภูมิภาคในตารางที่ 9 ซึ่งแสดง

ร้อยละของจังหวัดทั้งหมดในแต่ละภูมิภาคที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น  

พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมสีดัส่วนของ

จังหวัดที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นสูงที่สุด ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้

มีสัดส่วนของจังหวัดที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นต�่าที่สุด 

ตารางที่ 9 ร้อยละของจังหวัดทั้งหมดในแต่ละภูมิภาคที่มีการจ้างงานผู้สูง

อายุเพิ่มมากขึ้น 

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ และการส�ารวจแรงงานนอกระบบ ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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 กล่าวได้ว่าความเหล่ือมล�้าใน AAI มีส่วนส�าคัญในการบั่นทอน

ประสิทธิผลของนโยบายระดับชาติ แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ดีก็ตาม ระดับ

การบั่นทอนของประสิทธิผล สามารถมองได้ในรูปของการเสียโอกาสการ

จ้างงานผู้สูงอายุเทียบกรณีประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง (ประมาณ ร้อยละ 11) 

กับกรณีที่เป็นไปได้ที่มีประสิทธิผลถึงร้อยละ 50 ในแผนภาพที่ 16 พื้นที ่

สีจางคือการเสียโอกาสในการเพิ่มปัจจัยแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดย

สังเกตได้ในตารางที่ 10 แม้ว่าปัจจุบันค่าเสียโอกาสจะคิดเป็นสัดส่วนเพียง

ประมาณร้อยละ 5.3 ของแรงงานทั้งหมด แต่แนวโน้มของสังคมสูงอายุจะ

ท�าให้การเสียโอกาสมีสัดส่วนที่มีนัยส�าคัญเพิ่มมากขึ้น คือประมาณร้อยละ 

7.8 ของแรงงานทั้งหมด ในปี พ.ศ.2573 และประมาณ ร้อยละ 9.2 ของ

แรงงานทั้งหมดในปี พ.ศ.2583

  

แผนภาพที่ 16 การจ้างงานผู้สูงอายุในภาคทางการที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อย

ละของแรงงานทั้งหมด กรณีประสิทธิผลร้อยละ 50 เทียบกับกรณี

ประสิทธิผลจริงร้อยละ 11

 

 
 

30 
 

 
 
ท่ีมา: คํานวณโดยผู้วิจัย อ้างอิงจํานวนแรงงานผู้สูงอายุศักยภาพ (potential elderly labor force) จาก เอื้อมพร (2558)  
และอ้างอิงจํานวนผู้สูงอายุท่ีพิการและท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียงจาก Prasitsiriphon, O. F. Jeger, A. Tharachompoo and T. 
Sakunphanit (2013).  
 
ตารางท่ี 10 ประสิทธิผลที่ถูกบั่นทอนลง 
ปี การเสียโอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุที่ มีศักยภาพ กรณี

ประสิทธิผล 50% เทียบกับกรณีประสิทธิผลจริง 11% 
2563 1.7 ล้านคน (5.3% ของแรงงานท้ังประเทศ) 
2573 (ประมาณการ) 2.4 ล้านคน (7.8% ของแรงงานท้ังประเทศ) 
2583 (ประมาณการ) 2.6 ล้านคน (9.2% ของแรงงานท้ังประเทศ) 
 
ท่ีมา: คํานวณโดยผู้วิจัย อ้างอิงจํานวนแรงงานผู้สูงอายุศักยภาพ (potential elderly labor force) จาก เอื้อมพร (2558)  
และอ้างอิงจํานวนผู้สูงอายุท่ีพิการและท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียงจาก Prasitsiriphon, O. F. Jeger, A. Tharachompoo and 
T. Sakunphanit (2013).    
 
 
การวิเคราะห์ AAI และ Gini (AAI) ในมิติเชิงภูมิภาคและนัยเชิงนโยบาย 

ในงานวิจัยน้ี ได้จําแนกภูมิภาคแตกต่างจากการจําแนกภูมมิภาคในฐานข้อมูลการสํารวจประชากร
ผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งภูมิภาคเป็น เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้  ในงานวิจัยน้ีได้จําแนกเป็น 
กรุงเทพมหานคร เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันตก ตะวันออก และใต้ ตามการจําแนกโดย
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (www.royiin.go.th สืบคนเมื่อ 6 มกราคม 2563) ซึ่งไม่เพียงแต่พิจารณาด้าน
ภูมิศาสตร์ แต่พิจารณารวมถึงประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ด้ังเดิม เพ่ือครอบคลุมบริบทของ
ประชากรได้มากย่ิงขึ้น เมื่อพิจารณาทิศทางที่สวนทางกันระหว่าง AAI และ Gini (AAI) ในมิติภูมิภาคจะยิ่ง
แสดงภาพและนําไปสู่นัยเชิงนโยบายเชิงภูมิภาคได้ชัดเจนมากขึ้น แผนภาพที่ 17 แสดงถึงค่า AAI จําแนกตาม

ที่มา: ค�านวณโดยผู้วิจัย อ้างอิงจ�านวนแรงงานผู้สูงอายุศักยภาพ (potential elderly 

labor force) จาก เอื้อมพร (2558) และอ้างอิงจ�านวนผู้สูงอายุที่พิการและที่เป็นผู้ป่วย

ติดเตียงจาก Prasitsiriphon, O. F. Jeger, A. Tharachompoo and T. Sakunphanit 

(2013). 
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ตารางที่ 10 ประสิทธิผลที่ถูกบั่นทอนลง

ที่มา: ค�านวณโดยผู้วิจัย อ้างอิงจ�านวนแรงงานผู้สูงอายุศักยภาพ (potential elderly 

labor force) จาก เอื้อมพร (2558) และอ้างอิงจ�านวนผู้สูงอายุที่พิการและที่เป็นผู้ป่วย

ติดเตียงจาก Prasitsiriphon, O. F. Jeger, A. Tharachompoo and T. Sakunphanit 

(2013). 

การวเิคราะห์ AAI และ Gini (AAI) ในมติเิชิงภมูภิาคและนยัเชงินโยบาย

 ในงานวจิยันีไ้ด้จ�าแนกภมูภิาคแตกต่างจากการจ�าแนกภมูภิาคใน

ฐานข้อมูลการส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งภูมิภาคเป็น เหนือ ตะวัน

ออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ ในงานวิจัยนี้ได้จ�าแนกเป็น กรุงเทพมหานคร 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันตก ตะวันออก และใต้ ตามการ

จ�าแนกโดยส�านักงานราชบัณฑิตยสภา (www.royiin.go.th สืบค้นเมื่อ  

6 มกราคม พ.ศ.2563) ซึ่งไม่เพียงแต่พิจารณาด้านภูมิศาสตร์ แต่พิจารณา

รวมถงึประเพณ ีวฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ดัง้เดมิ เพือ่ครอบคลมุบริบท

ของประชากรได้มากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาทิศทางที่สวนทางกันระหว่าง AAI 

และ Gini (AAI) ในมิติภูมิภาคจะยิ่งแสดงภาพและน�าไปสู่นัยเชิงนโยบาย

เชิงภูมิภาคได้ชัดเจนมากขึ้น แผนภาพที่ 17 แสดงถึงค่า AAI จ�าแนกตาม

ภูมิภาค และแผนภาพที่ 18 แสดงค่า Gini (AAI) จ�าแนกตามภูมิภาค AAI 

ในภาคเหนอื และตะวนัออกเฉยีงเหนอือยูใ่นระดบัทีส่งูโดยเปรียบเทยีบกบั

ภมูภิาคอ่ืน ส่วน Gini (AAI) ของทัง้สองภาค อยูใ่นระดบัต�่าโดยเปรียบเทยีบ

กับภูมิภาคอื่น AAI ในภาคตะวันตกและภาคใต้อยู่ในระดับต�่าที่สุดโดย
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เปรียบเทียบ และ Gini (AAI) อยู่ในระดับสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ การ

พจิารณางบประมาณด้านปัจจยัทีส่่งเสรมิการสงูวยัแบบมีพฤฒพิลงัสามารถ

อาศยัดชันย่ีอยของ AAI เพือ่ลงรายละเอยีดในด้านต่างๆ เป็นตวับ่งชีเ้จาะจง

ในระดับภูมิภาคและจังหวัด ดังแสดงในแผนภาพที่ 19 21 23 และ 24 เมื่อ

ลงไปในรายละเอียดในแต่ละดัชนีย่อย จะสังเกตได้ว่า ภูมิภาคหรือจังหวัด

ที่ AAI มีค่าสูงโดยเปรียบเทียบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเสมอไป ดังนั้น ดัชนี

เหล่านีจ้งึเป็นตวับ่งชีถ้งึการล�าดบัความส�าคญัของนโยบายในภาพใหญ่ ซึง่

ไม่ใช่หมายความว่าจะละเลยด้านใดด้านหนึ่งไปได้เลย

 

แผนภาพที่ 17 AAI จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2560
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ภูมิภาค และแผนภาพที่ 18 แสดงค่า Gini (AAI) จําแนกตามภูมิภาค  AAI ในภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับที่สูงโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ส่วน Gini (AAI) ของท้ังสองภาค อยู่ใน
ระดับตํ่าโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน  AAI ในภาคตะวันตกและภาคใต้ อยู่ในระดับตํ่าที่สุดโดยเปรียบเทียบ 
และ Gini (AAI) อยู่ในระดับสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ การพิจารณางบประมาณด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการสูงวัย
แบบมีพฤฒิพลังสามารถอาศัยดัชนีย่อยของ AAI เพ่ือลงรายละเอียดในด้านต่างๆ เป็นตัวบ่งช้ีเจาะจงในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัด ดังแสดงใน แผนภาพที่ 19, 21, 23 และ 24   เมื่อลงไปในรายละเอียดในแต่ละดัชนีย่อย 
จะสังเกตได้ว่า ภูมิภาคหรือจังหวัดที่ AAI มีค่าสูงโดยเปรียบเทียบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเสมอไป  ดังน้ัน ดัชนี
เหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงการลําดับความสําคัญของนโยบายในภาพใหญ่ ซึ่งไม่ใช่หมายความว่าจะละเลยด้านใด
ด้านหน่ึงไปเลย 
  
แผนภาพท่ี 17 AAI จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 
 

 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 18 Gini (AAI) จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 
 

