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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) โดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม 
ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำในประเทศไทยขึ้น เพ่ือน ำเสนอ
สถำนกำรณ์ และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในด้ำนควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำของประเทศไทย รวมทั้งกำร
วิเครำะห์ลักษณะของปัญหำ และนโยบำยและโครงกำรส ำคัญของภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำ ดังกล่ำว  

 
รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำในประเทศไทย ปี 2562 ฉบับนี้ 
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เพ่ือวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ให้มีมุมมองที่ชัดเจนมำกข้ึน ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ควำมสนใจ ทั้งนี้
รำยงำนฉบับนี้น ำข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำใช้ในกำรวิเครำะห์ โดยเฉพำะข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และ
กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง ซึ่ง ส ำนักงำนฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้  

 
ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำใน

ประเทศไทย ปี 2562 ฉบับนี้ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของส ำนักงำนฯ (http://www.nesdc.go.th) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และประชำชนที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งเป็น
กำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำในประเทศไทยสู่สำธำรณชนต่อไป 
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บทสรปุผู้บริหำร 

 
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนในปี 2562 ปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนคนจนลดลงจำกร้อยละ 

9.85 ในปี 2561 มำอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ในปี 2562 หรือมีคนจนจ ำนวน 4.3 ล้ำนคน ลดลงจำก 6.7 ล้ำนคน
ในปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นผลจำกกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และกำรขยำยมำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของ
ภำครัฐ อำทิ โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำม
แนวทำงประชำรัฐ ส่งผลให้คนจนมีรำยได้เพ่ิมขึ้นในอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย สะท้อนถึงผลประโยชน์ต่ำง ๆ ที่
เกิดข้ึนในรอบปี ตกกับคนยำกจนมำกขึ้น เมื่อพิจำรณำเป็นระดับครัวเรือน ปี 2562 มีครัวเรือนยำกจนทั้งสิ้น 
1.31 ล้ำนครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 ของครัวเรือนทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.85 ล้ำน
ครัวเรือน หรือร้อยละ 7.64 ในปี 2561 

 
เส้นควำมยำกจน สัดส่วนคนจน และจ ำนวนคนจน ปี 2531 – 2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
สัดส่วนควำมยำกจนลดลงเกือบทุกจังหวัด เมื่อพิจำรณำควำมยำกจนในระดับจังหวัด พบว่ำ ในปี 

2562 ปัญหำควำมยำกจนลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น 9 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนยำกจนเพ่ิมขึ้น ซึ่งล้วนเป็น
จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนอยู่ในระดับต่ ำ ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด 10 อันดับ พบว่ำสัดส่วนคนจน
ปรับลดลงมำก เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้ต่อหัวของประชำกร (GDP per capita) กับสัดส่วน
คนจน พบว่ำ จังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ เป็นจังหวัดที่มีควำมยำกจนสูง โดยควำมสัมพันธ์ของรำยได้กับสัดส่วน
คนจนมีแนวโน้มลดลง กล่ำวคือ สัดส่วนคนจนจะลดลงมำกเมื่อรำยได้เพ่ิมขึ้นในช่วงแรก และจะน้อยลงเมื่อ
รำยได้เพ่ิมข้ึนไปในระดับหนึ่ง ดังนั้น หำกยกระดับเศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ ก็จะช่วยแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนให้กับจังหวัดนั้นได้เป็นอย่ำงมำก 

 
เมื่อพิจำรณำลักษณะทำงประชำกรและทำงเศรษฐกิจของคนจน พบว่ำ คนจนมีอัตรำกำรพึ่งพิง 

(จ ำนวนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี และผู้สูงอำยุ ต่อวัยแรงงำน) สูงกว่ำครัวเรือนไม่ยำกจนอย่ำงชัดเจน  
กล่ำวคือ ปี 2562 วัยแรงงำน 1 คนในครัวเรือนยำกจน ต้องรับผิดชอบในกำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ 1 คน
เท่ำกัน ขณะที่ในครัวเรือนไม่จน วัยแรงงำน 2 คน ดูแลผู้สูงอำยุและเด็ก 1 คน โดยเมื่อจ ำแนกประชำกรตำม
ช่วงวัย พบว่ำ เด็กและเยำวชนมีปัญหำควำมยำกจน มำกกว่ำกลุ่มผู้สูงอำยุและวัยแรงงำน  เนื่องจำกวัยเด็ก
ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจได้ นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ ครัวเรือนขนำดใหญ่ ครัวเรือนแหว่งกลำง 
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(ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กับเด็ก) ไม่มีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจ ประกอบอำชีพเกี่ยวกับด้ำนกำรเกษตร และมี
กำรศึกษำต่ ำ ประสบปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด 

 
คนจนเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐได้เพิ่มมำกขึ้น  โดยสำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล

ครอบคลุมร้อยละ 96.89 โดยใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) มำกที่สุด ที่ร้อยละ 93.92  
ในปี 2562 รองลงมำคือบัตรประกันสังคม ร้อยละ 2.08 และสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ ที่ร้อยละ 0.89 เช่นเดียวกับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่ครอบคลุมคนยำกจนเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 22.80 
ในปี 2561 เป็นร้อยละ 46.05 ในปี 2562 ด้ำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและเบี้ยยังชีพคนพิกำร พบว่ำ ในปี 2562 
สำมำรถครอบคลุมผู้สูงอำยุที่ยำกจน และผู้พิกำรยำกจนได้ถึงร้อยละ 87.46 ของผู้สูงอำยุที่ยำกจนทั้งหมด และ
ร้อยละ 73.12 ของผู้พิกำรยำกจนทั้งหมด ตำมล ำดับ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561  

 
ควำมยำกจนในมิติอื่นที่ไม่ใช่รำยได้ หรือควำมยำกจนหลำยมิติในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง โดยค่ำ

ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของปี 2562 มีค่ำเท่ำกับ 0.051 มีสัดส่วนของคนจนหลำยมิติ คิดเป็นร้อยละ 13.4 
ของประชำกรทั้งหมด (จ ำนวนคนยำกจนหลำยมิติ ประมำณ 9.3 ล้ำนคน) โดยคนจนมีค่ำควำมขัดสนเฉลี่ยที่
ร้อยละ 38.0 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยมิติ พบว่ำ มิติด้ำนควำมเป็นอยู่เป็นปัญหำมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ มิติ 
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน กำรใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภำพ และกำรศึกษำ  และหำกพิจำรณำรำยตัวชี้วัด พบว่ำ
ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ กำรขำดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ กำรก ำจัดขยะที่
ไม่เหมำะสม และกำรเข้ำไมถ่ึงอินเทอร์เน็ต ตำมล ำดับ 

 
อัตรำส่วนของแต่ละมิติและตัวช้ีวัดที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ ปี 2562 

มิต ิ ตัวชี้วัด1 
อัตรำส่วนกำรส่งผล
ต่อควำมยำกจน (%) 

กำรศึกษำ 
(Education) 

จ ำนวนปีท่ีได้รบักำรศึกษำ  11.3 
กำรเข้ำเรียนลำ่ช้ำ 1.8 
กำรอยู่อำศัยร่วมกับพ่อแม ่ 3.3 

กำรใช้ชีวิตในแบบท่ีดี
ต่อสุขภำพ (Healthy 
Living) 

น้ ำดื่ม 9.0 
กำรดูแลตัวเอง 1.7 
ควำมขัดสนด้ำนอำหำร 10.5 

ควำมเป็นอยู ่(Living 
Conditions) 

กำรก ำจัดขยะ 15.2 
กำรใช้อินเทอร์เน็ต 12.0 
กำรถือครองสินทรัพย ์ 11.2 

ควำมมั่นคงทำงกำร
เงิน (Financial 
Security) 

กำรออม 3.6 
ภำระทำงกำรเงิน 4.8 
บ ำเหน็จ/บ ำนำญ 15.7 

ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
เม่ือพิจำรณำคนยำกจนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงินร่วมกัน พบว่ำ ประเทศไทยจะมีคนจน

รวมกัน 11.1 ล้ำนคน ในปี 2562 ลดลงจำก 13.8 ล้ำนคนในปี 2560 เมื่อแบ่งกลุ่มคนยำกจนออกเป็น 3 
กลุ่ม กล่ำวคือ 1) กลุ่มคนจนด้ำนตัวเงินเพียงอย่ำงเดียว 2) กลุ่มคนยำกจนด้ำนตัวเงินและคนยำกจนหลำยมิติ 
                                                           
1 รำยละเอยีดของตัวชีว้ัดปรำกฏอยู่ในภำคผนวก ก 

กำรศึกษ
ำ

16.4%
กำรใช้
ชีวิตใน
แบบที่ดี

ต่อ
สุขภำพ
21.2%

ควำม
เป็นอยู่
38.3%

ควำม
มั่นคง

ทำงกำร
เงิน

24.1%
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และ 3) กลุ่มคนยำกจนหลำยมิติเพียงอย่ำงเดียว โดยในปี 2562 พบว่ำ คนยำกจนด้ำนตัวเงินเพียงอย่ำงเดียวมี
จ ำนวน 1.8 ล้ำนคน คนยำกจนหลำยมิติเพียงอย่ำงเดียวมีจ ำนวน 6.8 ล้ำนคน และคนยำกจนทั้งทำงด้ำน  
ตัวเงินและหลำยมิติจ ำนวน 2.5 ล้ำนคน ซึ่งคนยำกจนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด เพรำะ
นอกจำกมีรำยได้ไม่เพียงพอแล้ว ยังมีควำมขัดสนในด้ำนต่ำง ๆ ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตอีกด้วย  โดยกลุ่มคน
เหล่ำนี้ กว่ำร้อยละ 33.5 เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุและเด็ก และส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เป็นผู้ที่อำศัยอยู่เขตชนบท 

 
สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำ 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ โดยค่ำ

สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือค่ำสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยได้ ในปี 2562 มีค่ำ 0.430 
ลดลงจำก 0.452 ในปี 2560 สะท้อนควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ในระดับต่ ำที่สุด นับตั้งแต่ปี  2531 สอดคล้อง
กับสัดส่วนรำยได้ของประชำกร จ ำแนกตำมระดับรำยได้ (decile by income) ที่มีแนวโน้มลดลงในระยะยำว 
โดยพบว่ำ กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่ 1-8 (decile 1-8) มีส่วนแบ่งรำยได้เพ่ิมสูงขึ้นในระยะ 30 ปีที่ผ่ำนมำ 
ขณะที่กลุ่มคนทีมีรำยได้สูง หรือกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่ 9-10 (decile 9-10) มีส่วนแบ่งรำยได้ลดลงจำก
ร้อยละ 56.97 ของรำยได้รวมทั้งประเทศในปี 2531 เหลือร้อยละ 48.99 ของรำยได้รวมทั้งประเทศปี 2562  

 
รำยได้เฉลี่ยของประชำกรที่มีระดับรำยได้ร้อยละ 10 (decile by income) สูงท่ีสุดและต่ ำที่สุด 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

อย่ำงไรก็ดี ควำมแตกต่ำงด้ำนรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกรยังอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจำรณำรำยได้
เฉลี่ยของประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำสุด (decile 1) และสูงสุด (decile 10) พบว่ำ ตั้งแต่ปี 2531 
ควำมแตกต่ำงของรำยได้เฉลี่ยของประชำกรทั้งสองกลุ่มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมแตกต่ำงกันมำกท่ีสุด
ในปี 2556 หลังจำกนั้น รำยได้เฉลี่ยของกลุ่มคนรวย (decile 10) เริ่มมีระดับคงที่ ขณะที่รำยได้เฉลี่ยของกลุ่ม
คนจน (decile 1) เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ท ำให้ควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงประชำกรสองกลุ่มลดลงจำก 34.8 
เท่ำในปี 2556 เหลือ 15.9 เท่ำในปี 2562 โดยประชำกรกลุ่มที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ต่ ำที่สุดมีรำยได้เฉลี่ย 
2,049 บำทต่อเดือน ขณะที่คนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงที่สุดมีรำยได้เฉลี่ยสูงถึง 32,663 บำทต่อเดือน ทั้งนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของรำยได้ที่เป็นตัวเงินของประชำกรระหว่ำงกลุ่มรำยได้ (decile by income) 
พบว่ำ สัดส่วนรำยได้จำกจำกกำรประกอบอำชีพ (ค่ำจ้ำง ก ำไรจำกธุรกิจ และก ำไรจำกกำรเกษตร) จะเพ่ิม
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สูงขึ้นตำมระดับรำยได้ที่สูงขึ้น ขณะที่รำยได้ท่ีมำจำกกำรช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือจำกภำครัฐและเงินช่วยเหลือ
จำกบุคคลอื่น) มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มรำยได้ต่ ำ (decile 1) และลดลงเรื่อยๆ ตำมระดับรำยได้ 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำย มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกับควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้

โดยค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยจ่ำย อยู่ที่ 0.348  
ในปี 2562 ลดลงจำก 0.362 ในปี 2561 เช่นเดียวกับสัดส่วนรำยจ่ำยของประชำกรจ ำแนกตำมระดับรำยจ่ำย 
(decile by expenditure) ที่กลุ่มประชำกร decile 1-8 มีส่วนแบ่งรำยจ่ำยเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มประชำกร 
decile 9-10 มีสัดส่วนรำยจ่ำยต่อรำยจ่ำยรวมทั้งประเทศลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 51.3 ของรำยจ่ำย
รวมทั้งประเทศในปี 2533 เหลือร้อยละ 42.6 ในปี 2562 โดยเมื่อจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยออกเป็น 3 หมวดหลั ก 
พบว่ำ ประชำกรที่มีรำยจ่ำยต่ ำจะมีสัดส่วนกำรบริโภคหมวดอำหำรและเครื่องดื่มสูงที่สุด และมีสัดส่วนลดลง
เรื่อย ๆ ตำมระดับรำยจ่ำยที่เพ่ิมขึ้น สวนทำงกับรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ขณะที่รำยจ่ำยค่ำยำสูบ  
มีสัดส่วนที่น้อยมำกและใกล้เคียงกันในประชำชนทุกกลุ่ม 

 
ควำมไม่เสมอภำคในกำรถือครองทรัพย์สินสุทธิลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูง มูลค่ำทรัพย์สิน

รวมสุทธิเป็นมูลค่ำทรัพย์สินรวมทั้งหมดหักด้วยมูลค่ำหนี้สินทั้งหมด (ในระบบและนอกระบบ) โดยในปี 2562 
มีค่ำเท่ำกับ 0.6442 ปรับตัวลดลงจำก 0.6453 และ 0.6651 ในปี 2560 และปี 2558 ตำมล ำดับ เป็นผลจำก
กำรที่กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยสำมำรถเข้ำถึงเพียงแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งมีควำมเสี่ยง ภำระและต้นทุนกำรช ำระ
หนี้ที่มำกกว่ำกลุ่มผู้มีรำยได้สูงที่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ประกอบกับควำมเหลื่อมล้ ำในกำร  
ถือครองทรัพย์สินรวมที่คงตัวอยู่ในระดับสูง ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคด้ำนกำรถือครองทรัพย์สินรวม 
อยู่ที่ 0.6207 ในปี 2562 คงที่จำกปี 2560 เมื่อพิจำรณำแยกตำมประเภททรัพย์สิน พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์
ควำมไม่เสมอภำคของกำรถือครองยำนพำหนะและทรัพย์สินทำงกำรเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อยจำก 0.6874 
และ 0.8056 ในปี 2560 มำอยู่ที่ 0.6837 และ 0.8004 ในปี 2562 ตำมล ำดับ ขณะที่กำรถือครองบ้ำน ที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรฯ เป็นประเภททรัพย์สินที่มีควำมไม่เสมอภำคมำกที่สุด และมี
แนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควำมไม่เสมอภำคในกำรถือครองทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรฯ และทรัพย์สินทำงกำรเงิน ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้ควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงด้ำนรำยได้สูงขึ้นเพรำะทรัพย์สินทั้งสองประเภทเป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่มี
อัตรำกำรตอบแทน (Returns) ที่สูง ซึ่งจะท ำให้รำยได้เพ่ิมสูงขึ้นและน ำไปสู่กระบวนกำรสะสมควำมมั่งค่ังต่อไป  

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำในภำพรวมมีทิศทำงที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำใน

กำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (รวม ปวช.) ขึ้นไป โดยเมื่อจ ำแนกประชำกรเป็น 10 
กลุ่มตำมรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ ในปี 2562 กลุ่มเด็กที่มีฐำนะดีที่สุด (decile 10) มีอัตรำกำร
เข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสูงกว่ำเด็กที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำที่สุด (decile 1) ประมำณสอง
เท่ำ และควำมแตกต่ำงดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นเป็น 13 เท่ำเม่ือเป็นระดับปริญญำตรี ทั้งนี้ ระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำ
ครัวเรือนมีผลต่อโอกำสกำรได้รับกำรศึกษำของเด็กในครัวเรือน ประกอบกับกำรเข้ำถึงโครงกำรเงินกู้เพ่ือ
กำรศึกษำของรัฐในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนที่ยังอยู่ในอัตรำที่ต่ ำ นอกจำกนี้ ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพและ
กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำยังคงมีอยู่ในหลำยมิติ นอกเหนือจำกปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำใน
ภำพรวมของประเทศไทยที่อยู่ในระดับที่ต่ ำและมีแนวโน้มที่คุณภำพจะลดลงแล้ว ยังพบควำมเหลื่อมล้ ำด้ำน
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คุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสังกัดโรงเรียน ขนำดโรงเรียน ภูมิภำค และระหว่ำงกลุ่มรำยได้ของประชำกร อีกทั้ง
ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำด้วย 

 
หลักประกันสุขภำพมีควำมครอบคลุมประชำกรเกือบทั้งประเทศ แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำด้ำน

คุณภำพบริกำรที่ได้รับระหว่ำงหลักประกันคุณภำพ 3 ระบบและควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มประชำกร
จ ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจำรณำเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่รัฐให้กำรอุดหนุนช่วยเหลือ 
พบว่ำ ในกลุ่มผู้มีรำยจ่ำยต่ ำที่สุด (Quintile 1) จะได้รับกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่ลดลงตั้งแต่อำยุ  
85 ปีเป็นต้นไป สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงบริกำรและคุณภำพของบริกำรสำธำรณสุขของประชำกร
กลุ่มนี้ที่จ ำกัด ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูง จะมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่จ่ำยเอง (out-of-pocket 
expenditure) มำกกว่ำผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรเลือกใช้สถำนบริกำรเมื่อ
เจ็บป่วยที่แตกต่ำงกันตำมระดับรำยได้ กล่ำวคือ ประชำกรกลุ่มที่มีระดับรำยได้ต่ ำกว่ำมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
สถำนพยำบำล (กรณีผู้ป่วยนอก) จำกสถำนีอนำมัย/ศูนย์สุขภำพชุมชน และโรงพยำบำลชุมชน มำกกว่ำกลุ่มที่
มีระดับรำยได้สูง ขณะที่กลุ่มรวยถึงรวยที่สุดจะเปลี่ยนไปเลือกใช้สถำนพยำบำลในกลุ่มโรงพยำบำลรัฐและ
โรงพยำบำลเอกชนแทน สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีกว่ำจะยอมจ่ำยมำกขึ้นเพ่ือให้ได้รับบริกำร
ด้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข
ระหว่ำงภูมิภำคด้วย 

 
กำรจัดท ำข้อมูลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ของไทยที่ผ่ำนมำ อำศัยข้อมูล

จำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) เป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลดังกล่ำวมีข้อจ ำกัด
ในกำรครอบคลุมตัวอย่ำงประชำกรที่ร่ ำรวย รวมทั้งกำรให้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นไปโดยควำมสมัครใจท ำให้
ผู้ตอบแบบสอบถำมอำจกรอกตัวเลขรำยได้หรือทรัพย์สินไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ ในระดับสำกลจึง
ได้มีกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้โดยกำรน ำข้อมูลรำยได้จำกฐำนข้อมูล
ภำษีเงินได้มำประกอบ เพ่ือให้เห็นภำพสถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ที่แม่นย ำมำกขึ้น ในกำรจัดท ำ
รำยงำนฉบับนี้ สศช. จึงได้น ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) มำ
ประมำณกำรส่วนแบ่งรำยได้ของประชำกรกลุ่มที่มีรำยได้สูงที่สุด (Top 1% และ Top 10%) พร้อมทั้งค ำนวณ
ค่ำสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ใหม่ที่ได้น ำส่วนแบ่งรำยได้ของประชำกรกลุ่มบนจำกฐำนข้อมูลภำษีฯ 
มำประกอบด้วย 

 
ผลกำรค ำนวณ พบว่ำ ส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี 2544 เป็นต้นมำ จำกนั้นจึงลดลงและเริ่มปรับตัวคงที่ในช่วงปี 2555 - 2561 สอดคล้องกับข้อมูลฐำน
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำที่ส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่ม Top 1% เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสูงสุดที่ร้อยละ 17.5 
ของรำยได้ทั้งหมดของประเทศในปี 2554 จำกนั้นจึงปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 14.4 ของรำยได้ทั้งหมดของ
ประเทศในปี 2561 และเมื่อค ำนวณสัมประสิทธิ์จีนีที่มีกำรน ำข้อมูลข้ำงต้นมำประกอบ พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์
จีนีหลังปรับปรุงตั้งแต่ ปี 2552 – 2560 เพ่ิมสูงขึ้นจำกเดิมอย่ำงชัดเจน โดยในปี 2560 ค่ำสัมประสิทธิ์ฯ หลัง
ปรับปรุงอยู่ที่ 0.5221 สูงกว่ำค่ำเดิมที่ได้จำกข้อมูลส ำรวจที่ 0.4528 สะท้อนว่ำ ปัญหาความเหลื่อมล ้า
ทางด้านรายได้ของไทยยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจำกนี้ เมื่อน ำข้อมูลภำษีมำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล้ ำ
ของโครงสร้ำงภำษี พบว่ำ มำตรกำรกำรหักค่ำใช้จ่ำยและกำรหักค่ำลดหย่อน/บริจำคส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงด้ำนรำยได้ของผู้ยื่นแบบภำษีฯ ในภำพรวมเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพำะในปี 2560 – 2561 ที่ค่ำลดหย่อนปรับตัว
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เพ่ิมสูงขึ้นมำกจำกปี 2559 (กำรปรับโครงสร้ำงภำษี) ซึ่งเป็นกำรสะท้อนว่ำ กลไกหรือมำตรกำรรำยจ่ำยภำษี
ยังคงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรกระจำยรำยได้และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ได้อย่ำงที่ควรจะเป็น  

 
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้ (Gini coffeicient) ปี 2552 - 2560 

 
ที่มำ : ประมวลผลโดย กองพฒันำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
ช่องว่ำงกำรพัฒนำและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 
ในปี 2562 รัฐบำลยังคงด ำเนินนโยบำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ พ่ึงพำตนเองได้ ผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยด้ำน 
กำรเศรษฐกิจและสังคมเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรจัดสรรงบประมำณปี 2562 ด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และ
กำรบริกำรชุมชนและสังคม คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 39.7 ของงบประมำณทั้งหมด พร้อมทั้งมีกำรด ำเนิน
นโยบำยต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ อำทิ โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรฯ กำรเติมเงิน
เข้ำกระเป๋ำอิเล็กทรอนิกส์และกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย มำตรกำรบรรเทำค่ำครองชีพส ำหรับเกษตรกร  
รำยย่อยและเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง กำรจัดสรรที่ดินท ำกินและที่อยู่อำศัยเพ่ือผู้มีรำยได้น้อย กำรด ำเนินงำน
ภำยใต้กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) กำรขยำยควำมครอบคลุมเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จำก 0 – 3 ปี เป็น 0 – 6 ปี และขยำยเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนจำกเดิม ที่รำยได้
เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บำทต่อคนต่อปี เป็น 100,000 บำทต่อคนต่อปี อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีช่องว่ำงทำงนโยบำย 
(Policy gaps) ที่หำกมีกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ิมเติมก็อำจน ำไปสู่กำรลดควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
(1) กำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของภำครัฐยังไม่สำมำรถจัดสรรไปยังคนจนได้อย่ำงครอบคลุม  

ปัจจุบัน แม้ว่ำโครงกำรของรัฐในระยะหลังจะมุ่งเน้นกำรเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย แต่ยังคงไม่สำมำรถระบุตัวคน
จนได้ถูกต้องทั้งหมด ส่งผลให้งบประมำณถูกจัดสรรไปยังคนที่ไม่ยำกจน ( inclusion error) ในขณะที่ยังคงมี
คนจนซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ (exclusive error) ขณะเดียวกัน ก็ยังมีโครงกำรอ่ืน ๆ ที่
ภำครัฐต้องกำรช่วยเหลือคนจนแต่มีข้อจ ำกัดในกำรระบุกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กำรเข้ำถึงกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ (กยศ.) ของครัวเรือนยำกจน นอกจำกนี้ ในภำพรวม ภำครัฐยังมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรบูรณำกำรระหว่ำง
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินนโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงตรงกลุ่มเป้ำหมำย  

 
(2) เงินโอนช่วยเหลือจำกภำครัฐไม่สำมำรถช่วยเหลือครัวเรือนยำกจนให้พึ่งพำตนเองได้  แม้ว่ำ

สวัสดิกำรที่รัฐจัดหำให้กับคนในประเทศมีส่วนช่วยลดปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ แต่ยังมีคนยำกจน
และคนเกือบจนจ ำนวนมำก ที่มีรำยได้ไม่เพียงพอและยังขัดสนในมิติต่ำง ๆ ซึ่งภำครัฐจ ำเป็นต้องส่งเสริมกลไก
ในกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้แก่ประชำกรกลุ่มนี้อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึงควำมเป็น
พลวัตของควำมยำกจน กล่ำวคือ มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะได้ตลอดเวลำ ท ำให้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจหรือ
ปัจจัยภำยนอก อำทิ ภัยพิบัติ โรคระบำด กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สำมำรถส่งผลกระทบต่อรำยได้  
ท ำให้คนไม่จนตกเป็นคนจนได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มแรงงำนนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันควำมเสี่ยง  

