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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์หลัก โดยวัตถุประสงค์แรกเป็นการเสนอแนะการบูรณาการ
ข้ อ มู ล ซึ่ ง สามารถสื บ ค้ น ได้ โ ดยสาธารณะกั บโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เป็ น โอเพ่ น ซอร์ส ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางภู มิ เ ศรษฐ มิ ติ แ ละ Machine Learning ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ดาว เที ย มและภู มิ
สารสนเทศ วัตถุประสงค์ที่สองเป็นการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ระดับความยากจนในประเทศไทยโดยใช้
ข้อมูลดาวเทียมจาก Google Earth Engine และข้อมูลภูมิสารสนเทศจาก Open Street Map ผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิ เ คราะห์ ด้ว ยวิธี ก ารทางภูมิ เ ศรษฐมิ ติ แ ละ Machine Learning แสดงให้ เ ห็ นว่า กรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล เป็นศูนย์กลางแห่งเดียวของประเทศมีคุณลักษณะดึงดูดให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น โดย
ผลจากการจัดสร้างแบบจาลองฯ ได้แสดงให้เห็นว่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของเมือง เช่น ความ
หนาแน่นของแสงสว่างกลางคืน ความหนาแน่นของอาคาร ดัชนีพืชพรรณ ความหนาแน่นของถนน ฯลฯ มี
ความสามารถในการพยากรณ์ ร ะดับ ความยากจน โดยการเปรี ยบเที ยบผลจาก4 วิ ธี ก ารทาง Machine
Learning พบว่าวิธี Random Forest ให้ความแม่นยาสูงในระดับ 81.39% และ 81.46% สาหรับปี 2015
และ 2017 ผลที่ ไ ด้ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สามารถน าข้ อ มู ล ดาวเที ย ม ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ และวิ ธี ก ารทาง
Machine Learning มาใช้ในการศึกษารายละเอียดของการกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์ของความยากจนและ
ปัจจัยที่ส่งผล นอกจากนี้ผลลัพธ์และวิธีการวิเคราะห์ยังสามารถขยายขอบเขตไปสู่การประยุกต์ใช้ในสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม การออกแบบสามะโนครัวเรือน การออกแบบผังเมือง
ฯลฯ
Keywords: Poverty, Inequality, Satellite Data, Remote-Sensing, Machine Learning
JEL codes: R11, R12, C45, C63
หมายเหตุ: ฃุดข้อมูลและผลการวิเคราะห์ด้วย Machine Learning ในบทความนี้เป็นผลที่ได้จากโครงการวิจัย TA-9356 REG:
Data for Development - Econometric Analysis and Small Area Estimation using Innovative Data (51193-001)
ของ Asian Development Bank (ADB) โดยโครงการวิจัยจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2563 และคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
คุณอรวรรณ สุทธางกูร ผู้อานวยการกองสถิติพยากรณ์ และคุณบุศรา แสงอรุณ นักวิชาการสถิติ กองสถิติพยากรณ์ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ในการอนุเคราะห์ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาบทความนี้
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1. บทนำ
ประเทศไทยถื อ ว่ า เป็ น ประเทศหนึ่ ง ในโลกที่ มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ จากเดิมเป็นประเทศที่พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรมนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่หนึ่ง และได้เกิด
การขยายตัวของภาคบริการในช่วงเวลาต่อมา การเปลี่ยนแปลงดังกล่า วได้ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจน
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ ประชากรเพิ่ม สู ง ขึ้น อย่ า งต่ อเนื่ อง อีกทั้งดัช นีชี้วั ดระดั บ การพัฒ นาของประเทศในหลาย
หมวดหมู่ เช่น ดัชนีคาดการณ์อายุขัย (Life Expectancy Index) ดัชนีการศึกษา (Education Index) ได้เพิ่ม
สู งขึ้น มาโดยตลอด ซึ่งการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวนี้ แสดงให้ เ ห็ นถึ งระดับของการพัฒ นาประเทศที่เ พิ่ ม ขึ้ น
จนกระทั่งเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สูงขึ้นตามไปด้วย
ถึงแม้ว่าผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยรวมในช่วงเวลากว่าครึ่งทศวรรษจะค่อนข้างประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาถึ งการกระจายตัวของการพัฒนาดังกล่าวพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยยังคงอยู่ในขอบเขตจากัดในมิติเชิงภูมิศาสตร์ กล่าวคือ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น ได้ ก ระจุ ก ตั ว อย่ า งหนาแน่ น ในบริ เ วณเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ต่ากว่า ดัง
สะท้ อ นได้ จ ากงานวิ จั ย ของ Short & Pinet-Peralta (2009) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยมี ค่ า Urban
Primacy Index มากที่สุดในโลก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทย
คือ กรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกับเมืองที่มีขนาดใหญ่รองลงมาที่อันดับ 2 และ 3 มากที่สุดในโลก หรือมี
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาในเชิงพื้นที่สูงที่สุดในโลกนั่นเอง
นอกจากการใช้ Urban Primacy Index เพื่อพิสูจน์ว่าการพัฒนาของเขตเมืองของประเทศไทยกระจุก
ตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ยังได้มีการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดอื่น ๆ ที่แสดงถึงความ
เหลื่อมล้าดังกล่าวอีกด้วย เช่น การกระจายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอันดับสองรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับที่ต่างกันมากกว่า 8 เท่า ในปี พ.ศ. 2541 และลดลงมาเหลือ 4.5 เท่า
ในปี พ.ศ. 2559 แต่ก็ถือว่ายังคงมีความต่างในระดับที่สูงมาก หรือการใช้ความหนาแน่นของปริมาณการจราจร
ในแยกต่าง ๆ ของทั้งประเทศพบว่า การกระจุกตัวส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอาจ
สะท้อนได้จากระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงมากจนเกิดความหนาแน่นของการจราจรที่คับคั่ง
นอกจากนั้นยังได้มีงานวิจัยของ Kudo and Kumagai (2012) รวมทั้ง ADB (2015) ที่แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีแกนหลักของความเจริญเพียงแห่งเดียว (Monocentric Growth Pole) โดยรวมเอาศูนย์กลาง
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ทางเศรษฐกิจและการปกครองมารวมไว้ที่กรุงเทพมหานครแห่งเดียว ซึ่งต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนอย่างเมียนมาร์และเวียดนามที่มีเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญ (โฮจิมินท์ , ย่างกุ้ง) แยก
จากเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง (ฮานอย, เนปิดอว์) โดยการที่มีเมืองในลักษณะนี้จะช่วยขยายการ
กระจายตัวด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้ในระยะยาว
ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจถึงประเด็นความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่ของไทยจึงมีความจาเป็น เนื่องจากแต่ละ
พื้นที่มีปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึง
บริการรัฐ การเงิน การเกษตร หรือแม้กระทั่งปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นาข้อมูลสารวจในแต่ละ
พื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลการสารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ข้อมูลการ
สารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai
People Map and Analytics Platform: TPMAP) และอั ต ราส่ ว นความยากจน (Poverty Headcount
Ratio) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลแสงไฟกลางคืนที่ตรวจจับโดยดาวเทียม (Night Time Light: NTL) ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ
(Normalized Vegetation Difference Index: NDVI) ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature:
LST) ข้อมูลปริมาณฝน (Rainfall) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มาจาก Google Earth Engine ร่วมกับข้อมูลถนน ผัง
อาคาร และตาแหน่งสถานที่สาคัญต่าง ๆ จากฐานข้อมูล Open Street Map โดยข้อมูลทั้งสองชุดถูกนามา
วิเคราะห์ ด้ว ยวิธี Spatial Statistics ในการจาแนกการกระจุกตัว ของรายได้และความยากจนในเชิงพื้นที่
(Cluster Analysis) และใช้ วิ ธี Spatial Econometrics ในการหาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ รายได้ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่
นอกจากนั้นยังใช้เทคนิค Machine Learning ในการพยากรณ์สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนบน
มิติภูมิศาสตร์อีกด้วย
สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและนาไปสร้างเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจนาไปใช้ในเชิงวิชาการ รวมถึงประโยชน์ในการจัดทานโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐ
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ของประเทศต่อไป
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2. บทส้ารวจวรรณกรรม
ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะแบ่ ง การทบทวนวรรณกรรมออกเป็ น สองส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมกับข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
และส่วนที่สองเป็นการทบทวนวรรณกรรมถึงวิธีการที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองประเภท
ข้างต้นตลอดจนการพยากรณ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลจากดาวเทียมและตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม
ในหัวข้อนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ตัวแปรข้อมูลจากดาวเทียม ได้แก่ ข้อมูลแสงไฟ
กลางคืนที่ตรวจจับโดยดาวเทียม (Night Time Light: NTL) ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (Normalized Vegetation
Difference Index: NDVI) ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว (Land Surface Temperature: LST) ข้ อ มู ล ปริ ม าณฝน
(Rainfall) และข้อมูลที่ความหนาแน่นของประชากร กับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ผลิตภัณฑ์มวล
รวม ความเหลื่อมล้า ความยากจน เป็นต้น
2.1.1 ข้อมูลค่าดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลค่าดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนหรือ Night Time Light (NTL) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียม 2
ดวงที่โคจรรอบโลกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยระหว่างปี 1992 – 2014 จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียม DMSP
(The Defense Meteorological Satellite Program ที่ ใ ช้ ร ะบบ OLS (Operational Linescan System)
หรือเรียกว่า DMSP/OLS และหลังจากที่ NASA ได้ปล่อยดาวเทียม SNPP (Suomi National Polar-orbiting
Partnership) ที่ใช้ระบบ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) หรือที่เรียกว่า SNPP/VIIRS
ซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายทางดาวเทียมที่มีคุณภาพสูงกว่าดาวเทียมดวงเดิมเข้าสู่วงโคจรของโลก เมื่อปี ค.ศ.
2011 จึงทาให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SNPP/VIIRS แทน
สาหรับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่มักจะนามาศึกษากับ NTL ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรที่วัดขนาด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ที่พบในงานวิจัยของ Shi และคณะ (2014) Zhao
และคณะ (2017) Zhou และคณะ (2015) Wu และคณะ (2018) Chen และ Nordhaus (2019) และ Dai
และคณะ (2017) นอกจากนั้นยังมีการหาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับจานวนประชากร เช่น Cheng และ
Nordhaus (2015) Zhou และคณะ (2015) Li และคณะ (2013) โดยความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับทั้ง GDP
และ จานวนประชากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL
กับตัวแปรที่แสดงสัดส่วนการใช้พื้นที่สาหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ที่ ใช้ข้อมูลจาก Open Street Map
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เช่น Ma และคณะ (2014b) ประมาณค่า SNNP/VIIRS กับ สัดส่วนสิ่งปลูกสร้าง (Proportion of built-up
area) ความหนาแน่นของถนน (Road density) ความหนาแน่นพื้นที่ที่อยู่อาศัย (Residential area density)
ความหนาแน่นของหมู่บ้านเล็ก ๆ (Hamlet density) และความหนาแน่นของจุดสนใจ (Point of interest
density) ของเมือง Xian โดยใช้ข้อมูลทั้งในระดับมณฑล ระดับจังหวัด และระดับเขต ในปี ค.ศ. 2012 โดย
พบความสัมพันธ์เป็นบวกทั้งหมดยกเว้นความหนาแน่นของหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
งานวิ จั ย จ านวนหนึ่ ง ได้ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง NTL และปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าต่ า ง ๆ เช่ น
สัมประสิทธิ์ Gini ที่พบในงานวิจัยของ Xie และคณะ (2014) และ Zhou และคณะ (2015) อัตราการตายของ
มารดาหรือทารก ในงานวิจัยของ Chen (2016) และ Roychowdhury และ Jones (2014) Theil index โดย
Wu และคณะ (2018) ดัชนีความยากจน integrated poverty index (IPI) ที่ได้จากการถ่วงน้าหนักจากตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้าต่าง ๆ 10 ประเภท ในงานของ Yu และคณะ (2015) หรือดัชนีการศึกษา
education index (EI) จากงานวิจัยของ Xie และคณะ (2014) โดยตัวแปรดังกล่าวมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
ระดับแสงสว่างในตอนกลางคืน
2.1.2 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index)
ดัชนีพืชพรรณที่มักถูกนามาใช้โดยปกติคือค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ หรือ Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) ซึ่ ง ค านวณจากอั ตราส่ ว นระหว่างค่ า การสะท้ อ นของช่ ว งคลื่ นอิ น ฟราเรดใกล้
(Near-infrared) กับ คลื่ น ที่ตามองเห็ น สี แดง (Red) ต่อผลรวมของค่าการสะท้ อนทั้ งสองคลื่นของวั ต ถุ บ น
พื้นผิวโลก โดยผลจากการคานวณดังกล่าวจะทาให้ได้ค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณในช่วงระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่ง
สามารถใช้วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวและพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ
งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น งานของ Jin
และคณะ (2008) พบความสั มพัน ธ์ของ NDVI กับ GDP ในเชิงแปรผั นโดยตรง Li และคณะ (2015) พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อความเสื่ อมโทรมของพืชพรรณ (vegetation
degradation) ที่คานวณจากข้อมูล NDVI กับปัจจัยทางการพัฒนาเมือง ประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพ
นอกจากนั้น Sun และคณะ (2010) พบว่าการขยายตัวของเมืองทาให้พื้นที่ปกคลุมพืชพรรณของประเทศจีน
ลดลง ซึ่งสะท้อนได้จากค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณในเขตเมืองเริ่มลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนั้ น ยั ง ได้ พ บงานที่ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดั ช นี ผ ลต่ า งพื ช พรรณกั บ ความยากจน เช่น
Kristjanson และคณะ (2005) ศึกษาในพื้นที่เขตประเทศเคนยา โดยสรุปว่าค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณเป็นหนึ่ง
ในแปรที่แสดงความสัมพันธ์กับอัตราความยากจนได้ และเป็นความสัมพันธ์เชิง ลบกัน หมายความว่าพื้นที่ที่มี
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พืชพรรณต่าจะมีอัตราความยากจนสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Morikawa (2014) ในกรณีของ
ประเทศแทนซาเนีย ในขณะที่งานวิจัยของ Bhattacharya และ Innes (2006) พบว่าความยากจนในชนบท
กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ใช้ข้อมูลจาก NDVI มีความเชื่อมโยงกันทั้งสองทิศทาง (bi-directional
links)
.21.3 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าปริมาณน้าฝนกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าปริมาณน้าฝนกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมมักพบในงาน
ศึกษาในประเทศกาลังพัฒนา โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองที่เป็นบวกเนื่องจากประเทศกาลัง
พัฒ นามีภ าคการเกษตรในสั ดส่ ว นที่สู งกว่าภาคการผลิ ตอื่น ซึ่งน้าฝนเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิ ต งานวิจัย
ประเภทดังกล่าวพบในงานของ Salvador Barrios และคณะ (2010) ทีห่ าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝน
กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศต่ อ หั ว ที่ แ ท้ จ ริ ง (real GDP per capita) ในประเทศแอฟริ ก า และพบ
ความสัมพันธ์เป็นบวก แต่ถ้าศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วปริมาณน้าฝนมักจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาคบริ ก าร เช่ น ในงานของ Arezki และ Brückner (2012) ทีพ่ บ
ความสัมพันธ์ ในทางเดียวกัน กับธุร กรรมทางการเงินในประเทศที่ภ าคการเงินมีการพัฒนาในระดับต่า แต่
ปริมาณน้าฝนจะมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับธุรกรรมทางการเงินในประเทศที่ภาคการเงินมีการพัฒนา
ในระดับสูง
นอกจากนั้นได้มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกันความแปรปรวนของปริมาณน้าฝนกับความเหลื่อมล้า โดย
พบความสัมพันธ์เป็นลบ เช่น Brown และ Lall (2006) และ Richardson (2007) ที่ศึกษาในประเทศแอฟริกา
หรือจะหาความเหลื่อมล้าทางอ้อมโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นตัวแปรตาม เช่น ในงานของของ Thiede
(2014) ที่ใช้ข้อมูลในประเทศเอธิโอเปีย งานวิจัยของ Amarea และคณะ (2018) ในประเทศไนจีเรีย และ
งานวิจัยโดย Gilmonta และคณะ (2018) ในประเทศอินเดีย โดยพบความสัมพันธ์เป็นลบในงานทั้งสาม
2.1.4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าอุณหภูมิพืนผิว
อุณหภูมิพื้นผิวจะส่งผลกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางที่เป็นลบ เนื่องจากโดยทั่วไปเขต
การค้า และเขตอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่าสูงจะมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงกว่าเขต
การเกษตรหรือป่าไม้ซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่ต่ากว่า โดยงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ
Huang และคณะ (2011) พบว่ า พื้ น ที่ ที่ อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว เพิ่ ม ขึ้ น จะมี ระดั บ รายได้ ข องครัว เรื อ นและระดับ
การศึกษาของประชากรที่ลดลง หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันซึ่งกันและกัน และให้ผลการศึกษาที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Buyantuyev (2010) ที่พบว่าพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรอเมริกันที่เพิ่มมากขึ้นจะมีค่า
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อุณหภูมิพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้น ส่วนงานศึกษาในประเทศกาลังพัฒนาเช่น งานวิจัยของ Dissanayake (2019)
พบว่า การเพิ่มขึ้นของประชากรและตัวแปรทางสังคมในประเทศไนจีเรีย ได้แก่ การพัฒนาทางอุตสาหกรรม
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิพื้นผิว เนื่องจากการเติบโต
ของความเป็นเมืองส่งผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
และทาให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนพื้นผิวของเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในไทยของ Poonyanuch
และคณะ (2016) กล่าวคือ พื้นที่พาณิชย์หรือพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น มีอุณหภูมิพื้นผิวมากที่สุด และบริเวณที่มี
ประชากรหนาแน่นจะมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริเวณที่มีประชากรเบาบาง
นอกจากนั้นค่าอุณหภูมิพื้นผิวมักถูกนามาศึกษากับข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เช่น Weng (2001)
Buyantuyev และคณะ (2010), Sruthi (2015), Liaqut และคณะ (2018) Li และคณะ (2014) และ
Youneszadeh และคณะ (2015) เป็นต้น โดยพบความสัมพันธ์เป็นลบระหว่างกันเนื่องจากเขตพื้นที่สีเขียวจะ
มีอุณหภูมิพื้นผิวที่ต่ากว่าเขตที่อยู่อาศัย เขตการพาณิชย์หรือแม้กระทั้งเขตโรงงานอุตสาหกรรม และงานศึกษา
ข้างต้นยังพบอีกด้วยว่าพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจะมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวที่สูง
โดยผลการศึกษาสอดคล้องกันทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป ซึ่งเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิพื้นผิวกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
2.1.5 ความหนาแน่นประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่มักจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยต่าง ๆ ให้เหตุผลของความสั มพันธ์ดังกล่าวแตกต่างกันไป เช่น Guzman และ
Bocarejo (2017) พบว่าในเขตเมืองหรือเขตการค้ าจะมีความหนาแน่นของประชากรในระดับสูงจึงส่งผลต่อ
ระดับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการจ้างงานจะลดลงในเขตพื้นที่ห่างไกลจากเขตพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่ น ของประชากรในระดั บ ต่ า Sylwester (2003) พบว่ า ความหนาแน่ น ของประชากรในอดี ต มี
ความสัมพันธ์ทางตรงกันข้ามกับความเหลื่อมล้าของรายได้ในปัจจุบัน กล่าวคือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสู ง ในอดีต ถู ก คาดการณ์ว่า ในอนาคตความเหลื่ อมล้ าของรายได้จ ะลดลง ซึ่งการค้น พบเหล่ า นี้
สนับสนุนมุมมองที่ว่าพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงสามารถสร้างสังคมที่หลากหลายและสร้างโอกาส
ในการยกระดับฐานะรายได้ ซึ่งส่งผลต่อการกระจายรายได้ในระยะยาว ส่วน Owusu (2012) พบว่าความ
หนาแน่นของประชากรมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน
2.2 วิธีกำรที่ใช้ในกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทำงเศรษฐกิจและสังคมกับข้อมูลจำก
ดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ
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เครื่องมือที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมกับข้อมูลจากดาวเทียม
และภู มิ ส ารสนเทศสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 แนวทางคื อ แนวทางแรก เป็ น การหา correlation เพื่ อ
ประมาณค่าตัวแปรข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ที่สนใจ
โดยอาจใช้การหา correlation แบบธรรมดา หรือวิธี Pearson correlation ซึ่งให้ค่าทางสถิติ โดยงานวิจัยที่
ใช้วิธีการนี้ เช่น Xie และคณะ (2014), Roychowdhury และ Jones (2014) และ Zhou และคณะ (2015)
ที่หาความสัมพันธ์กับ NTL และงานของ Sruthi (2015) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิพื้นผิว
ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง คือ ใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นหรือ OLS ซึ่งจะผ่อนคลายข้อสมมติของ Pearson
correlation โดยการประมาณค่าจะได้ผลลัพธ์เป็นสมการเส้นตรงที่มีค่าคงที่เกิดขึ้นด้วย (constant term)
โดยการศึกษากับ NTL พบในงานวิจัยของ Cheng และ Nordhaus (2015) Shi และคณะ (2014) Ma และ
คณะ (2014a) Ma และคณะ (2014b) Zhao และคณะ (2017) Yu และคณะ (2015) เป็ น ต้ น ส าหรั บ
การศึกษากับ NDVI พบในงานของ Jin และคณะ (2008), Guan และคณะ (2015), Sun และคณะ (2010)
เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการเก็บข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจนมีความยาวของระยะเวลาซึ่งอาจเป็น
จานวนปีหรือเดือนที่เพียงพอ งานวิจัยจานวนหนึ่งได้ประมาณการณ์โดยถือว่าข้อมูลอยู่ในรูปของ Time series
เช่น งานของ Nischal และคณะ (2015) ซึ่งใช้เทคนิค ARIMA และมีงานวิจัยจานวนหนึ่งถือว่าในหนึ่งประเทศ
สามารถแบ่งได้เป็นเขตจังหวัด อาเภอ หรือละเอียดเป็นเขตตาบล ซึ่งการแบ่งดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นข้อมูล
Cross sectional และเมื่อผนวกกับข้อมูลในมิติเวลา จึงสามารถสร้างชุดข้อมูลประเภท Panel ได้ โดยงานวิจัย
จานวนหนึ่งจึงได้ใช้วิธี Linear panel regression ในการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรข้อมูล
จากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นในงานของ Wu และคณะ (2013), Xie
และ Weng (2016) โดยข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถควบคุมลักษณะหรือคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเมืองได้
ซึ่งถ้าประมาณการณ์โดยวิธี OLS แบบธรรมดาจะส่งผลให้เกิดปัญหา Bias ของตัวพารามิเตอร์ได้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ศึกษามีลักษณะเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (หรือ GIS) ดังนั้น งานวิจัย
จานวนหนึ่งจึงได้หาความสัมพันธ์ในเชิงภูมิสถิติ (Spatial Statistics) โดยการสร้าง Global Moran I ซึ่งแสดง
ถึงค่าของลักษณะการกระจุกตัวของข้อมูลในบางบริเวณ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือ LISA (Local Indicators of
Spatial Association) เพื่อแสดงบริเวณที่มีการกระจุกตัวของดัชนี NTL รวมถึงค่าระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
(ค่า p-value) ของลักษณะการกระจุกตัวดังกล่าว เช่น Kulkarni (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับย่อยของภูมิภาคในประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา Li และคณะ
(2019) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับราคาบ้านในประเทศจีน และนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยเครื่องมือทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial econometrics) ที่มีข้อดีกว่าวิธีการ OLS คือ สามารถ
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ควบคุ ม ผลกระทบที่ ม าจากพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งได้ เช่ น ในงานของ Mellander และคณะ (2015) ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง NTL และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรืองานของ Nguyen (2018) หาความสัมพันธ์ระหว่าง
NTL กับการประกันภัยแผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์
แนวทางที่ ส าม คื อ การวิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบ Machine Learning ที่ มี วิ ธี ก ารหลายประเภท เช่ น
Principal Component Analysis (PCA) คือ วิธีการลดมิติของข้อมูลลง (dimension reduction) หรือก็คือ
การสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแทนของตัวแปรที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องหลาย ๆ ตัวแปร โดยวิธีการนี้พบใน
งานของ Wang และคณะ (2012) ที่หาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL และ integrated poverty index (IPI)
ที่มาจากการลดรูปของตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม 18 ตัวแปร หรืองานของ Chen และคณะ (2016) ที่
สร้างตัวแปรใหม่จากตัวแปรทั้ง 8 เช่น อุณหภูมิผิว โลก (LST) ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ระยะเวลาที่มีแสงสว่าง
(Duration of daylight: DDL) เป็นต้น เพื่อหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของอากาศ (air temperature: Ta)
หรือ Li และคณะ (2018) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NTL กับตัวแปรการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละภูมิภาคโดย
มาจากตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทั้ง 31 ตัวแปร
วิธีการโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network: NN) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ดัชนีชี้
วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยงานของ Maasoumi และคณะ (1994) ชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาค 14 ตั ว แปรสามารถท านายได้ ดี โ ดยใช้ วิ ธี NN ต่ อ มา Tkacz and Hu (1999) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า NN มี
ความสามารถในการพยากรณ์ GDP ได้แม่นยากว่าวิธี OLS หรือ ARIMA สาหรับงานที่พยากรณ์ดัชนีชี้วัดทาง
เศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศพบในงานของ Jean และคณะ (2016) ที่พยากรณ์ระดับความยากจนของ
5 ประเทศในทวีปแอฟริกา Suraj และคณะ (2017) และ Subash (2018) ที่พยากรณ์ระดับการพัฒนาและ
ระดับความยากจนในประเทศอินเดียตามลาดับ
สาหรับเทคนิคอื่น ๆ ในการใช้ Machine Learning ในการพยากรณ์ข้อมูล ทางด้านเศรษฐกิจและ
สั ง คมร่ ว มด้ ว ยข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม เช่ น Random forest (RF) เป็ น วิ ธี ก ารพยากรณ์ ที่ นิ ย มอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ใน
Machine Learning โดย Otchia และคณะ (2019) ใช้ข้อมูล NTL พยากรณ์ระดับการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
ของประเทศในแอฟริกา ส่วน Zhao และคณะ (2019) พยากรณ์ระดับความยากจนในประเทศบังคลาเทศโดย
ใช้ ข้ อ มู ล NTL ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก google ที่ แ สดงพื้ น ที่ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ถนน รวมทั้ ง สถานที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ
นอกจากนั้นยังมีเทคนิค Support Vector Regression (SVR) ที่สามารถพยากรณ์ได้ดีสาหรับชุดข้อมูลที่มีมิติ
ของข้อมูลจานวนมากรวมทั้งข้อมูลที่มีปัญหา Multicollinearity ถ้าใช้วิธี OLS โดยงานวิจัยที่พบคือ Qi และ
คณะ (2017) ที่ใช้ NTL พยากรณ์ GDP ใน 31 มณฑลของจีน
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กล่าวโดยสรุปสาหรับการทบทวนวรรณกรรมคือ ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่มากขึ้น
ของงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยหลัก ๆ มักใช้ข้อมูล NTL ใน
การหาความสัมพันธ์กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยที่ไม่มากนักใช้
ข้อมูลดาวเทียมเพื่อหาความสัมพันธ์กับระดับความยากจน หรือความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น
เครื่องมือสมัยใหม่และมีประสิทธิภาพสูงอย่าง Machine Learning ที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์และการ
พยากรณ์ตัวแปรข้างต้นยังคงมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงขยายพรมแดนความรู้โดยนอกจากจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลดาวเทียมต่าง ๆ กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการคานวณค่าสหสัมพันธ์
และสมการถดถอยแล้ว ยังได้ประยุกต์กับประเด็นเรื่องความยากจนกับเครื่องมือการพยากรณ์ใหม่ ๆ อีกด้วย