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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แผนภาพที่ 18 Gini (AAI) จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2560  
 

32 
 

 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 การพิจารณาด้านสุขภาพ (HI) พบว่า Gini (HI) เพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.1580 ในปี 2557 เป็น 0.1699 ในปี 
2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําในมิติด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น  โดยหากจะนําตัวข้ีวัดบางส่วนมาพิจารณา 
เช่น จํานวนแพทย์ต่อประชากรในแต่ละภูมิภาค (แผนภาพท่ี 20) สะท้อนให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ดัชนี HI ที่ตํ่าที่สุด สอดคล้องกับการมีสัดส่วนจํานวนแพทย์ต่อประชากรที่ตํ่าที่สุด ในเชิงนโยบายช้ีให้เห็นว่าใน
ภูมิภาคดังกล่าว ควรให้ความสําคัญในเรื่องสาธารณสุขเป็นลําดับต้นๆ เมื่อเทียบกับงบประมาณในด้านอ่ืน 
นอกจากเรื่องบุคลากรแล้ว อาจจะจําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนที่ส่งเสริมสุขอนามัยด้วย เช่น การส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีในพ้ืนที่ที่มีระดับ HI ตํ่า  ส่วนรายละเอียดราย
จังหวัด สามารถใช้ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ 8 เป็นตัวบ่งช้ีต่อไป   
 
แผนภาพที่ 19  HI จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 

 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
แผนภาพท่ี 20 จํานวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน ปี 2560 

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

 การพิจารณาด้านสุขภาพ (HI) พบว่า Gini (HI) เพิ่มสูงขึ้นจาก 

0.1580 ในปี พ.ศ.2557 เป็น 0.1699 ในปี พ.ศ.2560 บ่งบอกถึงความ 

เหลือ่มล�า้ในมิตด้ิานสขุภาพทีเ่พิม่มากขึน้ โดยหากจะน�าตวัชีว้ดับางส่วนมา

พิจารณา เช่น จ�านวนแพทย์ต่อประชากรในแต่ละภูมิภาค (แผนภาพที่ 20) 

สะท้อนให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดัชนี HI ที่ต�่าที่สุด สอดคล้อง

กับการมีสัดส่วนจ�านวนแพทย์ต่อประชากรที่ต�่าที่สุด ในเชิงนโยบายชี้ให้

เหน็ว่าในภูมิภาคดงักล่าว ควรให้ความส�าคญัในเรือ่งสาธารณสขุเป็นล�าดบั

ต้นๆ เมื่อเทียบกับงบประมาณในด้านอื่น นอกจากเรื่องบุคลากรแล้ว  

อาจจะจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนที่ส่งเสริมสุขอนามัยด้วย เช่น การ 

ส่งเสริมการออกก�าลังกาย และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

ในพื้นที่ที่มีระดับ HI ต�่า ส่วนรายละเอียดรายจังหวัด สามารถใช้ตัวช้ีวัด

ระดับจังหวัดในตารางที่ ผ8 เป็นตัวบ่งชี้ต่อไป 
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แผนภาพที่ 19 HI จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2560
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ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 การพิจารณาด้านสุขภาพ (HI) พบว่า Gini (HI) เพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.1580 ในปี 2557 เป็น 0.1699 ในปี 
2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําในมิติด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น  โดยหากจะนําตัวข้ีวัดบางส่วนมาพิจารณา 
เช่น จํานวนแพทย์ต่อประชากรในแต่ละภูมิภาค (แผนภาพท่ี 20) สะท้อนให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ดัชนี HI ที่ตํ่าที่สุด สอดคล้องกับการมีสัดส่วนจํานวนแพทย์ต่อประชากรที่ตํ่าที่สุด ในเชิงนโยบายช้ีให้เห็นว่าใน
ภูมิภาคดังกล่าว ควรให้ความสําคัญในเรื่องสาธารณสุขเป็นลําดับต้นๆ เมื่อเทียบกับงบประมาณในด้านอ่ืน 
นอกจากเรื่องบุคลากรแล้ว อาจจะจําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนที่ส่งเสริมสุขอนามัยด้วย เช่น การส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีในพ้ืนที่ที่มีระดับ HI ตํ่า  ส่วนรายละเอียดราย
จังหวัด สามารถใช้ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ 8 เป็นตัวบ่งช้ีต่อไป   
 
แผนภาพที่ 19  HI จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 

 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
แผนภาพท่ี 20 จํานวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน ปี 2560 

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

แผนภาพที่ 20 จ�านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน ปี พ.ศ.2560

 

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประมวลผลโดยผู้วิจัย

 ดัชนีตัวที่สองคือ การมีส่วนร่วมในสังคม (PI) ในแผนภาพที่ 21 

พบว่า Gini (PI) เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.2580 ในปี พ.ศ.2557 เป็น 0.2665 ในปี  
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ท่ีมา:  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 ดัชนีตัวที่สองคือ การมีส่วนร่วมในสังคม (PI) ในแผนภาพที่ 21 พบว่า Gini (PI) เพ่ิมสูงขึ้นจาก 
0.2580 ในปี 2557 เป็น 0.2665 ในปี 2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําในมิติด้านการมีส่วนร่วมที่เพ่ิมสูงข้ึน  
โดยหากจะนําตัวขี้วัดบางส่วนมาพิจารณา เช่น ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อความสะดวกในการเคล่ือนที่ 
ไปมาหาสู่ เช่น ค่าเฉล่ียจํานวนถนนคอนกรีตต่อพ้ืนที่ (สาย ต่อ ตร. กม.) ในแผนภาพี่ 22 สะท้อนให้เห็นว่า 
ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่มี PI ที่ตํ่าที่สุด สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยจํานวนถนนต่อพ้ืนที่ที่ตํ่าที่สุด ในเชิงนโยบายจึง
บ่งช้ีว่าในภูมิภาคดังกล่าว ควรให้ความสําคัญในเร่ืองคมนาคมและขนส่งสาธารณะเป็นลําดับต้นๆ เมื่อเทียบกับ
งบประมาณในด้านอ่ืน ส่วนรายละเอียดรายจังหวัด สามารถใช้ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ 8 เป็นตัวบ่งช้ี
ต่อไป   
  
แผนภาพท่ี 21 PI จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 

 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
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พ.ศ.2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล�้าในมิติด้านการมีส่วนร่วมที่เพิ่มสูงข้ึน 

โดยหากจะน�าตัวชี้วัดบางส่วนมาพิจารณา เช่น ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่

เอื้อต่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ ไปมาหาสู่ เช่น ค่าเฉล่ียจ�านวนถนน

คอนกรีตต่อพื้นที่ (สาย ต่อ ตร. กม.) ในแผนภาพที่ 22 สะท้อนให้เห็นว่า 

ภาคตะวนัตกและภาคใต้ทีม่ ีPI ทีต่�า่ทีส่ดุ สอดคล้องกบัค่าเฉลีย่จ�านวนถนน

ต่อพ้ืนทีท่ีต่�า่ทีส่ดุ ในเชิงนโยบายจงึบ่งช้ีว่าในภมูภิาคดงักล่าว ควรให้ความ

ส�าคัญในเรื่องคมนาคมและขนส่งสาธารณะเป็นล�าดับต้นๆ เม่ือเทียบกับ 

งบประมาณในด้านอืน่ ส่วนรายละเอยีดรายจงัหวัด สามารถใช้ตวัชีว้ดัระดบั

จังหวัดในตารางที่ ผ8 เป็นตัวบ่งชี้ต่อไป 

 

แผนภาพที่ 21 PI จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2560
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ท่ีมา:  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 ดัชนีตัวที่สองคือ การมีส่วนร่วมในสังคม (PI) ในแผนภาพที่ 21 พบว่า Gini (PI) เพ่ิมสูงขึ้นจาก 
0.2580 ในปี 2557 เป็น 0.2665 ในปี 2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําในมิติด้านการมีส่วนร่วมที่เพ่ิมสูงข้ึน  
โดยหากจะนําตัวขี้วัดบางส่วนมาพิจารณา เช่น ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อความสะดวกในการเคล่ือนที่ 
ไปมาหาสู่ เช่น ค่าเฉล่ียจํานวนถนนคอนกรีตต่อพ้ืนที่ (สาย ต่อ ตร. กม.) ในแผนภาพี่ 22 สะท้อนให้เห็นว่า 
ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่มี PI ที่ตํ่าที่สุด สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยจํานวนถนนต่อพ้ืนที่ที่ตํ่าที่สุด ในเชิงนโยบายจึง
บ่งช้ีว่าในภูมิภาคดังกล่าว ควรให้ความสําคัญในเร่ืองคมนาคมและขนส่งสาธารณะเป็นลําดับต้นๆ เมื่อเทียบกับ
งบประมาณในด้านอ่ืน ส่วนรายละเอียดรายจังหวัด สามารถใช้ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ 8 เป็นตัวบ่งช้ี
ต่อไป   
  
แผนภาพท่ี 21 PI จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 

 
ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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แผนภาพที ่22 จ�านวนถนนคอนกรตีต่อพืน้ที ่(สายต่อ ตร.กม.) จ�าแนกตาม

ภูมิภาค ปี พ.ศ.2560
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แผนภาพท่ี 22 จํานวนถนนคอนกรีตต่อพืน้ที่ (สายต่อ ตร. กม.) จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 

 
ท่ีมา:  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

เมื่อพิจารณาในมิติด้านความมั่นคง พบว่า Gini (SI) เพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.1506 ในปี 2557 เป็น 0.1623 
ในปี 2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําด้านความมั่นคงที่เพ่ิมสูงขึ้น  โดยหากพิจารณาในเรื่องสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุต่อประชากรในภูมิภาค (ตารางท่ี 11) พบว่าภาคใต้และภาคตะวันตกมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14 
ของประชากรท้ังหมด ซึ่งน้อยว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 19-21 
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ชุมชนในภาคตะวันตกและภาคใต้ยังมีความตระหนักในเรื่องสังคมสูงอายุน้อยกว่า
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสังคมสูงอายุจะทําให้สัดส่วน
ผู้สูงอายุมากขึ้นในทุกภาค ดังนั้นนัยเชิงนโยบายคือควรเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมในการดู
ผู้สูงอายุ เข่น โครงการ Care for the Aged และ โครงการแผนที่เดินดินผู้สูงอายุ เพ่ือติดตามดูแลผู้สูงอายุ
แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม คื อ  ก ลุ่ ม ป ก ติ ติ ด สั ง ค ม  ก ลุ่ ม ติ ด บ้ า น  ก ลุ่ ม ติ ด เ ตี ย ง 
(https://www.hfocus.org/content/2020/01/18408 สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2560) ส่วนรายละเอียดราย
จังหวัด สามารถใช้ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ 8 เป็นตัวบ่งช้ีต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 23 SI จําแนกตามภูมิภาค ปี 2560 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประมวลผลโดยผู้วิจัย