 
(3) ควำมเหลื่อมล้ ำเชิงพื้นที่ส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมในด้ำนของโอกำส และกำรเข้ำถึง

บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจระหว่ำงภูมิภำคเป็นปัจจัยส ำคัญของควำมเหลื่อมล้ ำใน
ประเทศไทย ซึ่งกำรอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่ำงกันส่งผลให้คนได้รับโอกำสกำรสร้ำงรำยได้ และกำรบริกำร
สำธำรณะที่ไม่เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญกับพ้ืนที่ชนบทโดยรอบ จะเป็น
กลไกท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และยกระดับรำยได้ของประชำกรในพ้ืนที่ยำกจนให้มีควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนได ้อย่ำงไรก็ดี นโยบำยที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมำกนัก  

 
(4) กำรขำดกำรวิเครำะห์เชิงลึก ติดตำมและประเมินผลของนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

และควำมเหลื่อมล้ ำ แม้ว่ำภำครัฐจะมีมำตรกำรช่วยเหลือคนจนหลำยประกำร แต่ในบำงนโยบำย ยังสะท้อน
ว่ำเป็นนโยบำยที่ได้รับกำรออกแบบโดยไม่ได้ผ่ำนกำรวิเครำะห์ถึงพฤติกรรมและทัศนคติของครัวเรือนยำกจน 
นอกจำกนี้ แม้ว่ำจะมีกำรประเมินผลแบบเต็มรูปแบบในโครงกำรส ำคัญของรัฐ อำทิ เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด และโครงกำรภำยใต้กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) แต่มำตรกำรส ำคัญส่วนใหญ่
ยังคงเป็นเพียงเป็นเพียงกำรประเมินผลจำกปัจจัยน ำเข้ำ เช่น จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่สำมำรถสะท้อนไป
ถึงกำรประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของนโยบำยได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถน ำมำปรับปรุงเพ่ือน ำไปสู่
กำรออกแบบนโยบำยที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศและมีประสิทธิภำพสูงสุดได้ 

 
จำกช่องว่ำงทำงนโยบำยข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 

จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยต่ำง ๆ ดังนี้  
  

(1) กำรมีระบบข้อมูลเพื่อค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยที่ยำกจน  โดยต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำข้อมูลที่
ครอบคลุมประชำกรทั้งประเทศ โดยเฉพำะประชำกรที่ยำกจน กลุ่มเปรำะบำงต่ำง ๆ และต้องมีควำมถูกต้อง 
แม่นย ำ และทันต่อสถำนกำรณ์เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงตรงจุด นอกจำกนี้ ยังควรให้
ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลของภำครัฐที่ส ำคัญต่อกำรช่วยเหลือคนจนให้สมบูรณ์ เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
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(2) กำรจัดสวัสดิกำรและมำตรกำรช่วยเหลือให้กับคนจนอย่ำงเหมำะสมและแตกต่ำงตำมลักษณะ
ของคนจน โดยเฉพำะมำตรกำรที่ช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับคนจนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจ ำเป็นต้องสนับสนุนบทบำทภำค
ประชำสังคมและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่และในภูมิภำค ทั้งนี้ ภำครัฐอำจน ำ
ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลคนจนมำประกอบกำรวิเครำะห์เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
คนจน รวมถึงทัศนคติในกำรใช้จ่ำย กำรวำงแผนกำรออม/กำรใช้จ่ำย กำรลดภำระหนี้สิน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
พัฒนำทักษะอำชีพและรำยได้ อย่ำงเหมำะสมต่อไป 
 

(3) กำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น โดยยกระดับรำยได้ให้กับจังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัว
ต่ ำ ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจระหว่ำงพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญกับพ้ืนที่ชนบทโดยรอบ 
ประกอบกับกำรจัดสรรงบประมำณระหว่ำงจังหวัดให้มีควำมสมดุลกันมำกขึ้น และส่งเสริมให้ประชำชนติดตำม
ตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ 
 

(4) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสำธำรณสุขให้มีควำมเท่ำเทียม
มำกขึ้น โดยกำรวำงแผนและบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลนเป็นพิเศษ 
รวมทั้งส่งเสริมระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ในด้ำน
สุขภำพ ภำครัฐควรลงทุนเพ่ิมศักยภำพของระบบบริกำรสุขภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนภูมิภำค รวมถึงกำร
ผลักดันด ำเนินกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้สมบูรณ์ น ำไปสู่ระบบบริกำร
สุขภำพที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงต่อไป 
 

(5) ขยำยฐำนภำษีและปรับโครงสร้ำงภำษีให้เป็นกลไกในกำรกระจำยรำยได้และลดควำม  
เหลื่อมล้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรขยำยฐำนภำษีให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรเสียภำษีเท่ำกับผู้ที่เสียภำษีในปัจจุบัน กำรปรับโครงสร้ำงภำษีให้มีกำรพึ่งพิงภำษีทำงอ้อม
น้อยลง กำรทบทวนมำตรกำรทำงด้ำนรำยจ่ำยภำษี (กำรหักค่ำใช้จ่ำย กำรลดหย่อนภำษี) ให้มีควำมเป็นธรรม
มำกขึ้น รวมถึงกำรจัดเก็บภำษีจำกฐำนทรัพย์สินมำกขึ้นและในอัตรำที่ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้อย่ำง
เหมำะสม  
 

(6) กำรติดตำมและประเมินผลกระทบของนโยบำย ควรมีกำรประเมินผลมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำที่ส ำคัญอย่ำงเป็นระบบ เช่นเดียวกับโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิด เพ่ือสร้ำงหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน ท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยข้อบกพร่องในกำร
ด ำเนินงำน และช่วยให้ผู้ก ำหนดนโยบำยมองเห็นผลของกำรออกแบบนโยบำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม น ำไปสู่กำร
ปรับแต่งนโยบำยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 
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บทที่ 1 สถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศไทยปี 2562 

  
บทนี้จะน ำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศไทยจำกตัวชี้วัดควำมยำกจน 2 รูปแบบ 

กล่ำวคือ ควำมยำกจนด้ำนตัวเงิน โดยพิจำรณำคนจนจำกผู้ที่มีรำยจ่ำยต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน และควำม
ยำกจนหลำยมิติที่พิจำรณำคนจนจำกปัจจัยที่ไม่ใช่ด้ำนตัวเงิน ซึ่งกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนทั้ง 2 
รูปแบบจะครอบคลุมนิยำมของคนจนได้กว้ำงขึ้น ขณะเดียวกันจะน ำเสนอลักษณะต่ำง ๆ ของคนยำกจน และ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของควำมยำกจนในปี 2562 เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องให้ควำมส ำคัญ และติดตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  
 
1.1 ภำพรวมสถำนกำรณ์ควำมยำกจนด้ำนตัวเงิน  

 
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนในปี 2562 ปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนคนจนลดลงจำกร้อยละ 

9.85 ในปี 2561 มำอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ในปี 2562 หรือมีคนจนจ ำนวน 4.3 ล้ำนคน ลดลงจำก 6.7 ล้ำนคน
ในปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นผลจำกกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และกำรขยำยมำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อย 
ของภำครัฐ อำทิ โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำม
แนวทำงประชำรัฐ เป็นต้น โดยส่งผลให้ภำพรวมคนไทยมีรำยได้เพ่ิมขึ้นเป็น 9,847 บำทต่อคนต่อเดือนจำกปี 
2560 ที่มีรำยได้ 9,614 บำทต่อคนต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.42 ขณะที่ครัวเรือนยำกจนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น
จำก 2,823 บำทต่อคนต่อเดือนในปี 2560 เป็น 3,016 บำทต่อคนต่อเดือนในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.81 ซึ่งกำรที่คนจนมีรำยได้เพ่ิมขึ้นในอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย ชี้ให้เห็นว่ำในช่วงเวลำดั งกล่ำวผลประโยชน์ 
ต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในรอบปี ตกกับคนยำกจนมำกขึ้น  

 
นอกจำกนี้สัดส่วนคนจนปี 2562 ที่ร้อยละ 6.24 ท ำให้ประเทศไทยบรรลุ วัตถุประสงค์ตำม

เป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ที่มีเป้ำหมำยให้สัดส่วน
ประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ในปี 2564 อีกด้วย สะท้อนถึง
กำรประสบควำมส ำเร็จในกำรลดปัญหำควำมยำกจน และกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนของ
ภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม แม้สัดส่วนคนจนในภำพรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่กำรรักษำระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ใน
ระดับต่ ำต่อไปจนสิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังต้องติดตำมสถำนกำรณ์ต่อไป เนื่องจำกในปี 2563 ประเทศ
ไทยประสบกับภำวะวิกฤติโรค Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และกำรจ้ำงงำนเป็นวงกว้ำง และอำจ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องยำวนำนจนท ำให้สถำนกำรณ์ควำมยำกจนเลวร้ำยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดส ำคัญที่ท ำให้
ประเทศไทยไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรลดสัดส่วนประชำกรยำกจนให้ต่อเนื่องถึงระยะสิ้นแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 ได้  
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ภำพที่ 1.1 เส้นควำมยำกจน2 สัดส่วนคนจน และจ ำนวนคนจน ปี 2531 – 2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
เส้นควำมยำกจนทำงกำรของประเทศไทย 

แนวคิดในกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจน 
 กำรจัดท ำเส้นควำมยำกจนทำงกำรของประเทศไทยมีแนวคิดในกำรค ำนวณหลัก คือ กำรหำค่ำรำยจ่ำยเพื่อ 
กำรบริโภคขั้นพ้ืนฐำน (ขั้นที่ต่ ำที่สุด) ของคนไทยที่ท ำให้คนไทยสำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ โดยแบ่งรำยจ่ำยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1)รำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคสินค้ำประเภทอำหำร โดยพิจำรณำมำจำกสำรอำหำรขั้นต่ ำที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ ของคนแต่ละ
เพศ และวัย และ 2) รำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคสินค้ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อำหำร โดยคิดจำกกำรบริโภคสินค้ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรง
ชีพ เช่น เสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม กำรเดินทำง ยำรักษำโรค เป็นต้น ซึ่งรำยจ่ำยทั้ง 2 รำยกำรจะมีกำรน ำหลักกำรประหยัดต่อ
ขนำดมำใช้ กล่ำวคือ รำยจ่ำยบำงรำยกำรสำมำรถใช้ร่วมกันได้ภำยในครัวเรือน เช่น ค่ำสำธำณูปโภค เป็นต้น ขณะเดียวกัน
รำยจ่ำยที่ครัวเรือนจ่ำยในแต่ละพื้นที่จะมีรำคำที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะของพื้นที่อีกด้วย โดยผลรวมของรำยจ่ำยขั้น
พื้นฐำนทั้ง 2 ส่วนของครัวเรือนจะถือเป็นเส้นควำมยำกจนของครัวเรือนนั้น ๆ ดังนั้นแต่ละครัวเรือนจึงมีเส้นควำมยำกจน
ของตนเอง ซึ่งจะแตกต่ำงกันตำมขนำดของครัวเรือน และพื้นที่ ขึน้อยู่กับรำคำสินค้ำในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
กำรน ำเสนอเส้นควำมยำกจน  
 จำกกำรที่เส้นควำมยำกจนมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละครัวเรือนและพื้นท่ี และเมื่อน ำหลักกำรประหยัดต่อขนำด
มำใช้ ท ำให้ครัวเรือนเดี่ยวหรือครัวเรือนที่มีผู้อำศัยเพียงคนเดียวจะมีค่ำใช่จ่ำยในแต่ละด้ำนโดยเฉลี่ยต่อคนที่สูงกว่ำ
ครัวเรือนที่มีคนอำศัยเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งท ำให้กำรพิจำรณำเส้นควำมยำกจนและกำรน ำเส้นควำมยำกจนไปใช้ อ ำจต้อง
จ ำแนกตำมขนำดของครัวเรือน หรือพื้นที่ให้ชัดเจน มำกกว่ำกำรพิจำรณำโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้เส้นควำม
ยำกจนท่ี 2,763 บำทต่อคน ในปี 2562 อำจพิจำรณำในรูปแบบที่แตกต่ำงกันได้ กล่ำวคือ ค่ำเฉลี่ยของเส้นควำมยำกจนของ
ครัวเรือนที่อำศัยอยู่ด้วยกัน 2-3 คน ในเขตเทศบำลจะอยู่ที่ 6,931 บำท ขณะที่ค่ำเฉลี่ยของเส้นควำมยำกจนของครัวเรือน
ทั้งประเทศ จะอยู่ที่ 7,392 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน และอำจพิจำรณำเส้นควำมยำกจนของครัวเรือนท่ีมีสมำชิกคนเดียว
ได้เช่นกัน โดยมีค่ำเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 3,858 บำทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสูงกว่ำเส้นควำมยำกจนโดยเฉลี่ยที่น ำเสนอในปัจจุบันถึง 
1,000 บำท  

ทั้งนี้ในต่ำงประเทศมีตัวอย่ำงประเทศที่ใช้เส้นควำมยำกจนหลำยค่ำ และแตกต่ำงกันตำมพื้นที่ หรือขนำดของ
ครัวเรือนนั้นอยู่หลำยประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ มีกำรน ำเสนอเส้นควำมยำกจนส ำหรับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ 2 คน 
อำศัยอยู่กับเด็ก 2 คน โดยมีเส้นควำมยำกจนในปี 2561 อยู่ท่ี 24,250 ดอลลำร์สหรัฐต่อปี ขณะเดียวกันมีเส้นควำมยำกจน
ของคนหนึ่งคนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 65 ปี อยู่ที่ 11,770 ดอลลำร์สหรัฐต่อปี ขณะที่ประเทศอินเดีย มีกำรน ำเสนอเส้นควำม
ยำกจนแยกตำมพื้นที่ คือ เส้นควำมยำกจนในเมืองอยู่ที่ 538.60 รูปีต่อเดือน และในชนบทอยู่ที่ 356.35 รูปีต่อเดือน  

                                                           
2 เส้นควำมยำกจน (Poverty Line) สะท้อนค่ำใช้จ่ำยมำตรฐำนขั้นต่ ำที่คนจะด ำรงชีวิตอยู่ได้ (Minimum Requirement) ในสังคม โดยคนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำรงชีพต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน จะถือว่ำเป็นคนจน ทั้งนี้ในปี 2562 เส้นควำมยำกจนมีมูลค่ำ 2,763 บำทต่อคนต่อเดือน เพิ่มจำก 2,710 บำทต่อคนต่อเดือน ใน
ปี 2561 โดยเส้นควำมยำกจนที่เพิ่มขึ้นเกิดจำก เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร เพิ่มจำก 1 ,500 บำท/คนเดือน เป็น 1,552 บำทต่อคนต่อเดือน ส่วนกำรบริโภค
สินค้ำจ ำเป็นอื่นที่มิใช่อำหำร (Non Food Line) ค่อนข้ำงทรงตัว โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจำก 1,210 บำทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,211 บำทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ 
เส้นควำมยำกจน (Poverty Line) มีค่ำสูงสุดในพื้นที่ กทม. ภำคกลำง ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ ตำมล ำดับ 
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ซึ่งประเทศเหล่ำนั้นน ำเกณฑ์เส้นควำมยำกจนนี้มำใช้พิจำรณำในกำรจัดท ำนโยบำยแก้ปัญหำควำมยำกจนของประเทศที่
ตอบโจทย์ของลักษณะทำงประชำกร และพื้นที่มำกกว่ำกำรก ำหนดเส้นควำมยำกจนไว้เพียงรูปแบบเดียว 

ขนำดครัวเรือน Municipal Non-Municipal รวม 
1 4,074 3,457 3,858 

2-3 7,318 6,420 6,931 
4-5 11,597 10,020 10,833 

มำกกว่ำ 5 คน 15,831 13,918 14,766 
Total 7,565 7,162 7,392 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและ
ตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
 

 
ครัวเรือนยำกจนในปี 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1.31 ล้ำนครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 

ของครัวเรือนทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.85 ล้ำนครัวเรือน หรือร้อยละ 7.64 ในปี 2561 ซึ่งแม้ว่ำ
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนจะมีควำมผันผวนในบำงช่วงเวลำ แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องสะท้อนแนวโน้มที่ดีขึ้น
ของสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศไทย 

 
ภำพที่ 1.2 สัดส่วนครัวเรือนยำกจน และจ ำนวนครัวเรือนยำกจน ปี 2531-2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
1.2 ควำมยำกจนตำมระดับควำมรุนแรง 

 
ควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนลดลง เมื่อพิจำรณำคนยำกจนตำมระดับควำมรุนแรงโดยแบ่ง

คนยำกจนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนยำกจนมำก และคนยำกจนน้อย พบว่ำ คนยำกจนมำก (มีระดับรำยจ่ำยเพ่ือ
กำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนเกินกว่ำร้อยละ 20) ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหำควำมยำกจนในด้ำน
ตัวเงินที่รุนแรง มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1.28 ล้ำนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.50 ของคนยำกจนทั้งหมด ลดลงจำก 
2.65 ล้ำนคนในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 51.78 ขณะที่คนยำกจนน้อย หรือคนยำกจนที่มีระดับรำยจ่ำยเพ่ือ
กำรอุปโภคบริโภคใกล้เคียงกับเส้นควำมยำกจน พบว่ำ มีจ ำนวน 3.05 ล้ำนคน ลดลงจำกปีก่อนที่มีจ ำนวน 
4.04 ล้ำนคน หรือลดลงร้อยละ 24.43 
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เมื่อพิจำรณำคนจนที่มีรำยจ่ำยเพ่ือกำรบริโภคอำหำรต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงกลุ่มคนที่อำจบริโภคอำหำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรสำรอำหำรขั้นต่ ำ  หรืออำจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหำ
ด้ำนโภชนำกำร พบว่ำ ในปี 2562 มีประชำกรที่มีรำยจ่ำยด้ำนอำหำรต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร
จ ำนวนทั้งสิ้น 2.54 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 ลดลงจำกร้อยละ 0.44 ในปี 2561  

 
ภำพที่ 1.3 จ ำนวนและสัดส่วนประชำกรที่มีรำยจ่ำยเพื่อบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ำกว่ำเส้นควำม
ยำกจนด้ำนอำหำร ปี 2531-2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
แม้ว่ำคนยำกจนจะลดลงทั้งกลุ่มคนยำกจนน้อย และคนยำกจนมำก แต่คนเกือบจนกลับมีอยู่เป็น

จ ำนวนมำก เมื่อพิจำรณำคนเกือบจนหรือกลุ่มประชำกรที่ไม่ใช่คนยำกจนแต่มีรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
ใกล้เคียงกับเส้นควำมยำกจน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำประชำกรในกลุ่มนี้มีควำมเสี่ยงที่จะเป็นคนยำกจนได้ง่ำย หำกมี
ปัญหำมำกระทบ อำทิ กำรเจ็บป่วย กำรว่ำงงำน อุบัติภัย ฯลฯ ทั้งนี้ พบว่ำ ในปี 2562 คนเกือบจนมีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 5.40 ล้ำนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.79 ของประชำกรทั้งประเทศ แม้ว่ำจะมีจ ำนวนลดลงจำกปี
ก่อนที่มีจ ำนวน 5.55 ล้ำนคน แต่ยังต้องเฝ้ำระวังและมีมำตรกำรดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้คนกลุ่มนี้ตก
ไปเป็นกลุ่มคนจน โดยเฉพำะมำตรกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำและมีรำยได้  
 
ภำพที่ 1.4 จ ำนวนและสัดส่วนคนจนน้อย คนจนมำก และคนเกือบจน ปี 2531 - 2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
หมำยเหตุ : จนคือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน 

จนมำกคือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนเกินกว่ำร้อยละ 20 
จนน้อยคือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนไม่เกินร้อยละ 20 
เกือบจนคือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคสูงกว่ำเส้นควำมยำกจนไม่เกินร้อยละ 20 
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ควำมแตกต่ำงของคน 4 กลุ่ม: คนไม่จน คนเกือบจน คนจน และคนจนมำก 
 จำกกำรน ำเสนอระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนในตอนต้น ส่วนนี้จะช้ีให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงและควำมสอดคล้อง
ของกลุ่มคนท้ัง 4 กลุ่ม กล่ำวคือ กลุ่มคนไม่จนท่ีมีจ ำนวนท้ังสิ้น 64.99 ล้ำนคน กลุ่มคนเกือบจนมีจ ำนวนท้ังสิ้น 5.4 ล้ำนคน กลุ่มคน
จนน้อยมีจ ำนวน 3.05 ล้ำนคน และกลุ่มคนจนมำกมีจ ำนวนท้ังสิ้น 1.28 ล้ำนคน โดยยกตัวอย่ำงเพื่อเปรียบเทียบคนทั้ง 4 กลุ่มใน
มิติเกี่ยวกับควำมยำกจนท่ีส ำคัญ ได้แก่ มิติด้ำนประชำกร รำยได้ และกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ในมิติด้ำนประชำกร พบว่ำ กลุ่มคนเกือบจน คนจนมำก และคนจนน้อยมีอัตรำกำรพึ่งพิงในระดับสูง และแตกต่ำงจำก
กลุ่มคนไม่จนมำก โดยกลุ่มมีอัตรำกำรพึ่งพิงสูงที่สุดคือ กลุ่มคนจนมำกที่ร้อยละ 104.67 รองลงมำเป็น กลุ่มคนจนน้อย  
คนเกือบจน และกลุ่มคนไม่จนโดยมีอัตรำกำรพึ่งพิงที่ร้อยละ 96.23 91.93 และ 60.18 ตำมล ำดับ ช้ีให้เห็นว่ำครัวเรือนจะมีปัญหำ
ควำมยำกจนมำกขึ้นเมื่อมีภำระกำรพึ่งพิงมำก  
 ในมิติรำยได้ของคนท้ัง 4 กลุ่ม พบว่ำ กลุ่มคนไม่จนมีรำยได้สูงสดุที่ 10,302 บำทต่อคนต่อเดือน สูงกว่ำคนเกือบจนถึงกว่ำ 
3 เท่ำ ขณะที่คนจนน้อย และคนเกือบจนมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำงกันไม่มำกนัก ที่ 3,235 บำทต่อคนต่อเดือน และ 3,864 บำทต่อ
คนต่อเดือน ตำมล ำดับ สะท้อนถึงโอกำสที่ครัวเรือนเกือบจนจะเปลี่ยนสถำนะมำเป็นคนจนได้ง่ำย  
 ในมิติกำรศึกษำ พบว่ำ ครัวเรือนเกือบจน ครัวเรือนจนน้อย และครัวเรือนจนมำก เป็นครัวเรือนที่ได้รับกำรศึกษำต่ ำ โดย
มีสัดส่วนประชำกรที่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ คิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 75 โดยคนเกือบจนมีสัดส่วนร้อย
ละ 75.77 คนจนน้อยร้อยละ 78.04 และคนจนมำกร้อยละ 81.91 ขณะที่คนไม่จน พบว่ำมีสัดส่วนผู้จบกำรศึกษำสูงสุดระดับ
ประถมศึกษำและต่ ำกว่ำเพียงร้อยละ 53.40 เท่ำน้ัน  
ตำรำงที่ 1.1 ข้อมูลลักษณะของกลุ่มคนไม่จน คนเกือบจน คนจน และคนจนมำก ปี 2562 
 คนไม่จน คนเกือบจน คนจนน้อย คนจนมำก 
อัตรำกำรพึ่งพิง 60.18 91.93 96.23 104.67 
รำยได้ 10,302 3,864 3,235  
สัดส่วนประชำกรที่จบกำรศึกษำสูงสุด
ระดับประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ 

53.40 75.77 78.04 81.91 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ช่องว่ำงควำมยำกจน (Poverty gap) และระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนมีแนวโน้ม

ลดลงต่อเนื่อง โดยช่องว่ำงควำมยำกจนลดลงจำก 1.80 ในปี 2561 มำอยู่ที่  0.96 ในปี 2562 ขณะที่ 
ควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน ลดลงจำก 0.52 มำอยู่ที่ 0.26 ในปี 2562 ซึ่งทั้ง 2 ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัด 
ที่สะท้อนว่ำควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนของไทยอยู่ในระดับใด ขณะเดียวกันช่องว่ำงควำมยำกจน  
ซึ่งคือระดับควำมแตกต่ำงของรำยจ่ำยของคนจนที่ต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนนั้น ยังสำมำรถน ำมำใช้ระบุถึง
งบประมำณที่รัฐอำจใช้ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงคร่ำว ๆ ได้  กล่ำวคือ ในปี 2562 ค่ำเฉลี่ยของ 
ควำมแตกต่ำงของเส้นควำมยำกจน และรำยจ่ำยของคนจนอยู่ที่ 382.53 บำทต่อคนต่อเดือน ซึ่งอำจกล่ำว ใน
เบื้องต้นได้ว่ำหำกรัฐบำลไม่อยำกมีคนยำกจนในประเทศ รัฐบำลสำมำรถจ่ำยเงินอุดหนุนให้คนจนโดยตรงเฉลี่ย
คนละ 382.53 บำท หรือใช้งบประมำณ 1,654.87 ล้ำนบำทต่อเดือนในกำรแก้ปัญหำ อย่ำงไรก็ตำมตัวเลข
ข้ำงต้นเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจำกกำรประมำณกำรณ์เท่ำนั้น กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนที่ยั่งยืนจ ำเป็นต้อง
พิจำรณำลักษณะต่ำง ๆ ของคนจน เช่น โครงสร้ำงประชำกร อำชีพและลักษณะกำรหำรำยได้ เพ่ือใช้
ประกอบกำรในกำรแก้ปัญหำให้กับแต่ละครัวเรือนได้อย่ำงตรงจุด และเหมำะสม  
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ภำพที่ 1.5 ช่องว่ำงควำมยำกจน และควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช.หมำยเหตุ  
ช่องว่ำงควำมยำกจน (Poverty gap ratio) หมำยถึง ช่องว่ำงระหว่ำงรำยจ่ำยของคนที่ตกอยู่ใต้เส้นควำมยำกจนกับเส้นควำมยำกจนเพื่อบ่งชี้ว่ำคนจนเหล่ำนี้มี
ระดับรำยจ่ำยต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนมำกน้อยเพียงใดโดยเป็นกำรหำค่ำเฉลี่ยร้อยละของช่องว่ำงระหว่ำงเส้นควำมยำกจนกับรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อคน ต่อเดือนของ
ครัวเรือนยำกจนคนจนที่มีรำยจ่ำยต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนมำกก็จะมีควำมยำกล ำบำกมำกกว่ำผู้ที่มีรำยจ่ำยใกล้เส้นควำมยำกจน 
ควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน (Severity of poverty) เป็นกำรวัดที่พิจำรณำให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มคนจนที่มีปัญหำควำมยำกจนรุนแรงหรือมีรำยจ่ำย  
ต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนมำกๆ เพื่อบ่งชี้ภำวกำรณ์กระจำยรำยจ่ำยในกลุ่มคนจนที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนโดยท ำกำรถ่วงน้ ำ หนักมำกให้กับค่ำที่ต่ ำกว่ำ 
เส้นควำมยำกจนมำกตัวชี้วัดนี้จะช่วยตรวจสอบติดตำมควำมก้ำวหน้ำของสถำนกำรณ์ของควำมยำกจนที่สุดซ่ึงแม้จะมีจ ำนวนน้อยแต่เป็นกลุ่มที่จะหลุดพ้นจำก
ควำมยำกจนได้ยำกที่สุด 