3.ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการนาเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้
ประกอบด้วยการรวบรวมและปรับให้ อยู่ในรูปแบบที่ส ามารถเชื่อมต่อหรือซ้อนทับกันได้โดยโปรแกรมภู มิ
สารสนเทศ Quantum GIS (QGIS) ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ประกอบด้วย 4 กลุ่ม โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลการส้ารวจรายได้ของประชากรโดยส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูลชุดแรกของการวิเคราะห์เป็นผลการสารวจจากการสุ่มตัวอย่างทั้งประเทศและในแบบสารวจได้
ระบุคาถามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ โดยในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socioeconomic Survey) และการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร (Labor Force Survey)
โดยแต่ละการสารวจมีคุณลักษณะดังนี้
3.1.1 ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic Survey)
สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการออกแบบและสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
การสารวจรายปีเริ่มต้นใน พ.ศ.2549 และเลือกสุ่มครัวเรือนตัวอย่างทั้งประเทศเป็นจานวนประมาณ 52,000
ครัวเรือน โดยในแบบสอบจะประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดของครัวเรือนทั้งโครงสร้างของสมาชิก
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและลักษณะของที่อาศัย ในขณะที่คาถามเกี่ยวกับรายละเอียดของรายได้จะเป็นการ
สารวจทุก 2 ปี (โดยสารวจเฉพาะปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วยเลขคู่) โดยการสุ่มสารวจจะครอบคลุมทั้งครัวเรือนที่มีที่
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อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 1 โดยในการวิจัยนี้ได้ใช้เลือกใช้ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนทาให้มี
ชุดข้อมูลทุก 2 ปี และข้อมูลถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบค่าของเฉลี่ยในแต่ละจังหวัดเพื่อปรับรูปแบบเป็นข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (GIS)
3.1.2 ข้อมูลจากการส้ารวจภาวการณ์ท้างานของประชากร (Labor Force Survey)
สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการสารวจประชากรทั้งประเทศ เพื่อติดตามคุณลักษณะของ
แรงงานและการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน โดยการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2506 และดาเนินการสารวจปีละ 2 ครั้ง โดยเน้นไปที่การสารวจแรงงานช่วงฤดูเกษตรและนอกฤดู
เกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 - 2540 ได้เพิ่มความถี่ของการสารวจเป็นปีละ 3 ครั้ง โดยเพิ่มเติมการสารวจ
ในช่ว งระหว่างการจบการศึก ษาของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ กษา ซึ่งช่ว ยแสดงถึงจ านวนแรงงานใหม่ ที่จ ะเข้ า
ตลาดแรงงาน ภายหลังปี พ.ศ. 2541 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เพิ่มการสารวจเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี)
โดยเพิ่มการสารวจช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อสะท้อนการจ้างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เป็นไปตามฤดู
การเพาะปลูก ทั้งนี้ภายหลังปี พ.ศ. 2544 สานักงานสถิติแห่งชาติได้ปรับปรุงแบบสอบถามและได้ดาเนินการ
สารวจเป็นรายเดือน
การสารวจได้ใช้วิธีการ Stratified Two Stage Sampling และสารวจแรงงานในทุกจังหวัด ซึ่งการ
ส ารวจ เป็ น การปรั บ การสุ่ ม ให้ เ หมาะสมกั บ กรณี ข องประเทศไทยตามข้ อ เสนอแนะของ International
Labour Organization (ILO) และ United Nations (UN) เพื่อให้การสุ่มตัวอย่างและการจัดเก็บข้อมูลเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลจากการสารวจภาวะการทางานของประชากร สามารถนามาจัดเรียงให้เป็น
รูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และแสดงรายได้เฉลี่ยของแรงงานในแต่ละจังหวัด
3.2 ข้อมูลความยากจน
นอกจากข้อมูล ที่แสดงถึงรายได้ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ ยในระดับจังหวัด ที่ปรับมาจากผลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio Economic Survey) และจากผลการสารวจภาวการณ์ทางานของ
ประชากร (Labor Force Survey) ข้อมูลที่แสดงถึงระดับความยากจนในระดับตาบลของทั้งประเทศได้รับการ
สารวจและเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลต่อไปนี้