 เมื่อพิจารณาในมิติด้านความมั่นคง พบว่า Gini (SI) เพิ่มสูงขึ้น

จาก 0.1506 ในปี พ.ศ.2557 เป็น 0.1623 ในปี พ.ศ.2560 บ่งบอกถึงความ

เหลือ่มล�า้ด้านความมัน่คงทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยหากพจิารณาในเร่ืองสดัส่วนของ

ผู้สูงอายุต่อประชากรในภูมิภาค (ตารางที่ 11) พบว่าภาคใต้และภาคตะวัน

ตกมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงน้อยกว่าภาค

เหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีม่ผีูส้งูอายปุระมาณร้อยละ 19-21 ซึง่

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ชุมชนในภาคตะวันตกและภาคใต้ยังมีความ

ตระหนักในเรื่องสังคมสูงอายุน้อยกว่าภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสังคมสูงอายุจะท�าให้สัดส่วนผู้สูง

อายุมากขึ้นในทุกภาค ดังนั้นนัยเชิงนโยบายคือควรเตรียมความพร้อมใน

การสนับสนุนกิจกรรมในการดูผู้สูงอายุ เช่น โครงการ Care for the Aged 

และ โครงการแผนทีเ่ดนิดนิผูส้งูอาย ุเพือ่ตดิตามดแูลผูส้งูอายแุยกตามกลุม่

คือ กลุ่มปกติติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง (https://www.hfocus.

org/content/2020/01/18408 สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม พ.ศ.2560) ส่วน 
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รายละเอยีดรายจังหวัด สามารถใชต้ัวชีว้ัดระดบัจังหวดัในตารางที ่ผ8 เป็น

ตัวบ่งชี้ต่อไป 

แผนภาพที่ 23 SI จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2560

 
 

 

35 
 

 
ท่ีมา: การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยสัดสว่นผู้สูงอายุรายจังหวัดจําแนกตามภูมภิาค  

ภูมิภาค 
สัดส่วนผู้สูงอายุในจังหวัด

%

กลาง 18.78%

ตะวันออก 14.21%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 19.13%

ตะวันตก 16.65%

เหนือ 21.22%

ใต้ 13.65%
 
ท่ีมา: โครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 

ในด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการสูงวัยแบบมีพฤฒิพลังพบว่า Gini (EI) เพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.075 ในปี 2557 
เป็น 0.0786 ในปี 2560 บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําในมิติด้านปัจจัยที่มากข้ึน  ในกรณีนี้ พบว่า ภูมิภาคเหนือ 
ซึ่งมีดัชนีสูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนในเกือบทุกด้าน แต่ในด้านปัจจัย พบว่ามีดัชนีที่ตํ่าที่สุดเมื่อเทียบ
กับภูมมิภาคอ่ืน  ดังนั้นในเชิงนโยบายจึงช้ีชัดว่าในภูมิภาคดังกล่าว ควรให้ความสําคัญในเรื่องการเรียนรู้ตลอด
ชีพ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ  ส่วนรายละเอียดรายจังหวัด 
สามารถใช้ตัวช้ีวัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ 8 เป็นตัวบ่งช้ีต่อไป  
 
 
 
 

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยสัดส่วนผู้สูงอายุรายจังหวัดจ�าแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค สัดส่วนผู้สูงอายุในจังหวัด (ร้อยละ)

ทีม่า: โครงการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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 ในด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการสูงวัยแบบมีพฤฒิพลังพบว่า Gini (EI) 

เพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.075 ในปี พ.ศ.2557 เป็น 0.0786 ในปี พ.ศ.2560  

บ่งบอกถึงความเหล่ือมล�้าในมิติด้านปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติพลังที่มากขึ้น  

ในกรณน้ีี พบว่า ภมูภิาคเหนอื ซึง่มดีชันสีงูกว่าโดยเปรียบเทยีบกบัภมูภิาค

อืน่ในเกือบทกุด้าน แต่ในด้านปัจจยัเอือ้พบว่ามดีชันทีีต่�า่ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบั

ภมิูภาคอ่ืน ดังนัน้ในเชงินโยบายจงึชีช้ดัว่าในภมูภิาคดงักล่าว ควรให้ความ

ส�าคัญในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีพ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามคู่มือโรงเรียน

ผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ส่วนรายละเอียดรายจังหวัด สามารถใช้

ตัวชี้วัดระดับจังหวัดในตารางที่ ผ8 เป็นตัวบ่งชี้ต่อไป 

แผนภาพที่ 24 EI จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2560
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ท่ีมา:  การสํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ AAI เมื่อปรับน้ําหนักของดัชนีย่อย 
 ด้วยองค์ความรู้ในเรื่อง AAI ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นฉันทามติว่าควรจะให้
น้ําหนักในดัชนีช่วยทั้งสี่ตัวอย่างไร งานวิจัยนี้จึงเพ่ิมการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ของ
ดัชนี AAI เมื่อมีการปรับนํ้าหนักของดัชนีย่อยแต่ละตัว  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีนี้เป็นการศึกษาทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของดัชนีรวม AAI ที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลหรือการปรับนํ้าหนักของ
ดัชนีย่อย การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้ถูกนําไปใช้กับโมเดลการวิเคราะห์ที่หลากหลายและโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในการศึกษาความแปรปรวนของผลลัพธ์ เมื่อพิจารณาการให้น้ําหนักของต้นแบบการคํานวณ AAI ของ 
UNECE ใน  Zaidi et al (2013) หัวข้อที่ 2 ซึ่งทําการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยก่อนหน้านี้ โดย 
สํานักงานสถิติ และงานอ่ืน มีความแตกต่างค่อนข้างมากพอสมควร  

ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างงานต้นแบบกับของประเทศไทย ประการแรกคือ การจัดกลุ่มประเด็น
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น กรณีสหภาพยุโรป และกรณีศึกษาในประเทศอื่น ๆ อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี จะจัดกลุ่มเป็น การจ้างงาน การมีส่วนร่วม ความมั่นคง (ซึ่งรวมการ
เข้าถึงปัจจัยต่างๆ เช่นการรักษาพยาบาล) และศักยภาพที่เอ้ืออํานวย (ซึ่งมีตัวช้ีวัดจํานวนมากกว่าของไทย ซึ่ง
รวมข้อมูลอายุไขทีเหลืออยู่ด้วย) ในขณะท่ีของไทยในวรรณกรรมที่ผ่านมา จัดเป็น สุขภาพ การมีส่วนร่วม 
ความมั่นคง และปัจจัยเอ้ืออํานวย  สังเกตได้ว่า ตัวขี้วัดจะมีความเหลื่อมกันอยู่และกระจายในดัชนีย่อยที่
แตกต่างกัน  ประการที่สอง การให้น้ําหนักของกรณีต้นแบบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้น้ําหนักด้านการทํางาน และ
การมีส่วนร่วม มากกว่าในส่วนอ่ืนๆ อยู่ที่ประมาณ 60-70%  ส่วนของประเทศจีนจะเป็นไปตามในตารางท่ี 1 
คือ การทํางาน (35%) การมีส่วนร่วม (35%) ความมั่นคง (10%) และศักยภาพ (20%)  การคํานวณ AAI ของ

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ AAI เมื่อปรับน�้าหนักของดัชนีย่อย

 ด้วยองค์ความรู้ในเรื่อง AAI ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีข้อ

ตกลงที่เป็นฉันทามติว่าควรจะให้น�้าหนักในดัชนีช่วยทั้งสี่ตัวอย่างไร งาน
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วิจัยนี้จึงเพิ่มการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ของดัชนี 

AAI เม่ือมีการปรับน�้าหนักของดัชนีย่อยแต่ละตัว การวิเคราะห์ความ 

อ่อนไหวในกรณนีีเ้ป็นการศกึษาทศิทางการเปล่ียนแปลงของดชันรีวม AAI 

ที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลหรือการปรับน�้าหนักของดัชนี

ย่อย การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้ถูกน�าไปใช้กับโมเดลการวิเคราะห์ที่

หลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการศึกษาความแปรปรวนของผลลพัธ์ 

เมื่อพิจารณาการให้น�้าหนักของต้นแบบการค�านวณ AAI ของ UNECE ใน 

Zaidi et al (2013) หัวข้อที่ 2 ซึ่งท�าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ก่อนหน้าน้ีโดยส�านักงานสถิติและหน่วยงานอื่นมีความแตกต่างค่อนข้าง

มากพอสมควร 

 ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างงานต้นแบบกับของประเทศไทย 

ประการแรกคือ การจัดกลุ่มประเด็นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น กรณี

สหภาพยุโรป และกรณีศึกษาในประเทศอื่นๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาชน

จีน และสาธารณรัฐเกาหลี จะจัดกลุ่มเป็นการจ้างงาน การมสี่วนร่วม ความ

มัน่คง (ซ่ึงรวมการเข้าถงึปัจจยัต่างๆ เช่นการรกัษาพยาบาล) และศกัยภาพ

ที่เอื้ออ�านวย (ซึ่งมีตัวชี้วัดจ�านวนมากกว่าของไทย ซึ่งรวมข้อมูลอายุขัยที่

เหลอือยูด้่วย) ในขณะทีข่องไทยในวรรณกรรมทีผ่่านมา จดัเป็นสขุภาพ การ

มส่ีวนร่วม ความม่ันคง และปัจจยัเอือ้อ�านวย สงัเกตได้ว่าตวัชีว้ดัจะมคีวาม

เหลื่อมกันอยู่และกระจายในดัชนีย่อยที่แตกต่างกัน ประการที่สอง การให้

น�า้หนกัของกรณต้ีนแบบ ซึง่โดยส่วนใหญ่จะให้น�า้หนกัด้านการท�างานและ

การมีส่วนร่วม มากกว่าในส่วนอื่นๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนของ

ประเทศจีนจะเป็นไปตามในตารางที่ 1 คือ การท�างาน (ร้อยละ 35) การมี

ส่วนร่วม (ร้อยละ 35) ความมั่นคง (ร้อยละ 10) และศักยภาพ (ร้อยละ 20) 

การค�านวณ AAI ของประเทศไทยทีผ่่านมาให้น�า้หนกัดชันย่ีอยเท่ากนัหมด

ทั้ง 4 ตัว คือ ร้อยละ 25 ทุกตัว อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจได้ว่า ระบบตลาด

แรงงานของประเทศไทยมคีวามแตกต่างจากของประเทศสมาชกิในสหภาพ
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ยโุรป เนือ่งจากประเทศไทยมแีรงงานจ�านวนมากทีท่�างานนอกภาคทางการ 

ซึง่การน�าการจ้างงานไปเป็นตวัดชันย่ีอยเดีย่วอาจท�าให้สะท้อนภาพสงัคม

ไทยอย่างไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมกรณี

สหภาพยุโรปมีความครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานและมีมาตรฐานความเป็นอยู่

ที่สูง มีการกระจายสวัสดิการในระบบที่ดี ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องให้น�้าหนัก

ในด้านการเข้าถงึสวสัดกิารต่างๆ มากเป็นพเิศษ บนสมมตฐิานทีป่ระชากร

ส่วนใหญ่เข้าถึงสวัสดิการดีอยู่แล้ว แต่กรณีประเทศไทย จ�าเป็นต้องให้น�้า

หนักในส่วนของการได้รบัสวสัดกิารทีม่ากกว่ากรณสีหภาพยโุรป ด้วยโครง

ข่ายสวัสดิการสังคมที่มีความเหลื่อมล�้ามากกว่าโดยเปรียบเทียบ

 เพือ่สามารถเหน็ภาพได้ชัดเจนยิง่ขึน้ว่าหากท�าการปรบัน�า้หนกัให้

ใกล้เคียงกบักรณีต้นแบบ ผลการค�านวณจะเป็นไปในทิศทางใดงานวิจัยได้

จัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็น 5 สถานการณ์ที่ให้น�้าหนักดัชนีย่อย

ตามตารางที่ 12 โดยกรณีที่ 1 คือกรณีฐาน (Baseline Scenario) ที่ได้ใช้

ในการค�านวณหลักของงานวิจัยนี้ กรณีที่ 2 คือการให้น�้าหนักที่เทียบเคียง

กับของกรณีต้นแบบในสหภาพยุโรปมากที่สุด คือให้น�้าหนักมากที่สุด  

(ร้อยละ 70) ที่การมีส่วนร่วม (ซึ่งนับรวมถึงการท�างาน) กรณีที่ 3 เป็นการ

กระจายน�้าหนักจากการมีส่วนร่วมให้เหลือร้อยละ 60 ไปเพิ่มที่ความมั่นคง

มากข้ึน กรณีท่ี 4 เป็นการกระจายน�้าหนักจากการมีส่วนร่วมให้เหลือ  

ร้อยละ 50 และเพิ่มน�้าหนักไปที่สุขภาพ และกรณีที่ 5 เป็นการกระจาย 

น�้าหนักจากการมีส่วนร่วมให้เหลือร้อยละ 40 และเพิ่มน�้าหนักไปที่ปัจจัยที่

เอื้อต่อการมีพฤฒิพลัง 
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ตารางที่ 12 การให้น�้าหนักตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ที่มา: ผู้วิจัย

หมายเหตุ: * เทียบเคียงกับของ Zaidi et al (2013) ในแผนภาพที่ 1 บทที่ 2 ของงาน

วิจัยนี้

 ผลการค�านวณจากการปรบัน�า้หนกัในกรณต่ีางๆ จ�าแนกตามราย

จังหวัด รายงานในตารางที่ ผ9 ในภาคผนวก เพื่อให้เห็นภาพเบื้องต้นโดย

สังเขป ตารางที่ 13 แสดงจังหวัดที่มีค่า AAI สูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละ

กรณี และตารางที่ 14 แสดงจังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าสุด 10 อันดับสุดท้ายใน

แต่ละกรณี ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดที่มีการเน้นข้อความ คือจังหวัดที่อยู่ใน 

10 อันดับแรกซ�้ากันอย่างน้อยใน 2 กรณี ซึ่งส่วนใหญ่จะซ�้ากันเกือบทั้ง 5 

กรณี สังเกตได้ว่าจังหวัดที่อยู่ 10 อันดับแรกซ�้ามีจ�านวนมาก และมีเพียง

สองจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ซ�้า สะท้อนว่าจังหวัดที่มีค่า AAI สูงมากและต�่ามาก 

(เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนภายในปีเดียวกัน) ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัจากการปรบัน�า้หนกัของดชันย่ีอย ซึง่อาจสบื

เนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานเชิงพื้นที่ที่ เอื้อต ่อพฤฒิพลังไม ่ได ้มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน ดังนั้น ประเด็นถก

เถียงในเรื่องการให้น�้าหนักอย่างไรจึงไม่มีนัยส�าคัญที่จะถกเถียงกันต่อไป 

ประเด็นส�าคัญคือการน�าผลการค�านวณดัชนี AAI และดัชนีย่อยต่างๆ มา

ใช้ล�าดับความส�าคัญของนโยบายในระดับพื้นที่เท่าที่ข้อมูลมีอยู่จะก่อเกิด

ประโยชน์ในภาพรวมมากกว่า 
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ตารางที่ 13 จังหวัดที่มีค่า AAI สูงสุด 10 อันดับแรกในกรณี 1-5

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

ตารางที่ 14 จังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าสุด 10 อันดับสุดท้ายในกรณี 1-5

ที่มา: การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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6. บทสรุป
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 การที่ประเทศไทยก�าลังจะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 30 

ของประชากรทัง้ประเทศ ในปี พ.ศ.2583 ถอืเป็นประเดน็ส�าคญัทีก่่อให้เกดิ

ความตระหนักในวงกว้าง มีงานวิจัยจ�านวนมากที่แสดงข้อค้นพบว่า การ 

สูงวัยแบบมีพฤฒิพลังและสุขอนามัยที่ดีจะเกิดผลดีต่อสวัสดิภาพของผู้สูง

อายุและสังคมเศรษฐกจิโดยรวม รฐับาลในหลายประเทศจงึพยายามด�าเนนิ

นโยบายเพ่ือส่งเสรมิการสงูวยัแบบมพีฤฒพิลัง อย่างไรกต็าม แนวนโยบาย

ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุที่ปรากฏอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบาย

ระดับชาติ ออกแบบด้วยการมองของผู้บริหารแบบมวลรวม (aggregate)  

ที่มีลักษณะรูปแบบเดียวใช้ทั่วประเทศ หรือ “One-Size-Fits-All Policies” 

โดยการออกแบบนโยบายดังกล่าว พิจารณาเพียงตัวชี้วัดระดับมหภาค 

(macro indicators) และในหลายกรณไีด้มองข้ามลกัษณะเฉพาะเชงิภมูภิาค 

(region-specific characteristics) ของผู้สูงอายุ การศึกษาความเหลื่อมล�้า

เชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุจึงท�าให้สามารถฉายภาพมิติเชิงพื้นที่ที่
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ถูกเบียดบังโดยตัวชี้วัดภาพใหญ่ และน�าไปสู่การออกแบบนโยบายเสริม

ระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น (local fine-tuning policies) ที่เหมาะสมและเพิ่ม

ประสิทธิผลของนโยบายหลักให้ดียิ่งขึ้น 

 ผลการศกึษาพบว่า ผูส้งูอายใุนประเทศไทยมคีวาม “กระฉบักระเฉง” 

ลดลง และความกระฉับกระเฉงนั้นมีความเหลื่อมล�้าสูงขึ้น ซึ่งนอกจากใน

มิติของภูมิภาคและจังหวัดแล้ว ความเหลื่อมล�้าดังกล่าวยังแอบแฝงอยู่ใน

หลากหลายมิติ สามารถท�าการวิจัยลงลึกต่อเนื่องในโอกาสต่อไป นอกจาก

นี ้ในกรณส่ีวนใหญ่ จงัหวัดทีม่ค่ีา AAI สงูจะมคีวามเหลือ่มล�า้ด้านพฤฒพิลงั

ต�่ากว่าจังหวัดที่มีค่า AAI ต�่าโดยเปรียบเทียบ สอดคล้องกับข้อค้นพบใน

ต่างประเทศ งานวิจัยได้หยิบยกตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิผลของ

นโยบายระดบัชาต ิกรณีมาตรการลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพือ่ส่งเสรมิ

การจ้างงานผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มจังหวัดที่มีการจ้างงานเพิ่มข้ึนจะมีความ

เหลื่อมล�้าด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุต�่ากว่ากลุ่มจังหวัดที่มีการจ้างงานลดลง 

หลังจากได้มีการออกมาตรการในปี พ.ศ.2559 สื่อนัยว่า หากสามารถลด

ความเหลื่อมล�้าด้านพฤฒิพลังระหว่างและภายในพื้นที่ ก็จะมีความเป็นไป

ได้ว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายระดับมหภาคให้เพิ่มสูงขึ้นได้ 

ทั้งนี้จ�าเป็นต้องลงรายละเอียดในแต่ละดัชนีย่อยเพื่อที่จะสามารถก�าหนด

ทิศทางนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจงส�าหรับแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  

ความเหลื่อมล�้าเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับความ

เหลื่อมล�้าในมิติอื่น ซ่ึงจะยิ่งบั่นทอนประสิทธิผลโดยรวมของนโยบายใน

ระดับชาติต่อไป ผู้ก�าหนดนโยบายสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้น�า AAI 

และดัชนีย่อยในงานวิจัยนี้เป็นแนวทางก�าหนดล�าดับความส�าคัญของ

นโยบายเสริมระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น เพื่อช่วยให้นโยบายระดับชาติเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด
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ข้อจ�ากัดของงานวิจัย

 ข้อจ�ากัดของงานวิจัยมี 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกเป็นเรื่องข้อ

จ�ากัดด้านข้อมูลงบประมาณโครงการในแต่ละจังหวัดซึ่งสามารถน�ามา

ประเมนิประสทิธผิลของแนวนโยบายต่างๆ ได้ดี อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบตัิ

แต่ละปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องร่างข้อเสนอเพื่อของบ

ประมาณส�าหรบัโครงการทีเ่สนอขอ เพือ่ได้รบัเงนิจดัสรรระหว่าง อปท. ด้วย

กนั อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัยงัไม่มกีารรวบรวมข้อมลูจาก อปท. ทกุแห่งอย่าง

เป็นระบบครบถ้วน ดังนั้น หากในอนาคตมีการรวบรวมข้อมูลงบประมาณ

ทีใ่ช้ในโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัผูส้งูอายจุาก อปท. ทกุแห่งในแต่ละจงัหวดั 

ก็จะสามารถฉายภาพรวมทั้งหมด ช่วยในการจัดสรรงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประเด็นที่สอง ข้อมูลการส�ารวจครัว

เรือนและการส�ารวจผู้สูงอายุมีข้อจ�ากัดที่ไม่ใช่ครัวเรือนหรือบุคคลเดิมใน

แต่ละชุดข้อมูล ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับการส�ารวจด้านอื่นส่วนใหญ ่

ในประเทศไทย และค�าถามในการส�ารวจแต่ละปีมีความแตกต่างกันใน 

รายละเอียด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความคาดเคล่ือนในข้อสรุปหากจะท�าการ

เปรียบเทียบดัชนีที่ค�านวณต่างปี
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ตารางที่ ผ1 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย จ�าแนกรายจังหวัด และร้อยละ

ของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI ปี พ.ศ.2550

 
 

44 
 

ภาคผนวก 
ตารางที่ ผ 1 ดัชนีพฤฒพิลงัผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผูสู้งอายุจาํแนกตาม
ระดับ AAI ปี 2550 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 9.44 73.73 16.82 0.6716
สมุทรปราการ 8.58 64.13 27.29 0.6976
นนทบุรี 7.64 69.16 23.2 0.6914
ปทุมธานี 5.79 73.59 20.62 0.7031
พระนครศรีอยุธยา 10.43 60.8 28.77 0.7030
อ่างทอง 8.96 54.21 36.83 0.7175
ลพบุรี 11.49 42.75 45.76 0.7313
สิงห์บุรี 5.33 59.12 35.55 0.7374
ชัยนาท 11.27 56.21 32.52 0.7036
สระบุรี 12.41 59.46 28.13 0.6889
ชลบุรี 11.9 66.43 21.66 0.6597
ระยอง 14.04 51.8 34.16 0.6934
จันทบุรี 9.12 59.03 31.85 0.7056
ตราด 8.35 51.87 39.78 0.7379
ฉะเชิงเทรา 8.43 59.14 32.43 0.7082
ปราจีนบุรี 17.32 47.49 35.18 0.6898
นครนายก 3.1 39.42 57.48 0.7896
สระแก้ว 13.66 58.32 28.02 0.6817
นครราชสีมา 12.04 52.03 35.94 0.7035
บุรีรัมย์ 13.02 50.81 36.17 0.7021
สุรินทร์ 13.79 54.77 31.44 0.6862
ศรีสะเกษ 16.41 43.52 40.08 0.7028
อุบลราชธานี 6.08 44.71 49.2 0.7535
ยโสธร 2.08 36.58 61.34 0.8132
ชัยภูมิ 13.61 52.76 33.63 0.6947
อํานาจเจริญ 1.88 34.36 63.77 0.8164

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2550
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บุรีรัมย์ 13.02 50.81 36.17 0.7021
สุรินทร์ 13.79 54.77 31.44 0.6862
ศรีสะเกษ 16.41 43.52 40.08 0.7028
อุบลราชธานี 6.08 44.71 49.2 0.7535
ยโสธร 2.08 36.58 61.34 0.8132
ชัยภูมิ 13.61 52.76 33.63 0.6947
อํานาจเจริญ 1.88 34.36 63.77 0.8164

 
 

45 
 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 
ค่าเฉล่ีย AAI 

หนองบัวลําภู 7.08 51.07 41.85 0.7533
ขอนแก่น 7.9 38.65 53.45 0.7696
อุดรธานี 10.55 64.55 24.9 0.6931
เลย 10.1 48.47 41.44 0.7332
หนองคาย 5.93 48.49 45.58 0.7585
มหาสารคาม 6.36 44.84 48.8 0.7625
ร้อยเอ็ด 2.07 43.85 54.08 0.7882
กาฬสินธุ์ 3.11 41.6 55.29 0.7914
สกลนคร 3.82 53.61 42.57 0.7511
นครพนม 5.85 32.59 61.55 0.8012
มุกดาหาร 6.29 42.44 51.27 0.7644
เชียงใหม่ 6.36 54.2 39.44 0.7371
ลําพูน 5.7 41.36 52.94 0.7781
ลําปาง 7.05 47.63 45.33 0.7528
อุตรดิตถ์ 6.36 43.18 50.47 0.7652
แพร่ 8.93 46.21 44.87 0.7387
น่าน 3.69 47.66 48.65 0.7696
พะเยา 6.39 50.04 43.57 0.7488
เชียงราย 8.95 51.29 39.76 0.7296
แม่ฮ่องสอน 18.67 64.04 17.29 0.6330
นครสวรรค์ 6.39 48.43 45.18 0.7535
อุทัยธานี 11.09 56.48 32.43 0.7104
กําแพงเพชร 16.73 53.8 29.47 0.6819
ตาก 11.51 40.08 48.41 0.7340
สุโขทัย 7.9 55.04 37.05 0.7322
พิษณุโลก 12.39 58.26 29.35 0.6831
พิจิตร 17.55 48.51 33.94 0.6921
เพชรบูรณ์ 9.05 53.47 37.48 0.7170
ราชบุรี 9.58 60.33 30.09 0.7138
กาญจนบุรี 18 60.54 21.47 0.6592

 
 

44 
 

ภาคผนวก 
ตารางที่ ผ 1 ดัชนีพฤฒพิลงัผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผูสู้งอายุจาํแนกตาม
ระดับ AAI ปี 2550 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 9.44 73.73 16.82 0.6716
สมุทรปราการ 8.58 64.13 27.29 0.6976
นนทบุรี 7.64 69.16 23.2 0.6914
ปทุมธานี 5.79 73.59 20.62 0.7031
พระนครศรีอยุธยา 10.43 60.8 28.77 0.7030
อ่างทอง 8.96 54.21 36.83 0.7175
ลพบุรี 11.49 42.75 45.76 0.7313
สิงห์บุรี 5.33 59.12 35.55 0.7374
ชัยนาท 11.27 56.21 32.52 0.7036
สระบุรี 12.41 59.46 28.13 0.6889
ชลบุรี 11.9 66.43 21.66 0.6597
ระยอง 14.04 51.8 34.16 0.6934
จันทบุรี 9.12 59.03 31.85 0.7056
ตราด 8.35 51.87 39.78 0.7379
ฉะเชิงเทรา 8.43 59.14 32.43 0.7082
ปราจีนบุรี 17.32 47.49 35.18 0.6898
นครนายก 3.1 39.42 57.48 0.7896
สระแก้ว 13.66 58.32 28.02 0.6817
นครราชสีมา 12.04 52.03 35.94 0.7035
บุรีรัมย์ 13.02 50.81 36.17 0.7021
สุรินทร์ 13.79 54.77 31.44 0.6862
ศรีสะเกษ 16.41 43.52 40.08 0.7028
อุบลราชธานี 6.08 44.71 49.2 0.7535
ยโสธร 2.08 36.58 61.34 0.8132
ชัยภูมิ 13.61 52.76 33.63 0.6947
อํานาจเจริญ 1.88 34.36 63.77 0.8164

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2550
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 
ค่าเฉล่ีย AAI 

หนองบัวลําภู 7.08 51.07 41.85 0.7533
ขอนแก่น 7.9 38.65 53.45 0.7696
อุดรธานี 10.55 64.55 24.9 0.6931
เลย 10.1 48.47 41.44 0.7332
หนองคาย 5.93 48.49 45.58 0.7585
มหาสารคาม 6.36 44.84 48.8 0.7625
ร้อยเอ็ด 2.07 43.85 54.08 0.7882
กาฬสินธุ์ 3.11 41.6 55.29 0.7914
สกลนคร 3.82 53.61 42.57 0.7511
นครพนม 5.85 32.59 61.55 0.8012
มุกดาหาร 6.29 42.44 51.27 0.7644
เชียงใหม่ 6.36 54.2 39.44 0.7371
ลําพูน 5.7 41.36 52.94 0.7781
ลําปาง 7.05 47.63 45.33 0.7528
อุตรดิตถ์ 6.36 43.18 50.47 0.7652
แพร่ 8.93 46.21 44.87 0.7387
น่าน 3.69 47.66 48.65 0.7696
พะเยา 6.39 50.04 43.57 0.7488
เชียงราย 8.95 51.29 39.76 0.7296
แม่ฮ่องสอน 18.67 64.04 17.29 0.6330
นครสวรรค์ 6.39 48.43 45.18 0.7535
อุทัยธานี 11.09 56.48 32.43 0.7104
กําแพงเพชร 16.73 53.8 29.47 0.6819
ตาก 11.51 40.08 48.41 0.7340
สุโขทัย 7.9 55.04 37.05 0.7322
พิษณุโลก 12.39 58.26 29.35 0.6831
พิจิตร 17.55 48.51 33.94 0.6921
เพชรบูรณ์ 9.05 53.47 37.48 0.7170
ราชบุรี 9.58 60.33 30.09 0.7138
กาญจนบุรี 18 60.54 21.47 0.6592
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 
ค่าเฉล่ีย AAI 

สุพรรณบุรี 9.73 58.24 32.03 0.7052
นครปฐม 7.91 57.4 34.7 0.7238
สมุทรสาคร 13.55 63.89 22.56 0.6643
สมุทรสงคราม 6.94 52.86 40.19 0.7426
เพชรบุรี 12.86 53.97 33.16 0.7064
ประจวบคีรีขันธ์ 7.97 65.04 26.98 0.7057
นครศรีธรรมราช 7.09 55.56 37.34 0.7193
กระบ่ี 13.64 56.35 30.02 0.6854
พังงา 11.49 41.87 46.63 0.7304
ภูเก็ต 13.62 75.77 10.61 0.6249
สุราษฎร์ธานี 17.51 63.48 19 0.6529
ระนอง 8.15 56.13 35.72 0.7151
ชุมพร 2.43 54.65 42.92 0.7501
สงขลา 6.84 57.59 35.57 0.7187
สตูล 25.56 57.31 17.13 0.6378
ตรัง 15.02 51.23 33.75 0.6983
พัทลุง 11.06 40.53 48.41 0.7399
ปัตตานี 32.08 55.1 12.82 0.5895
ยะลา 15.17 58.44 26.38 0.6695
นราธิวาส 38.17 56.41 5.42 0.5548
ท่ัวราชาอาณาจักร 9.99 53.94 36.07 0.7162

ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
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ภาคผนวก 
ตารางที่ ผ 1 ดัชนีพฤฒพิลงัผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผูสู้งอายุจาํแนกตาม
ระดับ AAI ปี 2550 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 9.44 73.73 16.82 0.6716
สมุทรปราการ 8.58 64.13 27.29 0.6976
นนทบุรี 7.64 69.16 23.2 0.6914
ปทุมธานี 5.79 73.59 20.62 0.7031
พระนครศรีอยุธยา 10.43 60.8 28.77 0.7030
อ่างทอง 8.96 54.21 36.83 0.7175
ลพบุรี 11.49 42.75 45.76 0.7313
สิงห์บุรี 5.33 59.12 35.55 0.7374
ชัยนาท 11.27 56.21 32.52 0.7036
สระบุรี 12.41 59.46 28.13 0.6889
ชลบุรี 11.9 66.43 21.66 0.6597
ระยอง 14.04 51.8 34.16 0.6934
จันทบุรี 9.12 59.03 31.85 0.7056
ตราด 8.35 51.87 39.78 0.7379
ฉะเชิงเทรา 8.43 59.14 32.43 0.7082
ปราจีนบุรี 17.32 47.49 35.18 0.6898
นครนายก 3.1 39.42 57.48 0.7896
สระแก้ว 13.66 58.32 28.02 0.6817
นครราชสีมา 12.04 52.03 35.94 0.7035
บุรีรัมย์ 13.02 50.81 36.17 0.7021
สุรินทร์ 13.79 54.77 31.44 0.6862
ศรีสะเกษ 16.41 43.52 40.08 0.7028
อุบลราชธานี 6.08 44.71 49.2 0.7535
ยโสธร 2.08 36.58 61.34 0.8132
ชัยภูมิ 13.61 52.76 33.63 0.6947
อํานาจเจริญ 1.88 34.36 63.77 0.8164

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2550
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 
ค่าเฉล่ีย AAI 

สุพรรณบุรี 9.73 58.24 32.03 0.7052
นครปฐม 7.91 57.4 34.7 0.7238
สมุทรสาคร 13.55 63.89 22.56 0.6643
สมุทรสงคราม 6.94 52.86 40.19 0.7426
เพชรบุรี 12.86 53.97 33.16 0.7064
ประจวบคีรีขันธ์ 7.97 65.04 26.98 0.7057
นครศรีธรรมราช 7.09 55.56 37.34 0.7193
กระบ่ี 13.64 56.35 30.02 0.6854
พังงา 11.49 41.87 46.63 0.7304
ภูเก็ต 13.62 75.77 10.61 0.6249
สุราษฎร์ธานี 17.51 63.48 19 0.6529
ระนอง 8.15 56.13 35.72 0.7151
ชุมพร 2.43 54.65 42.92 0.7501
สงขลา 6.84 57.59 35.57 0.7187
สตูล 25.56 57.31 17.13 0.6378
ตรัง 15.02 51.23 33.75 0.6983
พัทลุง 11.06 40.53 48.41 0.7399
ปัตตานี 32.08 55.1 12.82 0.5895
ยะลา 15.17 58.44 26.38 0.6695
นราธิวาส 38.17 56.41 5.42 0.5548
ท่ัวราชาอาณาจักร 9.99 53.94 36.07 0.7162

ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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ภาคผนวก 
ตารางที่ ผ 1 ดัชนีพฤฒพิลงัผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผูสู้งอายุจาํแนกตาม
ระดับ AAI ปี 2550 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2550 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 9.44 73.73 16.82 0.6716
สมุทรปราการ 8.58 64.13 27.29 0.6976
นนทบุรี 7.64 69.16 23.2 0.6914
ปทุมธานี 5.79 73.59 20.62 0.7031
พระนครศรีอยุธยา 10.43 60.8 28.77 0.7030
อ่างทอง 8.96 54.21 36.83 0.7175
ลพบุรี 11.49 42.75 45.76 0.7313
สิงห์บุรี 5.33 59.12 35.55 0.7374
ชัยนาท 11.27 56.21 32.52 0.7036
สระบุรี 12.41 59.46 28.13 0.6889
ชลบุรี 11.9 66.43 21.66 0.6597
ระยอง 14.04 51.8 34.16 0.6934
จันทบุรี 9.12 59.03 31.85 0.7056
ตราด 8.35 51.87 39.78 0.7379
ฉะเชิงเทรา 8.43 59.14 32.43 0.7082
ปราจีนบุรี 17.32 47.49 35.18 0.6898
นครนายก 3.1 39.42 57.48 0.7896
สระแก้ว 13.66 58.32 28.02 0.6817
นครราชสีมา 12.04 52.03 35.94 0.7035
บุรีรัมย์ 13.02 50.81 36.17 0.7021
สุรินทร์ 13.79 54.77 31.44 0.6862
ศรีสะเกษ 16.41 43.52 40.08 0.7028
อุบลราชธานี 6.08 44.71 49.2 0.7535
ยโสธร 2.08 36.58 61.34 0.8132
ชัยภูมิ 13.61 52.76 33.63 0.6947
อํานาจเจริญ 1.88 34.36 63.77 0.8164

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2550
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ตารางที่ ผ 2 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2554 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2554 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 8.07 73.36 18.57 0.6763 
สมุทรปราการ 11 67.34 21.67 0.6625 
นนทบุรี 7.67 67.16 25.17 0.6982 
ปทุมธานี 4.78 71.43 23.78 0.7112 
พระนครศรีอยุธยา 4.85 48.5 46.65 0.7595 
อ่างทอง 9.95 68.07 21.98 0.6835 
ลพบุรี 6.91 62.1 30.99 0.7136 
สิงห์บุรี 5.69 58.71 35.6 0.7233 
ชัยนาท 8.99 64.46 26.55 0.6888 
สระบุรี 5.54 65.48 28.98 0.7009 
ชลบุรี 9.85 72.2 17.95 0.6680 
ระยอง 8.52 61.45 30.03 0.7004 
จันทบุรี 8.1 67.92 23.98 0.6944 
ตราด 1.83 61.94 36.24 0.7537 
ฉะเชิงเทรา 5.99 63.34 30.67 0.7181 
ปราจีนบุรี 3.64 57.07 39.29 0.7374 
นครนายก 5.37 60.27 34.35 0.7265 
สระแก้ว 13.41 59.16 27.42 0.6833 
นครราชสีมา 11.45 67.22 21.33 0.6670 
บุรีรัมย์ 6.17 62.93 30.9 0.7058 
สุรินทร์ 6.9 63.59 29.51 0.7117 
ศรีสะเกษ 2.25 47.07 50.68 0.7821 
อุบลราชธานี 1.87 48.33 49.8 0.7896 
ยโสธร 3.04 52.55 44.41 0.7624 
ชัยภูมิ 12.74 62.14 25.12 0.6799 
อํานาจเจริญ 1.62 55.1 43.28 0.7587 
หนองบัวลําภู 5.54 70.42 24.04 0.7135 

ตารางที่ ผ2 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย จ�าแนกรายจังหวัด และร้อยละ

ของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI ปี พ.ศ.2554

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2554
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2554 
ค่าเฉล่ีย AAI 

ขอนแก่น 4.29 62.12 33.59 0.7268 
อุดรธานี 4.84 69.94 25.22 0.6866 
เลย 6.91 51.84 41.25 0.7507 
หนองคาย 10.61 61.49 27.9 0.7018 
มหาสารคาม 2.69 53.47 43.85 0.7658 
ร้อยเอ็ด 1.49 61.86 36.66 0.7372 
กาฬสินธุ์ 4.79 60.94 34.26 0.7287 
สกลนคร 1.01 59.45 39.54 0.7535 
นครพนม 4.69 53.13 42.18 0.7491 
มุกดาหาร 11.8 58.75 29.45 0.7008 
เชียงใหม่ 5.75 56.45 37.8 0.7351 
ลําพูน 6.96 49.05 43.99 0.7416 
ลําปาง 4.26 57.09 38.65 0.7580 
อุตรดิตถ์ 2.04 55.93 42.04 0.7626 
แพร่ 3.37 45.27 51.36 0.7720 
น่าน 1.36 51.54 47.1 0.7741 
พะเยา 3.05 52.39 44.57 0.7612 
เชียงราย 5.86 61.07 33.06 0.7178 
แม่ฮ่องสอน 18.04 56.45 25.51 0.6792 
นครสวรรค์ 6.61 66.19 27.21 0.7028 
อุทัยธานี 10.12 62.56 27.32 0.6926 
กําแพงเพชร 7.68 64.96 27.36 0.6890 
ตาก 6.55 60.05 33.4 0.7082 
สุโขทัย 7.18 53.71 39.11 0.7307 
พิษณุโลก 6.15 60.89 32.96 0.7294 
พิจิตร 5.29 59.61 35.11 0.7192 
เพชรบูรณ์ 10.28 59.49 30.22 0.6955 
ราชบุรี 12.91 60.19 26.9 0.6821 
กาญจนบุรี 8.8 61.65 29.55 0.7021 
สุพรรณบุรี 9.96 62.57 27.47 0.6944 
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ตารางที่ ผ 2 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2554 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2554 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 8.07 73.36 18.57 0.6763 
สมุทรปราการ 11 67.34 21.67 0.6625 
นนทบุรี 7.67 67.16 25.17 0.6982 
ปทุมธานี 4.78 71.43 23.78 0.7112 
พระนครศรีอยุธยา 4.85 48.5 46.65 0.7595 
อ่างทอง 9.95 68.07 21.98 0.6835 
ลพบุรี 6.91 62.1 30.99 0.7136 
สิงห์บุรี 5.69 58.71 35.6 0.7233 
ชัยนาท 8.99 64.46 26.55 0.6888 
สระบุรี 5.54 65.48 28.98 0.7009 
ชลบุรี 9.85 72.2 17.95 0.6680 
ระยอง 8.52 61.45 30.03 0.7004 
จันทบุรี 8.1 67.92 23.98 0.6944 
ตราด 1.83 61.94 36.24 0.7537 
ฉะเชิงเทรา 5.99 63.34 30.67 0.7181 
ปราจีนบุรี 3.64 57.07 39.29 0.7374 
นครนายก 5.37 60.27 34.35 0.7265 
สระแก้ว 13.41 59.16 27.42 0.6833 
นครราชสีมา 11.45 67.22 21.33 0.6670 
บุรีรัมย์ 6.17 62.93 30.9 0.7058 
สุรินทร์ 6.9 63.59 29.51 0.7117 
ศรีสะเกษ 2.25 47.07 50.68 0.7821 
อุบลราชธานี 1.87 48.33 49.8 0.7896 
ยโสธร 3.04 52.55 44.41 0.7624 
ชัยภูมิ 12.74 62.14 25.12 0.6799 
อํานาจเจริญ 1.62 55.1 43.28 0.7587 
หนองบัวลําภู 5.54 70.42 24.04 0.7135 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2554
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2554 
ค่าเฉล่ีย AAI 