 
1.3 ควำมยำกจนระดับภำค เขตพื้นที่ และจังหวัด 

  
 ภำพรวมสัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลงในทุกภูมิภำค โดยในปี 2562 ภูมิภำคที่มีสัดส่วนคนจน
สูงสุด 3 อันดับ คือ ภำคใต้ (ร้อยละ 11.27) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 8.37) และภำคเหนือ   
(ร้อยละ 6.67) ตำมล ำดับ ซึ่งในอดีตภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภำคที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดตลอดระยะ 
30 ปี จนกระทั่งในปี 2561 ภำคใต้กลับเป็นภูมิภำคที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุด  ซึ่งหำกพิจำรณำสถำนกำรณ์ 
ควำมยำกจนในภำคใต้ พบว่ำ ครัวเรือนยำกจนภำคใต้กว่ำร้อยละ 40 เป็นครัวเรือนยำกจนที่อยู่ ใน  
ภำคกำรเกษตร ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญในภำคใต้ คือ ยำงพำรำ มีรำคำลดลงมำก 
โดยดัชนีรำคำยำงแผ่นดิบชั้น 3 ในปี 2554 อยู่ในระดับสูงมำกเท่ำกับ 245.18 และในปีดังกล่ำวสัดส่วนคนจน
ในภำคใต้ลดลงมำก แต่หลังจำกนั้นรำคำยำงพำรำได้ลดลงเรื่อยมำ โดยในปี 2562 ดัชนีรำคำยำงแผ่นดิบชั้น 3 
ลดลงเหลือ 80.43 สัดส่วนคนยำกจนภำคใต้ไม่ได้ปรับตัวลดลงอย่ำงชัดเจนมำกนัก ซึ่งอำจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส ำคัญที่ท ำให้ในปัจจุบันภำคใต้กลับมำเป็นภูมิภำคที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ช่องว่ำงควำมยำกจน 23.7 18.9 15.7 11.4 8.68 9.66 11.4 7.80 6.12 4.83 4.17 4.04 3.51 3.24 2.42 2.38 1.92 1.85 1.14 1.42 1.27 1.80 0.96

ควำมรุนแรงปัญหำควำมยำกจน 10.9 8.11 6.51 4.28 3.06 3.41 4.27 2.69 2.03 1.59 1.31 1.22 1.06 0.97 0.70 0.70 0.53 0.51 0.31 0.38 0.33 0.52 0.26

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

ช่องว่ำงควำมยำกจน ควำมรุนแรงปัญหำควำมยำกจน
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ภำพที่ 1.6 กำรกระจำยตัวของคนจนจ ำแนกรำยภำค ปี 2531-2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

  
 ปัญหำควำมยำกจนในพื้นที่นอกเขตเทศบำลสูงกว่ำในเขตเทศบำล ในปี 2562 นอกเขตเทศบำลมี
สัดส่วนคนจนร้อยละ 8.07 ลดลงจำก 12.29 ในปี 2561 ขณะที่ในเขตเทศบำลมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 4.69 
ลดลงจำกร้อยละ 7.67 ในปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงมำกตำมกำรลดลงของคนจนในภำพรวม ทั้งนี้สำเหตุที่
ควำมยำกจนนอกเขตเทศบำลมีสัดส่วนสูงกว่ำในเขตเทศบำลมำโดยตลอด ส่วนหนึ่งเกิดจำกลักษณะของอำชีพ 
ซึ่งคนยำกจนนอกเขตเทศบำลโดยมำกท ำงำนในอำชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม ส่งผลให้มีรำยได้ที่ไม่แน่นอน อีก
ทั้งยังเป็นแรงงำนนอกระบบ ท ำให้มีควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ ส่งผลให้นอกเขตเทศบำลมีกำร
กระจุกตัวของคนจนสูงกว่ำในเขตเทศบำล 
 
ภำพที่ 1.7 กำรกระจำยตัวของคนจนจ ำแนกเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล ปี 2531-2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กรุงเทพมหำนคร 24.72 24.47 11.30 9.18 4.21 5.45 5.86 6.35 4.07 2.88 3.51 2.33 2.36 2.25 7.74 1.91 1.06 1.64 2.01 1.36 1.12 1.41 0.59

กลำง 63.49 51.79 42.04 35.91 26.30 27.40 28.75 23.42 18.80 12.85 12.15 12.83 11.18 10.77 10.36 6.94 5.40 4.95 4.30 5.20 4.51 6.94 4.23

เหนือ 68.64 58.36 54.09 45.74 40.24 38.78 49.08 41.03 33.29 26.11 25.99 29.05 23.38 22.33 16.09 17.40 16.76 13.19 8.78 9.83 9.82 12.23 6.67

ตะวันออกเฉียงเหนือ 76.58 69.16 62.32 53.26 47.72 55.28 59.28 44.16 38.97 35.32 30.24 31.19 27.71 25.26 18.11 19.79 17.37 17.04 10.30 12.96 11.42 13.30 8.37

ใต้ 65.48 65.81 56.85 48.01 35.60 40.73 41.70 29.20 22.89 19.84 19.33 16.77 17.03 14.24 10.12 13.32 10.96 13.79 9.92 12.35 11.84 14.26 11.27

ทั่วประเทศ 65.17 57.97 50.04 42.54 35.25 38.63 42.33 32.44 26.76 21.94 20.04 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85 6.24
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2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เขตเทศบำล 43.3 38.5 26.5 23.9 19.0 20.3 22.2 17.0 14.6 11.8 11.3 10.6 10.2 8.69 9.00 8.80 7.70 7.12 5.49 6.63 6.05 7.67 4.69

นอกเขตเทศบำล 73.9 66.0 59.9 50.5 42.2 46.6 51.4 40.2 33.6 28.3 25.8 27.3 23.5 22.4 16.7 15.9 13.8 13.7 8.91 10.6 9.82 12.2 8.07
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ภำพที่ 1.8 สัดส่วนคนจนในเขตเทศบำล (เม่ือวัดจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค) จ ำแนกรำยภำค ปี 2531-2562 
 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
ภำพที่ 1.9 สัดส่วนคนจนนอกเขตเทศบำล (เม่ือวัดจำกรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค) จ ำแนกรำยภำค ปี 2531-2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
สัดส่วนควำมยำกจนลดลงเกือบทุกจังหวัด เมื่อพิจำรณำควำมยำกจนในระดับจังหวัด พบว่ำ ในปี 

2562 ปัญหำควำมยำกจนลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น 9 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนยำกจนเพ่ิมขึ้น ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปรำกำร จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี อุบลรำชธำนี นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี เลย และสตูล  
อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดดังกล่ำวเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนอยู่ในระดับต่ ำ กล่ำวคือไม่เกินร้อยละ 16 ขณะที่
จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด 10 อันดับ พบว่ำสัดส่วนคนจนปรับลดลงมำก โดยจังหวัดปัตตำนีซึ่งเป็นจังหวัด
ยำกจนที่สุดในประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนเท่ำกับร้อยละ 29.72 ในปี 2562 ซึ่งแม้ว่ำจะมีปัญหำควำมยำกจน

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กลำง 67.8 56.0 49.8 41.2 30.1 31.8 33.4 28.6 22.5 15.7 14.9 16.5 14.4 13.9 12.9 8.92 6.72 6.17 5.25 6.27 4.91 7.94 4.71

เหนือ 70.9 61.4 57.7 47.3 41.3 39.6 51.5 43.7 36.2 28.9 28.5 32.6 26.3 26.1 18.7 18.4 17.7 15.1 9.67 10.1 11.1 13.9 7.97

ตะวันออกเฉียงเหนือ 79.8 72.3 65.5 56.5 50.2 58.8 62.8 47.8 42.1 38.8 33.6 35.5 30.4 28.9 20.5 20.1 17.8 17.5 9.80 12.4 10.8 13.1 8.41

ใต้ 70.4 69.8 62.2 51.6 38.5 44.4 46.3 32.3 25.2 21.5 21.0 18.4 19.1 17.1 11.8 15.7 12.6 16.8 12.4 15.2 14.8 16.3 13.5
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2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กรุงเทพมหำนคร 24.7 24.4 11.3 9.18 4.21 5.45 5.86 6.35 4.07 2.88 3.51 2.33 2.36 2.25 7.74 1.91 1.06 1.64 2.01 1.36 1.12 1.41 0.59

กลำง 53.3 42.4 25.4 24.7 18.4 18.6 19.7 14.3 12.9 8.76 8.37 7.97 7.08 7.00 7.42 4.74 3.95 3.66 3.34 4.14 4.11 6.00 3.80

เหนือ 59.3 46.6 39.9 39.6 35.8 35.2 39.6 32.0 24.5 19.0 20.0 21.2 17.4 15.1 11.3 15.7 15.2 10.3 7.55 9.45 8.16 10.1 5.21

ตะวันออกเฉียงเหนือ 56.4 50.7 44.0 35.2 34.0 36.7 41.5 28.0 27.0 23.9 20.0 18.9 20.5 16.2 12.6 19.1 16.3 16.0 11.1 13.8 12.3 13.4 8.33

ใต้ 45.6 50.0 36.3 34.5 24.8 27.6 26.0 19.6 16.3 15.4 15.3 13.1 12.6 8.53 6.83 9.02 7.98 8.58 5.86 7.91 7.42 11.3 8.22
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สูงสุด แต่สัดส่วนคนจนลดลงมำกจำกร้อยละ 39.27 ในปี 2561 รองลงมำได้แก่ จังหวัดนรำธิวำส แม่ฮ่องสอน 
ตำก กำฬสินธุ์ สระแก้ว พัทลุง ชัยนำท อ่ำงทอง และระนอง ตำมล ำดับ  

 
ส ำหรับจังหวัดที่มีปัญหำควำมยำกจนน้อยที่สุด ได้แก่ นนทบุรี (ร้อยละ 0.24) รองลงมำคือ 

ปทุมธำนี (ร้อยละ 0.24) ภูเก็ต (ร้อยละ 0.40) สมุทรปรำกำร (ร้อยละ 0.56) และ กทม. (ร้อยละ 0.59) 
ทั้งนี้ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจังหวัดที่มีปัญหำควำมยำกจนเรื้อรัง เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่ำงไกลศูนย์กลำงควำมเจริญ มีเขต
พ้ืนที่ติดกับชำยแดน/ชำยฝั่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตำก ปัตตำนี นรำธิวำส ส่วนจั งหวัดที่มีปัญหำควำมยำกจน
น้อย เป็นเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ หรือมีพ้ืนที่ติดกับศูนย์กลำงควำมเจริญ เช่น นนทบุรี ปทุมธำนี 
สมุทรปรำกำร ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำ รำยได้ต่อหัวของประชำกร (GDP per capita) กับสัดส่วนคนจน จะพบว่ำ 
จังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ เป็นจังหวัดที่มีควำมยำกจนสูง โดยควำมสัมพันธ์ของรำยได้กับสัดส่วนคนจนมี
แนวโน้มลดลง กล่ำวคือ สัดส่วนคนจนจะลดลงมำกเมื่อรำยได้เพ่ิมขึ้นในช่วงแรก และจะน้อยลงเมื่อรำยได้
เพ่ิมข้ึนไปในระดับหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำหำกยกระดับเศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ อำจช่วยแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนให้กับจังหวัดนั้นอย่ำงมำก หรือกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญไปยังเมืองหลักและเมืองรอง 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน อำจเป็นกลไกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และ
ยกระดับรำยได้ของประชำกรในจังหวัดยำกจนให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ได ้

 
ภำพที่ 1.10 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้ต่อหัวของประชำกรกับสัดส่วนคนจนรำยจังหวัด ปี 2561 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 
หมำยเหตุ: ใช้ข้อมูลปี 2561 เนือ่งจำกขอ้มลู GPP ปีล่ำสุดคือปี 2561  



10 
 

ภำพที่ 1.11 แผนที่ควำมยำกจน ปี 2562 
 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  สศช. 
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ตำรำงท่ี 1.2 รำยช่ือจังหวัดที่ติดอันดับ 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงท่ีสุดหรือมีควำมยำกจนหนำแน่นสูง
ที่สุดในช่วงปี 2543-2562 

ปี  
พ.ศ. ล ำดับ1 ล ำดับ2 ล ำดับ3 ล ำดับ4 ล ำดับ5 ล ำดับ6 ล ำดับ7 ล ำดับ8 ล ำดับ9 ล ำดับ10 
2562 ปัตตำนี 

(29.72) 
นรำธิวำส 
(25.53) 

แม่ฮ่องสอน
(25.26) 

ตำก 
(21.13) 

กำฬสินธ์ 
(20.21) 

สระแก้ว 
(18.74) 

พัทลุง 
(18.67) 

ชัยนำท 
(17.89) 

อ่ำงทอง 
(17.32) 

ระนอง 
(16.43) 

2561 แม่ฮ่องสอน
(49.13) 

ปัตตำน ี
(39.27) 

กำฬสินธ์ 
(31.26) 

นรำธิวำส 
(30.10) 

ตำก 
(28.97) 

ชัยนำท 
(27.72) 

สระแก้ว 
(26.68) 

พัทลุง 
(24.93) 

อ ำนำจเจริญ 
(23.55) 

อ่ำงทอง 
(23.40) 

2560 ปัตตำนี 
(34.20) 

นรำธิวำส 
(34.17) 

แม่ฮ่องสอน 
(33.33) 

กำฬสินธ์ 
(32.96) 

นครพนม 
(27.78) 

ตำก 
(27.18) 

ชัยนำท 
(26.21) 

บุรีรัมย์ 
(20.99) 

สระแก้ว 
(19.03) 

พัทลุง 
(18.67) 

2559 แม่ฮ่องสอน 
(39.21) 

นรำธิวำส 
(37.30) 

ปัตตำนี 
(35.98) 

กำฬสินธ์ 
(31.99) 

นครพนม 
(30.24) 

ชัยนำท 
(28.34) 

ตำก 
(27.54) 

บุรีรัมย์ 
(24.32) 

อ ำนำจเจริญ 
(24.00) 

น่ำน 
(22.73) 

2558 ปัตตำนี 
(34.91) 

แม่ฮ่องสอน 
(32.19) 

ตำก 
(24.48) 

บุรีรัมย์ 
(23.34) 

ยะลำ 
(21.34) 

น่ำน 
(21.01) 

ชัยนำท 
(19.64) 

นรำธิวำส 
(19.50) 

กำฬสินธ ์
(17.78) 

กำญจนบุร ี
(17.63) 

2557 แม่ฮ่องสอน 
(46.08) 

นรำธิวำส 
(45.13) 

กำฬสินธ ์
(42.67) 

ปัตตำนี 
(39.15) 

บุรีรีมย์ 
(39.13) 

ตำก 
(36.53) 

ยะลำ 
(32.83) 

น่ำน 
(28.80) 

เชียงรำย 
(26.83) 

นครพนม 
(24.89) 

2556 แม่ฮ่องสอน ปัตตำนี นรำธิวำส ตำก นครพนม กำฬสินธ์ 
(31.03) 

มุกดำหำร หนองบัวล ำภ ู บุรีรัมย์ อุบลรำชธำน ี
 (65.16) (37.44) (35.31) (34.00)  (31.13) (29.26) (27.38) (25.35) (24.25) 
2555 แม่ฮ่องสอน ปัตตำนี นรำธิวำส กำฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ตำก นครพนม สกลนคร บุรีรัมย์ มุกดำหำร 
 (63.17) (46.80) (42.73) (39.80) (36.07) (35.93) (35.28) (34.25) (31.61) (30.80) 
2554 แม่ฮ่องสอน ตำก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ปัตตำนี ยโสธร กำญจนบุร ี นครพนม รำชบุร ี กำฬสินธุ์ 

 (58.85) (43.50) (35.89) (33.67) (33.39) (32.45) (32.19) (32.11) (30.10) (28.55) 
2553 แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ ปัตตำนี กำฬสินธุ์ นครพนม ตำก สระแก้ว นรำธิวำส บุรีรัมย์ อุตรดิตถ ์

 (70.39) (55.79) (54.26) (51.64) (46.41) (45.87) (40.70) (35.24) (32.82) (30.69) 
2552 แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นรำธิวำส กำฬสินธุ์ ปัตตำนี บุรีรัมย์ สระแก้ว ยะลำ ตำก นครพนม 
 (74.39) (58.73) (54.94) (51.18) (49.65) (47.18) (41.73) (38.66) (37.61) (37.06) 
2551 แม่ฮ่องสอน กำฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ปัตตำนี สระแก้ว บุรีรัมย์ นครพนม นรำธิวำส ตำก ชัยภูมิ 

 (70.39) (57.00) (54.87) (51.07) (46.25) (42.84) (40.82) (40.13) (39.70) (39.63) 
2550 แม่ฮ่องสอน นรำธิวำส ศรีสะเกษ สระแก้ว บุรีรัมย์ ปัตตำนี สุโขทัย กำฬสินธุ์ ชัยภูมิ ตำก 

 (74.40) (53.40) (48.93) (48.22) (47.29) (44.99) (41.53) (40.23) (39.74) (37.08) 
2549 แม่ฮ่องสอน นรำธิวำส สระแก้ว บุรรีัมย์ อุบลรำชธำน ี ปัตตำนี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ กำฬสินธุ์ นครพนม 
 (69.55) (66.20) (56.26) (54.53) (49.29) (43.38) (43.19) (42.39) (40.79) (36.73) 
2547 สระแก้ว แม่ฮ่องสอน หนองบัวล ำภู ตำก ชัยภูมิ สุรินทร ์ ปัตตำนี บุรีรัมย์ สกลนคร กำฬสินธุ์ 

 (68.80) (59.47) (53.92) (51.67) (51.62) (51.44) (49.36) (49.26) (48.04) (47.74) 
2545 สระแก้ว นรำธิวำส อุทัยธำนี หนองบัวล ำภ ู ตำก ศรีสะเกษ สุรินทร ์ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง 

 (69.72) (67.61) (63.06) (62.75) (62.67) (62.54) (60.48) (57.54) (56.74) (56.55) 
2543 อุดรธำนี หนองบัวล ำภ ู สุรินทร์ นรำธิวำส แม่ฮ่องสอน ยโสธร สระแก้ว เพชรบูรณ์ สุพรรณบุร ี นครพนม 
 (81.58) (76.50) (73.75) (73.30) (72.83) (70.22) (69.50) (69.00) (68.92) (67.08) 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  สศช. 

 
1.4 ลักษณะทำงประชำกรของครัวเรือนยำกจน  

 
เมื่อพิจำรณำลักษณะทำงประชำกรของคนจน พบว่ำ คนจนมีอัตรำกำรพึ่งพิง (จ ำนวนเด็กอำยุต่ ำ

กว่ำ 15 ปี และผู้สูงอำยุ ต่อวัยแรงงำน) สูงกว่ำครัวเรือนไม่ยำกจนมำโดยตลอด  โดยในช่วง 3 ปีให้หลัง 
อัตรำกำรพ่ึงพิงของคนจนอยู่ในระดับสูงมำก โดยปี 2562 อัตรำกำรพ่ึงพิงของคนจนสูงถึงร้อยละ 98.6 หรือ
กล่ำวได้ว่ำในครัวเรือนยำกจนวัยแรงงำน 1 คน ต้องรับผิดชอบในกำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ 1 คนเท่ำกัน 
ขณะที่เมื่อเทียบกับคนไม่จน พบว่ำ วัยแรงงำน 2 คน ดูแลผู้สูงอำยุและเด็ก 1 คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ คนจนมีภำระ
ในกำรต้องหำเลี้ยงครอบครัวที่สูง  
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ภำพที่ 1.12 อัตรำกำรพึ่งพิง 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  สศช. 

 
กำรพ่ึงพิงที่สูงชี้ให้เห็นว่ำคนยำกจนส่วนมำกคือกลุ่มเด็กและเยำวชน (6-14 ปี) ซึ่งเมื่อพิจำรณำ

สัดส่วนคนจนจ ำแนกตำมช่วงวัย พบว่ำ เด็กและเยำวชนมีปัญหำควำมยำกจน มำกกว่ำกลุ่มผู้สูงอำยุและวัย
แรงงำน เนื่องจำกวัยแรงงำนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ โดยวัยแรงงำน (อำยุ 18-
59 ปี) มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 4.95 ในปี 2562 ส่วนวัยผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 
7.18 เด็กอำยุ 0-5 ปี มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 8.54 และเด็กอำยุ 6-14 ปี มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 9.83 ซึ่งทุก
กลุ่มมีสัดส่วนคนจนลดลงจำกปีก่อนหน้ำ  
 
ภำพที่ 1.13 สัดส่วนคนจนจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ปี 2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
ครัวเรือนขนำดใหญ่มีปัญหำควำมยำกจนมำกกว่ำครัวเรือนขนำดเล็ก โดยครัวเรือนที่มีสมำชิกใน

ครัวเรือนตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป มีสัดส่วนคนจนมำกท่ีสุด ที่ร้อยละ 12.13 รองลงมำคือครัวเรือน 4-6 คน มีสัดส่วน
คนจนร้อยละ 7.94 ส่วนครัวเรือนขนำดเล็กและครัวเรือนเดี่ยวมีสัดส่วนคนจนน้อย โดย ครัวเรือน 2-3 คนขึ้น
ไปมีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ 4.79 และครัวเรือนเดี่ยวมีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ 2.53 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำประเภท
ครัวเรือนตำมผู้ที่อำศัยในครัวเรือนพบว่ำ ครัวเรือนแหว่งกลำง (ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กับเด็ก) มีสัดส่วนคนจนสูงสุด
อยู่ที่ร้อยละ 14.19  

 
 

51.7 50.3 51 50.4 51.9 50.3 51.4 51.5 54.9 54.8 57.3 56.4 60.2

89.3 90 85.2 88.1 86 84 84.3
91.4 87.4

96 98

113.5
98.6

0

20

40

60

80

100

120

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

คนไม่จน คนจน

8.54
9.83

7.72

4.95

7.18

0

2

4

6

8

10

12

อำยุ 0-5 ปี อำยุ 6-14 ปี อำยุ 15-17 ปี อำยุ 18-59 ปี อำยุ 60 ปี ข้ึนไป



13 
 

ภำพที่ 1.14 สัดส่วนคนจนจ ำแนกตำมขนำดครัวเรือน ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
1.5 สถำนภำพทำงเศรษฐกิจของคนจน 

 
 เมื่อพิจำรณำรำยได้ รำยจ่ำย และหนี้สินของครัวเรือนยำกจน พบว่ำ ครัวเรือนยำกจนมีรำยได้เฉลี่ย 
9,994 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 ที่มีรำยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 9,861 บำทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน ขณะที่รำยจ่ำยของครัวเรือนยำกจนอยู่ที่ 7 ,059 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2562 
เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 เช่นเดียวกัน โดยรำยจ่ำยของครัวเรือนยำกจนปี 2560  อยู่ที่ 6,851 บำทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้และรำยจ่ำยของครัวเรือนยำกจน พบว่ำ ระหว่ำงปี 2560 -
2562 ครัวเรือนยำกจนมีรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำรำยได้ โดยรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.04 ขณะที่รำยได้ของ
ครัวเรือนยำกจนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.35 เท่ำนั้น 
  
 สถำนกำรณ์หนี้สินของครัวเรือนยำกจนดีขึ้น เมื่อพิจำรณำหนี้สินของครัวเรือน พบว่ำ ภำพรวม
ครัวเรือนที่เป็นหนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 11.3 ล้ำนครัวเรือนในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.6 ของครัวเรือน
ทั้งหมด โดยครัวเรือนยำกจนที่เป็นหนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 0.5 ล้ำนครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.7 ของ
ครัวเรือนยำกจนทั้งหมด ลดลงจำก 0.74 ล้ำนครัวเรือนในปี 2560 ซึ่งครัวเรือนยำกจนมีหนี้สินเฉลี่ย 89,208 
บำทต่อครัวเรือน ลดลงจำกปี 2560 ที่ครัวเรือนยำกจนมีหนี้สิน 93,127 บำทต่อครัวเรือน ทั้งนี้ในปี 2562 
สะท้อนให้เห็นถึงสถำนกำรณ์หนี้สินของครัวเรือนยำกจนที่ดีข้ึน ทั้งจ ำนวนครัวเรือนยำกจนที่เป็นหนี้ และมูลค่ำ
หนี้ของครัวเรือนยำกจนที่ลดลง อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำกำรออมของครัวเรือนยำกจนจำกทรัพย์สินทำง
กำรเงินของครัวเรือน พบว่ำ ครัวเรือนยำกจนที่มีเงินออมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 1.16 ล้ำนครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 89.5 ของครัวเรือนยำกจนทั้งหมด โดยครัวเรือนยำกจนที่มีเงินออมน้อยกว่ำ 30,000 บำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 68.3 ของครัวเรือนยำกจนทั้งหมด และครัวเรือนยำกจนที่ไม่มีเงินออมเลยมีจ ำนวน 1.4 แสน
ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของครัวเรือนยำกจนทั้งหมด ขณะที่ ครัวเรือนยำกจนมีเงินออมเฉลี่ยที่ 
23,412 บำทต่อครัวเรือน ชี้ว่ำแม้ครัวเรือนยำกจนส่วนใหญ่แม้จะมีเงินออม แต่มีมูลค่ำไม่สูงนัก ซ่ึงอำจไม่
สำมำรถรองรับผลกระทบที่ท ำให้ครัวเรือนต้องขำดรำยได้เป็นระยะเวลำนำนได้ ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำว่ำ ครัวเรือน
ยำกจนจะสำมำรถรับผลกระทบจำกกำรขำดรำยได้เป็นเวลำเท่ำใด พบว่ำ มูลค่ำกำรออมต่อรำยจ่ำยของ
ครัวเรือนยำกจนอยู่ที ่3.32 หรือกล่ำวได้ว่ำครัวเรือนยำกจนสำมำรถน ำเงินออมมำใช้จ่ำยได้ประมำณ 3 เดือน  
 