นอกจากข้อมูลเกีย่ วกับรายได้และรายจ่ายแล้ว ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic Survey) ยังมี
รายละเอียดในหลากหลายมิติทั้งด้านความเป็นอยู่ สถานะทางสุขภาพ สภาพทีพ่ ักอาศัย การได้รับสวัสดิจากรัฐบาล ฯลฯ ซึ่งได้ถูกนาไปใช้ใน
งานวิจัยในหลากหลายสาขา
1
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3.2.1 ชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยซึ่งจัดท้าโดยส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ชุดข้อมูลนี้จัดทาโดยการใช้ข้อมูลจากโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและ
โครงการสามะโนประชากรและเคหะที่จัดเก็บโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ และนามาคานวณร่วมกับข้อมูลเส้น
ความยากจนที่จัดทาโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ) ทาให้ ส ามารถคานวณสั ดส่ ว นคนจนที่มีรายจ่ายต่ากว่าเส้ นความยากจน (ด้าน
รายจ่าย) และสามารถแสดงรายละเอียดในระดับตาบลของทั้งประเทศ โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้ ชุดข้อมูลดังกล่าว
ของปี พ.ศ. 2558 และ 2560 และปรับให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
3.2.2 ชุดข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform (TPMAP))
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform
(TPMAP)) เป็นระบบฐานข้อมูล ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลในหลายมิติในแต่ละพื้นที่ เช่น ข้อมูลของเด็กแรก
เกิด ระดับการศึกษา จานวนผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการวิเคราะห์
และการกาหนดระดับ ความยากจนในครอบคลุมครบถ้ว นในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สาธารณสุข การเข้าถึงบริการภาครัฐ ฯลฯ โดย TPMAP เป็นระบบจัดการข้อมูลที่จัดสร้างร่วมกันระหว่าง
สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ใช้
ข้อมูลความยากจนในระดับตาบลในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 จากฐานข้อมูล TPMAP และได้ปรับข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการเชื่อมต่อและซ้อนทับกับข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป
3.3 ข้อมูลดาวเทียมจาก Google Earth Engine
Google Earth Engine เป็นบริการข้อมูลดาวเทียมที่บริษัท Google เปิดให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูล
ดาวเทียมได้ โดยหากเป็นการใช้ปริมาณข้อมูลไม่มากถึงระดับที่กาหนดไว้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยข้อมูล
ดาวเทียมที่ให้บริการมีความหลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่เป็นดาวเทียมถ่ายภาพและสารวจทรัพยากรของ
หลายหน่วยงาน และบริษัท Google อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนชุดคาสั่ง (code) เพื่อเลือก คานวณ และ
ปรับลักษณะของข้อมูลได้ตามความต้องการ โดยข้อมูลที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยการนาชุดข้อมูล
ดาวเทียมต่อไปนี้มาจัดในรูปแบบภูมิสารสนเทศ
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3.3.1 ข้อมูลค่าดัชนีไฟในเวลากลางคืน (Nighttime Light (NTL))
ข้ อ มู ล ค่ า ดั ช นี ไ ฟในเวลากลางคื น (NTL) เป็ น ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย มในเวลากลางคื น ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด โดยข้อมูลชุดแรก ได้จากดาวเทียมภายใต้โครงการ Defense Meteorological
Satellite Program (DMSP) ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการใช้ ร ะบบเซ็ น เซอร์ ที่ เ รี ย กว่ า Operational Linescan
System (OLS) โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมภายใต้โครงการ DMSP/OLS นี้ ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2535 –
2556 (ค.ศ.1992 – 2013) ประกอบด้วยดาวเทียม 9 ดวง (รหัสของดาวเทียมดวงที่ 1 – 9 คือ F10 – F18)
ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการ ข้อมูลที่ได้เป็นผลจากการตรวจจับแสงไฟโดยใช้
เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพในช่วงแสง Visible Near-Infrared (VNIR) ในช่วงเวลา 20.30น - 22.00น ของแต่ละจุด
บนพื้นผิวโลก ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก (เช่น แสงจาก
พระจันทร์ในช่วงข้างขึ้น แสงจากพระอาทิตย์ในฤดูร้อนที่มีช่วงกลางวันยาวนาน การรบกวนจากแสงแสง
เหนือ-แสงใต้ (หรือแสง aurora) และแสงจากไฟป่า) ซึ่งการปรับแต่งได้ดาเนินการโดยหน่วยงาน National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลจะเป็นภาพเฉดสีขาว-ดา ที่มี
ความเข้ม 64 ระดับ ในแต่ละจุด (หรือในแต่ละพิกเซล) ของภาพมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 63 ซึ่งค่าต่าสุดคือ
0 เป็นจุดที่ไม่มีแสงสว่าง ในขณะที่ค่าเท่ากับ 63 แสดงถึงความเข้ มของแสงไฟในระดับสูงสุด โดยพื้นที่ 1 จุด
(หรือ 1 พิกเซล) มีขนาดเท่ากับ 0.86 ตารางกิโลเมตร ณ บริเวณเส้นศูนย์สูตร (แต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อไกล
จากแนวเส้นศูนย์สูตร)
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รู ป ที่ 1 แสดงการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม DMSP/OLS ในบริ เ วณของประเทศไทย
ระหว่างปี พ .ศ.2535 และ พ .ศ.2556
ข้อมูลปี พ.ศ. 2535

ข้อมูลปี พ.ศ. 2556

ที่มา: การประมวลข้อมูลโดยผูว้ ิจยั

ทั้งนี้ ภายหลังจากโครงการดาวเทียม DMSP/OLS ได้สิ้นสุดลง ได้มีการพัฒนาและส่งดาวเทียมดวง
ใหม่เข้าสู่วงโคจร โดยดาวเทียมดวงใหม่นี้อยู่ภายใต้โครงการ Suomi National Polar-orbiting Partnership
(SNPP) และใช้ เ ซ็ น เซอร์ จั บ ข้ อ มู ล แสงแบบใหม่ ที่ เ รี ยกว่ า Visible Infrared Imaging Radiometer Suite
(VIIRS) ซึ่งดาวเทียมดวงใหม่นี้ได้เริ่มต้นตรวจจับและสร้างชุดข้อมูลภายหลังปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดย
ข้อมูลแสงไฟในเวลากลางคืนที่ ตรวจจับโดย SNPP/VIIRS ได้รับการพัฒนาให้มีความละเอียดของจุดต่อพื้นที่
มากขึ้น (1 พิกเซลของภาพมีขนาดเท่ากับพื้นที่ 375×375 เมตร บนพื้นผิวโลก) และมีระดับความสว่างของแต่
ละจุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีระดับความสว่างเท่ากับ 256 ระดับ นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลยัง
พัฒนาให้มีความถี่มากขึ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายเป็นรายเดือน
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากดาวเทียม SNPP/VIIRS ในบริเวณของประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562
ข้อมูลปี พ.ศ. 2558

ข้อมูลปี พ.ศ. 2562

ที่มา: การประมวลข้อมูลโดยผูว้ ิจยั

ในโครงการวิจัยนี้ จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้ง 2 ชุด โดยได้ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยต่อตาราง
กิโลเมตร และได้จัดสร้างเป็นดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนทั้งในรูปแบบของค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัดและในระดับ
ตาบล
3.3.2 ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index)
ข้อมูลดัชนีพืชพรรณที่ใช้ในโครงการศึกษานี้ เป็นข้อมูลบนพื้นผิวโลกที่ถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ที่อยู่ใน
รูปแบบของ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) และได้ถูกติดตั้งในดาวเทียม
Terra และ Aqua ซึ่งชุดเซ็นเซอร์ดังกล่าว สามารถตรวจจับคุณลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกได้
หลากหลายรูปแบบ ดังเช่น อุณหภูมิพื้นผิวและเมฆ คุณสมบัติของพื้นดิน เมฆ และละอองน้าในอากาศ สีของ
มหาสมุทร แพลงตอนพืช (Phytonplankton) ชีวธรณีเคมี (Biogeochemistry) ชั้นโอโซน และไอน้าในชั้น
บรรยากาศ เป็นต้น โดยชุดเซ็นเซอร์ MODIS แบ่งเป็นการตรวจจับข้อมูลช่วงความถี่ทั้งหมด 36 แบนด์ ตั้งแต่
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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)
ในโครงการการศึ ก ษานี้ ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ค่ า ดั ช นี ผ ลต่ า งพื ช พรรณ หรื อ Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) ที่ ไ ด้ ม าจากเซนเซอร์ ดาวเทีย ม MODIS ในช่ ว งความถี่ แบนด์ ที่ 1 (แบนด์วิช ท์
(Bandwidth) ช่วง 620 - 670 นาโนเมตร) และในช่วงความถี่แบนด์ที่ 2 (แบนด์วิชท์ (Bandwidth) ช่วง 841
- 876 นาโนเมตร) ทั้งนี้คุณลักษณะของความหนาแน่นของใบพืชจะสะท้อนรังสีแบนด์ที่ 1 ในระดับต่า แต่จะ
สะท้อนรังสีในแบนด์ที่ 2 เป็นอย่างมาก ดังนั้นผลต่างของค่าที่อ่านได้จากแบนด์ที่ 1 กับแบนด์ที่ 2 จึงสามารถ
แสดงความหนาแน่นของใบพืชได้อย่างถูกต้อง โดยดัชนีถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นผลต่างที่ปรับค่าให้อยู่ในช่วง 1 ถึง 1 (Normalized Difference) ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ที่มีพืชพรรณหนาแน่นจะมีค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ
เป็นบวกและเข้าใกล้ +1 ในขณะที่พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีพื้นปกคลุมจะมีค่าใกล้เคีย ง 0 และพื้นที่ที่เป็นผิวน้าจะ
มีค่าเข้าใกล้ -1
ในการวิจัยนี้ ได้สร้างขุดข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) และ
น ามาจั ดให้ อยู่ ในรู ป แบบของข้อมูล ภูมิสารสารสนเทศ (GIS) ทั้งในลั กษณะของค่าเฉลี่ ยระดับจังหวัดและ
ค่าเฉลี่ยระดับตาบล

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายปีของค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณรายตาบลจากเซนเซอร์ MODIS
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2559
ข้อมูลปี พ.ศ. 2543

ข้อมูลปี พ.ศ2559 .