นครปฐม 6.27 67.37 26.36 0.7074 
สมุทรสาคร 14.9 61.48 23.62 0.6480 
สมุทรสงคราม 3.04 61.38 35.58 0.7284 
เพชรบุรี 5.55 58.54 35.91 0.7332 
ประจวบคีรีขันธ์ 5.44 65.15 29.4 0.7002 
นครศรีธรรมราช 9.49 57.33 33.18 0.7101 
กระบ่ี 7.23 73.06 19.71 0.6776 
พังงา 5.02 58.27 36.71 0.7315 
ภูเก็ต 17.73 71.13 11.14 0.6211 
สุราษฎร์ธานี 3.72 62.34 33.93 0.7294 
ระนอง 4.36 71 24.64 0.6886 
ชุมพร 2.34 56.34 41.32 0.7461 
สงขลา 8.1 60.32 31.58 0.6999 
สตูล 14.35 58.76 26.89 0.6958 
ตรัง 3.05 59.33 37.63 0.7568 
พัทลุง 7.14 54.28 38.59 0.7352 
ปัตตานี 24.23 61.36 14.41 0.6108 
ยะลา 10.71 53.61 35.68 0.7086 
นราธิวาส 24.85 68.31 6.84 0.5829 
ท่ัวราชาอาณาจักร 7.01 61.42 31.57 0.7130 

ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ ผ 2 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2554 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2554 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 8.07 73.36 18.57 0.6763 
สมุทรปราการ 11 67.34 21.67 0.6625 
นนทบุรี 7.67 67.16 25.17 0.6982 
ปทุมธานี 4.78 71.43 23.78 0.7112 
พระนครศรีอยุธยา 4.85 48.5 46.65 0.7595 
อ่างทอง 9.95 68.07 21.98 0.6835 
ลพบุรี 6.91 62.1 30.99 0.7136 
สิงห์บุรี 5.69 58.71 35.6 0.7233 
ชัยนาท 8.99 64.46 26.55 0.6888 
สระบุรี 5.54 65.48 28.98 0.7009 
ชลบุรี 9.85 72.2 17.95 0.6680 
ระยอง 8.52 61.45 30.03 0.7004 
จันทบุรี 8.1 67.92 23.98 0.6944 
ตราด 1.83 61.94 36.24 0.7537 
ฉะเชิงเทรา 5.99 63.34 30.67 0.7181 
ปราจีนบุรี 3.64 57.07 39.29 0.7374 
นครนายก 5.37 60.27 34.35 0.7265 
สระแก้ว 13.41 59.16 27.42 0.6833 
นครราชสีมา 11.45 67.22 21.33 0.6670 
บุรีรัมย์ 6.17 62.93 30.9 0.7058 
สุรินทร์ 6.9 63.59 29.51 0.7117 
ศรีสะเกษ 2.25 47.07 50.68 0.7821 
อุบลราชธานี 1.87 48.33 49.8 0.7896 
ยโสธร 3.04 52.55 44.41 0.7624 
ชัยภูมิ 12.74 62.14 25.12 0.6799 
อํานาจเจริญ 1.62 55.1 43.28 0.7587 
หนองบัวลําภู 5.54 70.42 24.04 0.7135 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2554
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ตารางที่ ผ3 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย จ�าแนกรายจังหวัด และร้อยละ

ของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI ปี พ.ศ.2557
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ตารางที่ ผ 3 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2557 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2557 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 7.57 78.69 13.74 0.6799 

สมุทรปราการ 3.36 75.87 20.77 0.7106 

นนทบุรี 5.65 77.92 16.42 0.6903 

ปทุมธานี 3.54 63.45 33.01 0.7383 

พระนครศรีอยุธยา 4.46 61.58 33.96 0.7451 

อ่างทอง 4.07 47.15 48.78 0.7734 

ลพบุรี 4.94 43.75 51.31 0.7740 

สิงห์บุรี 3.95 42.27 53.78 0.7825 

ชัยนาท 8.5 51.49 40 0.7304 

สระบุรี 7.89 54.08 38.02 0.7421 

ชลบุรี 9.65 72.08 18.27 0.6920 

ระยอง 5.53 54.66 39.8 0.7488 

จันทบุรี 6.55 50.01 43.44 0.7477 

ตราด 4.85 52.65 42.5 0.7664 

ฉะเชิงเทรา 9.54 55.32 35.14 0.7262 

ปราจีนบุรี 3.81 46.2 49.99 0.7790 

นครนายก 3.63 46.74 49.63 0.7750 

สระแก้ว 13.41 61.47 25.12 0.6739 

นครราชสีมา 13.94 58.32 27.74 0.6918 

บุรีรัมย์ 8.23 61.32 30.45 0.7171 

สุรินทร์ 10.18 45.4 44.41 0.7478 

ศรีสะเกษ 3.13 43.58 53.29 0.7978 

อุบลราชธานี 4.9 47.8 47.3 0.7598 

ยโสธร 1.9 33.68 64.42 0.8127 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2557
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2557 
ค่าเฉล่ีย AAI 

ชัยภูมิ 4.79 38.96 56.25 0.7960 

อํานาจเจริญ 2.29 41 56.71 0.8077 
หนองบัวลําภู 6.87 50.37 42.76 0.7545 

ขอนแก่น 1.89 34.76 63.35 0.8183 

อุดรธานี 5.49 51.66 42.85 0.7535 

เลย 3.89 42.12 53.98 0.7863 

หนองคาย 3.06 43.31 53.63 0.7791 

มหาสารคาม 1.7 36.34 61.95 0.8140 

ร้อยเอ็ด 2.78 42.06 55.17 0.7889 

กาฬสินธุ์ 4.72 37.95 57.33 0.7953 

สกลนคร 3.62 39.8 56.58 0.7926 

นครพนม 2.29 40.32 57.38 0.8051 

มุกดาหาร 8.42 45.85 45.73 0.7566 

เชียงใหม่ 4.48 50.97 44.55 0.7561 

ลําพูน 4.73 41.21 54.06 0.7873 

ลําปาง 6.46 50.06 43.48 0.7540 

อุตรดิตถ์ 4.27 44.54 51.19 0.7821 

แพร่ 3.13 41.33 55.54 0.7911 

น่าน 3.22 40.97 55.81 0.7911 

พะเยา 3.61 51.22 45.17 0.7624 

เชียงราย 5.93 51.17 42.91 0.7610 

แม่ฮ่องสอน 12.57 64.38 23.05 0.6841 

นครสวรรค์ 5.66 46.57 47.77 0.7698 

อุทัยธานี 5.46 50.19 44.34 0.7637 

กําแพงเพชร 9.24 57.59 33.17 0.7190 

ตาก 7.23 48.38 44.39 0.7374 

สุโขทัย 6.62 52.41 40.98 0.7409 
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ตารางที่ ผ 3 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2557 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2557 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 7.57 78.69 13.74 0.6799 

สมุทรปราการ 3.36 75.87 20.77 0.7106 

นนทบุรี 5.65 77.92 16.42 0.6903 

ปทุมธานี 3.54 63.45 33.01 0.7383 

พระนครศรีอยุธยา 4.46 61.58 33.96 0.7451 

อ่างทอง 4.07 47.15 48.78 0.7734 

ลพบุรี 4.94 43.75 51.31 0.7740 

สิงห์บุรี 3.95 42.27 53.78 0.7825 

ชัยนาท 8.5 51.49 40 0.7304 

สระบุรี 7.89 54.08 38.02 0.7421 

ชลบุรี 9.65 72.08 18.27 0.6920 

ระยอง 5.53 54.66 39.8 0.7488 

จันทบุรี 6.55 50.01 43.44 0.7477 

ตราด 4.85 52.65 42.5 0.7664 

ฉะเชิงเทรา 9.54 55.32 35.14 0.7262 

ปราจีนบุรี 3.81 46.2 49.99 0.7790 

นครนายก 3.63 46.74 49.63 0.7750 

สระแก้ว 13.41 61.47 25.12 0.6739 

นครราชสีมา 13.94 58.32 27.74 0.6918 

บุรีรัมย์ 8.23 61.32 30.45 0.7171 

สุรินทร์ 10.18 45.4 44.41 0.7478 

ศรีสะเกษ 3.13 43.58 53.29 0.7978 

อุบลราชธานี 4.9 47.8 47.3 0.7598 

ยโสธร 1.9 33.68 64.42 0.8127 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2557
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2557 
ค่าเฉล่ีย AAI 