 เมื่อพิจำรณำคนจนจ ำแนกตำมลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่ำ ครัวเรือนที่ไม่
ปฏิบัติงำนในเชิงเศรษฐกิจมีจ ำนวนครัวเรือนยำกจนสูงสุด ที่ 4.27 แสนครัวเรือน รองลงมำเป็นผู้ถือครองท ำ
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กำรเกษตรที่เป็นเจ้ำของที่ดิน จ ำนวน 1.98 แสนครัวเรือน ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตและก่อสร้ำง 1.69 
แสนครัวเรือน และคนงำนเกษตร 1.14 แสนครัวเรือน โดยครัวเรือน 4 กลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนยำกจนทั้งหมด ทั้งนี้หำกพิจำรณำครัวเรือนยำกจนที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับภำคเกษตรกรรม พบว่ำ  มี
จ ำนวนถงึ 4.34 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.24 ของครัวเรือนยำกจนทั้งหมด 
 
ภำพที่ 1.15 จ ำนวนครัวเรือนจ ำแนกตำมลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
กลุ่มครัวเรือนที่ท ำอำชีพเกี่ยวกับด้ำนกำรเกษตรมีปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด  กล่ำวคือ เมื่อ

พิจำรณำสัดส่วนครัวเรือนยำกจนในแต่ละกลุ่มลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ
ครัวเรือนในกลุ่มดังกล่ำวมีปัญหำควำมยำกจนในระดับใด พบว่ำ กลุ่มครัวเรือนที่ท ำประมง ป่ำไม้ ล่ำสัตว์ มี
สัดส่วนคนจนสูงที่สุด ที่ร้อยละ 21.43 รองลงมำเป็นกลุ่มครัวเรือนคนงำนเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 17.1 และ
อันดับ 3 เป็นกลุ่มผู้ถือครองท ำกำรเกษตรที่เช่ำที่ดิน ที่มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 11.19 

 
ภำพที่ 1.16 สัดส่วนครัวเรือนยำกจนจ ำแนกตำมลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 
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1.ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร-เป็นเจ้ำของที่ดนิ

3.ผู้ท ำประมง ป่ำไม้ ล่ำสัตว์ เก็บของป่ำ บริก

5.ผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ วิชำกำรและนักบริหำร

7.คนงำนทั่วไป

9.ผู้ปฏิบัติงนในกระบวนกำรผลิตและกอ่สรำ้ง

สัดส่วนคนจน

1.ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร-
เป็นเจ้ำของที่ดิน, 

198,074 

2.ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร-
เช่ำที่ดิน, 45,278 

3.ผู้ท ำประมง ป่ำไม้ 
ล่ำสัตว์ เก็บของป่ำ 

บริก, 76,047 
4.ผู้ประกอบธุรกิจ 
กำรค้ำ อุตสำหกร

รและบริกำ, 
106,747 

5.ผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ 
วิชำกำรและนักบริหำร, 

8,695 

6.คนงำนเกษตร, 114,477 

7.คนงำนทั่วไป, 71,363 

8.เสมียน พนักงำน 
พนักงำนขำยและให้บริกำร, 

88,535 

9.ผู้ปฏิบัติงนในกระบวน
กำรผลิตและก่อสร้ำง, 

168,691 

10.ผู้ไม่ปฏิบัติงำนเชิง
เศรษฐกิจ, 427,444 
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1.6 กำรท ำงำนของคนจน  
 
เมื่อพิจำรณำควำมยำกจนตำมสถำนภำพกำรท ำงำน พบว่ำ ผู้มีงำนท ำในกลุ่มช่วยธุรกิจในครัวเรือน

โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงมีปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 8.31 รองลงมำคือ ท ำธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 6.96 และกลุ่มลูกจ้ำงภำคเอกชน มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 4.38 
ทั้งนี้นอกจำกแรงงำนกลุ่มช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงและท ำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำงมีสัดส่วน
คนจนสูงแล้ว แรงงำนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิกำรแรงงำนรองรับอีกด้วย  

 
ภำพที่ 1.17 สัดส่วนคนจนจ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำน ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
เมื่อพิจำรณำคนยำกจนที่มีงำนท ำจ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ พบว่ำ สำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้และ

กำรประมง มีสัดส่วนคนจนสูงสุดที่ร้อยละ 11.33 รองลงมำคือสำขำกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน  
กำรก่อสร้ำง กิจกรรมบริกำรอ่ืนๆ และกิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล ที่ร้อยละ 9.13 7.77 6.40 
และ 5.18 ตำมล ำดับ ซึ่งในปี 2561 สำขำทำงเศรษฐกิจ 3 อันดับแรกคือ 1) เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และ  
กำรประมง 2) กำรก่อสร้ำง 3) กิจกรรมบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนในปี 2562 คือ 1) เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และ 
กำรประมง 2) กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3) กำรก่อสร้ำง โดยจะเห็นได้ว่ำแรงงำนที่ยำกจนส่วนมำกยังคง
อยู่ในสำขำท่ีใช้แรงงำนเป็นหลัก  
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ภำพที่ 1.18 สัดส่วนผู้มีงำนท ำที่ยำกจน จ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
1.7 คนจนกับกำรศึกษำ 

 
คนจนส่วนใหญ่มีกำรศึกษำต่ ำ โดยร้อยละ 79.18 ของคนจนมีกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำและ

ต่ ำกว่ำ ซึ่งแม้ว่ำสัดส่วนคนจนที่มีกำรศึกษำต่ ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องแต่ยังคิดเป็นสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้มี  
ควำมเป็นไปได้ว่ำโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับที่สูงขึ้นของเด็กในครัวเรือนยำกจนยังคงอยู่ในระดับต่ ำ 
โดยเมื่อเปรียบเทียบโอกำสทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นของคนจนเปรียบเทียบกับกลุ่มคนไม่จน พบว่ำ คนยำกจนที่มี
อำยุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีโอกำสจะได้รับกำรศึกษำในระดับที่สูงกว่ำพ่อแม่ที่โดยเฉลี่ยจบกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำเพียงร้อยละ 46.7 ในปี 2562 ขณะที่ประชำกรอำยุ 25 ปีขึ้นไปในครัวเรือนที่ไม่จน มีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำสูงกว่ำประถมศึกษำ ถึงร้อยละ 79.1 ชี้ให้เห็นถึงโอกำสที่แตกต่ำงกันในกำรได้รับกำรศึกษำใน
ระดับสูงของครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่ม   
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กิจกรรมบริกำรอื่นๆ
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ภำพที่ 1.19 คนจนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
กลุ่มกำรศึกษำน้อยมีปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด โดยเมื่อพิจำรณำสัดส่วนคนจนจ ำแนกตำมระดับ

กำรศึกษำ เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่ำกำรศึกษำระดับใดมีปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด พบว่ำ ในปี 2562 ประชำกร
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 16.3 รองลงมำเป็นกลุ่มที่มีกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ  
ร้อยละ 9.93 และระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 8.25 ขณะเดียวกันข้อมูลข้ำงต้นยังชี้ว่ำกำรมีกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น
ท ำให้ปัญหำควำมยำกจนลดลง สะท้อนให้เห็นว่ำกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรลงทุนด้ำน
กำรศึกษำ อำทิ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรสนับสนุนกำรศึกษำในกลุ่ ม
เด็กนักเรียนที่ยำกจนเป็นพิเศษ เป็นแนวทำงท่ีสำมำรถลดปัญหำควำมยำกจนในอนำคตได้ 
 
ภำพที่ 1.20 สัดส่วนคนจนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 
ส ำหรับสำเหตุที่ท ำให้กำรศึกษำสำมำรถแก้ปัญหำควำมยำกจนได้นั้น ส่วนหนึ่งหำกพิจำรณำรำยได้

ตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ รำยได้เฉลี่ยจะเพ่ิมข้ึนตำมระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น โดยในปี 2562 ผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ย
สูงที่สุดมีกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ 44,078 บำทต่อคนต่อเดือน รองลงมำคือระดับปริญญำโทที่ 30,197 
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บำทต่อคนต่อเดือน ส่วนระดับกำรศึกษำที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ไม่เคยเรียนหนังสือที่ 6,362 บำทต่อคน
ต่อเดือน ซึ่งแตกต่ำงจำกระดับปริญญำเอกถึงกว่ำ 7 เท่ำ 

 
ภำพที่ 1.21 รำยได้เฉลี่ยจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2562 

 
ที่มำ: ข้อมลูจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ทั้งนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้คนจนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำสูงขึ้น ได้แก่ กำรได้รับทุนกำรศึกษำและ 

กำรเข้ำร่วมกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ซึ่งพบว่ำเด็กยำกจนที่ก ำลังเรียนหนังสือได้รับทุนกำรศึกษำ หรือ
สำมำรถเข้ำถึงโครงกำรกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำได้น้อย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.97 เท่ำนั้นในปี 2562 
ซึ่งยงัมีสัดส่วนน้อยมำกเมื่อเทียบกับกลุ่มคนจนที่ไม่ได้รับทุนกำรศึกษำ 

 
ภำพที่ 1.22 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ก ำลังเรียนหนังสือและได้รับทุนกำรศึกษำจำกรัฐหรือเข้ำร่วมกองทุนกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ ปี 2558-2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 
 
1.8 คนจนกับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรภำครัฐ 

 
คนยำกจนส่วนใหญ่เข้ำถึงสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลครอบคลุมร้อยละ 96.89 โดยใช้สิทธิ์บัตร

ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) มำกที่สุด ที่ร้อยละ 93.92 ในปี 2562 รองลงมำคือบัตรประกันสังคม  
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ร้อยละ 2.08 และสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ที่ร้อยละ 0.89 โดยในภำพรวม
พบว่ำกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพของกลุ่มคนจนมีแนวโน้มเข้ำถึงเพ่ิมขึ้น  และเมื่อพิจำรณำรำยจ่ำยด้ำน
สุขภำพ พบว่ำ รำยจ่ำยด้ำนสุขภำพในกลุ่มคนจนมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจำกจ ำนวน 68.27 บำทต่อคนต่อ
เดือน ในปี 2558 เป็น 66.11 บำทต่อคนต่อเดือน ในปี 2560 กระทั่งมำอยู่ที่จ ำนวน 60.49 บำทต่อคนต่อ
เดือน ในปี 2562 ซึ่งรำยจ่ำยด้ำนสุขภำพที่ลดลง สอดคล้องกับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลที่มี
แนวโน้มกำรเข้ำถึงเพ่ิมข้ึนในกลุ่มคนจน สะท้อนทิศทำงที่ดีในกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
 
ภำพที่ 1.23 กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพในกลุ่มคนจน ปี 2558-2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ภำพที่ 1.24 รำยจ่ำยด้ำนสุขภำพของคนจน ปี 2558-2562 (บำทต่อคนต่อเดือน) 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

  
 คนยำกจนได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 22.80 ในปี 2561 เป็น 46.05 ในปี 2562 
อย่ำงไรก็ตำมยังมีกลุ่มคนจนกว่ำร้อยละ 53.95 ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิกำรเมื่อเทียบกับจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมด ซึ่งจ ำเป็นต้องค้นหำกลุ่มคนจนเป้ำหมำยเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐได้ครอบคลุมกลุ่ม
คนยำกจนทั้งหมด 
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ตำรำงท่ี 1.3 ผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2561-2562 
 ปี 2561 ปี 2562 

สัดส่วนผู้ได้รับบตัรต่อผู้
ได้รับบตัรทั้งหมด (%) 

สัดส่วนผู้ได้รับบตัรต่อ
ประชำกรแตล่ะกลุ่ม (%) 

สัดส่วนผู้ได้รับบตัรต่อผู้
ได้รับบตัรทั้งหมด (%) 

สัดส่วนผู้ได้รับบตัรต่อ
ประชำกรแตล่ะกลุ่ม (%) 

คนไม่จน 84.47 13.55 88.97 21.91 
คนจน 15.53 22.80 11.03 46.05 
รวม 100.00 14.46 100.00 23.26 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ตรวจสอบคนยำกจนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

 จำกสถิติคนจนที่พิจำรณำจำกเส้นควำมยำกจนท่ีได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐท่ีได้น ำเสนอข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำจำก
เง่ือนไขกำรได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ที่ต้องเป็นคนไทยที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีรำยได้น้อยกว่ำ 1 แสนบำทต่อปี 
และไม่มีทรัพย์สินทำงกำรเงิน หรือท่ีดินตำมที่รัฐก ำหนดนั้น จำกกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ มีคนยำกจนที่มี
อำยุ 18 ปีขึ้นไป จ ำนวน 3.13 ล้ำนคน โดยเป็นคนที่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐจ ำนวน 1.44 ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ 
46.05 นั้น เมื่อพิจำรณำคนยำกจนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ พบว่ำ มีคนจนประมำณ 2 แสนคนที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ำ 8,334 บำท หรือมีรำยได้เกิน 1 แสนบำทต่อปี ซึ่งไม่เข้ำข่ำยของกำรได้รับสิทธิ นอกจำกน้ียังมีคนจนที่
มีควำมเป็นไปได้ว่ำมีสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และที่ดินสูงกว่ำ 1 แสนบำท อีกกว่ำ 5.8 แสนคน คงเหลือกลุ่มที่เป็นคนจนที่
ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จ ำนวน 9.1 แสนคน ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นไปได้ว่ำ อำจมีที่อยู่อำศัย เกินกว่ำ 25 ตำรำงวำ 
หรือมีห้องชุดขนำดมำกกว่ำ 35 ตำรำงเมตร ซึ่งไม่สำมำรถตรวจสอบได้จำกข้อมูลกำรส ำรวจ 
 อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกลักษณะที่อยู่อำศัยของคนกลุ่มนี้ พบว่ำ ประมำณ 4.2 หมื่นคนอำศัยในบ้ำนที่ 
ไม่มั่นคง และไม่มีไฟฟ้ำใช้ ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ว่ำกลุ่มนี้อำจเป็นกลุ่มคนจนตกหล่นท่ีไม่ได้รับบัตร อีกท้ังกลุ่มที่เหลือยังต้องมี
กำรตรวจสอบเพิ่มเติมว่ำควรเป็นผู้ได้รับสิทธิหรือไม่  
ภำพที่ 1.25 กำรเข้ำถึงบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จ ำแนกตำมควำมยำกจน ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
เมื่อพิจำรณำกำรได้รับสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุของผู้สูงอำยุที่ยำกจน พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ยำกจน

ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่ำร้อยละ 90 ตั้งแต่ ปี 2557 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 มีผู้สูงอำยุ
ยำกจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพลดลงเล็กน้อย โดยมีจ ำนวน 9.89 แสนคน จำกผู้สูงอำยุยำกจนทั้งหมด 1.13 ล้ำนคน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.46 
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ตำรำงท่ี 1.4 เงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ (Social Pension for the elderly) 

   หน่วย : คน 
 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผู้สูงอำยุยำกจนท่ีไดร้ับเบี้ยยังชีพ 1,485,170 977,257 1,362,882 1,216,114 1,397,147 989,199 
ผู้สูงอำยุยำกจนท้ังหมด 1,643,560 1,086,012 1,489,429 1,325,303 1,540,844 1,131,043 

สัดส่วน (%) 90.4 90.0 91.5 91.8 90.7 87.46 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
  

คนจนที่พิกำรในปี 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 2.63 แสนคน เป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิกำรจ ำนวน 1.93 
แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.12 โดยสัดส่วนคนจนที่พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิกำรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แม้จะลดลงเล็กน้อยในปี 2562 
 
ตำรำงท่ี 1.5 จ ำนวนผู้พิกำรที่ได้รับเงินสงเครำะห์ 
    หน่วย : คน  

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผู้พิกำรที่ยำกจนทีไ่ด้รบัเบี้ยยังชีพผู้
พิกำร 

247,672 180,922 249,988 234,096 304,743 193,006 

ผู้พิกำรทีย่ำกจนท้ังหมด 370,897 262,409 366,486 317,036 402,624 263,946 

สัดส่วน (%) 66.8 68.9 68.2 73.8 75.7 73.12 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของคนจน ในโครงกำรธนำคำรประชำชนเพ่ือผู้ประกอบ

อำชีพอิสระรำยย่อย และกองทุนหมู่บ้ำน พบว่ำ แรงงำนยำกจนเข้ำถึงแหล่งทุนมำกกว่ำแรงงำนที่ไม่จนแต่
ยังมีสัดส่วนไม่สูงนัก ซึ่งแม้ว่ำจะมีสัดส่วนที่ต่ ำแต่ยังสูงกว่ำแรงงำนที่ไม่จนที่เข้ำถึงแหล่งทุน สอดรับกับ
นโยบำยกำรแกป้ัญหำควำมยำกจนด้ำนกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพของรัฐบำล ซึ่ง
อำจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สัดส่วนคนจนลดลงในปี 2562  

 
ภำพที่ 1.26 สัดส่วนคนยำกจนที่เข้ำถึงแหล่งทุน ปี 2558 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

  
ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำว่ำสวัสดิกำรที่รัฐจัดหำให้กับคนในประเทศมีส่วนช่วยลดปัญหำควำมยำกจนหรือไม่ 

จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่ำ โดยเฉลี่ยครัวเรือนยำกจนจะได้รับ 

10.22 10.68 10.07 9.60

15.01 15.97 17.45
12.28
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ไม่ยำกจน ยำกจน
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กำรช่วยเหลือจำกรัฐคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 1,079 บำทต่อเดือน โดยหำกตัดเงินช่วยเหลือดังกล่ำวออกไปจะ
ท ำให้คนจนมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น 2.9 ล้ำนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 จำกสถำนกำรณ์ปกติที่มีสัดส่วนคน
จนที่ร้อยละ 6.2 ชี้ให้เห็นว่ำสวัสดิกำรของรัฐที่จัดหำให้ช่วยให้คนกลุ่มหนึ่งหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้ 
 
1.9 คุณภำพชีวิตของคนจน 

 
ครัวเรือนยำกจนส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง โดยในปี 2562 ครัวเรือนยำกจนร้อยละ 

78.72 หรือจ ำนวน 1.02 ล้ำนครัวเรือน มีที่อยู่อำศัยและที่ดินเป็นของตนเอง รองลงมำคือเช่ำที่อยู่อำศัย 
จ ำนวน 8.7 หมื่นครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยบนพ้ืนที่สำธำรณะอีกจ ำนวน 7.2 
หมื่นครัวเรือน หรือร้อยละ 5.52 อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำยังมีครัวเรือนยำกจนอีกจ ำนวน 7.5 หมื่นครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 5.76 ยังไม่มีที่อยู่อำศัย  

 
ครัวเรือนยำกจนเข้ำถึงน้ ำดื่มสะอำดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 ครัวเรือนยำกจนเข้ำถึงน้ ำดื่มสะอำด 

(น้ ำจำกขวด หรือเครื่องกดน้ ำ น้ ำประปำภำยในบ้ำน น้ ำที่ผ่ำนกระบวนกำรต้มหรือกรอง) อยู่ที่ร้อยละ 72.29 
เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 69.85 ในปี 2561 ทั้งนี้ยังมีครัวเรือนยำกจนอีกร้อยละ 27.71 ที่ยังเข้ำไม่ถึงน้ ำดื่มสะอำด 
ซึ่งภำครัฐจ ำเป็นต้องกระจำยกำรเข้ำถึงน้ ำดื่มสะอำดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 
ตำรำงท่ี 1.6 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน จ ำแนกกลุ่มครัวเรือนตำมระดับรำยจ่ำย และเขต
พื้นที่ ปี 2562 (บริกำรพื้นฐำน : ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน น้ ำประปำภำยในบ้ำน โทรศัพท์พื้นฐำน) 

 

ครัวเรือนไม่ยำกจน ครัวเรือนยำกจน 

เทศบำล 
นอกเขต
เทศบำล 

รวม เทศบำล 
นอกเขต
เทศบำล 

รวม 

ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 100.0 99.90 99.90 99.40 98.40 98.80 
น้ ำประปำภำยในบ้ำน 96.90 84.10 91.50 83.10 64.30 72.30 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ปุ่มกด)   24.28   41.96   31.72   49.26   57.25   53.86  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone)  87.46   78.03   83.49   58.50   55.88   56.99  
คอมพิวเตอร์ 22.90 11.40 18.10 0.72 0.71 0.71 
อินเทอร์เน็ต  65.73 54.41 60.87 1.30 1.98 1.60 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 
ครัวเรือนยำกจนส่วนใหญ่เข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน (ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน น้ ำประปำภำยในบ้ำน โทรศัพท์

พ้ืนฐำน) โดยในปี 2562 ครัวเรือนยำกจนร้อยละ 98.80 เข้ำถึงไฟฟ้ำภำยในบ้ำน รวมถึงน้ ำประปำภำยในบ้ำน 
(ร้อยละ 72.30) ขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปุ่มกด มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 53.86 และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมำร์ตโฟน มีสัดส่วนร้อยละ 56.99 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ครัวเรือนยำกจนมีกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตในสัดส่วนที่น้อยมำก เมื่อเทียบกับครัวเรือนไม่ยำกจน โดยครัวเรือนยำกจนเข้ำถึงคอมพิวเตอร์
เพียงร้อยละ 0.71 และเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ที่ร้อยละ 1.60 สะท้อนให้เห็นว่ำยังมีครัวเรือนยำกจนอีกจ ำนวนมำก
ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งภำครัฐควรกระจำยโอกำสกำรเข้ำถึงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่เมือง
และชนบท เนื่องจำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส ำคัญที่มีผลต่อกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำร
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เรียนรู้  โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก/เยำวชนที่อำศัยอยู่ ในพ้ืนที่ห่ำ งไกล อีกทั้งยังเป็นกลไกส ำคัญในกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือของรัฐ เช่น กำรสมัครขอรับสวัสดิกำรหรือควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ  
 
1.10 ควำมยำกจนในมิติอ่ืนที่ไม่ใช่รำยได้ 

  
 นอกจำกควำมยำกจนที่พิจำรณำจำกเส้นควำมยำกจนแล้ว ในส่วนนี้จะพิจำรณำควำมยำกจนจำกมิติ
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รำยได้ โดยควำมยำกจนในมิติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จำกด้ำนรำยได้ สำมำรถพิจำรณำได้จำกดัชนี 
ควำมยำกจนหลำยมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งก ำหนดมิติที่ส่งผลต่อควำมยำกจนไว้ 4 
ด้ำน ได้แก่ 1) มิติด้ำนกำรศึกษำ 2) มิติด้ำนกำรใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภำพ 3) มิติด้ำนควำมเป็นอยู่ และ 4) 
มิติด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และใช้ตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ดัชนีนี้สำมำรถพิจำรณำควำมยำกจนได้ทั้งใน
ระดับของสัดส่วนคนจน และควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนในปี 2562 พบว่ำ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติ เป็นดังนี้ 
 
 ควำมยำกจนหลำยมิติในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง โดยค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของปี 2562 
มีค่ำเท่ำกับ 0.051 มีสัดส่วนของคนจนหลำยมิติต่อประชำกรทั้งหมดที่ร้อยละ 13.4 (คิดเป็นจ ำนวนคนยำกจน
หลำยมิติ ประมำณ 9.3 ล้ำนคน) โดยคนจนมีค่ำควำมขัดสนเฉลี่ยที่ร้อยละ 38.0 (บ่งชี้ถึงระดับควำมรุนแรงของ
ควำมยำกจน หรือกล่ำวได้ว่ำคนยำกจนหลำยมิติในประเทศไทยมีควำมขัดสนหรือไม่ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดเฉลี่ย
ประมำณ 4-5 ตัว จำกท้ังหมด 12 ตัว)  
 
ภำพที่ 1.27 ค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของประเทศไทย ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

  
 ควำมยำกจนในมิติต่ำง ๆ จำกดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ พบว่ำมิติด้ำนควำมเป็นอยู่เป็นปัญหำมำก
ที่สุด รองลงมำได้แก่ ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน กำรใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภำพ และกำรศึกษำ  และหำก
พิจำรณำรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ กำรขำด
บ ำเหน็จ/บ ำนำญ กำรก ำจัดขยะที่ไม่เหมำะสม และกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ตำมล ำดับ  
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ตำรำงท่ี 1.7 อัตรำส่วนของแต่ละมิติและตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ ปี 2562 
มิต ิ ตัวชี้วัด3 

อัตรำส่วนกำรส่งผล
ต่อควำมยำกจน (%) 

กำรศึกษำ 
(Education) 

จ ำนวนปีท่ีได้รบักำรศึกษำ  11.3 
กำรเข้ำเรียนลำ่ช้ำ 1.8 
กำรอยู่อำศัยร่วมกับพ่อแม ่ 3.3 

กำรใช้ชีวิตในแบบท่ีดี
ต่อสุขภำพ (Healthy 
Living) 

น้ ำดื่ม 9.0 
กำรดูแลตัวเอง 1.7 
ควำมขัดสนด้ำนอำหำร 10.5 

ควำมเป็นอยู ่(Living 
Conditions) 