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจยั
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3.3.3 ข้อมูลค่าดัชนีปริมาณน้าฝน (Rainfall Index)
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในส่วนนี้มาจากฐานข้อมูล CHIRPS (The Climate Hazards group Infrared
Precipitation with Stations) โดยฐานข้อมูล CHIRPS เกิดจากการใช้เทคนิคควบรวมระหว่างข้อมูลที่ได้จาก
ดาวเทียมและข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดน้าฝนภาคพื้นดิน โดยบุคคลทั่วไปสามารถดึงข้อมูลปริมาณน้าฝนจาก
ฐานข้อมูล CHIRPS ผ่านทาง Google Earth Engine โดยสามารถสืบย้อนข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวมีความละเอียดในระดับเชิงพื้นที่เท่ากับ 0.05 arc degrees (หรือ
ประมาณ 110 เมตร ต่อพิกเซล) โดยในการวิจัยนี้ได้ปรับข้อมูลปริมาณให้อยู่ในรูปค่าเฉลี่ยทั้งในระดับจังหวัด
และในระดับตาบล ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของปริมาณน้าฝนใน
ประเทศไทย โดยบริเวณที่มีสีแดงเข้มมากเป็นบริเวณที่มีน้าฝนปริ มาณมาก ส่วนบริเวณสีขาวเป็นบริเวณที่มี
น้าฝนปริมาณน้อย
รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้าฝนรายต้าบลจาก
CHIRPS ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2561
ข้อมูลปี พ.ศ. 2543

ข้อมูลปี พ.ศ. 2561

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจยั
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3.3.4 ข้อมูลอุณหภูมิพืนผิว (Land Surface Temperature (LST))
ข้อมูล อุณหภูมิพื้น ผิ ว และการแผ่ รั งสี ความร้อนจากตาแหน่งต่างๆ บนผิ ว โลก 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) โดยข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวในตอนกลางวันจะ
ถูกเก็บข้อมูลในทุก ๆ วัน และข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวในตอนกลางคืนจะถูกเก็บข้อมูลในทุก 8 วัน ด้วยความ
ละเอียดเชิงพื้นที่ 1 กิโลเมตร โดยทั้ง 2 ชุดข้อมูลสามารถเรียกดูผ่า นทางบริการของ Google Earth Engine
และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) ตัวอย่างข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอุณหภูมิพื้นผิวเวลากลางวันในพื้นที่ระดับตาบล และรูปที่ 6
รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิพืนผิวตอนกลางวันรายต้าบลจากเซนเซอร์ MODIS
ดาวเทียม Terra ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2559
ข้อมูลปี พ.ศ.2543

ข้อมูลปี พ.ศ.2559

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจยั

ข้อสรุปของคุณลักษณะข้อมูลดาวเทียมที่งานวิจัยนี้ได้นามาใช้ โดยการเข้าถึงผ่านบริการของ Google
Earth Engine ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ในแต่ละชุดข้อมูลยังได้แสดงถึงลิงค์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ชุดคาสั่ง (code) ที่ผู้เขียนได้จัดสร้างไว้สาหรับการเข้าถึงและจัดเรียงข้อมูลแต่ละประเภทในกรณีของประเทศ
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ไทยผ่านบริการของ Google Earth Engine ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่าง รวมถึงการนาไปปรับแก้เ พื่ อ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวต่อไป

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

ข้อมูลปี พ.ศ.2559

ที่มา: Google Earth Engine และการประมวลผลข้อมูลโดยผู้วิจยั
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ตารางที่ 1: รายละเอียดของข้อมูลดาวเทียมที่น้ามาจาก Google Earth Engine ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี
ประเภทข้อมูล

ชื่อดาวเทียม

CHIRPS Pentad: Climate Hazards Group InfraRed

1 Rainfall

2 Nighttime Light (Old)

ลักษณะของข้อมูล

Precipitation with Station Data (version 2.0 final)

DMSP OLS

ความละเอียด

ความละเอียด

(พิกดั องศา)

(พืน้ ที่ตอ่ พิกเซล)

0.05 arc degree

DMSP OLS: Nighttime Lights Time Series Version
4, Defense Meteorological Program Operational 30 arc seconds

110 m2/Pixel

1 km2/Pixel

Linescan System
3 Nighttime Light (New) SNNP/VIIRS

4

5

Land Surface
Temperature (day)
Land Surface
Temperature (Night)

MODIS

MODIS

VIIRS Nighttime Day/Night Band Composites
Version 1

15 arc seconds

375 m2/Pixel

30 arc seconds

1 km2/Pixel

MOD11A2.006 Terra Land Surface Temperature
30 arc seconds
and Emissivity 8-Day Global 1km

1 km2/Pixel

MODIS Combined 16-Day NDVI

375 m2/Pixel

MOD11A1.006 Terra Land Surface Temperature
and Emissivity Daily Global 1km

The Normalized
6 Difference Vegetation MODIS
(NDVI)

15 arc seconds

ช่วงเวลาของข้อมูล

Jan 1, 1981 - Jul
26, 2019
Jan 1, 1992 - Jan
1, 2014

ช่วงเวลาของ
ข้อมูล (ปี )

38y

Monthly

27y

Yearly

Apr 1, 2012 - Jun
8y
1, 2019
Mar 5, 2000 Aug 22, 2019
Mar 5, 2000 Aug 13, 2019
Feb 18, 2000 Mar 14, 2017

ความถี่ขอ้ มูล

Monthly

20y

Daily

20y

8 day

18y

16 day

ที่มา: การรวบรวมโดยคณะผู้วจิ ัย
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3.3.5 ข้อมูลดาวเทียมที่แสดงลักษณะพืนผิวจากแหล่งอื่น ๆ
เนื่องจากข้อมูลดาวเทียมจากหลายๆ องค์กรจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและปรับแก้เป็นเวลา
หลายปี ดังนั้นอาจจะต้องรอให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและปรับแก้ให้เรียบร้อย และหลั งจากนั้นจึง
เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยในกรณีของข้อมูลปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 พบว่านอกจากข้อมูลดาวเทียมที่
เผยแพร่ผ่านทาง Google Earth Engine แล้ว ยังมีข้อมูลที่หลายองค์กรได้พัฒนาและแพร่เผย ซึ่งในงานวิจัยนี้
ได้รวบรวมข้อมูลต่อไปในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แก่
 United States Geological Survey (USGS) - Global Land Cover ข้ อ มู ล ชุ ด นี้ ถู ก สร้ า งโดยใช้
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ MODIS โดยจาแนกลักษณะของพื้นผิวโลกออกเป็น 16 ประเภท
 Global Human Settlement Layer (GHSL) ข้ อ มู ล ชุ ด นี้ ถู ก พั ฒ นาโดยศู น ย์ วิ จั ย ร่ ว มของสหภาพ
ยุ โ รป (Directorate General Joint Research Centre of the European Commission) โดยใช้
ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม Sentinel-1A (S1A) และ Sentinel-1B (S1B) เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ในการแสดง
ตาแหน่งสถานที่ที่มีอาคารและบ้านเรือนของทุกบริเวณบนผิวโลก โดยข้อมูลชุดนี้ครอบคลุมช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2560 และแสดงข้อมูลที่ระดับความละเอียด 20 เมตร
 European Space Agency Land Cover (ESA-LC) โดยข้อมูลชุดนี้ถูกพัฒนาโดยองค์กรอวกาศแห่ง
สหภาพยุ โ รป (European Space Agency) และใช้ข้อมูล จากชุดเซ็นเซอร์ Medium Resolution
Imaging Spectrometer (MERIS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียม Envisat โดยแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพื้นที่บนผิวโลกออกเป็น 38 ประเภท และข้อมูลชุดนี้แสดงคุณลักษณะรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2535
ถึง พ.ศ.2560
โดยรายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้ดังแสดงในตารางที่ 2 และข้อมูลทั้งหมดได้ถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบ
ของค่าเฉลี่ยรายตาบลของปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถนามาซ้อนทับกับข้อมูลความยากจนใน
ระดับตาบลของสานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการวิเคราะห์ในลาดับถัดไป
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ตารางที่ 2: รายชื่อข้อมูลดาวเทียมที่แสดงลักษณะพืนผิว
ชื่อของข้อมูล

รายละเอียดของข้อมูล

GUF_255

Global Urban Footprint, pixel count of built-up areas

GHSLsmod_2

Global Human Settlement Layer, pixel count of "urban clusters" or low density clusters,

GHSLmod_3

Global Human Settlement Layer, pixel count of "urban centres" or high density clusters,

USGS_0

USGS Land Cover, pixel count of Water

USGS_2

USGS Land Cover, pixel count of Evergreen Broadleaf Forest

USGS_5

USGS Land Cover, pixel count of Mixed Forests

USGS_8

USGS Land Cover, pixel count of Woody Savannas

USGS_9

USGS Land Cover, pixel count of Savannas

USGS_11

USGS Land Cover, pixel count of Permanent Wetland

USGS_12

USGS Land Cover, pixel count of Croplands

USGS_13

USGS Land Cover, pixel count of Urban and Built-up

USGS_16

USGS Land Cover, pixel count of Barren or Sparsely Vegetated

ESALC_10

ESA Land Cover, pixel count of Cropland, rainfed

ESALC_11

ESA Land Cover, pixel count of Herbaceous cover

ESALC_12

ESA Land Cover, pixel count of Tree or shrub cover

ESALC_20

ESA Land Cover, pixel count of Cropland, irrigated or post‐flooding

ESALC_30

ESA Land Cover, pixel count of Mosaic cropland (>50%) / natural vegetation (tree, shrub, herbaceous
cover) (<50%)

ESALC_40

ESA Land Cover, pixel count of Mosaic natural vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (>50%) /
cropland (<50%)

ESALC_50

ESA Land Cover, pixel count of Tree cover, broadleaved, evergreen, closed to open (>15%)

ESALC_60

ESA Land Cover, pixel count of Tree cover, broadleaved, deciduous, closed to open (>15%)

ESALC_61

ESA Land Cover, pixel count of Tree cover, broadleaved, deciduous, closed (>40%)

ESALC_70

ESA Land Cover, pixel count of Tree cover, needleleaved, evergreen, closed to open (>15%)

ESALC_110

ESA Land Cover, pixel count of Mosaic herbaceous cover (>50%) / tree and shrub (<50%)

ESALC_120

ESA Land Cover, pixel count of Scrubland

ESALC_121

ESA Land Cover, pixel count of Evergreen scrubland

ESALC_130

ESA Land Cover, pixel count of Grassland

ESALC_150

ESA Land Cover, pixel count of Sparse vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (<15%)

ESALC_160

ESA Land Cover, pixel count of Tree cover, flooded, fresh or brackish water

ESALC_200

ESA Land Cover, pixel count of Bare areas
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3.4 ฐานข้อมูล OpenStreetMap
ฐานข้อมูล OpenStreetMap เป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกับ Wikipedia นั่นคือเป็น
ระบบข้อมูลที่ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถเพิ่มเติมข้อมูลลงไปได้ และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลจาก OpenStreetMap ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก ทั้ง เครือข่าย
เส้นทางถนน ทางรถไฟ เส้นทางขนส่งสาธารณะ ผังอาคาร แหล่งน้า สถานที่ตั้ง ฯลฯ โดยตัวอย่างของข้อมูล
ดังที่ ปรากฏในรูปแบบของการซ้อนทับข้อมูลผังถนนและข้อมูลดาวเทียม ดังแสดงในรูปที่ 7 (ซึ่งเป็นบริเวณ
โดยรอบอาคารสยามพารากอนในช่วงระยะ 2 กิโลเมตร) และข้อมูลลักษณะของเครือข่ายถนนและผังอาคาร
ในบริเวณดังกล่าวดังแสดงรูปที่ 8 ทั้งนี้ นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ก็
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละ
บริเวณ โดยรูปที่ 9 เป็นตัวอย่างของตาแหน่งที่ตั้งของโรงแรมและสถาบันการเงินรวมถึง ATM ในบริเวณ
ดังกล่าว และรูปที่ 10 แสดงถึงตัวอย่างของข้อมูลแสดงสถานที่ตั้งที่ถูกรวบรวมในฐานข้อมูล OpenStreetMap
ซึ่งมีทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้าปลีก ห้องสรรพสินค้า ฯลฯ