พิษณุโลก 7.83 52.17 39.99 0.7453 

พิจิตร 2.94 41.01 56.05 0.7979 

เพชรบูรณ์ 4.01 45.8 50.19 0.7797 
ราชบุรี 7.27 51.47 41.27 0.7394 

กาญจนบุรี 11.51 59.93 28.57 0.6920 

สุพรรณบุรี 6.46 49.54 44 0.7457 
นครปฐม 7.44 67.95 24.61 0.7016 

สมุทรสาคร 14.54 65.82 19.64 0.6704 

สมุทรสงคราม 3.91 48.41 47.68 0.7707 
เพชรบุรี 7.76 52.69 39.55 0.7306 

ประจวบคีรีขันธ์ 10.38 57.55 32.07 0.7112 

นครศรีธรรมราช 5.08 55.45 39.47 0.7420 
กระบ่ี 14.51 57.21 28.28 0.6947 

พังงา 6.22 61.2 32.58 0.7234 

ภูเก็ต 8.83 77.94 13.22 0.6500 
สุราษฎร์ธานี 7.82 60.73 31.45 0.7245 

ระนอง 5.91 47.75 46.33 0.7620 

ชุมพร 6.62 57.31 36.07 0.7400 
สงขลา 7.51 60.73 31.76 0.7291 

สตูล 9.59 66.6 23.81 0.6926 

ตรัง 7.1 52.33 40.57 0.7436 
พัทลุง 5.03 40.24 54.73 0.7861 

ปัตตานี 20.55 59.64 19.81 0.6381 

ยะลา 12.14 66.91 20.95 0.6785 
นราธิวาส 20.34 67.24 12.42 0.6225 
ท่ัวราชาอาณาจักร 6.55 55.17 38.28 0.7405176 

ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ ผ 3 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2557 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2557 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 7.57 78.69 13.74 0.6799 

สมุทรปราการ 3.36 75.87 20.77 0.7106 

นนทบุรี 5.65 77.92 16.42 0.6903 

ปทุมธานี 3.54 63.45 33.01 0.7383 

พระนครศรีอยุธยา 4.46 61.58 33.96 0.7451 

อ่างทอง 4.07 47.15 48.78 0.7734 

ลพบุรี 4.94 43.75 51.31 0.7740 

สิงห์บุรี 3.95 42.27 53.78 0.7825 

ชัยนาท 8.5 51.49 40 0.7304 

สระบุรี 7.89 54.08 38.02 0.7421 

ชลบุรี 9.65 72.08 18.27 0.6920 

ระยอง 5.53 54.66 39.8 0.7488 

จันทบุรี 6.55 50.01 43.44 0.7477 

ตราด 4.85 52.65 42.5 0.7664 

ฉะเชิงเทรา 9.54 55.32 35.14 0.7262 

ปราจีนบุรี 3.81 46.2 49.99 0.7790 

นครนายก 3.63 46.74 49.63 0.7750 

สระแก้ว 13.41 61.47 25.12 0.6739 

นครราชสีมา 13.94 58.32 27.74 0.6918 

บุรีรัมย์ 8.23 61.32 30.45 0.7171 

สุรินทร์ 10.18 45.4 44.41 0.7478 

ศรีสะเกษ 3.13 43.58 53.29 0.7978 

อุบลราชธานี 4.9 47.8 47.3 0.7598 

ยโสธร 1.9 33.68 64.42 0.8127 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2557
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ตารางที่ ผ 4 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2560 
 

จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2560 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

กรุงเทพมหานคร 5.45 77.55 17 0.6933 
สมุทรปราการ 5.2 79.98 14.82 0.6925 
นนทบุรี 7.93 69.48 22.59 0.7027 
ปทุมธานี 3.84 76.76 19.4 0.7107 
พระนครศรีอยุธยา 1.89 59.71 38.4 0.7504 
อ่างทอง 9.2 52.72 38.07 0.7336 
ลพบุรี 5.46 51.95 42.59 0.7536 
สิงห์บุรี 5.54 52.42 42.04 0.7650 
ชัยนาท 10.07 52.97 36.96 0.7259 
สระบุรี 6.41 58.75 34.84 0.7369 
ชลบุรี 6.17 77.41 16.42 0.6916 
ระยอง 4.45 62.16 33.38 0.7438 
จันทบุรี 6.12 60.32 33.56 0.7262 
ตราด 4.98 54.55 40.48 0.7542 
ฉะเชิงเทรา 6.83 59.79 33.38 0.7219 
ปราจีนบุรี 7.8 54.22 37.98 0.7407 
นครนายก 3.25 74.9 21.85 0.7191 
สระแก้ว 15.76 58.82 25.42 0.6719 
นครราชสีมา 13.6 60.84 25.56 0.6850 
บุรีรัมย์ 6.75 55.63 37.62 0.7447 
สุรินทร์ 10.94 54.45 34.61 0.7133 
ศรีสะเกษ 5.46 46.89 47.65 0.7691 
อุบลราชธานี 2.03 50.78 47.19 0.7780 
ยโสธร 4.64 36.71 58.65 0.8038 
ชัยภูมิ 4.68 59.69 35.62 0.7343 
อํานาจเจริญ 5.34 55.62 39.04 0.7436 

ตารางที่ ผ4 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย จ�าแนกรายจังหวัด และร้อยละ

ของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI ปี พ.ศ.2560

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2560
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2560 
ค่าเฉล่ีย AAI 

หนองบัวลําภู 5.09 62.34 32.57 0.7252 
ขอนแก่น 2.66 38.68 58.66 0.8087 
อุดรธานี 3.41 46.87 49.72 0.7718 
เลย 7.19 52.55 40.26 0.7446 
หนองคาย 5.04 58.49 36.47 0.7391 
มหาสารคาม 3.02 43.82 53.16 0.7913 
ร้อยเอ็ด 6.5 50.44 43.05 0.7481 
กาฬสินธุ์ 4.75 49.17 46.08 0.7632 
สกลนคร 2.69 45.91 51.4 0.7827 
นครพนม 2.76 60.25 36.99 0.7565 
มุกดาหาร 12.45 50.36 37.19 0.7252 
เชียงใหม่ 6.44 58.25 35.31 0.7353 
ลําพูน 5.48 53.97 40.55 0.7543 
ลําปาง 2.82 48.81 48.36 0.7849 
อุตรดิตถ์ 4.43 47.71 47.86 0.7707 
แพร่ 3.74 45.68 50.58 0.7721 
น่าน 2.82 40.54 56.63 0.8039 
พะเยา 6.96 49.77 43.27 0.7469 
เชียงราย 3.65 51.73 44.62 0.7564 
แม่ฮ่องสอน 18.66 51.07 30.27 0.6781 
นครสวรรค์ 10.2 63.26 26.54 0.6979 
อุทัยธานี 6.34 55.68 37.98 0.7401 
กําแพงเพชร 13.14 62.15 24.7 0.6853 
ตาก 8.71 54.33 36.96 0.7187 
สุโขทัย 8.36 52.08 39.56 0.7368 
พิษณุโลก 7.07 56.96 35.97 0.7277 
พิจิตร 5.54 53.14 41.32 0.7463 
เพชรบูรณ์ 7.63 58.07 34.3 0.7361 
ราชบุรี 9.36 57.08 33.56 0.7119 
กาญจนบุรี 12.53 64.3 23.17 0.6865 
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ตารางที่ ผ 4 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2560 
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ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2560 ค่าเฉล่ีย AAI 
ต่ํา ปานกลาง สูง 
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ระยอง 4.45 62.16 33.38 0.7438 
จันทบุรี 6.12 60.32 33.56 0.7262 
ตราด 4.98 54.55 40.48 0.7542 
ฉะเชิงเทรา 6.83 59.79 33.38 0.7219 
ปราจีนบุรี 7.8 54.22 37.98 0.7407 
นครนายก 3.25 74.9 21.85 0.7191 
สระแก้ว 15.76 58.82 25.42 0.6719 
นครราชสีมา 13.6 60.84 25.56 0.6850 
บุรีรัมย์ 6.75 55.63 37.62 0.7447 
สุรินทร์ 10.94 54.45 34.61 0.7133 
ศรีสะเกษ 5.46 46.89 47.65 0.7691 
อุบลราชธานี 2.03 50.78 47.19 0.7780 
ยโสธร 4.64 36.71 58.65 0.8038 
ชัยภูมิ 4.68 59.69 35.62 0.7343 
อํานาจเจริญ 5.34 55.62 39.04 0.7436 

จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2560
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จังหวัด 
ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุจําแนกตามระดับ AAI 

ปี 2560 
ค่าเฉล่ีย AAI 

สุพรรณบุรี 8.1 70.33 21.57 0.6928 
นครปฐม 8.86 74.59 16.54 0.6809 
สมุทรสาคร 8.93 67.96 23.11 0.6795 
สมุทรสงคราม 4.89 53.9 41.21 0.7567 
เพชรบุรี 6.33 58.21 35.46 0.7323 
ประจวบคีรีขันธ์ 9.88 64.49 25.63 0.6963 
นครศรีธรรมราช 8.88 60.41 30.7 0.7138 
กระบ่ี 4.59 62.21 33.2 0.7383 
พังงา 5.47 65.78 28.75 0.7140 
ภูเก็ต 5.68 81.41 12.91 0.6697 
สุราษฎร์ธานี 6.41 70.63 22.96 0.7119 
ระนอง 3.74 63.74 32.52 0.7395 
ชุมพร 2.65 68.75 28.6 0.7346 
สงขลา 8.3 53.35 38.35 0.7382 
สตูล 18.85 53.16 27.99 0.6716 
ตรัง 5.26 59.01 35.73 0.7376 
พัทลุง 3.78 55.14 41.08 0.7526 
ปัตตานี 17.31 61.17 21.52 0.6497 
ยะลา 8.61 66.65 24.73 0.6904 
นราธิวาส 21.89 66.22 11.9 0.6186 
ท่ัวราชาอาณาจักร 6.75 59.64 33.62 0.7284 

ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ ผ 4 ดัชนีพฤฒิพลังผู้สงูอายุไทย จําแนกรายจังหวัด และร้อยละของจํานวนผู้สงูอายุ
จําแนกตามระดับ AAI ปี 2560 
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จังหวัด ค่าเฉลี่ย AAI

ต�่า ปานกลาง สูง

ร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับ AAI

ปี 2560



“ชีวิตที่เหลื่อมล�้ำ: เหลื่อมล�้ำตลอดชีวิต”

512

ตารางที่ ผ5 สัมประสิทธิ์ Gini (AAI) จ�าแนกตามรายจังหวัด ปี พ.ศ.2557 

และ 2560
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ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ ผ6 รายละเอียดการค�านวณความเหลื่อมล�้า ปี พ.ศ.2557 

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

ตารางที่ ผ7 รายละเอียดการค�านวณความเหลื่อมล�้า ปี พ.ศ.2560 

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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ตารางที่ ผ8 ดัชนีย่อย HI, PI, SI และ EI จ�าแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ.2560
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ตารางที ่ผ9 ผลการค�านวณดชัน ีAAI และ Gini (AAI) โดยการปรบัน�า้หนกั

ดัชนีย่อยกรณีต่างๆ
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ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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