กำรก ำจัดขยะ 15.2 
กำรใช้อินเทอร์เน็ต 12.0 
กำรถือครองสินทรัพย ์ 11.2 

ควำมมั่นคงทำงกำร
เงิน (Financial 
Security) 

กำรออม 3.6 
ภำระทำงกำรเงิน 4.8 
บ ำเหน็จ/บ ำนำญ 15.7 

ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

  
 ควำมยำกจนหลำยมิติในแต่ละพื้นที่ พบว่ำ ภำคใต้มีค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติมำกท่ีสุด รองลงมำ
ได้แก่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่ งมีค่ำไม่แตกต่ำงกับภำคใต้มำกนัก รวมถึงสัดส่วนคนยำกจน 
หลำยมิติของภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 19.9 และร้อยละ 19.3 
ตำมล ำดับ ขณะที่ภำคกลำงมีค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติเพียง
ร้อยละ 1.7 ซึ่งควำมยำกจนหลำยมิติทั้งระดับพ้ืนที่เขต และระดับภูมิภำค มีกำรเรียงอันดับของควำมยำกจนที่
ตรงกับควำมยำกจนที่วัดจำกรำยได้  
 
ภำพที่ 1.28 กำรเปรียบเทียบสัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติ ควำมขัดสนโดยเฉลี่ย และค่ำดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติ จ ำแนกตำมภูมิภำค ปี 2562 

 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติในเขตเทศบำลต่ ำกว่ำและนอกเขตเทศบำล โดยมีค่ำเท่ำกับ 0.027 

และ 0.079 ตำมล ำดับ เนื่องจำกสัดส่วนคนยำกจนหลำยมิตินอกเขตเทศบำล สูงกว่ำในเขตเทศบำล โดยคน
ยำกจนหลำยมิตินอกเขตเทศบำล มีสัดส่วนร้อยละ 20.8 ขณะที่ในเขตเมืองมีเพียงร้อยละ 7.1 ในขณะที่ค่ำ
                                                           
3 รำยละเอยีดของวธิีกำรค ำนวณและตวัชี้วัดปรำกฏอยู่ในภำคผนวก ข 
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ควำมขัดสนโดยเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกันมำก อัตรำส่วนกำรส่งผลต่อควำมยำกจนเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงเขต
เทศบำล นอกเขตเทศบำล และระดับประเทศ ในเชิงของมิตินั้น ไม่แตกต่ำงกันมำก โดยมิติที่ส่งผลให้เกิด  
ควำมยำกจนหลำยมิติมำกที่สุดคือ มิติควำมเป็นอยู่ อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำแบบรำยตัวชี้วัดพบว่ำตัวชี้วัดที่
มีอัตรำส่วนส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติมำกท่ีสุดในเขตเมืองคือ กำรมีบ ำเหน็จ/บ ำนำญ ขณะที่ในเขตชนบท
คือตัวชี้วัดด้ำนกำรก ำจัดขยะ  

 
ภำพที่ 1.29 กำรเปรียบเทียบสัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติ ควำมขัดสนโดยเฉลี่ย และค่ำดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติ จ ำแนกตำมพื้นที่เขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล ปี 2562 

 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติสูงสุด 5 จังหวัดที่ ได้แก่ นรำธิวำส แม่ฮ่องสอน สุรินทร์  
นครศรีธรรมรำช และนครรำชสีมำ โดยนรำธิวำสเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติมำกที่สุด
เช่นเดียวกับในปี 2560 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนดังกล่ำวลดลงอย่ำงชัดเจน จำกร้อยละ 57.7 ในปี 2560 เป็นร้อย
ละ 43.7 ในปี 2562  
 
1.11 ควำมยำกจนด้ำนตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน 

  
 คนยำกจนทั้งด้ำนตัวเงิน และควำมยำกจนหลำยมิติ เนื่องจำกกำรวัดควำมยำกจนด้ำนตัวเงินและ
ควำมยำกจนหลำยมิติใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเหมือนกัน ท ำให้สำมำรถ
พิจำรณำคนยำกจนจำกทั้งสองด้ำนร่วมกันได้ โดยหำกแบ่งกลุ่มคนยำกจนออกเป็น 3 กลุ่ม กล่ำวคือ 1 ) กลุ่ม
คนจนด้ำนตัวเงินเพียงอย่ำงเดียว 2) กลุ่มคนยำกจนด้ำนตัวเงินและคนยำกจนหลำยมิติ และ 3) กลุ่มคนยำกจน
หลำยมิติเพียงอย่ำงเดียว โดยในปี 2562 พบว่ำ คนยำกจนด้ำนตัวเงินเพียงอย่ำงเดียวมีจ ำนวน 1.8 ล้ำนคน คน
ยำกจนหลำยมิติเพียงอย่ำงเดียวมีจ ำนวน 6.8 ล้ำนคน และคนยำกจนทั้งทำงด้ำนตัวเงินและหลำยมิติจ ำนวน 
2.5 ล้ำนคน ซึ่งคนยำกจนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด เพรำะนอกจำกมีรำยได้ไม่เพียงพอ
แล้ว ยังมีควำมขัดสนในด้ำนต่ำง ๆ ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตอีกด้วย โดยกลุ่มคนเหล่ำนี้ กว่ำร้อยละ 33.5 เป็น
กลุ่มผู้สูงอำยุและเดก็ และส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เป็นผู้ที่อำศัยอยู่เขตชนบท 
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ภำพที่ 1.30 จ ำนวนคนยำกจนทั้งจำกด้ำนตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
เมื่อพิจำรณำแนวโน้มของกลุ่มคนยำกจนทั้งแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน พบว่ำ กลุ่มคนที่ยำกจนหลำย

มิติเพียงอย่ำงเดียวลดลงอย่ำงมำก ในขณะเดียวกัน จ ำนวนคนที่ยำกจนทั้ง 2 ด้ำน มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดย
ส่วนใหญ่เป็นเพรำะกำรบริกำรของภำครัฐ และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เพ่ิมขึ้น ท ำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนคนยำกจนด้ำนตัวเงินอย่ำงเดียวยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ๆ ที่ผ่ำนมำ 

 
ควำมสอดคล้องของควำมยำกจนด้ำนตัวเงิน และควำมยำกจนหลำยมิติ 

เมื่อพิจำรณำสัดส่วนคนจนท้ังที่เป็นคนจนด้ำนตวัเงิน (คน
จนวัดโดยเส้นควำมยำกจน) และคนจนด้ำนอื่น ๆ ที่มิใช่
ตัวเงิน (คนจนหลำยมิติ) พบว่ำ ภำพรวมควำมยำกจนท้ัง
สองประเภทมีแนวโน้มลดลง อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนคนจน
ด้ำนตัวเงินอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ สัดส่วนคนจนหลำยมิติ ซึ่ง
ช้ีให้เห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนด้ำนตัวเงินอยู่ในระดับต่ ำ
กว่ำ ควำมยำกจนในมิติด้ำนคุณภำพชีวิต  ขณะที่หำก
พิจำรณำคุณลักษณะของคนจนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ำเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ด้ำนกำรศึกษำยังมีปัญหำที่
คนจนมีกำรศึกษำต่ ำ และโอกำสของเด็กในครัวเรือน
ยำกจนในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับสูงขึ้นมีอยู่อย่ำง
จ ำกัด ขณะเดียวกันคนจนด้ำนตัวเงินซึ่งเป็นผู้มีรำยได้น้อย โอกำสในกำรออม หรือกำรมีทรัพย์สินทำงกำรเงิน จึงเป็นไปได้
ยำก และนอกจำกนี้กำรที่คนจนส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคเกษตร และนอกระบบท ำให้ขำดสวัสดิกำร โดยเฉพำะสวัสดิกำร
ภำยหลังเกษียณอำยุ ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องในระดับพื้นที่ พบว่ำ ควำมยำกจนท้ัง 2 ประเภท มีควำมสอดคล้อง
กันในระดับพื้นท่ี โดยภำคใต้เป็นภำคที่มีปัญหำควำมยำกจนท้ัง 2 ประเภทมำกท่ีสุด ขณะที่ควำมยำกจนในระดับจังหวัดยัง
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มีทิศทำงไปในเดียวกันอีกด้วย ช้ีให้เห็นว่ำกำรพิจำรณำควำมยำกจนไม่ว่ำจะด้วยตัว ช้ีวัดในรูปแบบใด สำมำรถสะท้อนถึง
สถำนกำรณ์และปัญหำได้ในระดับใกล้เคียงกัน 

 
 

1.12 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหำควำมยำกจนของไทย 

 
จำกสถำนกำรณ์ควำมยำกจนที่ได้น ำเสนอข้ำงต้น แม้ว่ำลักษณะเชิงโครงสร้ำงของควำมยำกจนจะไม่

แตกต่ำงจำกในอดีตท่ีผ่ำนมำมำกนัก กล่ำวคือคนยำกจนยังคงเป็นผู้ที่มีระดับกำรศึกษำต่ ำ อยู่ในภำคกำรเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนนอกระบบ อำศัยอยู่ในครัวเรือนขนำดใหญ่ และอำจกล่ำวได้ว่ำมีกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรต่ำง 
ๆ ที่รัฐจัดหำให้ในระดับหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงข้ำงต้น พบข้อสังเกตที่ส ำคัญ สรุป
ได้ดังนี ้

  
 (1) กำรสนับสนุนให้คนจนเข้ำถึงสวัสดิกำรที่ควรได้ และมำตรกำรที่ช่วยยกระดับรำยได้ รวมทั้ง
กำรพัฒนำทักษะจะช่วยให้คนจนมีโอกำสหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้มำก  ในระยะหลังสถำนกำรณ์ควำม
ยำกจนพัฒนำไปในทิศทำงท่ีดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่มีนโยบำยต่ำง ๆ ออกมำช่วยเหลืออย่ำงชัดเจน เช่น บัตร
สวัสดิกำรแห่ งรั ฐ  เป็นต้น กล่ ำวคือในระยะ 5 ปีหลั ง  ไม่พบทิศทำงกำร เปลี่ ยนแปลงที่ ชั ด เจน 
ของสัดส่วนคนจนโดยเป็นกำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตลอดช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ่งอำจตั้งเป็นค ำถำมส ำคัญได้ 2 
ประกำร คือ 1) คนยำกจนในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเป็นคนยำกจนเรื้อรังมำกขึ้น จึงท ำให้นโยบำยต่ำง ๆ ไม่ส่งผลให้
คนกลุ่มนี้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้ หรือ 2) คนยำกจนที่มีอยู่อำจไม่เข้ำถึงนโยบำย ซึ่งเมื่อพิจำรณำกำร
เข้ำถึงนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ จะพบว่ำ ภำพรวมกำรมีหลักประกันด้ำนสำธำรณสุข คนยำกจนมีกำรเข้ำถึงใน
สัดส่วนที่สูงกว่ำร้อยละ 90 ชี้ให้เห็นว่ำคนจนได้รับควำมคุ้มครองที่ค่อนข้ำงครอบคลุม และเมื่อพิจำรณำ 
ด้ำนกำรศึกษำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท ำลำยกับดักของควำมยำกจน ภำพรวมพบว่ำ เด็กในครัวเรือนยำกจนมี
กำรศึกษำที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำคนจนที่เข้ำถึงทุนกำรศึกษำซึ่งจะมีส่วนส ำคัญที่ช่วยให้คนมีทั กษะ
สูงขึ้นและมีรำยได้มำกขึ้นนั้น กลับพบว่ำ เด็กยำกจนเข้ำถึงเพียงร้อยละ 1.5 เท่ำนั้น ขณะที่กำรเข้ำถึงแหล่งทุน
ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบที่ช่วยให้ครัวเรือนยำกจนสำมำรถยกระดับรำยได้ของตนเองให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจน
ได้ ยังพบสถำนกำรณ์ในท ำนองเดียวกันว่ำ คนจนเพียงร้อยละ 10.58 ที่เข้ำถึง ซึ่งกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือ 
ต่ำง ๆ ของภำครัฐได้น้อยอำจเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้คนจนไม่สำมำรถยกระดับสถำนะทำงเศรษฐกิจของตนให้
สูงขึ้นได้ นอกจำกนี้นโยบำยที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คนยำกจนมีรำยได้ที่สูงขึ้นคือ บัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ ซึ่งจำกข้อมูลก็เป็นเช่นเดียวกับนโยบำยอื่น ที่คนจนยังเข้ำถึงได้น้อย โดยคนยำกจนร้อยละ 46.05 ได้รับ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ แม้จะเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน แต่ยังมีคนจนกว่ำครึ่งที่ไม่ได้รับบัตรฯ  ดังนั้นประเด็นด้ำน  
กำรจัดหำสวัสดิกำรที่ครอบคลุมคนจน และกำรส่งเสริมให้คนจนเข้ำถึงช่ องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ 
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ยกระดับทักษะ ควบคู่กับองค์ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ จึงเป็นประเด็นส ำคัญที่จะช่วยให้คนยำกจน
สำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้  ซึ่งส่วนหนึ่งอำจหมำยถึงรัฐต้องมีระบบข้อมูลที่แม่นย ำและมี
ประสิทธิภำพในกำรหำกลุ่มคนจน เพ่ือดึงให้คนจนเหล่ำนั้นเข้ำมำรับสวัสดิกำร รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือเขำ
เหล่ำนั้นในมิติอ่ืน ๆ ได้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
 (2) ปัญหำเชิงโครงสร้ำง  

 
(2.1) แรงงำนภำคเกษตรยังเป็นกลุ่มคนจนกลุ่มใหญ่เช่นในอดีต  โดยแรงงำน 

ภำคเกษตรกรรมที่ยำกจนเพ่ิมขึ้นจำก 1.6 ล้ำนคนในปี 2558 เป็น 2.0 ล้ำนคนในปี 2559 ซึ่งถือเป็นแรงงำน
กลุ่มใหญ่ที่สุด เช่นเดียวกับในปี 2562 ที่คนยำกจนกว่ำร้อยละ 60 ยังอยู่ในภำคเกษตร สถำนกำรณ์ข้ำงต้น
น ำไปสู่ประเด็นปัญหำว่ำ สำเหตุใดที่ท ำให้ภำคเกษตรกรรมมีคนยำกจนอยู่เป็นจ ำนวนมำก ทั้งที่รัฐบำลเองมี
นโยบำยทั้งด้ำนกำรขยำยที่ดินท ำกิน สนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมถึงมำตรกำรสนับสนุนอ่ืน ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีต และจำกข้อมูลยังพบด้วยว่ำ เกษตรกรกลุ่มดังกล่ำว ไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกิน แต่ประเด็น
ปัญหำคือ กำรมีที่ดินท ำกินแต่ไม่เพียงพอกับกำรสร้ำงรำยได้ให้พอยังชีพ เนื่องจำกผลผลิตต่อไร่ต่ ำ นอกจำกนี้
จำกกำรศึกษำของธนำคำรแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ ภูมิทัศน์ภำคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่ำงไรสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน? ชี้ว่ำเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย โดยกว่ำร้อยละ 50 มีที่ดินน้อยกว่ำ 10 ไร่ และมี
เกษตรกรเพียงร้อยละ 42 ที่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งน้ ำ และแรงงำนเกษตรเป็นผู้สูงวัย ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำปัญหำ 
ด้ำนกำรเกษตรไม่ใช่เฉพำะปัญหำของคนจน แต่เป็นปัญหำภำพรวมที่เกิดขึ้นทั้งสำขำ แต่คนจนมีโอกำสที่น้อย
กว่ำในกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพนี้ ดังนั้นกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตรอำจต้องให้ควำมช่วยเหลือที่มำกกว่ำ
ด้ำนกำรเงิน และเป็นปัญหำที่ต้องพิจำรณำทั้งห่วงโซ่อุปทำนเชิงโครงสร้ำง อำทิ กำรจัดหำแหล่งน้ ำ  
กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือทดแทนกำรใช้แรงงำนคนในกำรผลิต และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรรำคำและ
ช่องทำงกำรตลำด โดยเน้นกลุ่มคนจนที่มีปัญหำมำกกว่ำ เพื่อให้สำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้ 

 
(2.2) กำรศึกษำน้อย รำยได้น้อย แต่อัตรำกำรพึ่งพิงสูง ท ำให้โอกำสหลุดจำก 

ควำมยำกจนได้ยำก จำกสถำนกำรณ์ที่พบว่ำครัวเรือนยำกจนเป็นครัวเรือนที่มีเด็กและคนชรำอำศัยอยู่ร่วมกัน
เป็นจ ำนวนมำก หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นครัวเรือนที่มีอัตรำกำรพ่ึงพิงสูง และยิ่งครัวเรือนดังกล่ำวมีอัตรำกำรพ่ึงพิง
สูงเท่ำไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มเป็นครัวเรือนยำกจนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของ
ไทยในปัจจุบันที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย ท ำให้วัยแรงงำนซึ่งเป็นวัยที่ต้องหำเลี้ยงครอบครัวต้องรับผิดชอบในกำรหำ
รำยได้มำจุนเจือวัยเด็กและวัยสูงอำยุเพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวโน้มที่ครัวเรือนยำกจนมีวัยเด็กและวัยสูงอำยุจ ำนวนมำก 
ท ำให้วัยแรงงำนในครัวเรือนดังกล่ำวมีภำระมำกกว่ำครัวเรือนในกลุ่มอ่ืน แต่จำกโครงสร้ำงอำชีพ และทักษะที่
พบว่ำวัยแรงงำนในครัวเรือนยำกจนนั้นยังมีกำรศึกษำต่ ำ  และท ำงำนในอำชีพที่สร้ำงรำยได้น้อย  
ท ำให้กำรหลุดพ้นจำกควำมยำกจนด้วยภำระกำรพ่ึงพิงสูงในระดับนี้เป็นไปได้ยำก ทั้งนี้ ส ำหรับคนยำกจนใน
กลุ่มนี้นโยบำยที่รัฐจัดหำให้ในรูปแบบทั่วไปอำจไม่เพียงพอ นอกจำกครัวเรือนยำกจนมีอัตรำกำรพ่ึงพิงสูงแล้ว 
ครัวเรือนยำกจนส่วนหนึ่งยังเป็นครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจ ซึ่งหมำยถึง ครัวเรือนที่ไม่มี สมำชิก 
ในครัวเรือนที่ท ำงำนหำรำยได้ ซึ่งรำยได้ที่ครัวเรือนกลุ่มนี้น ำมำจับจ่ำยใช้สอย จะมำจำกรำยได้ที่ลูกหลำน
ภำยนอกครัวเรือนส่งกลับมำให้ และรำยได้จำกเงินช่วยเหลือของภำครัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ หรือผู้พิกำร 
รวมถึงกำรขำยทรัพย์สินที่สะสมมำเพ่ือใช้จ่ำย ซึ่งท ำให้กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนอำจต้องมีแนวทำง 
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กำรจัดสรรสวัสดิกำรที่มำกขึ้นให้กับกลุ่มครัวเรือนยำกจนที่มีอัตรำกำรพึ่งพิงสูง และไม่มีส่วนร่วมกับ
เศรษฐกิจให้มีรำยได้เพียงพอในกำรด ำรงชีพ เพื่อให้คนกลุ่มนี้สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
(2.3) กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับเด็กยำกจนยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญ

อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญระบุให้รัฐจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้กับเด็กโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย อย่ำงไรก็
ตำมข้อเท็จจริงยังพบว่ำมีเด็กยำกจนจ ำนวนมำกที่หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรศึกษำใน
ระดับพ้ืนฐำน และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำยที่มีเด็กยำกจนหลุดออกไปจ ำนวนมำกตั้งแต่
กำรศึกษำในระดับนี้ ซึ่งในประเด็นด้ำนกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำกับเด็กยำกจน หรือกำรคงเด็กยำกจนให้
อยู่ในระบบกำรศึกษำต่อไปอำจต้องพิจำรณำปัจจัยอ่ืนมำกกว่ำกำรให้ทุนกำรศึกษำ หรือกำรเรียนฟรี โดย
ต้องพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของครัวเรือนด้วย เนื่องจำกแม้กำรศึกษำจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำย แต่เด็กโดยเฉพำะ
เด็กยำกจนยังต้องมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนอ่ืนเพ่ือไปโรงเรียน เช่น ค่ำเสื้อผ้ำ ค่ำเดินทำง หรือ ค่ำอุปกรณ์  
กำรเรียนอ่ืน ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพ่ิมเข้ำมำจำกกำรศึกษำที่รัฐจัดหำให้ฟรี อีกทั้งสัดส่วนรำยจ่ำยด้ำนกำรศึกษำที่
ครัวเรือนต้องรับภำระต่อรำยได้ของครัวเรือนยำกจนสูงกว่ำครัวเรือนไม่ยำกจนอีกด้วย ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำครัวเรือน
ยำกจนต้องรับภำระหำกต้องส่งบุตรหลำนไปเรียนหนังสือ  
 
 (3) คนยำกจนไม่มีหลักประกันควำมเสี่ยงในกำรขำดรำยได้หำกตกงำน โดยครัวเรือนยำกจน
ส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคกำรเกษตร และเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระ ไม่มีนำยจ้ำง ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบ
ประกันสังคมตำมมำตรำ 33 ได้ ซึ่งแรงงำนกลุ่มนี้สำมำรถสมัครได้เพียงมำตรำ 40 ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิใน  
กำรว่ำงงำนและขำดรำยได้ ท ำให้ขำดหลักประกันมำรองรับเมื่อเกิดปัญหำที่สุดวิสัยหรือฉุกเฉิน และมีโอกำสสูง
ที่จะไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ  
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บทที่ 2 สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำของประเทศไทยปี 2562 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำเป็นประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญของประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในปัจจุบันที่ควำม

เหลื่อมล้ ำได้รับควำมสนใจเพ่ิมมำกขึ้น ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจโลกที่รวดเร็วจำกควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งผลกระทบต่อควำมเหลื่อมล้ ำในหลำยมิติ ทั้งด้ำนรำยได้ ควำมมั่งค่ัง โอกำสกำรเข้ำถึงและ
คุณภำพกำรศึกษำ บริกำรสำธำรณสุข กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐ โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน กำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรที่จ ำเป็น รวมถึงกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันในระดับพ้ืนที่และสถำนะของครัวเรือน 
โดยในปี 2562 สรุปได้ ดังนี้ 

 
2.1  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ มีแนวโน้มลดลงในระยะยำว โดยค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือ 

ค่ำสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยได้ มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ โดยในปี 2562 มีค่ำ 0.430 
ลดลงจำก 0.452 ในปี 2560 สะท้อนควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ในระดับต่ ำที่สุด นับตั้งแต่ปี  2531 อย่ำงไรก็ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ค่ำสัมประสิทธิ์จีนีของไทยยังถือว่ำอยู่ในระดับสูง กล่ำวคือ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศอำเซียน ประเทศไทยมีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือค่ำสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยได้ปี 
2558 สูงที่สุดในภูมิภำค (พิจำรณำเฉพำะประเทศที่มีข้อมูลด้ำนรำยได้) ขณะที่ในกลุ่ม OECD ส่วนใหญ่ที่มีค่ำ
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคปี 2560 อยู่ระหว่ำง 0.22 – 0.40 เมื่อพิจำรณำควำมเหลื่อมล้ ำจ ำแนกตำมพ้ืนที่ พบว่ำ
สัมประสิทธิ์จีนีของทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีค่ำเท่ำกับ 0.415 
และ 0.413 ตำมล ำดับ เช่นเดียวกับควำมเหลื่อมล้ ำระดับภูมิภำคที่มีค่ำสัมประสิทธิ์จีนีลดลงในทุกภูมิภำค เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่ำงภูมิภำค พบว่ำ กรุ ง เทพมหำนครและภำคกลำง มีควำมเหลื่อมล้ ำน้อยที่สุด โดยมี  
ค่ำสัมประสิทธิ์จีนีเท่ำกับ 0.339 และ 0.387 ขณะที่ภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นภูมิภำคที่มี 
ควำมรุนแรงของปัญหำกำรกระจำยรำยได้สูงที่สุด มีค่ำสัมประสิทธิ์จีนีเท่ำกับ 0.436 และ 0.444 ตำมล ำดับ 

 
ภำพที่ 2.1 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคด้ำนรำยได้ จ ำแนกตำมเขตกำรปกครอง ปี 2531 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.  

 
นอกจำกนี้ ภำพรวมกำรกระจำยด้ำนรำยได้ที่ดีขึ้นของประเทศไทย ยังสะท้อนได้จำกกำรที่สัดส่วนรำยได้  

ของประชำกร จ ำแนกตำมระดับรำยได้ (decile by income) มีทิศทำงท่ีสะท้อนควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ที่ลดลง โดย
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พบว่ำ กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่ 1-8 (decile 1-8) มีส่วนแบ่งรำยได้เพ่ิมสูงขึ้น ในระยะ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ขณะที่กลุ่ม
คนทีมีรำยได้สูง หรือกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่ 9-10 (decile 9-10) มีสัดส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวมทั้งประเทศลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง จำกปี 2533 ที่ประชำกรกลุ่ม decile 9-10 มีรำยได้รวมกันเกินกว่ำครึ่งหนึ่งของรำยได้รวมทั้งประเทศ 
(ร้อยละ 56.97 ของรำยได้รวมทั้งประเทศ) ปัจจุบัน ปี 2562 ส่วนแบ่งดังกล่ำวลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 48.99 ของรำยไ ด้
รวมทั้งประเทศ อย่ำงไรก็ดี ส่วนแบ่งรำยได้ของประชำกรกลุ่มที่มีรำยได้สูงยังคงอยู่ในระดับที่สูงมำก โดยเฉพำะกลุ่ม 
decile 10 ที่ครอบครองรำยได้ถึงร้อยละ 33.17 ของรำยได้รวมทั้งประเทศ ขณะที่กลุ่มที่จนที่สุด (decile 1) มีสัดส่วน
รำยได้เพียงร้อยละ 2.08 ของรำยได้รวมทั้งประเทศ   
 
ภำพที่ 2.2 สัดส่วนรำยได้ของประชำกร จ ำแนกตำมระดับรำยได้ (decile by income) ปี 2533 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.  
 

เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดมำกขึ้นโดยกำรแบ่งประชำกรเป็น 100 กลุ่มตำมระดับรำยได้ (percentile by 
income) ดังแสดงในแผนภำพ 2.3 พบว่ำ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่แท้จริงในช่วง 30 ปีของกลุ่มคนที่มีรำยได้
ต่ ำถึงปำนกลำง percentile 2 – 64 มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่แท้จริงสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ขณะที่
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่แท้จริงของกลุ่ม percentile 65 – 100 ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ สะท้อนถึงกำร
โน้มเข้ำหำกันของรำยได้ระหว่ำงกลุ่ม (income convergence) กล่ำวคือ รำยได้ของประชำกรที่จนขยับเข้ำใกล้รำยได้
ของประชำกรที่รวย น ำไปสู่กำรลดช่องว่ำงทำงรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกรในระยะยำว อย่ำงไรก็ดี กลุ่มคนที่จนที่สุด 
(percentile 1) กลับมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่แท้จริงติดลบ ขณะที่กลุ่มคนที่รวยที่สุด (percentile 100) 
แม้จะมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่แท้จริงต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย แต่ยังคงสูงกว่ำกลุ่ม percentile 85 – 99 ซึ่งอำจท ำ
ให้กำรลดช่องว่ำงทำงรำยได้ไม่มำกเท่ำที่ควร 
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ภำพที่ 2.3 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่แท้จริง จ ำแนกตำมระดับรำยได้ ปี 2531 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

แม้ว่ำในระยะยำว ควำมเหลื่อมล้ ำมีแนวโน้มลดลง สะท้อนจำกค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือ  
ค่ำสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยได้ที่มีค่ำลดลง แต่หำกพิจำรณำควำมแตกต่ำงของรำยได้เฉลี่ยของ
ประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำสุด (decile 1) และสูงสุด (decile 10) พบว่ำ ตั้งแต่ปี 2531 ควำมแตกต่ำงของ
รำยได้เฉลี่ยของประชำกรทั้งสองกลุ่มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2556 เป็นปีที่ช่องว่ำงระหว่ำงรำยได้เฉลี่ยของ
ประชำกรทั้งสองกลุ่มมีขนำดกว้ำงที่สุด ก่อนจะมีแนวโน้มลดลงจำกกำรที่รำยได้เฉลี่ยของกลุ่มคนรวย (decile 10) เริ่ม
คงที่ ขณะที่รำยได้เฉลี่ยของกลุ่มคนจน (decile 1) เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ท ำให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้เฉลี่ยของกลุ่ม
ประชำกร decile 10 เปรียบเทียบกับกลุ่มประชำกร decile 1 ลดลงจำก 34.8 เท่ำในปี 2556 เหลือ 15.9 เท่ำในปี 
2562 โดยประชำกรกลุ่มที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ต่ ำที่สุดมีรำยได้เฉลี่ย 2 ,049 บำทต่อเดือน ขณะที่คนที่มีฐำนะทำง
เศรษฐกิจสูงที่สุดมีรำยได้เฉลี่ยสูงถึง 32,663 บำทต่อเดือน 
 
ภำพที่ 2.4 รำยได้เฉลี่ยของประชำกรที่มีระดับรำยได้ร้อยละ 10 (decile by income) สูงที่สุดและต่ ำที่สุด 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของรำยได้ที่เป็นตัวเงินของประชำกรระหว่ำงกลุ่มรำยได้ (decile by income) 
พบว่ำ สัดส่วนรำยได้จำกจำกกำรประกอบอำชีพ (ค่ำจ้ำง ก ำไรจำกธุรกิจ และก ำไรจำกกำรเกษตร) มีสัดส่วนต่ ำในกลุ่ม
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คนที่มีระดับรำยได้ต่ ำที่สุด (decile 1) อยู่ที่ร้อยละ 55 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรประกอบกำรชีพเพ่ิมสูงขึ้นตำมระดับ
รำยได้ที่สูงขึ้น โดยมีสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้สูง decile 7 - decile 9 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 87.7 หำก
พิจำรณำสัดส่วนของรำยได้แต่ละประเภทของแต่ละกลุ่มประชำกร พบว่ำ ค่ำจ้ำง มีสัดส่วนที่สูงในกลุ่ม decile 7 - 9 
ก ำไรจำกธุรกิจมีสัดส่วนที่สูงในกลุ่มประชำกร decile 6 และ decile 10 ส ำหรับก ำไรจำกกำรเกษตร กลุ่มประชำกร 
decile 2 – 3 มีสัดส่วนรำยได้ดังกล่ำวสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทุกกลุ่มประชำกร ในทำงกลับกัน สัดส่วนรำยได้ที่มำจำก
กำรช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือจำกภำครัฐและเงินช่วยเหลือจำกบุคคลอ่ืน) มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มรำยได้ต่ ำ (decile 1) 
และลดลงเรื่อยๆ ตำมระดับรำยได้ โดยกลุ่มคนท่ีมีระดับรำยได้ต่ ำที่สุด (decile 1) มีสัดส่วนรำยได้ที่มำจำกกำรช่วยเหลือ
สูงถึงร้อยละ 44.3 แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐร้อยละ 22.2 และเงินช่วยเหลือจำกคนอื่นร้อยละ 22.1 ของรำยได้
ทั้งหมด ขณะที่สัดส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ร้อยละ 4 ในกลุ่มประชำกรที่รวยที่สุด (decile 10) นอกจำกนี้ องค์ประกอบรำยได้ที่เป็น
ส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และอ่ืน ๆ  (รำยได้จำกดอกเบี้ย ค่ำเช่ำ และอ่ืน ๆ) มีสัดส่วนที่สูงในกลุ่มประชำกรที่มีฐำนะทำง
เศรษฐกิจสูง โดยมีสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้สูงสุด (decile 10) ที่ร้อยละ 10.4 เห็นได้ว่ำกลุ่มประชำกรที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำ แม้รำยได้เฉลี่ยจะเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีแต่จ ำเป็นต้องพ่ึงพิงเงินช่วยเหลือในสัดส่วนที่สูง และมีสัดส่วนรำยได้
ที่เป็นผลตอบแทนจำกกำรสะสมควำมมั่งคั่งต่ ำ 
 
ภำพที่ 2.5 สัดส่วนรำยได้ที่เป็นตัวเงินของประชำกรแต่ละกลุ่ม decile จ ำแนกตำมประเภทของรำยได้ ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

ส ำหรับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ นโยบำยบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ถือเป็นหนึ่งในนโยบำยส ำคัญที่มุ่งช่วยเหลือ
กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย (targeting) เริ่มมกีำรด ำเนินกำรตั้งแต่ช่วงปลำยปี  2560 โดยเป็นกำรให้
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ แก่กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยทั้งประชำชนในภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตรที่ได้ลงทะเบียนกับ
โครงกำรและผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด เพ่ือเป็นกำรลดปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ผู้ที่
ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเป็นประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย โดยเป็นประชำกรกลุ่มรำยได้ต่ ำที่สุด (decile 1) ถึงร้อยละ 
53.0 ของผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐทั้งหมด และเป็นกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำที่สุด (Bottom 40) คิด
เป็นร้อยละ 79.5 ของผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐทั้งหมด นอกจำกนี้ เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 และปี 2562 จะเห็นว่ำ
สัดส่วนรำยได้ที่เป็นเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐของประชำกรกลุ่ม  decile 1 – 6 มีสัดส่วนที่สูงขึ้น อย่ำงชัดเจน 
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ภำพที่ 2.6 สัดส่วนรำยได้ส่วนที่เป็นเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐต่อรำยได้ทั้งหมดที่เป็นตัวเงิน จ ำแนกประชำกรตำม
ระดับรำยได้ (Decile by income) ปี 2560-2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 
2.2  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำย 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำย มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้โดย 

ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยจ่ำย อยู่ที่ 0.348 ในปี 2562 ลดลง
อย่ำงต่อเนื่องจำก 0.439 ในปี 2531 ในส่วนของควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำยเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงเขตกำรปกครอง 
พบว่ำ ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำยของประชำกรทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลมีแนวโน้มลดลง ค่ำสัมประสิทธิ์
ควำมไม่เสมอภำคด้ำนรำยจ่ำย ปี 2562 เท่ำกับ 0.358 และ 0.322 ลดลงจำก 0.406 และ 0.379 ในปี 2531 ตำมล ำดับ 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบควำมรุนแรงของปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำยระหว่ำงพ้ืนที่ พบว่ำ ควำมเหลื่อมล้ ำในเขต
เมือง (ในเขตเทศบำล) จะยังคงสูงกว่ำในเขตชนบท (นอกเขตเทศบำล)  ส ำหรับควำมแตกต่ำงของรำยจ่ำยเพ่ือ 
กำรบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มประชำกรที่รวยที่สุด (decile 10) ต่อกลุ่มประชำกรที่จนที่สุด (decile 1) มีช่องว่ำงที่ลดลง 
จำก 13.89 เท่ำ เหลือ 8.42 เท่ำ ในช่วงปี 2531 - 2562 โดยในปี 2562 กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยสูงที่สุด 
(decile 10) มีค่ำเฉลี่ยรำยจ่ำยเพ่ือกำรบริโภคเท่ำกับ 18,481 บำทต่อคนต่อเดือน ลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 1 จำก 
18,668 บำทต่อคนต่อเดือน  ขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยต่ ำที่สุด (decile 1) มีค่ำเฉลี่ยรำยจ่ำยเพื่อกำร
บริโภคเท่ำกับ 2,194 บำทต่อคนต่อเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.52 จำก 2,022 บำทต่อคนต่อเดือน ในปี 2561 
 
ภำพที่ 2.7 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคด้ำนรำยจ่ำย จ ำแนกตำมเขตกำรปกครอง ปี 2531 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 
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เมื่อพิจำรณำสัดส่วนรำยจ่ำยของประชำกรจ ำแนกตำมระดับรำยจ่ำย (decile by expenditure) พบว่ำ มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นสอดคล้องกับค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคหรือสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ด้ำนรำยจ่ำยที่
ลดลง โดยกลุ่มประชำกร decile 1-8 มีส่วนแบ่งรำยจ่ำยเพ่ิมสูงขึ้น ในระยะ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ขณะที่กลุ่มประชำกรที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงหรือกลุ่มประชำกร decile 9-10 มีสัดส่วนรำยจ่ำยต่อรำยจ่ำยรวมทั้งประเทศลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
กล่ำวคือ ในปี 2533 กำรถือครองรำยจ่ำยของกลุ่มประชำกร decile 9-10 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51.3 มำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของรำยจ่ำยรวมทั้งประเทศ แต่ในปี 2562 สัดส่วนดังกล่ำวได้ลดลงเหลือร้อยละ 42.6 อย่ำงไรก็ดี แม้จะเป็น
ทิศทำงที่ดีขึ้น แต่ยังคงถือว่ำเป็นสัดส่วนที่สูงมำก โดยเฉพำะกลุ่มประชำกร decile 10 ที่มีสัดส่วนรำยจ่ำยสูงถึงร้อยละ 
27.05 ของรำยจ่ำยรวมทั้งประเทศ เทียบเท่ำกับสัดส่วนรำยจ่ำยรวมของประชำกรครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีฐำนะทำง
เศรษฐกิจต่ ำสุดหรือกลุ่มประชำกร decile 1 – 5 ที่มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 26.4 เท่ำนั้น 
 
ภำพที่ 2.8 สัดส่วนกำรถือครองรำยจ่ำยของประชำกรจ ำแนกตำมระดับรำยจ่ำยร้อยละ 10 (decile by 
expenditure) ปี 2533 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.  

 
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำควำมแตกต่ำงของรำยจ่ำยเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มคนที่มีรำยจ่ำยสูงที่สุด (decile 10) และ

ต่ ำที่สุด (decile 1) พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันมำกขึ้นเรื่อยๆ และมีลดลงเล็กน้อยในช่วงปี 2557 เป็นต้นมำ  โดยปี 
2562 คนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ต่ ำที่สุดมีรำยจ่ำยเพียง 2,194 บำทต่อเดือน ขณะที่คนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงที่สุด
มีรำยจ่ำยสูงถึง18,481 บำทต่อเดือน ยังคงแตกต่ำงกันถึง 8.4 เท่ำ 

 
ภำพที่ 2.9 รำยจ่ำยเฉลี่ยของประชำกรจ ำแนกตำมระดับรำยจ่ำย (decile by expenditure) ปี 2533 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.  
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เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยของประชำกร 10 กลุ่มรำยจ่ำย (decile by expenditure) พบว่ำ แบบแผน
โครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยของแต่ละกลุ่มรำยจ่ำยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกโครงสร้ำงปี 2560 กล่ำวคือ เมื่อจ ำแนกหมวด
รำยจ่ำยออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) สินค้ำอุปโภค (2) อำหำรและเครื่องดื่ม และ (3) ยำสูบ กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 
ที่ 1 – 3 (decile 1–3) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรำยได้น้อย มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มสูงที่สุด ถึงร้อย
ละ 54.98 ของรำยจ่ำยทั้งหมด ขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่ 4-10 (decile 4-10) มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริโภคสินค้ำอุปโภคอ่ืนๆ โดยกลุ่มคนที่รวยที่สุด (decile 10) มี
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มเพียงร้อยละ 25.71 ของรำยจ่ำยทั้งหมด ส ำหรับสัดส่วนรำยจ่ำยค่ำ
ยำสูบมีสัดส่วนที่น้อยมำกและใกล้เคียงกันในประชำชนทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มประชำกร decile 10 สัดส่วนน้อยที่สุดที่ร้อย
ละ 0.24 กำรเปลี่ยนแปลงของรำยจ่ำยแต่ละประเภทของกลุ่มประชำกรทั้ง 10 กลุ่ม มีทิศทำงใกล้เคียงกันคือ กลุ่ม 
decile 1 – 8 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปโภคและบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มเพ่ิมขึ้น แต่ส ำหรับกลุ่ม decile 9 - 10 มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มลดลง และทุกกลุ่มประชำกรมีรำยจ่ำยที่ใช้ในกำรบริโภคยำสูบลดลง 

 
ภำพที่ 2.10 สัดส่วนรำยจ่ำยของกลุ่มประชำกร จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้จ่ำย ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 
2.3  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนควำมม่ังคั่ง 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนควำมมั่งคั่งสำมำรถสะท้อนได้จำกกำรกระจุกตัวของควำมมั่งคั่งในหลำยรูปแบบหรือ

สินทรัพย์ในหลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำน ที่ดิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน เครื่องประดับ ฯลฯ โดยกำรศึกษำ  
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนควำมมั่งคั่งในรำยงำนฉบับนี้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองทรัพย์สินต่ำง ๆ ได้แก่ 
ทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย ทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้
ประกอบธุรกิจ/เกษตร และอ่ืนๆ ทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะ และทรัพย์สินประเภททรัพย์สินทำงกำรเงิน โดยจ ำแนก
กำรพิจำรณำออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ทรัพย์สินรวม (Asset) เป็นกำรวิเครำะห์กำรถือครองทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งเป็น
ผลรวมของทรัพย์สินต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น (2) ภำระหนี้สิน (Debt) โดยพิจำรณำจำกยอดหนี้สินทั้งสิ้นและจ ำแนก
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ออกเป็นกำรก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ และ (3) ทรัพย์สินสุทธิ (Net asset) เป็นกำรน ำเอำทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินเพ่ือสะท้อนให้เห็นสถำนะสุดท้ำยของแต่ละคน4 

 
2.3.1 ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองทรัพย์สินยังคงอยู่ในระดับสูง ในปี 2562 ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือ

ครองทรัพย์สินของประเทศไทย วัดจำกค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคของกำรถือครองทรัพย์สินอยู่ ที่ 0.6207 มี
ค่ำคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้จะเห็นว่ำ ระดับควำมเหลื่อมล้ ำ
ในกำรถือครองทรัพย์สินของไทยมีค่ำสูงกว่ำควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้มำโดยตลอด โดยเฉพำะในปี 2562 ที่ควำม
เหลื่อล้ ำทำงด้ำนรำยได้ปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ 0.4301 จำก 0.4528 ในปี 2560  
 
ภำพที่ 2.11 ค่ำสัมประสิทธิควำมไม่เสมอภำคด้ำนรำยได้และด้ำนกำรถือครองทรัพย์สิน ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
เมื่อพิจำรณำแยกตำมประเภททรัพย์สิน พบว่ำ ในปี 2562 ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองทรัพย์สินประเภท

บ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย และใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยมีค่ำสัมประสิทธิ์
ควำมไม่เสมอภำคอยู่ที่ 0.6700 และ 0.8929 เพ่ิมขึ้นจำก 0.6644 และ 0.8796 ในปี 2560 ตำมล ำดับ ในขณะที่ค่ำ
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคของกำรถือครองยำนพำหนะและทรัพย์สินทำงกำรเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อยจำก 0.6874 
และ 0.8056 ในปี 2560 มำอยู่ที่ 0.6837 และ 0.8004 ในปี 2562 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ กำรถือครองบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรฯ เป็นประเภททรัพย์สินที่มีควำมไม่เสมอภำคมำกที่สุด และมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกับทรัพย์สินทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ ควำมไม่เสมอภำคในกำรถือครองทรัพย์สินประเภทบ้ำน 
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรฯ และทรัพย์สินทำงกำรเงิน เช่น สินทรัพย์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรออม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรลงทุน เป็นต้น ยังเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้สูงขึ้นเพรำะ
ทรัพย์สินทั้งสองประเภทเป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่มีอัตรำกำรตอบแทน (Returns) ที่สูง ซึ่ง
จะท ำให้รำยได้เพ่ิมสูงขึ้นและน ำไปสู่กระบวนกำรสะสมควำมมั่งคั่งต่อไป อำทิ ก ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ย เงิน
ปันผล ส่วนต่ำงจำกกำรลงทุนในตลำดทุน  

 
 
                                                           
4 กำรวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองสินทรัพย์ในปี 2562 ได้ปรับปรุงวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำสินทรัพย์จำกวิธีกำรเดิมในรำยงำน

ฉบับก่อน โดยกำรใช้มูลค่ำกำรถือครองสินทรัพย์เฉลี่ยต่อคนแทนกำรใช้มูลค่ำกำรถือครองสินทรัพย์ของครัวเรือน ในกำรประมวลผลคำ่
สัมประสิทธ์ิควำมไม่เสมอภำคและกำรถือครองสินทรัพย์จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ดังนั้นข้อมูลในกำรประมวลผลของรำยงำนฉบับน้ีจึงไม่
สำมำรถน ำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในส่วนของควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนควำมมั่งคั่งของไทยในรำยงำนฉบับก่อนได้ 
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ตำรำงท่ี 2.1 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคในกำรถือครองทรัพย์สิน ปี 2556 – 2562 

ประเภทสินทรัพย์ 
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค 

2556 2558 2560 2562 
ทรัพย์สินรวม 0.6336 0.6423 0.6207 0.6207 
  - บ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย 0.6740 0.6814 0.6644 0.6700 
  - บ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตร และอื่นๆ 0.8821 0.8937 0.8796 0.8929 
  - ยำนพำหนะ 0.7039 0.6971 0.6874 0.6837 
  - ทรัพย์สินทำงกำรเงิน 0.7966 0.7872 0.8056 0.8004 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 
เมื่อจ ำแนกประชำกรเป็น 10 กลุ่มรำยได้ (decile by income) และแสดงกำรกระจำยกำรถือครองทรัพย์สิน

รวม และทรัพย์สินประเภทต่ำง ๆ พบว่ำ ในปี 2562 มูลค่ำทรัพย์สินรวมเฉลี่ ยของประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูง
ที่สุด (decile 10) อยู่ที่ 1,892,995 บำท ลดลงจำก 1,901,056 บำท ในปี 2560 ในขณะที่มูลค่ำทรัพย์สินรวมเฉลี่ยของ
ประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด (decile 1) อยู่ที่ 278,137 บำท เพ่ิมขึ้นจำก 273,581 บำท ในปี 2560 
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินรวมจะเห็นได้ว่ำ กลุ่มรำยได้สูงที่สุด (decile 10) ยังคงมีส่วนแบ่งมูลค่ำ
ทรัพย์สินระดับสูงที่ร้อยละ 31.30 ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศในปี 2562 แม้ว่ำจะปรับตัวลดลงจำกร้อยละ 31.50 ปี 
2560 ก็ตำม ขณะที่กลุ่มที่รำยได้ต่ ำสุด (decile 1) มีส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินรวมเพียงร้อยละ 4.60 ในปี 2562 เพ่ิมขึ้น
จำกร้อยละ 4.53 ในปี 2560 

 
ภำพที่ 2.12 มูลค่ำเฉลี่ยและสัดส่วนกำรถือครองทรัพย์สินรวม จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2558 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 
ภำพที่ 2.13 สัดส่วนกำรถือครองทรัพย์สินรวม จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 
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หำกพิจำรณำกำรกระจำยกำรถือครองทรัพย์สินเป็นรำยประเภท ในช่วงปี 2556 – 2562 พบว่ำ 
 

1) ทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย ในกลุม่ประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้
สูงสุง (decile 10) มีส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินเฉลี่ยร้อยละ 34.7 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวม (ปี 2556 – 2562) ในขณะที่
กลุ่มที่มีรำยได้น้อยที่สุด (decile 1) มีส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินเพียงร้อยละ 3.4 ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งประเทศ ท ำให้มี
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองกลุ่มอยู่ที่ 10.2 เท่ำ แม้ว่ำในช่วงปี 2556 – 2562 แนวโน้มส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินประเภท
ดังกล่ำวของกลุ่มรำยได้ที่ 10 จะค่อย ๆ ปรับตัวลดลง แต่ส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินของชั้นดังกล่ำวยังคงสูงกว่ำกลุ่ม
รำยได้ที่ 1 – 9 ค่อนข้ำงมำก และเม่ือพิจำรณำจำกลักษณะกำรใช้งำนของทรัพย์สินประเภทดังกล่ำว พบว่ำ ในปี 2562 
สัดส่วนมูลค่ำทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงร้อยละ 97.7 ถูกใช้เพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย ส่วนอีกร้อยละ 2.3 
ใช้เพ่ือเป็นบ้ำนพักชั่วครำว/บ้ำนพักตำกอำกำศ โดยในกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงที่สุด (decile 10) เป็น
กลุ่มท่ีมีสัดส่วนกำรถือครองทรัพย์สินฯ เพ่ือบ้ำนพักชั่วครำว/บ้ำนพักต่ำงอำกำศสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 63.9 ของทรัพย์สินฯ 
เพ่ือบ้ำนพักชั่วครำว/บ้ำนพักต่ำงอำกำศทั้งหมด  
 
ภำพที่ 2.14 สัดส่วนกำรถือครองบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสรำ้งที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้  
ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

2) ทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตร และอ่ืนๆ กลุ่มรำยได้ที่ 1 – 9 
(decile 1-9) มีส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินประเภทบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรฯ ค่อนข้ำง
ใกล้เคียงกัน ในขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงสุด (decile 10) มีส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สินดังกล่ำวสูงกว่ำ
กลุ่มรำยได้อ่ืนอย่ำงชัดเจน โดยในช่วงปี 2556 – 2562 (สัดส่วนเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2562) ส่วนแบ่งมูลค่ำทรัพย์สิน
ของกลุ่มรำยได้ที่ 10 อยู่ที่ร้อยละ 22.9 ขณะที่ส่วนแบ่งของกลุ่มรำยได้ที่ 1 มีเพียงร้อยละ 7.3 นอกจำกนี้ ควำมแตกต่ำง
ของส่วนแบ่งกำรถือครองทรัพย์สินดังกล่ำวระหว่ำงกลุ่มรำยได้ต่ำง ๆ สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรกระจำยรำยได้ที่มำ
จำกกำรประกอบธุรกิจและรำยได้ที่มำจำกกำรท ำเกษตร/กำรให้บริกำรเกษตรที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรำยได้ที่ 10 เพรำะ
กำรถือครองทรัพย์สินประเภทนี้น ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจำกกำรสะสมทุนของกลุ่มรำยได้สูงจะท ำให้มี
ปัจจัยกำรผลิตมำกขึ้นและโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรหรือแหล่งทุนได้ง่ำยขึ้น อำทิ กำรเข้ำถึงสินเชื่อธนำคำรในระบบ 
มำตรกำรและควำมช่วยเหลือของภำครัฐ     
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ภำพที่ 2.15 สัดส่วนกำรถือครองบ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงท่ีใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตร และอ่ืนๆ จ ำแนกตำมกลุ่ม
รำยได้ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

3) ทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะ กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงสุด (decile 10) มีแนวโน้มสัดส่วน
กำรถือครองทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะลดลงเล็กน้อย จำกเดิมทีร่้อยละ 33.6 และร้อยละ 33.4 ของกำรถือครองทรัพย์สิน
ประเภทยำนพำหนะทั่วประเทศในปี 2558 และปี 2560 ตำมล ำดับ มำอยู่ทีร่้อยละ 33.0 ในปี 2562 
 
ภำพที่ 2.16 สัดส่วนกำรถือครองยำนพำหนะ จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

4) ทรัพย์สินประเภททรัพย์สินทำงกำรเงิน กลุ่ม decile 10 ถือครองมูลค่ำทรัพย์สินทำงกำรเงินมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของมูลค่ำทรัพย์สินทำงกำรเงินทั้งหมด แม้ว่ำแนวโน้มกำรถือครองทรัพย์สินของกลุ่มรำยได้ที่ 10 จะค่อย ๆ 
ปรับตัวลดลงในช่วงปี 2556 เป็นต้นมำ แต่กำรกระจุกตัวของกำรถือครองทรัพย์สินประเภทดังกล่ำวยังคงอยู่ในระดับสูง 
โดยเมื่อพิจำรณำลักษณะกำรถือครองทรัพย์สินทำงกำรเงินในปี 2562 พบว่ำ ทรัพย์สินทำงกำรเงินส่วนใหญที่ทุกช่วง
กลุ่มรำยได้ถือครอง ได้แก่ สินทรัพย์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรออม โดยมีสัดส่วนร้อยละ 70 – 80 ของทรัพย์สินทำงกำรเงิน
ทั้งหมด 
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ภำพที่ 2.17 สัดส่วนกำรถือครองทรัพย์สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำทรัพย์สินทำงกำรเงินแยกตำมประเภท พบว่ำ กำรถือครองทรัพย์สินทำงกำรเงินที่มี
ควำมไม่เสมอภำคมำกที่สุด ได้แก่ สินทรัพย์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรลงทุน โดยส่วนแบ่งกำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เพ่ือกำรลงทุนของกลุ่มรำยได้ที่ 10 อยู่ที่ร้อยละ 71.1 ในขณะประชำกรร้อยละ 80 ของประเทศ (กลุ่มรำยได้ที่ 1 - 8) 
ถือครองทรัพย์สินทำงกำรเงินเพียงร้อยละ 11.9 ของทรัพย์สินทำงกำรเงินทั้งหมด 

 
ภำพที่ 2.18 สัดส่วนกำรถือครองทรัพย์สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ และรำยประเภท ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
2.3.2 ภำระหนี้สินจ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ภำพรวมกำรกระจำยหนี้สินในแต่ละกลุ่มรำยได้ พบว่ำ กลุ่มรำยได้

ที่ 10 มีสัดส่วนกำรเป็นหนี้สูงกว่ำกลุ่มรำยได้อ่ืนอย่ำงชัดเจน โดยในช่วงปี 2556 – 2562 มีสัดส่วนกำรเป็นหนี้ร้อยละ 
41.2 ของหนี้สินทั้งหมด ขณะที่สัดส่วนกำรเป็นหนี้ของกลุ่มรำยได้ที่ 1 อยู่ร้อยละ 3.0 ในแง่หนึ่งควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ส่วนแบ่งหนี้สินในแต่ละกลุ่มรำยได้อำจไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้หรือควำมมั่งคั่งของคนแต่ละ
กลุ่มอย่ำงชัดเจนนัก แต่ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแหล่งที่มำของเงินกู้ยืมจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นโอกำสและ
ภำระหรือต้นทุนในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ของกลุ่มรำยได้ในแต่ละระดับ 
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ภำพที่ 2.19 สัดส่วนหนี้สิน  จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ และประมวลผลโดย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ(สศช.) 