รูปที่ 7: ข้อมูลผสมภาพถ่ายดาวเทียม

ที่มา: OpenStreetMap

รูปที่ 8: ข้อมูลถนนและผังอาคาร

ที่มา: OpenStreetMap
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รูปที่ 9: ข้อมูลผังถนน ผังอาคาร และตาแหน่งสถานที่

ที่มา: OpenStreetMap

รูปที่ 10: ตัวอย่างข้อมูลตาแหน่งสถานที่ Point of
Interest (POI)

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) จานวนสถานที่ตั้ง (Point of Interest (POI)) ของทุกบริเวณในประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2558 และ
2560)
ตัวอย่างของข้อมูลจากฐานข้อมูล OpenStreetMap ดังแสดงในรูปที่ 11 ซึ่งเป็นข้อมูลจากทุกบริเวณใน
ประเทศไทย โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยต่อตารางกิโลเมตรในแต่ละตาบลเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความยากจนในระดับตาบลต่อไป
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รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล OpenStreetMap ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560
ข้อมูลปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลปี พ.ศ.2558

ที่มา: OpenStreetMap การประมวลผลข้อมูลและการคานวณโดยผูว้ ิจยั

4. เครื่องมือในการวิเคราะห์
4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงพืนที่ด้วยวิธีการภูมิสถิติ (Spatial Statistics)
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารค านวณ Getis-Ord General G ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในวิ ธี ก ารทางด้ า นภู มิ ส ถิติ
(Spatial Statistics) ในการคานวณเพื่อชี้บ่งบริเวณที่มีการกระจุกตัวของข้อมูลที่มีค่าสูงและค่าต่า (High/Low
Clustering Test) โดยพื้นฐานของการคานวณมีรูปกแบบทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในสมการ (1)
𝐺=

𝑛
∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗
𝑛
∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑥𝑖 𝑥𝑗

, ∀𝑗 ≠ 𝑖 (1)

จากรูปแบบสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่าการคานวณมีลักษณะคล้ายกับการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล xi และ xj โดย xj เป็นค่าที่อยู่ในบริเวณที่อยู่รอบๆ xi ซึ่งเงื่อนไขในการกาหนดขอบเขตของการเป็น
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บริเวณที่อยู่โดยรอบ xi ขึ้นอยู่กับเมตริกซ์ wij ซึ่งเป็น spatial weight matrix และทาหน้าที่กาหนดค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของ xj ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น มีอาณาเขตติดกัน หรืออยู่ในรัศมีที่
กาหนด โดยค่าของ Getis-Ord General G จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ยังรวมถึงแผนที่แสดงนัยยะ
ส าคั ญ ทางสถิ ติ (Significance map) ในรู ป แบบของค่ า p-value ซึ่ ง สามารถระบุ บ ริ เ วณที่ มี ก ารกระจุ ก
ตัวอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ ทั้งในกรณีของค่าสูงและค่าต่า
ในการวิเคราะห์ในประเด็นความเหลื่อมล้า การใช้เครื่องมือทางด้านภูมิสถิติ (Spatial Statistics) จะ
ช่วยทาให้ทราบถึงลักษณะของการกระจุกตัวของรายได้หรือระดับความยากจนในบริเวณต่าง ๆ ของประเทศ
(ทั้งในกรณีของการกระจุกตัวของค่าสูงและค่าต่า) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่มีวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติมา
รองรับอย่างถูกต้อง
4.2 วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพืนที่ด้วยภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics)
จากแนวทางการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล โดยการใช้ วิ ธี ก ารทางเศรษฐ มิ ติ
(Econometrics) ซึ่งมีพื้นฐานจากการ ใช้สมการถดถอยและพัฒนาต่อเนื่องเป็นวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งหนึ่ง
ในวิธีการวิเคราะห์ ที่ พัฒ นาสื บ เนื่ องมาสู่ มิติ ข องข้ อมู ล ภู มิส ารสนเทศ (GIS) คือ วิธีการทางภูมิเ ศรษฐมิ ติ
(Spatial Econometrics) โดยเป็ น การใช้ข้อมูล ที่จัด เรีย งอยู่ใ นรูป แบบภูมิส ารสนเทศ (GIS) มาใช้ร่ว มกั บ
สมการถดถอย (Regression) โดยเพิ่มเติมส่วนขยายเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยรูปแบบของสมการ
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามแนวคิดของภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) ประกอบด้วย 2 แบบจาลอง
คือ Spatial Lag Model (SLM) และ Spatial Error Model (SEM) โดยทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว ตั้งอยู่ภายใต้
ข้อสมมติฐานของการกระจายตัวแบบปกติของค่าสัมประสิทธ์รวมถึงการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อน
(Disturbance) และยังคงใช้สมมติฐานที่ค่าความคลาดเคลื่อน (Disturbance) มีลักษณะเป็นอิสระต่อกันและมี
การกระจายตัวเหมือนกัน หรือ i.i.d. (Independent and Identically Distributed) โดยทั่วไป ทั้ง SLM และ
SEM สามารถประมาณการด้ ว ยวิธี Maximum Likelihood estimation (ML) ทั้งนี้ทฤษฎี พื้น ฐานของภู มิ
เศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) ได้ถูกแนะนาโดย Anselin (2007) นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอการพัฒนา
วิธีประมาณการด้วย Generalized Method of Moments (GMM) ในงานของ Anselin & Rey (2014)
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4.2.1 แบบจำลอง Spatial Lag Model
ในกรณีของแบบจาลอง Spatial Lag Model (SLM) ตัวแปรที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่จะถูก
รวมเข้าไว้ในแบบจาลองถดถอยเชิงเส้นตรง (conventional linear regression) ซึ่งเป็นการเพิ่มตัวแปรอิสระ
เพิ่มเข้าไปอีก 1 ตัวแปรในสมการ โดย สมการ (2) ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ของ SLM
𝒚𝑖 = 𝜌𝑾𝑖𝑗 𝒚𝑗 + 𝑿𝑖 𝛽 + 𝒖𝑖

(2)

จากรูปแบบสมการ (2) ซึ่งรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งชุดตัวแปรอิสระ Xi อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตาม yi โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน (Disturbance) เท่ากับ ui ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแปรสุ่ม ทั้งนี้คุณลักษณะ
สาคัญของ SLM คือ การใช้ตัวแปรตามที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบซึ่ง ขอบเขตกาหนดโดยค่าของ spatial weight
matrix Wij) มาเป็นตัวแปรที่เพิ่มเข้าไปในสมการถดถอยมาตรฐาน และการส่งผลต่อ

yi จากค่าของตัว แปร

อิส ระที่มีตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ โดยรอบ มีค่าเท่ ากับ ρ Wij yj โดย ρ เป็นค่าสั มประสิ ทธิ์ของการส่ งผ่าน
ผลกระทบ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ yi เกิดจากทั้งค่าของตัวแปรอิสระ Xi ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ yi และ
จากการแพร่ กระจายจากเพื่อนบ้ านซึ่งเป็น พื้นที่โ ดยรอบ (หรือค่าของ yj) และส่งผลกระทบมายัง

yi

เป็น

ปริมาณเท่ากับ ρ Wij yj ซึ่งในการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงนัยยะทางสถิติของ ρ โดยใช้วิธีเดียวกับกรณีของ
ค่าสัมประสิทธิ์ β ทั้งนี้หาก ρ มีนัยยะทางสถิติ (โดยการพิจารณาค่า t-statistic และค่า p-value) ก็แสดงว่ามี
การส่งผลกระทบจากเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบมายัง yi
4.2.2 แบบจำลอง Spatial Error Model
วิธีการทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometric) รูปแบบที่ 2 คือ Spatial Error Model (SEM) โดย
พื้น ฐานตั้งอยู่ บ นสมมติฐ านที่ว่าเพื่อนบ้ านในบริเวณโดยรอบส่ งผลกระทบผ่ านทาง error term (ui) โดย
สมการ (3) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของ SEM
𝒚𝒊 = 𝑿𝒊 𝛽 + 𝒖𝒊 ;

𝒖𝒊 = 𝜆𝑾𝒊𝒋 𝒖𝒋 + 𝜺𝒊

(3)

สมการด้านบนแสดงถึงบทบาทของเมตริกซ์ spatial weight matrix (Wij) ซึ่งเป็นการกาหนดเงื่อนไขการเป็น
เพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่โดยรอบ และกาหนดให้การส่งผ่านผลกระทบข้ามพื้นที่เป็นการส่งผ่านทางค่าของ error
term (ui) และขนาดของการส่ งผ่ านขึ้น อยู่ กับ ค่าสั มประสิ ทธิ์ ( 𝜆) ทั้งนี้การวิเคราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ต้ อ ง
พิจารณาถึงนัยยะทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ 𝜆 (โดยการพิจารณาค่า t-statistic และค่า p-value) ทั้งนี้หากมี
ความสาคัญอย่างมีนัยยะทางสถิติ ก็แสดงว่ามีการส่งผลกระทบข้ามผ่านที่ผ่านทางค่าของ error term (ui)
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4.3 วิธีทาง Machine Learning
เพื่อขยายขอบเขตของการวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายตัวของความยากจน 2 จึงมุ่งเน้นไปที่การใช้
ข้อมูลจากแหล่งใหม่ ๆ และการใช้ Machine Learning ในการพยากรณ์สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนบนมิติภูมิศาสตร์ โดยเครื่องมือวิเคราะห์ในรูปแบบ Machine Learning ประกอบด้วย 4 ประเภท
การคานวณ ได้แก่
 Generalized Least Squares (GLS)
 Neural Network (NN)
 Random Forest (RF)
 Support Vector Regression (SVR)
ผลการวิเคราะห์จะถูกนามาใช้เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
 เพิ่มความแม่นยาของการพยากรณ์ความยากจนและจานวนประชากรในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดเล็ ก
(เช่น ในระดับ 1 ตารางกิโลเมตร หรือเล็กกว่า)
 เพื่ออธิบ ายความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ส่ งผลต่ อรายได้ และสภาวะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือน
 สามารถนาแบบจาลองที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดทาแผนที่ความยากจน แผนที่แสดงจานวนประชากร
เพื่อใช้การออกแบบเขตแจงนับในการจัดทาแบบสารวจและสามะโน รวมถึงการวางผังเมืองและผัง
ภูมิภาค
โดยในการส่วนของการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง Machine Learning ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา
R ในการคานวณทั้งหมด โดยการคานวณในแต่ละวิธีใช้ชุด package ของการคานวณที่เกี่ยวข้องดังแสดงใน
ตารางที่ 3

2

ผลงานที่นาเสนอนี้ 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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ตารางที่ 3: รายชื่อ package ของโปรแกรมภาษา R ที่ใช้ในการคานวณ
วิธีการพยากรณ์
Neural Network (NN)

ชื่อ package
nnet

แหล่งอ้างอิงรายละเอียดทางเทคนิค
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 กลุ่มประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลที่แสดงถึงรายได้ และ (2) ข้อมูลที่แสดงถึง
ระดับความยากจน โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์รายได้จากส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic
Survey)
5.1.1 การวิเคราะห์การกระจายและกระจายตัวเชิงพืนที่
ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Getis-Ord General G ซึ่งเป็นวิธีการทางภูมิสถิติ (Spatial Statistis)
ในการระบุตาแหน่งการกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แสดงให้เห็นว่า จากชุดข้อมูลทั้งหมดเกิดการกระจุก
ของจังหวัดที่มีรายได้สูงอยู่บริเวณกรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบ รวมถึงบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง และ
ลักษณะดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ ในขณะที่การกระจุกตัวของจังหวัดที่มีรายได้
ต่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายบริเวณทั้งในบางจังหวัดของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Getis-Ord General G ใช้พื้นฐานของการคานวณเชิงสถิติในลักษณะสหสัมพันธ์ ดังนั้นจึง
มีผลของของระดับความเชื่อมั่นในรูปแบบของค่า p-value เพื่อแสดงว่าบริเวณที่มีการกระจุกตัวมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับต่ากว่าร้อยละ 103
3

การคานวณ Getis-Ord General G ในงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม GeoDA ซึ่งเป็น open source โดยมีรายละเอียดและโปรแกรมสาหรับการติดตั้งที่
https://spatial.uchicago.edu/software
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รูปที่ 12: การกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพืนที่ของรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
Cluster map (พ.ศ. 2544)

Significance map (p-value) (พ.ศ. 2544)

Cluster map (พ.ศ. 2560)

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

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ

5.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียม
เพื่อเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจจับได้จาก
ดาวเทียมกับระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน4 โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยการใช้วิธีการมาตรฐานทางเศรษฐ
4 ผลการวิเคราะห์ที่แสดงในรูปแบบ

Cluster map และ Significance map ทั้งหมดแสดงในภาคผนวก ก
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มิติ (Econometrics) โดยใช้สมการถดถอย (OLS) และการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial
Regression) โดยใช้ทั้งวิธี การ Spatial Lagged Model (SLM) และ Spatial Error Model (SEM) 5 ซึ่งผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยตัวแปรตามของการวิเคราะห์นี้คือค่าเฉลี่ยรายได้ของครัวเรือนใน
แต่ละจังหวัด และตัวอิสระประกอบด้วยข้อมูลดาวเทียมที่ได้จาก Google Earth Engine ซึ่งประกอบด้ว ย
ดัชนีแสงไฟเวลากลางคืน ดัชนีพืชพรรณ ดัชนีน้าฝน และดัชนีอุณหภูมิพื้นผิว โดยผลการวิเคราะห์จากชุดข้อมูล
ในช่วง ปี พ.ศ. 2559 - 2561 แสดงให้เห็นดัชนีแสงไฟเวลากลางคืนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะทางสถิติอย่าง
สม่าเสมอ และส่งผลในทิศทางบวก ในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ ทีเ่ ป็นค่าดัชนีจากข้อมูลดาวเทียมมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติที่ไม่สม่าเสมอ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าดัชนีแสงไฟกลางคืนสามารถแสดงคุณลักษณะของระดับรายได้ของ
ประชากรในประเทศไทยในเชิงพื้นที่ได้

5เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธก
ี าร

Getis-Ord General G การวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งมือทางภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Regression) ในงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม
GeoDA ซึ่งเป็น open source โดยมีรายละเอียดและโปรแกรมสาหรับการติดตั้งที่ https://spatial.uchicago.edu/software
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ตาราง 4: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ. 2543-2559
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2543

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2544

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2545

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

0.38572*
(0.19686)

0.38198**
(0.18880)

0.37429**
(0.18411)

0.69524***
(0.20329)

0.71014***
(0.187012)

0.66533***
(0.18994)

0.44582**
(0.14965)

0.45029***
(0.14448)

0.43935***
(0.14260)

0.50117***
(0.12341)

0.51945***
(0.12771)

0.51128***
(0.11339)

0.01577
(0.11901)

0.06626
(0.10939)

0.02826
(0.10818)

0.51374***
(0.10149)

0.53578***
(0.10479)

0.51597***
(0.09604)

Ln_NDVI_M

-0.06379
(1.06027)

-0.07591
(1.02185)

-0.20878
(0.98898)

-0.92790
(1.33784)

-1.15285
(1.22626)

-0.98029
(1.24894)

-1.25275
(0.97734)

-1.26195
(0.93953)

-1.30390
(0.93153)

Ln_Rain_M

0.44256
(0.38751)

0.47746
(0.37629)

0.48578
(0.35500)

0.10317
(0.45590)

0.05009
(0.41788)

0.04078
(0.41549)

1.02741***
(0.30266)

1.07568***
(0.29753)

1.03924***
(0.28507)

Ln_LSTD_M

0.24390
(2.90603)

0.37104
(2.82330)

0.15368
(2.72143)

-0.70110
(3.25287)

-0.80787
(2.98953)

-1.08175
(3.01070)

-1.10206
(2.44689)

-0.97599
(2.35636)

-1.10798
(2.33149)

-5.95106
(10.38860)

-6.58992
(10.13540)

-5.92814
(9.72269)

-1.92470
(11.74570)

-1.51298
(10.80140)

-0.20477
(10.84200)

-5.45270
(8.48464)

-6.20013
(8.22797)

-5.49895
(8.07292)

Ln_Pop_D

Ln_NTL

constant

-0.03708
(0.11815)

ρ

-0.08782
(0.14203)

𝞴
R-squared

-0.35810***
(0.12475)

0.512132

0.512858

0.515458

-0.05270
(0.10560)
-0.09624
(0.14205)

0.345518

0.403217

0.348913

-0.03084
(0.14146)
0.656538

0.657878

0.656831

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 5: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ. 2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2547

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2549

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2550

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

Ln_Pop_D

0.46662***
(0.15028)

0.43598***
(0.14468)

0.46908***
(0.15005)

0.46791**
(0.19339)

0.44567**
(0.17917)

0.51451***
(0.19505)

0.11779
(0.20035)

0.13405
(0.18241)

0.25920
(0.19407)

Ln_NTL

0.59063***
(0.12046)

0.54092***
(0.12101)

0.58099***
(0.12206)

0.63083***
(0.20571)

0.44676**
(0.19736)

0.51871**
(0.21732)

0.81430***
(0.19667)

0.61616***
(0.18942)

0.67562***
(0.20906)

Ln_NDVI_M

-0.09991
(0.99804)

-0.33332
(0.95884)

-0.20553
(0.987311)

0.85980
(1.36204)

0.96557
(1.25749)

1.35929
(1.29965)

-0.38891
(1.38252)

-0.30335
(1.26242)

0.49890
(1.29419)

Ln_Rain_M

0.93747**
(0.39055)

0.87941**
(0.37050)

0.85767**
(0.39889)

0.54626
(0.47498)

0.51863
(0.43614)

0.50433
(0.48557)

1.41311***
(0.44651)

1.14679***
(0.41431)

1.21571**
(0.48453)

Ln_LSTD_M

0.34999
(2.39105)

-0.12051
(2.27497)

-0.21133
(2.39330)

0.08990
(3.28744)

0.81532
(3.01880)

0.76379
(3.22570)

2.19533
(3.48389)

2.12298
(3.18233)

3.50641
(3.29994)

constant

-9.43484
(8.95077)

-7.44830
(8.52472)

-7.15565
(8.97860)

-6.36522
(12.32120)

-8.13211
(11.31350)

-8.11983
(12.11840)

-17.97500
(12.50190)

-15.82830
(11.49150)

-21.15070*
(12.08260)

0.13431
(0.10926)

ρ

0.18964
(0.13293)

𝞴
R-squared

0.27410**
(0.11246)

0.583593

0.593751

0.598379

0.29058***
(0.11022)
0.24560*
(0.12919)

0.428995

0.477308

0.459620

0.36049***
(0.11951)
0.432704

0.492391

0.505604

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 6: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ. 2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2552

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2554

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2556

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

0.32068
(0.21675)

0.31460
(0.20798)

0.34062
(0.21101)

0.61156***
(0.22602)

0.60449***
(0.21989)

0.61305***
(0.21650)

0.08516
(0.18142)

0.08013
(0.16787)

0.11713
(0.18198)

0.64637***
(0.22767)

0.60167***
(0.22872)

0.65253***
(0.23343)

0.02262
(0.24547)

0.02020
(0.23680)

0.02200
(0.23462)

0.53733***
(0.10035)

0.42385***
(0.10177)

0.48250***
(0.10384)

Ln_NDVI_M

-0.39552
(1.47934)

-0.32636
(1.42171)

0.09913
(1.41429)

0.19832
(1.41883)

0.17705
(1.36868)

0.19931
(1.35951)

0.22443
(1.34387)

-0.16077
(1.24943)

0.05261
(1.30670)

Ln_Rain_M

1.00542*
(0.53825)

0.93496*
(0.52083)

0.96425*
(0.54130)

1.47676***
(0.49570)

1.46692***
(0.49171)

1.47121***
(0.47397)

0.77184*
(0.42801)

0.53271
(0.39695)

0.54923
(0.44168)

Ln_LSTD_M

0.21656
(3.45562)

0.26338
(3.31621)

1.13472
(3.35955)

-3.04979
(3.66867)

-3.00609
(3.52034)

-3.09932
(3.51394)

0.56514
(3.30625)

-0.25136
(3.06098)

-0.21399
(3.26181)

-9.77213
(12.72380)

-9.35552
(12.27210)

-12.48140
(12.4557)

-1.05849
(13.00030)

-1.12118
(12.50170)

-0.86576
(12.44900)

-6.52862
(11.82900)

-2.60546
(10.95590)

-2.87086
(11.76580)

Ln_Pop_D

Ln_NTL

constant

0.08398
(0.12562)

ρ

0.14815
(0.13530)

𝞴
R-squared

0.01797
(0.12885)

0.381219

0.386282

0.394666

0.23785**
(0.11122)
-0.01173
(0.14111)

0.364185

0.364389

0.364266

0.17287
(0.13433)
0.451342

0.491096

0.465932

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 7: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี พ.ศ.2558
OLS

SLM

SEM

-0.06170
(0.04687)

-0.06092
(0.04331)

-0.05198
(0.04558)

0.20040***
(0.02918)

0.16717***
(0.03030)

0.18613***
(0.02992)

Ln_NDVI_M

-0.07610
(0.32716)

-0.18866
(0.30779)

-0.07642
(0.31301)

Ln_Rain_M

0.18554*
(0.09823)

0.16278*
(0.09093)

0.12357
(0.09969)

Ln_LSTD_M

0.51297
(0.65747)

0.346100
(0.60908)

0.32230
(0.65782)

6.50130***
(2.39014)

5.02790**
(2.38005)

7.45414***
(2.41271)

Ln_Pop_D

Ln_NTL

constant

0.23199**
(0.10795)

ρ

0.20014
(0.13265)

𝞴
R-squared

0.515584

0.551551

0.533753

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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5.2 ผลการวิเคราะห์รายได้จากการส้ารวจภาวการณ์ท้างานของประชากร (Labor Force
Survey)
5.2.1 การวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวในเชิงพืนที่
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของรายได้แรงงาน โดยใช้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยในระดับ
จังหวัดจากการสารวจภาวะแรงงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการวิเคราะห์ใช้ Getis-Ord General G ซึง่
เป็นวิธีการทางภูมิสถิติ (Spatial Statistics) ในการระบุบริเวณที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้
เฉลี่ยสูงและกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่า โดยผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดชลบุรีและระยองเป็นบริเวณกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง ในขณะที่กลุ่มบริเวณจังหวัดที่มีรายได้ต่า มี
การสลับตาแหน่งโดยกระจายตัวไปตามภาคต่าง ๆ ทั้งบางบริเวณในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งผลที่
ได้นี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 5.1.1 ซึ่งแสดงถึงการกระจุกตัวของกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูงใน
บริเวณกรุงเทพ และจังหวัดโดยรอบตลอดช่วงเวลาของการวิเคราะห์
5.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียม
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งรายได้ เ ฉลี่ ยจากการส ารวจภาวะแรงงานกั บ ดั ช นีข องข้ อมูล
ดาวเที ย ม สามารถใช้ ทั้ ง วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ (Econometrics) โดยทั่ ว ไปและวิ ธี ก ารทางภู มิ เ ศรษฐมิ ติ
(Spatial Econometrics) โดยตัวแปรตามคือค่าเฉลี่ยรายได้แรงงานในแต่ละจังหวัด และตัวแปรอิสระคือค่า
ดัชนีของข้อมูลดาวเทียม โดยของทุกวิธีการทดสอบได้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะทางสถิติอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ มีนัยยะสาคัญทางสถิติเป็นบางปี
เท่านั้น ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้นี้ สอดคล้องกับผลที่ได้จากหัวข้อที่ 5.1.2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีแสงไฟในเวลา
กลางคืนเป็นเครื่องชี้บ่งที่สาคัญที่สามารถแสดงถึงตาแหน่งของบริเวณที่มีแรงงานระดับรายได้สูงกระจุกตัว
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รูปที่ 13: การกระจุกตัวของข้อมูลเชิงพืนที่ของรายได้เฉลี่ยของแรงงาน
Cluster map (พ .ศ.2544)

Significance map (p-value) (พ.ศ. 2544)

Cluster map (พ .ศ.2560)

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

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 8: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ. 2543-2559
รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2543

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2544

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2545

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

Ln_Pop_D

609.233**
(269.953)

660.255***
(252.555)

671.849***
(235.286)

162.634
(264.956)

163.336
(252.386)

137.159
(242.956)

314.836
(247.595)

327.771
(235.310)

298.112
(231.382)

Ln_NTL

368.947**
(169.467)

472.184***
(166.895)

376.783***
(141.212)

654.070**
(154.745)

714.905***
(155.985)

670.447***
(136.269)

635.048***
(167.604)

706.948***
(166.788)

640.409***
(153.333)

Ln_NDVI_M

3222.270**
(1463.480)

3620.410***
(1387.740)

3104.060**
(1271.980)

-1688.110
(1740.100)

-1563.010
(1661.160)

-1756.520
(1593.440)

-795.037
(1618.140)

-800.312
(1538.740)

-959.361
(1514.260)

Ln_Rain_M

556.405
(531.135)

647.107
(501.587)

458.380
(439.750)

708.048
(592.756)

763.810
(565.223)

749.168
(523.821)

467.852
(499.825)

525.838
(474.341)

499.501
(450.865)

Ln_LSTD_M

4996.620
(4028.140)

5445.080
(3805.170)

3627.270
(3538.020)

2000.280
(4244.890)

2766.360
(4078.530)

2232.430
(3840.450)

249.179
(4088.570)

579.156
(3887.840)

184.079
(3822.640)

-16159.800
(14357.000)

-17153.300
(13509.800)

-11382.300
(12584.300)

-7622.920
(15312.900)

-9855.790
(14641.900)

-8573.420
(13796.900)

-734.763
(14144.000)

-1522.810
(13423.700)

-713.110
(13165.600)

constant

-0.220166*
(0.123226)

ρ

-0.252294*
(0.139616)

𝞴
R-squared

-0.120718
(0.121755)

0.408058

0.436975

0.438886

-0.147470
(0.121778)
-0.144818
(0.141843)

0.406060

0.414226

0.415519

-0.097682
(0.142024)
0.413081

0.425752

0.417857

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 9: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2546

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2547

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2548

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

244.377
(247.826)

261.469
(235.593)

239.398
(230.064)

422.588*
(244.266)

470.278**
(231.600)

435.071**
(217.864)

206.583
(238.860)

218.621
(226.877)

200.629
(222.020)

Ln_NTL

610.864***
(161.121

676.574 ***
(160.743)

613.118***
(146.548)

659.287***
(195.268)

733.439***
(189.780)

657.509***
(172.558)

1394.360***
(264.299)

1523.190***
(270.890)

1395.180***
(241.231)

Ln_NDVI_M

-486.743
(1694.970)

-420.593
(1613.790)

-600.877
(1591.310)

120.845
(1616.710)

363.258
(1535.450)

81.033
(1460.250)

-465.618
(1483.360)

-437.285
(1411.050)

-627.059
(1387.730)

Ln_Rain_M

844.159*
(491.603)

921.492
(468.896)

859.823*
(440.683)

621.608
(633.957)

661.972
(600.387

730.008
(557.655)

595.482
(500.881)

648.887
(475.634)

641.608
(455.673)

Ln_LSTD_M

3752.350
(3910.170)

4348.910
(3742.410)

3679.790
(3633.450)

3497.310
(3891.580)

4462.130
(3693.620)

3936.600
(3476.520)

3274.070
(3918.660)

3685.960
(3732.800)

3075.800
(3657.570)

-14043.700
(13548.300)

-15811.400
(12920.300)

-13930.500
(12528.400)

-12214.800
(14567.300)

-14845.500
(13764.900)

-14385.100
(12979.800)

-12416.200
(3918.660)

-13595.300
(13424.600)

-12079.000
(13140.000)

Ln_Pop_D

constant

-0.145154
(0.122758)

ρ

-0.107475
(0.142758)

𝞴
R-squared

-0.17727
(0.123172)

0.409766

0.421702

0.415397

-0.132357
(0.113167)
-0.174835
(0.141478)

0.408878

0.426590

0.423268

-0.095590
(0.142736)
0.541230

0.550872

0.544999

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ

39

ตาราง 10: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2549

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2550

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2551

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

195.867
(247.065)

200.185
(236.645)

190.713
(231.275)

260.178
(277.153)

282.956
(259.429)

211.115
(241.067)

222.091
(318.587)

241.253
(303.007)

201.848
(292.408)

1127.100***
(261.616)

1170.990***
(266.018)

1135.190***
(242.188)

1095.560***
(271.011)

1286.970***
(263.943)

1128.520***
(225.162)

1454.540***
(324.194)

1599.810***
(321.361)

1478.510***
(291.101)

Ln_NDVI_M

-623.473
(1730.940)

-613.657
(1659.630)

-711.349
(1643.800)

-1787.190
(1904.900)

-1793.690
(1780.390)

-2305.940
(1711.740)

-493.322
(1840.880)

-275.787
(1756.480)

-577.474
(1678.220)

Ln_Rain_M

380.256
(610.480)

367.101
(587.360)

391.210
(570.401)

629.501
(615.850)

682.464
(574.983)

662.777
(511.046)

758.272
(650.585)

777.040
(617.588)

752.118
(579.530)

Ln_LSTD_M

1489.310
(4198.380)

1526.120
(4021.370)

1395.170
(3965.560)

-686.100
(4816.000)

-196.780
(4496.870)

-1437.930
(4293.900)

1500.930
(5015.360)

2262.000
(4770.720)

1610.890
(4559.800)

-3904.500
(15769.000)

-3694.590
(15118.600)

-3693.700
(14881.800)

1129.960
(17279.400)

325.654
(16123.200)

3341.610
(15240.600)

-6398.320
(17678.600)

-8221.370
(16779.100)

-6747.430
(16031.000)

Ln_Pop_D

Ln_NTL

constant

-0.053524
(0.120834)

ρ

-0.065130
(0.141872)

𝞴
R-squared

-0.238836**
(0.119424)

0.454973

0.456689

0.457028

-0.149534
(0.119707)
-0.249163*
(0.139718)

0.438571

0.468740

0.465998

-0.151423
(0.142581)
0.446537

0.458861

0.457142

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 11: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2552

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2553

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2554

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

126.889
(349.284)

132.481
(328.170)

129.160
(333.577)

137.670
(336.297)

134.274
(316.935)

119.890
(310.220)

147.576
(437.302)

171.715
(400.753)

44.813
(354.230)

1260.950***
(392.100)

1385.710***
(379.791)

1263.090***
(376.192)

1215.290***
(343.535)

1424.720***
(339.334)

1254.280***
(305.791)

1350.890***
(473.956)

1773.000***
(444.398)

1561.060***
(362.471)

Ln_NDVI_M

-4009.050
(2424.910)

-3740.100
(2310.530)

-3966.440*
(2311.750)

174.072
(2238.770)

119.111
(2109.870)

82.392
(2080.210)

-2192.030
(2742.120)

-2104.430
(2509.590)

-2309.950
(2265.550)

Ln_Rain_M

967.209
(884.295)

1199.380
(852.6170)

970.442
(845.967)

1371.420*
(723.673)

1362.610**
(684.675)

1169.370*
(656.877)

203.101
(957.507)

-16.923
(881.654)

64.579
(744.857)

Ln_LSTD_M

984.156
(5528.700)

3663.680
(5707.900)

1055.410
(5275.680)

8981.720
(5549.350)

9266.660*
(5246.400)

8230.120
(5111.870)

-2882.700
(7082.150)

-2977.380
(6488.300)

-3354.700
(5784.150)

-7031.830
(20532.000)

-16425.600
(20991.700)

-7283.850
(19599.200)

-33351.800*
(19589.700)

-33165.100*
(18487.000)

-29732.100*
(17958.400)

12182.400
(25096.800)

15635.900
(23085.800)

14403.600
(20344.900)

Ln_Pop_D

Ln_NTL

constant

-0.149815
(0.115023)

ρ

0.013416
(0.148429)

𝞴
R-squared

-0.195216
(0.123603)

0.462282

0.477931

0.462360

-0.335640***
(0.123684)
-0.133132
(0.142705)

0.391136

0.412937

0.399334

-0.437596***
(0.129516)
0.281758

0.346091

0.383407

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 12: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2555

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2556

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2557

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

231.098
(352.839)

243.820
(337.948)

210.754
(331.778)

372.471
(348.785)

368.127
(332.576)

317.691
(319.080)

-15.255
(361.367)

-49.285
(345.643)

-254.545
(296.954)

1758.440***
(371.367)

1875.940***
(379.573)

1778.610***
(341.280)

901.244***
(192.902)

988.246***
(194.417)

924.728***
(173.187)

1028.660***
(201.876)

1114.460***
(209.254)

1173.480***
(150.868)

-7738.720***
(2227.510)

-7833.010***
(2129.910)

-7946.700***
(2099.990)

-3142.740
(2583.370)

-3373.290
(2461.540)

-3575.060
(2413.890)

-1370.570
(2395.620)

-1330.330
(2303.700)

-2447.130
(1992.290)

Ln_Rain_M

1364.550*
(791.463)

1385.060*
(756.615)

1377.630*
(739.012)

405.430
(822.786)

401.414
(784.440)

434.053
(742.140)

173.758
(754.190)

197.478
(726.902)

582.043
(584.728)

Ln_LSTD_M

-7279.720
(5287.600)

-7239.480
(5065.130)

-7656.760
(4921.390)

-1141.390
(6355.750)

-1278.560
(6064.410)

-1963.230
(5895.20)

7588.120
(5885.260)

8703.760
(5694.550)

8982.650*
(4790.090)

16808.400
(19236.700)

16991.900
(18394.100)

17933.500
(17887.900)

8620.130
(22739.400)

10306.000
(21660.000)

11248.600
(20991.100)

-16006.700
(20726.900)

-18763.900
(19849.200)

-22463.300
(16663.900)

Ln_Pop_D

Ln_NTL

Ln_NDVI_M

constant

-0.087642
(0.114815)

ρ

-0.075116
(0.142644)

𝞴
R-squared

-0.123533
(0.114170)

0.567898

0.571821

0.570053

-0.085670
(0.115884)
-0.116901
(0.142803)

0.504295

0.512256

0.509659

-0.352852***
(0.136660)
0.498457

0.502383

0.548098

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 13: ผลการทดสอบด้วยภูมิเศรษฐมิติระหว่างรายได้เฉลี่ยแรงงานในแต่ละจังหวัดกับดัชนีข้อมูลดาวเทียม ปี พ.ศ.2543-2559 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2558

รายได้เฉลี่ยแรงงาน ปี พ.ศ.2559

OLS

SLM

SEM

OLS

SLM

SEM

346.297
(357.054)

356.579
(342.999)

252.386
(334.656)

-48.946
(335.112)

18.835
(317.637)

84.252
(329.066)

Ln_NTL

834.325***
(222.322)

804.125***
(225.591)

893.953***
(203.921)

963.299***
(186.696)

837.526***
(193.254)

909.645***
(192.180)

Ln_NDVI_M

-1145.870
(2492.270)

-1166.290
(2402.280)

-1473.590
(2358.630)

-2228.140
(2281.230)

-1969.840
(2162.330)

-1744.860
(2216.790)

Ln_Rain_M

-1498.640**
(748.319)

-1471.940**
(742.940)

-1365.250**
(690.542)

-481.182
(833.419)

-374.888
(798.641)

-582.098
(825.333)

Ln_LSTD_M

-1016.900
(5008.490)

-1254.340
(4815.780)

-404.842
(4641.280)

2517.570
(5149.580)

1912.120
(4889.480)

2157.230
(5072.390)

21073.600
(18207.600)

21313.700
(17536.700)

18475.400
(16804.000)

4765.400
(19043.400)

4292.240
(18077.600)

6236.590
(18830.500)

Ln_Pop_D

constant

0.031829
(0.117713)

ρ

-0.102252
(0.142789)

𝞴
R-squared

0.151157
(0.110364)

0.494641

0.495177

0.498533

0.125963
(0.136860)
0.511935

0.524488

0.517239

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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5.3. ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเป้า (Thai
People Map and Analytics Platform (TPMAP))
5.3.1 การวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวในเชิงพืนที่
ข้อมูลความยากจนในระดับ ตาบลจากฐานข้อมูล TPMAP ได้ถูกนามาวิเคราะห์โ ดยใช้ Getis-Ord
General G ซึ่งผลลัพธ์ได้แสดงให้เห็นรายละเอียดของการกระจุกตัวของพื้นที่ที่มีระดับความยากจนสูง และ
บริเวณที่มีระดับความยากจนต่า ทั้งนี้ ฐานข้อมูล TPMAP ไม่ได้รวมถึงข้อมูลในบริเวณ กรุงเทพฯ ทาให้การ
แสดงผลจึงไม่ได้พื้นที่บริเวณดังกล่าว แต่จะเห็นได้ว่าบริเวณปริมณฑลและจังหวัดชลบุรี ระยอง ยังเป็นบริเวณ
ที่มีระดับความยากจนต่า โดยมีบริเวณของจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความ
ยากจนสูง
5.3.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ Machine Learning
ในงานวิจัยนี้ได้ทดสอบการใช้วิธีการ Machine Learning ในการพยากรณ์ระดับความยากจน โดยใช้
ชุดดัชนีข้อมูลดาวเทียมที่ได้จาก Google Earth Engine และข้อมูล OpenStreetMap เป็นปัจจัยที่อธิบาย
ระดับ ความยากจน ซึ่งผลจากการใช้วิธีการ Machine Learning ทั้ง 4 วิธี พบว่าวิธี Random Forest ให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากเปรียบเทียบด้วยค่าของ Root Mean Square Error (RMSE) โดยรูปที่ 15 ได้แสดงการ
เปรียบเทียบค่าของ RMSE ซึ่งเป็นผลจากการคานวณชุดข้อมูล ทั้ง 3 ปี และรูปที่ 16 - 18 ได้แสดงถึงการ
เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการพยากรณ์และค่าจริงของระดับความยากจนรายตาบล ซึ่งการพยากรณ์ด้วยวิธี
Random Forest ให้ผลดีที่สุดอย่างได้เนื่องจากจุดข้อมูลใน scatter plot กระจุกตัวไปตามแนวเส้น 45 องศา
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รูปที่ 14: การกระจุกตัวเชิงพืนที่ของความยากจนจากฐานข้อมูล TPMAP
Cluster map (พ.ศ. 2560)

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

Cluster map (พ.ศ. 2562)

Significance map (p-value) (พ.ศ. 2562)

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย
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รูปที่ 15: เปรียบเทียบค่าของ Root Mean Square Error (RMSE) จากผลการพยากรณ์ข้อมูล TPMAP
ด้วย วิธีการทาง 4 Machine Learning
Comparison of RMSE: TPMAP Poverty Prediction
0.12
0.1
0.08
0.06
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0.02
0
GLS Regression
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2017
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ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย

ทั้ ง นี้ น อกจากพยากรณ์ แ ล้ ว Random Forest ยั ง สามารถขยายวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ย Variable
Importance (VIMP) ซึ่งแสดงลาดับของปัจจัยที่ส่งผลของระดับความยากจน ซึ่งผลการจัดลาดับของปัจจัยที่
สาคัญเป็นไปดังแสดงในรูปที่ 19-21 ซึง่ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความยากจน ที่ได้รับการ
จัดลาดับในระดับสูง ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้
 Nighttime Light (NTL) Density
 Population Density
 Building Density
 Land Surface Temperature
 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
ซึ่งผลการเรียงลาดับปัจจัยที่มีความยากจนได้แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เป็นเขตเมือง และ
ความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพันธ์กับระดับความยากจน โดยหากเป็นเขตเมืองและมีความหนาแน่น
ของประชากรสูงจะมีระดับความยากจนต่า
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รูปที่ 16: Scatter Plot เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจริง
ข้อมูล TPMAP ปี พ.ศ. 2560

รูปที่ 17: Scatter Plot เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจริง
ข้อมูล TPMAP ปี พ.ศ. 2561

รูปที่ 18: Scatter Plot เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจริง
ข้อมูล TPMAP ปี พ.ศ. 2562

รูปที่ 19: ผลของ Variable Importance (VIMP) ข้อมูล TPMAP
ปี พ.ศ. 2560

รูปที่ 20: ผลของ Variable Importance (VIMP) ข้อมูล TPMAP
ปี พ.ศ. 2561

รูปที่ 21: ผลของ Variable Importance (VIMP) ข้อมูล TPMAP
ปี พ.ศ. 2562

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย
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5.4 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยซึ่งจัดท้าโดยส้านักงานสถิติแห่งชาติ
5.4.1 การวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวในเชิงพืนที่
ผลการวิเคราะห์ การกระจุ กและกระจายตัวเชิงพื้นที่โ ดยใช้ Getis-Ord General G ได้แสดงให้เห็ นว่า
สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน มีจานวนน้อยในบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล และบริเวณเขตอีสเทิร์น
ซีบอร์ดในจังหวัดชลบุรีและระยอง แต่อย่างไรก็ดี การกระจุกตัวของสัดส่วนประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน
ในระดับสูงมีการกระจายตัวในบางบริเวณของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับข้อสรุปที่
ได้จากผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 5.1.1, 5.2.1 และ 5.3.1 ซึ่งแสดงถึงปัญหาระดับรายได้และความยากจนที่กระจาย
ตัวในหลายบริเวณของประเทศ ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