 
กลุ่มรำยได้ที่น้อยจะมีสัดส่วนของหนี้สินนอกระบบมำกกว่ำหนี้สินในระบบ แตกต่ำงจำกกลุ่มรำยได้ที่สูงที่มี

สัดส่วนหนี้สินในระบบสูงกว่ำนอกระบบ สะท้อนให้เห็นควำมแตกต่ำงของกำรเข้ำถึงหนี้สินระหว่ำงกลุ่มผู้มีรำยได้สูงและ
ผู้มีรำยได้น้อยอย่ำงชัดเจน โดยกำรกู้ยืมในระบบจะสร้ำงภำระและต้นทุนให้แก่ผู้กู้ยืมน้อยกว่ำหนี้สินนอกระบบเพรำะ
อัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำและควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรกระบวนกำรติดตำมหนี้สินโดยเฉพำะหนี้นอกระบบที่มี  
ควำมรุนแรงในกำรทวงคืนหนี้ นอกจำกนี้ ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำยได้ยังแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของรูปแบบกำรก่อ
หนี้ในระบบและนอกระบบ กล่ำวคือ กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย (กลุ่มรำยได้ที่ 1 - 6) ประสบข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงสินเชื่อใน
ระบบ ในขณะที่ระดับรำยได้ไม่ได้เป็นข้อจ ำกัดต่อกำรเข้ำถึงสินเชื่อนอกระบบ เนื่องจำกกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยไม่ได้มี
ทำงเลือกในกำรเข้ำถึงสินเชื่อมำกนักท ำให้จ ำเป็นต้องเลือกกำรกู้ยืมนอกระบบแม้ว่ำจะมีอัตรำดอกเบี้ยสูงและควำมเสี่ยง
สูงก็ตำม 
 
ภำพที่ 2.20 สัดส่วนหนี้สินที่เป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ  จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2556 – 2562 

หนี้สินในระบบ หนี้สินนอกระบบ 

  
ที่มำ : ส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ และประมวลผลโดย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ(สศช.) 

 
2.3.3 ควำมไม่เสมอภำคในกำรถือครองทรัพย์สินสุทธิ เมื่อน ำมูลค่ำหนี้สินทั้งหมด (ในระบบและนอกระบบ) 

หักออกจำกมูลค่ำทรัพย์สินรวมทั้งหมด จะได้มูลค่ำทรัพย์สินรวมสุทธิ โดยค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคของกำรถือ
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ครองทรัพย์สินรวมสุทธิในปี 2562 มีค่ำเท่ำกับ 0.6442 ปรับตัวลดลงจำก 0.6453 และ 0.6651 ในปี 2560 และ  
ปี 2558 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม ควำมไม่เสมอภำคของกำรถือครองทรัพย์รวมสุทธิยังคงถือว่ำอยู่ในระดับสูง  
 
ตำรำงท่ี 2.2 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคในกำรถือครองทรัพย์สินรวม และทรัพย์รวมสุทธิ ปี 2556 – 2562 

ประเภทสินทรัพย์ 
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค 

2556 2558 2560 2562 
ทรัพย์สินรวมสุทธิ 0.6554 0.6651 0.6453 0.6442 
ทรัพย์สินรวม 0.6336 0.6423 0.6207 0.6207 
  - บ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย 0.6740 0.6814 0.6644 0.6700 
  - บ้ำน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตร และอื่นๆ 0.8821 0.8937 0.8796 0.8929 
  - ยำนพำหนะ 0.7039 0.6971 0.6874 0.6837 
  - ทรัพย์สินทำงกำรเงิน 0.7966 0.7872 0.8056 0.8004 
รำยได้ 0.4653 0.4451 0.4528 0.4301 

ที่มำ : ส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ และประมวลผลโดย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ(สศช.) 

 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สิน) ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรำยได้ที่ 10 โดยมีส่วนแบ่ง

ประมำณ 1 ใน 3 ของทรัพย์สินรวมสุทธิของทั้งหมด ซึ่งเท่ำกับส่วนแบ่งทรัพย์สินรวมสุทธิของกลุ่มคนรำยได้น้อยอีก  
ร้อยละ 60 ของทั้งประเทศ (กลุ่มรำยได้ที่ 1 - 6) ควำมไม่เสมอภำคที่เพ่ิมสูงขึ้นของกำรถือครองทรัพย์สินรวมสุทธิเมื่อ
เทียบกับทรัพย์สินรวมแสดงให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกสัดส่วนหนี้สินที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มรำยได้ต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะในกลุ่มรำยได้ที่ 10 ที่แม้ว่ำจะมีสัดส่วนหนี้สูงกว่ำกลุ่มรำยได้อ่ืน แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรก่อหนี้ในระบบที่มีอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ ำกว่ำกำรกู้ยืมนอกระบบท ำให้ภำระกำรช ำระหนี้ต่ ำกว่ำกลุ่มรำยได้อ่ืนที่มีสัดส่วนกำรเป็นหนี้นอกระบบสูงกว่ำ   
 
ภำพที่ 2.21 สัดส่วนกำรถือครองทรัพย์สินรวมสุทธิ จ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้ ปี 2556 – 2562 

 
ที่มำ : ส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ และประมวลผลโดย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ(สศช.) 
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2.4  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำมีทิศทำงที่ดีขึ้น โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำตำมช่วงวัยของนักเรียน

ใน 10 ปีที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะในระดับชั้นอนุบำลที่มีอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 78.1 
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 65.1 ในปี 2553 สะท้อนให้เห็นว่ำกำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐในด้ำน  
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำของเด็กช่วงปฐมวัยมีประสิทธิภำพดีขึ้น ซึ่งช่วงปฐมวัยจะเป็นช่วงอำยุที่มีควำมส ำคัญที่จะส่งผล
ต่อพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กในช่วงอำยุต่อๆ ไป ขณะเดียวกัน อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมปลำย (รวม 
ปวช.) ก็เพ่ิมสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 60 เช่นเดียวกับอัตรำกำรเข้ำเรี ยนระดับปริญญำตรีที่ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น 
ส ำหรับอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิในระดับชั้นประถมศึกษำ และมัธยมต้นซึ่งเป็นระดับกำรศึกษำภำคบังคับมีระดับคงที่ 

 
ตำรำงท่ี 2.3 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในแต่ละระดับชั้น ปี 2553 – 2562 

ระดับกำรศึกษำ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อนุบำล 65.1 53.1 65.7 66.9 67.5 69.4 72.3 75.7 77.0   78.1  
ประถมศึกษำ 86.1 87.2 87.6 88.1 87.8 87.2 87.3 88.3 86.7   86.8  
มัธยมต้น 69.9 69.6 67.6 67.0 68.1 66.4 67.4 68.2 68.6   66.4  
มัธยมปลำย (รวม ปวช.) 57.6 55.9 55.1 57.7 57.1 57.7 58.4 57.8 58.4   60.3  
ปริญญำตรี (รวม ปวส.) 23.1 21.9 28.5 29.7 25.5 24.9 27.8 29.1 26.9   28.1  

ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 
 หมำยเหตุ  
  : อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับอนุบำล = จ ำนวนนกัเรียนระดับก่อนประถมศกึษำอำยุ 3-5 ปี คูณ 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 3-5 ปี 
 : อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับประถมศกึษำ = จ ำนวนนกัเรียนระดับประถมศึกษำอำยุ 6-11 ปี คูณ 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 6-11 ปี 
 : อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับมธัยมต้น = จ ำนวนนกัเรียนระดับมัธยมตน้อำยุ 12-14 ปี คณู 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 12-14 ปี 
 : อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับมธัยมปลำย (รวมปวช.) = จ ำนวนนักเรียนระดับมธัยมปลำยและปวช.อำยุ 15-17 ปี คูณ 100 หำร ประชำกรอำยุ 15-17 ปี 
 : อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับปรญิญำตรี (รวม ปวส.) = จ ำนวนนักเรียนระดับปรญิญำตรีและปวส..อำยุ 18-21 ปี คูณ 100 หำร ประชำกรอำยุ 18-21 ปี 

 
เมื่อพิจำรณำอัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) จ้าแนกตามภูมิภาค พบว่ำ ในปี 2562 

มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงภูมิภำคในช่วงชั้นเรียนระดับพ้ืนฐำน ได้แก่ ระดับอนุบำล โดยกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับ
อนุบำลในเขตกรุงเทพฯ มีอัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับที่ต่ ำที่สุดอยู่ที่เพียงร้อยละ 66.5 และลดลงจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 71.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่เด็กในกรุงเทพฯ มีกำรเรียนที่บ้ำน (Home School) มำกขึ้น ขณะที่อัตรำ
กำรเข้ำเรียนระดับอนุบำลในภูมิภำคอ่ืนเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อยละ 85.0 เป็น
ผลจำกกำรให้ควำมส ำคัญในกำรเรียนระดับอนุบำลมำกขึ้น จำกนโยบำยรัฐที่สนับสนุน และส่งเสริมกำรเข้ำเรียนใน
ระดับอนุบำล อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำรอบที่ 3 พบว่ำ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในภำพรวมอยู่ยังคงอยู่ในระดับพอใช้เท่ำนั้น และมี
หลำยแห่งยังคงต้องได้รับกำรปรับปรุง/ปรับปรุงเร่งด่วน นอกจำกนี้ ยังพบปัญหำคุณภำพครูและบุคลำกรผู้ดูแลเด็ก ที่ยัง
เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ อันจะเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญส ำหรับกำรส่งต่อไปสู่ระดับ
ประถมศึกษำ ด้ำนอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิในระดับประถมศึกษำ พบว่ำ มีควำมใกล้เคียงกันระหว่ำงภูมิภำค โดยอัตรำกำร
เข้ำเรียนเริ่มมีควำมแตกต่ำงในระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษำเป็นต้นไป กล่ำวคือ อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิของภำคใต้และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ ำกว่ำภูมิภำคอ่ืนอย่ำงชัดเจน สะท้อนกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำที่
มำกกว่ำภูมิภำคอ่ืน ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกสภำพควำมยำกจน ท ำให้เด็กต้องหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำที่เร็วกว่ำภูมิภำค
อ่ืน สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมยำกจนที่พบว่ำภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนควำมยำกจนมำกที่สุด 
ขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนกำรเข้ำเรียนสูงกว่ำภำคอ่ืนๆ ในทุกระดับของกำรศึกษำ  

http://www.onesqa.or.th/th/
http://www.onesqa.or.th/th/
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ตำรำงท่ี 2.4 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ ในแต่ละระดับชั้น จ ำแนกตำมภำค ปี 2561 – 2562 

ภำค 
อนุบำล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลำย  

(รวม ปวช.) 
ปริญญำตรี  
(รวม ปวส.) 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 
กทม. 71.7 66.5 88.1 85.9 74.3 78.2 61.3 68.6 39.8 44.1 
กลำง 70.1 72.3 86.8 88.1 72.4 66.9 61.5 61.6 26.9 26.4 
เหนือ 77.1 80.2 86.9 86.4 70.1 66 60.8 59.1 28.3 31.9 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 83.5 85.0 86.8 87.0 66.9 64.2 57.8 60.1 21.3 23.9 
ใต ้ 77.8 79.6 85.6 85.2 60.4 63.1 49.5 53.4 22.1 20.6 

รวม 77 78.1 86.7 86.8 68.6 66.4 58.4 60.3 26.9 28.1 
 ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 
 หมำยเหตุ : อัตรำเข้ำเรียนสุทธิระดับอนุบำล = จ ำนวนนกัเรียนระดับก่อนประถมศกึษำอำยุ 3-5 ปี คูณ 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 3-5 ปี 
            : อัตรำเข้ำเรียนสุทธริะดับประถมศึกษำ = จ ำนวนนกัเรียนระดับประถมศึกษำอำยุ 6-11 ปี คูณ 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 6-11 ปี 
            : อัตรำเข้ำเรียนสุทธริะดับมธัยมตน้ = จ ำนวนนกัเรียนระดับมัธยมตน้อำยุ 12-14 ปี คูณ 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 12-14 ปี 
            : อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับมัธยมปลำย (รวมปวช.) = จ ำนวนนกัเรียนระดับมธัยมปลำยและปวช.อำยุ 15-17 ปี คณู 100 หำร ประชำกรอำยุ 15-17 ปี 
             : อตัรำเข้ำเรียนสุทธิระดับปริญญำตรี (รวม ปวส.) = จ ำนวนนกัเรียนระดับปรญิญำตรีและปวส..อำยุ 18-21 ปี คูณ 100 หำร ประชำกรอำยุ 18-21 ปี 

 
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำของประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ต่ำงกันมีควำมแตกต่ำงชัดเจนใน  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (รวม ปวช.) เมื่อจ ำแนกประชำกรเป็น 10 กลุ่มตำมรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
พบว่ำ ในปี 2562 กลุ่มเด็กที่มีฐำนะดีที่สุด (decile 10) มีอัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยร้อยละ 
76.3 สูงกว่ำเด็กท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำที่สุด (decile 1) ประมำณสองเท่ำ โดยกลุ่มนักเรียนใน Decile 1 (จนที่สุด) มี
กำรเข้ำเรียนเพ่ิมมำกข้ึนในระยะยำว จำกร้อยละ 38.3 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 39.8 ในปี 2562 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก
นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งครอบคลุมถึงกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
กำรศึกษำนอกโรงเรียนและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) ทั้งโรงเรียนรัฐบำล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยำกจนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อัตรำ
กำรเข้ำเรียนของกลุ่มเด็กที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำที่สุด (Decile 1) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ที่ร้อยละ 
40.8  มำอยู่ที่ร้อยละ 39.8 ในปี 2562  
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ตำรำงท่ี 2.5 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (รวม ปวช.) จ ำแนก
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Decile by expenditure) ปี 2552 – 2562 

กลุ่มประชำกรตำม
ระดับรำยจ่ำย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

10% ที่ 1 จ่ำยน้อยสุด 38.3 37.6 35.5 33.9 34.5 37.5 38.9 38.3 40.8 40.5 39.8 
10% ที่ 2 44.1 43.7 48.7 41.1 51.2 45.9 49 51.5 45.7 46.1 53.5 
10% ที่ 3 54 54.3 46.7 46.0 56.6 48.9 51.2 50.8 53.4 53.7 54.5 
10% ที่ 4 51.4 55.1 47.3 54.2 54.2 56.2 56.7 59.5 57.8 55.7 54.8 
10% ที่ 5 58.5 56.1 57.3 55.5 58.6 51.9 59.8 58.7 63.4 58.9 64.8 
10% ที่ 6 59.9 56.8 62.6 57.7 61.6 60.9 60.5 59 58.8 59.6 68.9 
10% ที่ 7 61.4 63.4 60.8 59.9 63.1 60 62.8 65.8 61.8 64 68.7 
10% ที่ 8 70.4 66.4 67 68.7 61.2 66.4 65.1 63.7 65.2 69.7 65.6 
10% ที่ 9 70.6 74.3 69.5 70.6 70 75.1 75.7 72.1 73.4 75.8 72.7 
10% ที่ 10 (รวยที่สุด) 72.7 72.6 76.2 70.2 75.4 84.6 70.1 78.9 76.1 80.3 76.3 

รวม 57.5 57.6 56.0 55.2 57.7 57.1 57.7 58.4 57.8 58.4 60.3 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดย กองพฒันำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม  สศช. 
หมำยเหตุ อัตรำเข้ำเรียนสทุธริะดับมธัยมปลำย=จ ำนวนนกัเรียนระดับมัธยมปลำยอำยุ 15-17 ปี คูณ 100 หำร จ ำนวนประชำกรอำยุ 15-17 ปี 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ภำพรวมอัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีใน

ปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 โดยอยู่ที่ร้อยละ 28.1 และเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย
เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ อัตรำกำรเข้ำเรียนของ Decile 10 กับ Decile 1 ยังคงมีควำมแตกต่ำงกันมำกถึงประมำณ 
13 เท่ำ แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2552 อยู่ที่ 42 เท่ำ) โดยกลุ่มประชำกร Decile 1 – 4 มีอัตรำกำรเข้ำ
เรียนต่อปริญญำตรีเพ่ิมขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงกำรเห็นควำมส ำคัญของกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับที่สูงเพ่ิมมำกขึ้น 
ในขณะที่กลุ่มประชำกร Decile 5 – 10 กลับมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก  
 
ตำรำงที่ 2.6 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในระดับปริญญำตรี (รวม ปวส.) จ ำแนกกลุ่ม
ประชำกรตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Decile by expenditure) ปี 2552 – 2562 

กลุ่มประชำกรตำมระดับ
รำยจ่ำย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

10% ที ่1 (จนท่ีสุด) 1.4 2.6 2.4 4.0 3.5 3.6 3.6 4.2 3.8 4.2 5.3 
10% ที่ 2 5.4 9.1 7.1 6.4 7.4 7.3 6.9 11.1 10.3 12.1 11 
10% ที่ 3 6.3 10.2 8.2 8.6 9.2 6.0 10.7 13.6 15.3 7.6 10.8 
10% ที่ 4 12.4 12.5 15.4 14.2 11.7 9.2 11.8 16.4 15.2 18.5 19.5 
10% ที่ 5 15.1 17.7 15 15.1 16.9 15.7 17.7 18.4 19.6 18.8 20 
10% ที่ 6 21.0 16.6 21.4 21.9 21.6 20.1 23.5 22.1 26.3 23.5 23.4 
10% ที่ 7 26.2 25.4 25.0 30.9 31.3 31.1 28.2 29.9 29.1 23.0 30.6 
10% ที่ 8 29.6 27.9 32.3 44.4 43.5 38 35.3 37 39.9 38.9 39.6 
10% ที่ 9 43.8 45.1 42.8 53.1 53.1 52.9 46.7 51.3 52.7 46.9 54.4 
10% ที่ 10 (รวยที่สุด) 59.3 51.7 45 66 67.3 60 62.8 65.8 65.6 63.1 65.8 

รวม 23.9 23.1 21.9 28.5 29.7 25.5 24.9 27.8 29.1 26.9 28.1 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดย กองพฒันำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
หมำยเหตุ : อัตรำเข้ำเรียนสุทธิระดับปริญญำตรี (รวมปวส.)=จ ำนวนนักเรียนระดับปริญญำตรีและปวส.อำยุ 18-21ปี คูณ 100 หำรจ ำนวนประชำกรอำยุ 18-21 ปี 
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ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับสูงของกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนและไม่ยำกจน ในปี 
2562 ภำพรวมนักเรียนในกลุ่มครัวเรือนยำกจนยังมีอัตรำกำรเรียนต่อในระดับมัธยมปลำยและปริญญำตรี ระดับที่ต่ ำกว่ำ
นักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ยำกจนในทุกภูมิภำค โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนครนักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนมี
อัตรำกำรเข้ำเรียนต่อระดับมัธยมปลำยเพียงร้อยละ 36.2 ขณะที่นักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ยำกจนเข้ำถึงร้อยละ 
69.8 และระดับปริญญำตรีนักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนมีอัตรำกำรเข้ำเรียนต่อร้อยละ 0 ขณะที่นักเรียนในกลุ่ม
ครัวเรือนที่ไม่ยำกจนมีอัตรำกำรเข้ำเรียนต่อเข้ำถึงร้อยละ 44.5 สะท้อนให้เห็นควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับสูงที่มีอยู่มำก 
 
ภำพที่ 2.22 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในระดับมัธยมปลำย (รวม ปวช.) ในครัวเรือนที่ยำกจน
และไม่ยำกจนตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Decile by expenditure) ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 

 
ภำพที่ 2.23 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในระดับปริญญำตรี (รวม ปวส.) ในครัวเรือนที่ยำกจน
และไม่ยำกจนตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Decile by expenditure) ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรศึกษำในเขตและนอกเขตเทศบำล เมื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กที่

อำศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบำลในปี 2562 พบว่ำ ในช่วงกำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้นอนุบำล ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำตอนต้น) เด็กมีสัดส่วนกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก แต่สัดส่วนกำรเข้ำเรียนมีควำมแตกต่ำง
กันมำกขึ้นเมื่อเข้ำสู่กำรศึกษำที่สูงขึ้น คือระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอุดมศึกษำตำมล ำดับ  โดยเด็กที่อยู่ในเขต
เทศบำลจะมีสัดส่วนกำรเข้ำเรียนสูงกว่ำเด็กท่ีอำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล เกิดจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่เด็กที่อำศัยอยู่นอก
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เขตเทศบำลมักอยู่ในกลุ่มครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำ ประกอบกับกำรกระจุกตัวของจ ำนวนของโรงเรียน
หรือสถำนศึกษำในเขตเมือง ท ำให้เด็กในพ้ืนที่นอกเขตเทศบำลมีโอกำสในกำรเข้ำถึงที่น้อยลง 
 
ตำรำงท่ี 2.7 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net Enrolment rate) จ ำแนกตำมในเขตและนอกเขตเทศบำล ปี 2562 

ระดับกำรศึกษำ ในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล รวม 
อนุบำล 75.4 80.5 78.1 

ประถมศึกษำ 86.7 86.8 86.8 
มัธยมต้น 66.9 66.1 66.4 

มัธยมปลำย (รวม ปวช.) 64.4 56.2 60.3 
ปริญญำตรี (รวม ปวส.) 34.8 18.8 28.1 

ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช 

 
โอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำของเด็กกับระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือนมีควำมสัมพันธ์กัน

โดยตรง กล่ำวคือ ในปี 2562 หัวหน้ำครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่มีบุตรอำยุระหว่ำง 15 – 21 ปี จบกำรศึกษำ
ในระดับประถมศึกษำมำกท่ีสุด โดยมีจ ำนวนบุตรถึง 2.56 ล้ำนคน ขณะที่หัวหน้ำครัวเรือนที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำ
เอกมีจ ำนวนบุตรน้อยที่สุดประมำณ 500 คน อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ สัดส่วนกลุ่มเด็กที่หัวหน้ำครัวเรือนจบกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ กลับได้เรียนต่อในระดับที่สูง (มัธยมปลำยขึ้นไป) เพียงร้อยละ 59.75 ขณะที่กลุ่มที่หัวหน้ำครัวเรือน
จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้เรียนต่อ ร้อยละ 60.72 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยร้อยละ 77.19 ระดับ
อนุปริญญำร้อยละ 83.55 ระดับปริญญำตรีร้อยละ 91.35 ระดับปริญญำโทร้อยละ 93.91 และระดับปริญญำเอกได้
เรียนต่อทุกคน (ร้อยละ 100) ซึ่งระดับกำรศึกษำท่ีสูงขึ้นส่งผลต่อระดับรำยได้ของเด็กกลุ่มดังกล่ำวด้วย 
 
 
ภำพที่ 2.24 อัตรำกำรเรียนต่อของนักเรียนอำยุ 15 – 21 ปี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือน 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช 
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ภำพที่ 2.25 ค่ำจ้ำงเฉลี่ยที่แรงงำนได้รับต่อเดือน (บำท) จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2562 

 
ที่มำ:  ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวกำรท ำงำนของประชำกร 2562  ประมวลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วดัสังคม 

 
กำรหลุดออกนอกระบบกำรศึกษำของเด็กจ ำนวนมำกไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