รูปที่ 22: การกระจุกตัวเชิงพืนที่ของความยากจนจากชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทย
Cluster map (พ.ศ. 2557)

Significance map (p-value) (พ.ศ. 2557)
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Cluster map (พ.ศ. 2559)

Significance map (p-value) (พ.ศ. 2559)

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย

5.4.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ Machine Learning
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วในหั ว ข้ อ ที่ 3.3.5 เนื่ อ งจากชุ ด ข้ อ มู ล แผนที่ ค วามยากจนของประเทศไทยซึ่ ง จัด ทาโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติครอบคลุมช่วงเวลาปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ข้อมูลดาวเทียมที่
พัฒนาโดยหลายองค์กรมีการแพร่สู่สาธารณะ ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วย Machine Learning สาหรับชุดข้อมูลนี้จึง
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ดาวเที ย ม ได้ แ ก่ ชุ ด ข้ อ มู ล ของ Global Human Settlement Layer (GHSL), United States
Geological Survey (USGS) - Global Land Cover และ European Space Agency Land Cover (ESA-LC)
ซึ่งจะช่วยทาให้ปัจจัยที่หลากหลายมากขึ้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของความยากจนในประเทศไทย
จากการใช้วิธี Machine Learning ทั้งหมด 4 ประเภท ผลการเปรียบเทียบค่า RMSE ดังแสดงในรูปที่ 23
และการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการพยากรณ์และข้อมูลจริง ดังแสดงในรูปที่ 24 –25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิธีการ
Random Forest ให้ผลดีที่สุด โดยค่าระดับความแม่นยาอยู่ที่ร้อยละ 81.46 และ 81.39 ในปี พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2560 ตามลาดับ
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รูปที่ 23: เปรียบเทียบค่าของ Root Mean Square Error (RMSE) จากผลการพยากรณ์ชุดข้อมูลแผนที่
ความยากจนของประเทศไทยด้วย วิธีการทาง 4 Machine Learning
Comparison of RMSE: NSO Poverty Headcount Prediction
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ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย

รูปที่ 24: Scatter Plot เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจริงของชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของ
ประเทศไทยปี พ.ศ.2558

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย
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รูปที่ 25: Scatter Plot เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจริงของชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของ
ประเทศไทยปี พ.ศ.2560

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย

ทั้งนี้นอกจากจะให้ผลการพยากรณ์ที่มีระดับความแม่นยาสูงแล้ว วิธีการ Random Forest ยังสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ Variable Importance (VIMP) ซึ่งเป็นการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ระดับความยากจน โดยความผลของการจัดลาดังแสดงในรูปที่ 26 และ 27
ผลจากการจั ดล าดับ ด้ว ยวิธีก าร Variable Importance (VIMP) ได้แสดงให้ เห็ นว่า ตัว แปรต่อ ไปนี้ มี
ความสัมพันธ์สูงต่อชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยดังต่อไปนี้
 Population Density
 Rainfall
 Global Urban Footprint (GUF)
 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
 ESALC10 (ESA Land Cover, pixel count of Cropland, rainfed)
 Road Density
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รูปที่ 26: ผลของ Variable Importance (VIMP) ชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยปี พ.ศ.
2558

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย

รูปที่ 27: ผลของ Variable Importance (VIMP) ชุดข้อมูลแผนที่ความยากจนของประเทศไทยปี พ.ศ.
2560

ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัย
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ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะห์ด้วย VIMP ได้แสดงให้เห็นว่า ค่าดัชนีที่แสดงถึงลักษณะความเป็นเมืองหรือความ
หนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยลาดับต้นในการพยากรณ์ระดับความยากจน
5.5 อภิปรายผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการขยายตัวของเมืองเป็นประเด็นวิจัยที่มีผู้ให้ความสนใจ
มานับหลายร้อยปี โดยงานวิจัยของ Batty (2006), Batty (2008) และ Bettencourt (2013) แสดงให้เห็นว่าเมือง
ในประเทศต่าง ๆ มีขนาดไม่เท่ากันและมีการจัดเรียงลาดับตามลักษณะของ Power-law distribution มาหลาย
ร้อยปี (หรือการที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เพียงไม่กี่เมืองในแต่ละประเทศ) ซึ่งผลเชิงประจักษ์นี้ กระตุ้นให้
นักเศรษฐศาสตร์พยายามพัฒนาทฤษฎีและศึกษาพฤติกรรมที่ทาให้เกิดลักษณะดังกล่าว โดยทฤษฎีที่สาคัญที่ได้
พัฒนาขึ้นเป็นผลงานของ Fujita และคณะ (1999) และ Fujita & Thisse (2002) ซึ่งเสนอประเด็นสาคัญของ City
Agglomeration ที่เป็นคุณลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ของเมือง ซึ่งถ้าเมืองมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น จะยิ่งทา
ให้เกิดแรงดึงดูดให้ประชากร รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจย้ายเข้ามากระจุกตัวหนาแน่นมากขึ้น โดยทั้งนี้ลักษณะ
พื้นฐานที่ทาให้เกิดรูปแบบดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale)
หากย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองใหญ่มากขึ้น โดยแต่ละเมืองสามารถสร้างค่าของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing
Returns to Scale) ไม่เท่ากัน และในกรณีทั่วไปเมืองที่มีขนาดใหญ่สามารถสร้างค่าของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น
(Increasing Returns to Scale) ได้ ม ากกว่ า เมื อ งขนาดเล็ ก ดั ง นั้ น ขนาดของเมื อ งและความหนาแน่ น ของ
ประชากรจึงแตกต่างกัน และมีลักษณะของการกระจายตัวแบบ Power-law distribution ทั้งนี้คุณลักษณะการ
สร้างค่าของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) ของเมืองก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับการสร้างข้อ
ได้เปรียบของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) ของแต่ละผู้ผลิตเช่นกัน ซึ่งในกรณีทั่วไป
ผู้ผลิตขนาดใหญ่จะได้เปรียบผู้ผลิตที่มีขนาดเล็กกว่าในด้านของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to
Scale)
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสามะโนอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับทดสอบการ
เกิดขึ้นของ City Agglomeration โดยบทความของ Tanaka & Hashigushi (2015), Thang และคณะ (2016)
และ Mariotti และคณะ (2015) ได้ใช้วิธีการภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) ในการทดสอบและพบว่าเกิด
City Agglomeration และท าให้ เ กิ ด Spatial spillover ระหว่ า งภาคการผลิ ต ในหลายบริเ วณในหลากหลาย
ประเทศ ทั้งนี้ ในกรณี ข องประเทศไทย งานวิจัยของ Puttanapong (2018) ได้ประยุกต์วิ ธี การภู มิเ ศรษฐมิ ติ
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(Spatial Econometrics) กับข้อมูลสามะโนอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) และแสดงให้
เห็นว่าเกิดลักษณะของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) และเกิด Spatial spillover ของ
ภาคการผลิตไทยเช่นเดียวกัน และบริษัทจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่น
อุตสาหกรรรมสูง โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ และจังหวั ดใกล้เคียง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ตรงกับทฤษฎีของ City
Agglomeration และผลลัพธ์ทาให้ยิ่งเกิดความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นในบริเวณดังกล่าว
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลอื่น ๆ จะเห็นลักษณะของความแตกต่างในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
จั งหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย รู ป ที่ 28 ได้แสดงให้ เห็ น ว่า มูล ค่ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมรายจั งหวัด (Gross
Provincial Production (GPP)) มีความสัมพันธ์กับจานวนประเภทอาชีพในจังหวัดนั้น ๆ ถ้าจังหวัดใดประเภท
อาชีพที่มีความหลากหลายมากจะมีความสัมพันธ์กับค่าของ GPP ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีความ
หลากของอาชีพมากที่สุดและสอดคล้องกับค่า GPP ที่สูงที่สุด ในขณะที่จังหวัดโดยรอบกรุงเทพฯ มีค่าที่รองลงมา
ทั้งความหลากหลายของอาชีพและ GPP ในขณะที่จังหวัดสกลนครและบึงกาฬมีความหลากหลายของอาชีพใน
ระดับต่าและส่งผลทาให้มีค่าของ GPP ต่ามากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้นาเสนอใน Fujita
และคณะ (1999) และ Fujita & Thisse (2002) ได้แสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของเกิดขึ้นร่วมกันระหว่าง
City Agglomeration และความหลากหลายทางอาชีพ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมในเมือง ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวยิ่งดึงดูดให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หนาแน่นมากยิ่งขึ้นในบริเวณดังกล่าว ซึ่งในกรณีของประเทศไทย
ยังมีปัญหาของเมืองอื่นๆ ในประเทศที่สามารถสร้าง City Agglomeration และความหลากหลายทางอาชีพได้เท่า
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นผลทาให้เกิดการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการสร้าง
รายได้ระดับสูงให้กับแรงงานเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รูปที่ 28: มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Production (GPP)) และความ
หลากหลายทางอาชีพในแต่ละจังหวัด
Variety of Occupations and GPP (2016)
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ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ

โดยผลที่ได้นี้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่นาเสนอในหัวข้อที่ 4.1 – 4.4 และปัญหาของการกระจุกตัว
ที่คงอยู่หลายทศวรรษ ดังแสดงในรูปที่ 29 และ 30 ซึ่งแสดงการกระจายตัวของความหลากหลายของประเภท
อาชีพและประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ และเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2521 และ 2560 ซึ่งจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าความชันของผลการประมาณเส้นตรงของการกระจายในรูปแบบ logarithm
ความเหลื่อมล้าของศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลา
ประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมา
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รูปที่ 29: จ้านวนประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัดในปี พ.ศ. 2521 จ้านวนประเภท
อุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด
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ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
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รูปที่ 30: จ้านวนประเภทอุตสาหกรรมและประเภทอาชีพในแต่ละจังหวัดในปี พ.ศ.2560
จานวนประเภทอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด
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ที่มา: การคานวณโดยผูว้ ิจัยโดยใช้ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ

จากลักษณะของความเหลื่อมล้าของศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑลกับจังหวัดอื่น
ๆ ในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาจาเป็นจะต้องลดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากข้อได้เปรียบของผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น
(Increasing Returns to Scale) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นผลมาจากหลากปัจจัย ทั้งความหนาแน่นต่อ
พื้นที่ของโครงสร้างพื้นฐาน จานวนแรงงาน จานวนผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ
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ของเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอีกทางเลือกในการลดข้อได้เปรียบดังกล่าวของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในกรณีของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ ผลิตที่อยู่ในเมืองใหญ่กับเมืองเล็ ก จะมี
ช่ อ งว่ า งที่ ล ดลงเป็ น อย่ า งมาก เพราะมี โ อกาสที่ จ ะสามารถเข้ า ถึ ง ตลาดได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การท าให้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากการให้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการทาธุรกิจ เช่น
การผลิต การตลาด การส่งมอบสินค้า การชาระเงิน ฯลฯ จะทาให้ความเหลื่อมล้าของโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่าง
จั งหวัดในประเทศไทยลดลง ดังจะเห็ น ได้จากการวิเ คราะห์ ข อง Sathirathai and Nakavachara (2019) ซึ่ง
นาเสนอถึงผลกระทบเชิงบวกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ให้ได้มีโอกาสขยายตลาดและสร้า งยอดขายจากการขายให้กับ
ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งกรณีดังกล่าวแสดงถึงโอกาสหนึ่งที่จะขยายผลเพื่อนาไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้าที่เกิดจากขนาดของเมืองที่สร้างข้อแตกต่างของโอกาสทางเศรษฐกิจ

6. ข้อสรุป
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าเสนอแนวทางในการน าข้ อ มู ล ดาวเที ย มจาก Google Earth Engine (รวมถึ ง ข้ อ มู ล
ดาวเทียมจากองค์กรอื่นๆ) และข้อมูลภูมิสารสนเทศจาก OpenStreetMap มาร่วมประยุกต์ใช้กับวิธีการทางภูมิ
สถิติ (Spatial Statistics) ภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics) รวมถึง Machine Learning ในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่กับระดับรายได้และระดับความยากจน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังเสนอแนะให้
เห็นถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น open source ในการวิเคราะห์ทั้งหมด ซึ่งทาให้ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาข้อมูลและโปรแกรมสาหรับการคานวณ ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะห์ได้แ สดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของ
ระดับรายได้สูงและระดับความยากจนต่าในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ผลจากวิธีการภูมิเศรษฐมิติ
(Spatial Econometrics) รวมถึง Machine Learning ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์
ระดับความยากจนโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ Machine
Learning ซึ่งมีความแม่นยาในระดับสูง จากผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงการกระจุกตัวเป็นอย่างมากในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล มีความสอดคล้ องกับ ทฤษฎีที่ชี้ให้ เห็ นว่าเมืองใหญ่จะมีข้อได้เปรียบจากผลได้ต่อขนาดเพิ่ ม ขึ้ น
(Increasing Returns to Scale) ที่สูงกว่าเมืองขนาดเล็ก ซึ่งยิ่งส่งผลทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากร
ย้ายเข้าไปยังเมืองใหญ่เพื่อใช้ข้อได้เปรียบดังกล่าว ดังนั้นการลดความเหลื่อมล้าจึงควรส่งเสริมให้เกิดความเท่า
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