แม้ว่ำกำรหลุดนอกระบบของเด็กจะมีสำเหตุที่ส ำคัญมำจำกปัญหำควำมยำกจน 5 แต่จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2562 พบว่ำ กลุ่มเด็กอำยุ 15 – 21 ปี ที่หลุดออกนอกระบบกำรศึกษำจ ำนวนมำก
กลับไม่ได้อยู่ในสถำนะกำรมีงำนท ำ โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กในครัวเรือนยำกจน (decile 1) ที่ร้อยละ 41.55 ของเด็กที่
หลุดออกนอกระบบทั้งหมดใน decile 1 ไม่ได้มีงำนท ำ กำรหลุดออกนอกระบบกำรศึกษำที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน
ยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของเด็กกลุ่มดังกล่ำว และหำกปัญหำกำรหลุดออกจำกระบบ
กำรศึกษำของเด็กและเยำวชนกลุ่มที่ไม่ได้มีสถำนะอยู่ในกำรจ้ำงงำน กำรศึกษำหรือกำรฝึกอบรม หรืออำจกล่ำวว่ำไม่ได้
อยู่ในกิจกรรมสะสมทุนมนุษย์ (Not in Education, Employment or Training : NEETs) ยังคงมีจ ำนวนมำกอย่ำง
ต่อเนื่องจะส่งผลต่อกำรขำดแคลนแรงงำนในระยะยำว ขณะที่โครงสร้ำงประชำกรก ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเข้ำสู่
สังคมผู้สูงวัยอย่ำงสมบูรณ์พร้อมกับแนวโน้มอัตรำเจริญพันธุ์ที่ต่ ำลง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ลดจ ำนวนเด็กหลุดออกนอกระบบและน ำเด็กเหล่ำนี้กลับเข้ำระบบกำรศึกษำ ผ่ำนกลไกและควำมร่วมมือกันใน  
กำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง เพ่ือช่วยสร้ำงโอกำสให้แก่กลุ่มเด็กดังกล่ำว ซึ่งไม่เพียงเป็นกำรสร้ำงโอกำสในอนำคตให้กับ
ตัวเด็กเอง แต่ยังเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเพ่ิมผลิตภำพในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป 
 
ภำพที่ 2.26 ร้อยละของเด็กอำยุ 15 – 21 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบกำรศึกษำและไม่ได้ท ำงำน 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช 

 

                                                           
5
 ที่มำ : กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
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โอกำสในกำรเข้ำถึงโครงกำรเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของรัฐ จำกสถำนกำรณ์โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
จะเห็นได้ว่ำกลุ่มเด็กในครัวเรือนที่ยำกจนจะเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับสูงในอัตรำที่ต่ ำ และหำกมำพิจำรณำกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินกู้เพ่ือกำรศึกษำของรัฐที่มุ่งสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับสูงอย่ำงเท่ำเทียม ในปี 2562 พบว่ำ 
นักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนที่สุด (Decile 1) เข้ำถึงแหล่งเงินกู้เพ่ือกำรศึกษำของรัฐในอัตรำที่ต่ ำที่สุดคือร้อยละ 
0.82 ขณะที่กลุ่มเด็กที่มีฐำนะดีเกือบที่สุด (Decile 9) กลับมีอัตรำกำรเข้ำถึงโครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรศึกษำของรัฐที่สูง
ที่สุดคือร้อยละ 4.21 รองลงมำคือ กลุ่มเด็กท่ีมีฐำนะดีที่สุด (Decile 10) ที่ร้อยละ 3.97 สำเหตุหนึ่งเนื่องมำจำกจ ำนวน
เด็กวัยเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนมีจ ำนวนมำกกว่ำ ขณะที่อัตรำกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในกลุ่มครัวเรือนที่รวย (โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรศึกษำของรัฐให้กู้ตั้งแต่ ม.ปลำย/ปวช.ขึ้นไป ) 
ดังนั้น ภำครัฐอำจจะต้องค ำนึงถึงมำตรกำรในกำรพิจำรณำให้กู้ยืมเงินแก่กลุ่มเด็กที่ยำกจนตั้งแต่ก่อนจะจบมัธยมศึกษำ
ตอนต้นเพ่ือจูงใจในกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยำวของกลุ่มเด็ ก
ดังกล่ำว  
 
ภำพที่ 2.27 อัตรำกำรเข้ำถึงโครงกำรเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของรัฐจ ำแนกกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำร
อุปโภคบริโภค (Decile by expenditure) ปี 2561 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 

 
โครงสร้ำงกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของเด็กจ ำแนกตำมระดับรำยจ่ำยเฉลี่ยของครัวเรือน แม้ว่ำ

ประเทศไทยจะมีนโยบำยที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชำกรให้เข้ำถึงกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย แต่ในควำมเป็นจริงยังมี
ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนที่ครัวเรือนยังต้องรับผิดชอบ โดยจำกข้อมูลส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2562 
พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของครัวเรือน (รวมโรงเรียนของรัฐและเอกชน) ครัวเรือนมีค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำเล่ำเรียน
เฉลี่ย 10,823 บำทต่อคนต่อปีกำรศึกษำ ค่ำเครื่องแบบ 1,399 บำทต่อคนต่อปีกำรศึกษำ ค่ำสมุดหนังสือ 1,177 บำท
ต่อคนต่อปีกำรศึกษำ และค่ำเดินทำงไปเรียน 4,648 บำทต่อคนต่อปีกำรศึกษำ ซึ่งเมื่อพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำง
สถำนะทำงเศรษฐกิจของประชำกร จะพบว่ำ ผู้มีรำยได้น้อยมีต้นทุนกำรศึกษำที่สูงที่สุดคือ ค่ำเดินทำงไปเรียนโดยเด็กที่
อยู่ในครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำยต่ ำที่สุดร้อยละ 10 (decile 1) มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปเรียนคิดเป็นสัดส่วนถึง 
ร้อยละ 39 ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำทั้งหมด ขณะที่ค่ำเล่ำเรียนของเด็กกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 37.50 
ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำทั้งหมด ในทำงตรงข้ำม เด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงที่สุดร้อยละ 10 (decile 10) 
หรือครัวเรือนร่ ำรวย กลับมีค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำเดินทำงเพียงร้อยละ 15.70 ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำทั้งหมด แต่มี
ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำเล่ำเรียนสูง อำทิ กำรเข้ำเรียนในโรงเรียนเอกชน กำรเรียนพิเศษ ถึงร้อยละ 74.6 ของค่ำใช้จ่ำยด้ำน
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กำรศึกษำท้ังหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำครัวเรือนร่ ำรวยสำมำรถจัดสรรค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ไปเพื่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำได้มำกกว่ำ 
ผู้มีรำยได้น้อยที่ต้องจัดสรรค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ไปเพ่ือกำรเดินทำงไปโรงเรียน 

 
ภำพที่ 2.28 โครงสร้ำงกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของเด็กจ ำแนกตำมระดับรำยจ่ำยเฉลี่ยของครัวเรือน ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพและกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำยังคงมีอยู่ ในหลำยมิติ  

นอกเหนือจำกปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมของประเทศไทยที่อยู่ในระดับที่ต่ ำและมีแนวโน้มที่คุณภำพจะ
ลดลงแล้ว ยังพบควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสังกัดโรงเรียน ขนำดโรงเรียน ภูมิภำค และระหว่ำงกลุ่ม
รำยได้ของประชำกร อีกท้ังยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำด้วย 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงคุณภำพกำรศึกษำจ ำแนกตำมสังกัด ผลกำรวิเครำะห์คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี 2562 พบว่ำ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งที่เน้น
กำรส่งเสริมกำรเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกวิชำ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
มำกกว่ำ 50 คะแนนในทุกวิชำ รองลงมำคือโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เช่น กลุ่มโรงเรียนสาธิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำ 50 คะแนนเพียงวิชำเดียวคือวิชำวิทยำศำสตร์ ขณะที่โรงเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และกำร
ขยำยโอกำสให้แก่กลุ่มเด็กด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ซึ่งมีจ ำนวนโรงเรียนและครอบคลุมนักเรียนมำกที่สุด  
โดยโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชำมำกที่สุด รองลงมำคือโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
(กลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส) ตำมล ำดับ โดยในแต่ละกลุ่มโรงเรียนควำมแตกต่ำงระหว่ำงโรงเรียนไม่มำกนักประมำณ 1- 6 
คะแนนในแต่ละวิชำ อย่ำงไรก็ตำม ทั้ง 3 กลุ่มโรงเรียนมีคะแนน O-NET เฉลี่ยเกิน 50 คะแนนเพียงวิชำเดียวคือวิชำภำษำไทย 
ซึ่งยังคงต้องพัฒนำคุณภำพในวิชำอ่ืนๆ ให้สำมำรถยกระดับให้ใกล้เคียงกับโรงเรียนในกลุ่มวิทยำศำสตร์มำกขึ้นขณะที่กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจชำยแดน (ตชด.) เป็นกลุ่ม
ที่ มี คะแนนเฉลี่ ยต่ ำสุ ด เช่นเดี ยวกั บชั้ นมั ธยมศึ กษำปีที่  6 โรงเรี ยนที่ เน้ นวิ ทยำศำสตร์มี คะแนนสู งที่ สุ ด 
ในทุกวิชำ โดยเฉพำะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มีคะแนนระดับสูงมำกในวิชำคณิตศำสตร์คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 95.66 
คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 25.41 โดยในหลำยๆ กลุ่มโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 20 คะแนน อำทิ 
โรงเรียนสังกัดสถำบันพลศึกษำ โรงเรียนสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และโรงเรียน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (โรงเรียนขยำยโอกำส) อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งโรงเรียน 
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แต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งมำด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ อำทิ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
กลุ่มโรงเรียนจุฬำภรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพำะสำยวิทยำศำสตร์เท่ำนั้นเพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนนักวิจัย
พัฒนำและนักประดิษฐ์คิดค้นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และกลุ่มโรงเรียนสำธิตที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวิจัย
พัฒนำกำรของเด็ก และเพ่ือทดสอบหลักวิชำกำรประถมศึกษำของมหำวิทยำลัยที่โรงเรียนสำธิตสังกัด น ำไปสู่กำร
ปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เป็นมำตรฐำนของประเทศต่อไป ดังนั้น อำจไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนในสังกัดอ่ืนได้ อย่ำงไรก็ตำม จะเห็นได้ว่ำในหลำยกลุ่มโรงเรียนยังคงต้องพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพและลดช่องว่ำงทำงคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนลง 
 
ตำรำงที่ 2.8 คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปี 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
จ ำแนกตำมสังกัด 

สังกัด 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

486,937 55.91 486,681 32.98 486,823 26.98 486,594 30.22 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ 359,066 57.39 358,847 34.54 358,954 28.59 358,764 30.7 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 

127,871 51.77 127,834 28.61 127,869  22.49 127,830 28.87 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน 

102,053 53.81 102,007 36.02 102,042  27.14 102,019 29.98 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ 112 48.71 110 28.31 112  21.79 110 28.49 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

5,083 71.1 5,083 59.45 5,081  52.99 5,084 40.06 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 3948 48.2 3,952 27.51 3,948  20.58 3,951 27.77 

ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ 1,155 55.03 1,158 32.56 1,155  24.28 1,158 28.97 
โฮมสคูล 1 70 1 80 1  48 1 47.5 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 48845 51.13 48,826 29.5 48,834  22.96 48,822 28.68 

ส ำนักกำรศึกษำ 9534 53.03 9,530 30.15 9,534  22.79 9,528 28.74 

สถำบันพลศึกษำ 742 48.31 742 27.71 742  20.46 742 27.3 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 959 54.74 957 29.5 959  21.76 957 28 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต ิ 6128 43.57 6,122 26.77 6,123  20.47 6,123 27.42 
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน 141 46.99 141 27.29 141  20.11 141 26.96 
โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย 1187 79.99 1,187 63.23 1,187  81.21 1,187 50.95 
รวมทุกสังกัด 665638 55.14 665,310 33.25 665,495  26.73 665,230 30.07 

ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศกึษำแห่งชำติ 
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ตำรำงที่ 2.9 คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปี 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
จ ำแนกตำมสังกัด 

สังกัด 
ภำษำไทย สังคม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำน 

279,766 43.02 280,198 36.1 280,308 28.97 280,358 25.62 279,904 29.4 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

276,358 43.12 276,787 36.15 276,898 29.04 276,948 25.71 276,495 29.45 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 

3,408 34.86 3,411 31.89 3,410 22.99 3,410 17.73 3,409 25.43 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 

48,872 39.59 49,043 34.43 49,024 31.21 49,032 25.06 48,858 28.55 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

4,648 57.2 4,665 43.72 4,667 51.81 4,670 48.32 4652 41.01 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 2,504 33.6 2,503 31.76 2,504 21.74 2,504 16.41 2,504 25.03 

ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ 207 49.16 207 37.21 207 33.88 207 26.49 207 30.22 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 21,156 37 21,170 32.81 21,177 24.04 21,176 19.61 21,171 26.29 

ส ำนักกำรศึกษำ 889 38.66 888 33.42 890 26.35 890 20.96 889 26.28 

ส ำนักพัฒนำสังคม 24 48.27 46 36.57 20 38.56 32 53.75 30 34.07 

กรมยุทธศึกษำทหำร 508 44.09 510 39.62 509 45.63 509 68.06 509 39.61 

สถำบันพลศึกษำ 565 29.78 564 29.24 563 22.21 564 15.42 565 23.59 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 760 35.04 762 31.6 762 22.39 762 16.23 761 24.28 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต ิ 2809 31.49 2,810 30.93 2,811 21.63 2,812 16.01 2809 24.05 

เน้นด้ำนวิทยำศำสตร์ 2,017 64.98 2,016 48.75 2,017 52.03 2,017 66.08 2,017 53.75 

โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์ 236 74.53 235 56.88 236 76.11 236 95.66 236 79.67 

โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย 1,716 63.45 1,716 47.57 1,716 47.61 1,716 61.00 1,716 49.41 

ก ำเนิดวิทย ์ 65 70.75 65 50.46 65 81.23 65 92.85 65 75.25 

รวมทุกสังกัด 362,944 42.21 363,601 35.70 363,678 29.20 363,752 25.41 363,095 29.20 
ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงคุณภำพกำรศึกษำจ ำแนกตำมขนำดของโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภำค ผลกำรวิเครำะห์

คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี 2562 นักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทุกวิชำ รองลงมำคือโรงเรียนขนำดใหญ่ โรงเรียนขนำดกลำง และ
โรงเรียนขนำดเล็กตำมล ำดับ โดยกลุ่มขนำดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มโรงเรียนขนำดเล็กเฉลี่ยวิชำละ 10 
คะแนน และหำกพิจำรณำจำกต ำแหน่งที่ตั้งนักเรียนในเขตเทศบำลก็ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำนอกเขตเทศบำล 
ขณะที่นักเรียนในกรุงเทพมหำนครมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกวิชำ และนักเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ำสุดในทุกวิชำ รองลงมำคือภำคใต้ สอดคล้องกับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
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ตำรำงท่ี 2.10 คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปี 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

รูปแบบกำรจ ำแนก 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขนำดโรงเรยีน 
เล็ก 92,814 50.67 92,753 28.41 92,791 22.14 92,756 28.57 
กลำง 196,950 51.36 196,819 29.3 196,931 22.89 196,814 28.77 
ใหญ่ 151,552 54.05 151,504 31.93 151,524 24.96 151,497 29.39 
ใหญ่พิเศษ 224,322 61.04 224,234 39.6 224,249 33.2 224,163 32.31 
ที่ตั้ง 
ในเขตเทศบำล 248,582 58.43 248,446 37.71 248,494 30.89 248,384 31.5 
นอกเขตเทศบำล 417,056 53.18 416,864 30.59 417,001 24.25 416,846 29.23 
ภูมิภำค 
กรุงเทพมหำนคร 65,171 60.03 65,130 41.9 65,142 33.25 65,095 32.25 
กลำง 144,505 55.06 144,445 33.32 144,470 26.72 144,419 29.91 
ตะวันออก 56,126 55.97 56,103 34.15 56,107 27.19 56,093 30.24 
เหนือ 57,056 56.84 57,061 33.99 57,047 28.08 57,057 30.71 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 205,323 53.68 205,166 30.8 205,296 24.71 205,153 29.58 
ใต้ 101,963 53.73 101,947 32.06 101,937 25.8 101,958 29.6 
ตะวันตก 35,494 54.95 35,458 32.07 35,496 26.29 35,455 29.69 
ระดับประเทศ 665,638 55.14 665,310 33.25 665,495 26.73 665,230 30.07 

ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  

 
ตำรำงท่ี 2.11 คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปี 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

รูปแบบกำรจ ำแนก 
ภำษำไทย สังคม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

ผู้เข้ำ
สอบ (N) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผู้เข้ำสอบ 
(N) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ขนำดโรงเรยีน 
เล็ก 22,734 34.39 22,768 31.53 22,733 22.76 22,765 17.6 22,748 25.35 
กลำง 81,163 36.75 81,267 32.81 81,290 24.07 81,294 19.7 81,183 26.56 
ใหญ่ 85,377 39.78 85,535 34.37 85,575 26.33 85,582 22.33 85,415 27.58 
ใหญ่พิเศษ 173,670 46.99 174,031 38.25 174,080 33.84 174,111 30.6 173,749 31.73 
ที่ตั้ง 
ในเขตเทศบำล 156,931 46.37 157,428 37.94 157,442 34.13 157,489 30.56 157,003 31.65 
นอกเขตเทศบำล 206,013 39.05 206,173 33.99 206,236 25.43 206,263 21.47 206,092 27.33 
ภูมิภำค 
กรุงเทพมหำนคร 42,663 48.68 42,969 39.17 42,938 40.05 42,939 34.63 42,670 33.35 
กลำง 75,490 42.59 75,669 35.84 75,665 29.44 75,682 26.03 75,491 29.29 
ตะวันออก 25,480 43.93 25,519 36.49 25,523 30.43 25,540 27.06 25,499 30.01 
เหนือ 33,299 43.14 33,292 36.62 33,301 29.77 33,304 26.61 33,318 30.23 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 112,124 40.02 112,183 34.33 112,247 25.76 112,261 21.75 112,181 27.66 
ใต้ 57,533 40 57,589 34.75 57,614 27.04 57,636 23.47 57,572 28.21 
ตะวันตก 16,355 41.91 16,380 35.66 16,390 27.73 16,390 25.16 16,364 28.69 
ระดับประเทศ 362,944 42.21 363,601 35.7 363,678 29.2 363,752 25.41 363,095 29.2 

ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  
หมำยเหตุ : โรงเรียนขนำดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จ ำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จ ำนวนนักเรียน 1 - 499 คน โรงเรียนขนำดกลำงสังกัด สพป. และ สช. จ ำนวนนักเรียน 
121 - 600 คน สังกัด สพม. จ ำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน โรงเรียนขนำดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จ ำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จ ำนวนนักเรียน 1,500 - 
2,499 คน โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จ ำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จ ำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป  
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ควำมเหลื่อมล้ ำทำงคุณภำพกำรศึกษำจำกโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA 2018) คุณภำพกำรศึกษำจำกผลคะแนน PISA โดยรวมสะท้อนให้เห็นว่ำคุณภำพกำรศึกษำไทยยังเป็นประเด็น
ส ำคัญต้องเร่งแก้ไข โดยคะแนน PISA มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำคะแนนตำมกลุ่มโรงเรียน 
จะพบควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพกำรศึกษำในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีควำมแตกต่ำงกันมำก โดยกลุ่มโรงเรียนเน้น
วิทยำศำสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศบนสุดห้ำอันดับแรก (Top 5) และกลุ่มโรงเรียนสำธิตของ
มหำวิทยำลัยมีคะแนนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มโรงเรียนอ่ืน ๆ ยังคงมีคะแนนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย OECD  สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหำคุณภำพของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันมำก และหำกพิจำรณำจำกฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคมจำกผลคะแนนด้ำนกำรอ่ำน จะพบว่ำคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 393 คะแนน โดยนักเรียนใน
กลุ่มที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีที่สุด (กลุ่มประชำกรร้อยละ 25 ที่มีฐำนะที่ดีสุด) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 438 
คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์พ้ืนฐำนที่นักเรียนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ได้ในชีวิตจริง 
(ระดับ B2 ขึ้นไป ตำมเกณฑ์ OECD) ขณะที่กลุ่มที่เหลือไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน โดยกลุ่มที่รวยที่สุดและจนที่สุดมี
คะแนนห่ำงกันถึง 69 คะแนน และกลุ่มที่รวยที่สุดกับกลุ่มรองลงมำก็ยังมีคะแนนห่ำงกันถึง 50 คะแนน 
 
ภำพที่ 2.29 ผลคะแนน PISA 2018 (ด้ำนกำรอ่ำน) จ ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม 

 
ที่มำ : OECD PISA Result 2018 ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ข้อค้นพบของ OECD จำกกำรประเมินผ่ำนผล

คะแนน PISA 2018 และกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ อำทิ วัสดุอุปกรณ์ครบครัน กำรได้เงินพิเศษสนับสนุน
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิสูงสุดตรงกับวิชำที่สอน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
พบว่ำ ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล ้าอย่างมากในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียน 
อำทิ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในภำพรวมของไทยขำดแคลนเพียงร้อยละ 3 โดยระดับมัธยมปลำยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร
ที่เกินจ ำเป็นถึงร้อยละ 4 แต่ในระดับมัธยมต้นขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรศึกษำถึงร้อยละ 31 ขณะที่กำรจัดสรร
ทรัพยำกรและอุปกรณ์ทำงกำรเรียนกำรสอนของไทยยังคงขำดแคลนอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพำะระดับมัธยมต้น 
ขำดแคลนถึงร้อยละ 72 (เกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก) ซึ่งหำกจ ำแนกตำมกลุ่มโรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนสำธิตและ
โรงเรียนที่เน้นวิทยำศำสตร์มีกำรจัดสรรทัพยำกรทำงกำรศึกษำในระดับที่สูงกว่ำกำรจัดสรรทรัพยำกรของกลุ่มประเทศ 
OECD สำเหตุนึงเนื่องจำกกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งมำด้วยวัตถุประสงค์พิเศษในกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์เพ่ือแก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนนักวิจัยพัฒนำและนักประดิษฐ์คิดค้นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยทรัพยำกรระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนสังกัดเดียวกัน โดยโรงเรียนกลุ่ม สพฐ. 1 
(โรงเรียนขยำยโอกำส) ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเรียนจำกครัวเรือนยำกจน มีค่ำดัชนีกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ต่ ำที่สุดในประเทศ (ขำดแคลนครูที่สอนตรงสำขำวิชำและกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรเรียนกำรสอนที่เพียง) ซ่ึงส่งต่อผล
คะแนน PISA ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำตำมไปด้วย  

369
377 388

438

320
340
360
380
400
420
440
460

กลุ่ม 25 % (จนที่สุด) กลุ่ม 25 % ที่ 2 กลุ่ม 25 % ที่ 3 กลุ่ม 25 % (รวยที่สุด)



56 
 

ภำพที่ 2.30 ค่ำดัชนีกำรจัดสรรทรัพยำกร 

 
ที่มำ: สถำบันส่งเสริมกำรสอนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศกึษำธกิำร, OECD PISA Result 2015 
หมำยเหตุ : สพฐ.1 = โรงเรียน สพฐ. ที่มำจำกโรงเรียนขยำยโอกำสเดมิสพฐ.2 = โรงเรียน สพฐ. ในสังกดกรมสำมัญศกึษำเดมิ สช. = โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสงเสริมกำรศกึษำเอกชน  กศท. = โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น สำธิต = โรงเรียนสำธิตของมหำวิทยำลัย อศ.1 = โรงเรียน/วทิยำลัย
อำชีวศกึษำของเอกชน อศ.2 = วทิยำลัยอำชีวศีกษำของรฐั กทม. = โรงเรียนในสังกัดส ำนักกำรศกึษำ กรุงเทพมหำนคร เน้นวิทย์ = โรงเรียนที่เน้นวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์

 
2.5  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนบริกำรสำธำรณสุข 

 
หลักประกันสุขภำพมีควำมครอบคลุมประชำกรเกือบทั้งประเทศ แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพ

บริกำรที่ได้รับระหว่ำงหลักประกันคุณภำพ 3 ระบบ โดยสถำนกำรณ์กำรเข้ำถึงระบบประกันสุขภำพมีแนวโน้มดีขึ้น
นับตั้งแต่เริ่มด ำเนินโครงกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในปี 2544 ท ำให้ผู้มีรำยได้น้อย แรงงำนนอกระบบ ผู้สูงอำยุ 
รวมถึงประชำชนทั่วไปที่ไม่เคยได้เข้ำถึงระบบประกันสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงระบบประกันสุขภำพได้อย่ำงเท่ำเทียม ในปี 
2562 ประชำกรไทยร้อยละ 99.92 เข้ำถึงระบบหลักประกันสุขภำพ ซึ่งครอบคลุมประชำกรเกือบทั้งประเทศ โดยกลุ่มที่
เหลือคือผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริกำรประจ ำในระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ รวมถึงบุตรข้ำรำชกำรที่อำยุมำกกว่ำ 20 ปี หรือเด็กคลอดใหม่ที่ยังไม่ได้เลือกสิทธิ 
 
ภำพที่ 2.31 ร้อยละควำมครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (Universal Health Coverage: 
UHC) ปีงบประมำณ 2545-2562 (ร้อยละ) 

 
ที่มำ: สปสช. 
หมำยเหตุ: สิทธิในระบบหลักประกันสขุภำพแห่งชำติ ประกอบด้วย สิทธิหลักประกนัสขุภำพแห่งชำติ  , สทิธิประกันสังคม  , สิทธขิ้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกจิ/  
              ข้ำรำชกำรกำรเมือง ,สิทธิพนกังำนส่วนท้องถิ่น , สทิธือืน่ๆ ได้แก ่สิทธิทหำรผ่ำนศกึ สทิธิครเูอกชน บุคคลที่มีปัญหำสถำนะสิทธิ (ยังไม่สำมำรถพสิูจน์ 
              สัญชำติได้) และคนพกิำรสิทธิประกนัสังคม 
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำประชำชนจะสำมำรถเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพได้ไม่ต่ำงกัน แต่ยังคงมีควำมแตกต่ำงของ
รำยละเอียดหรือเงื่อนไขกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ ระหว่ำงระบบหลักประกันสุขภำพทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) กองทุนประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลำงซึ่งดูแลสิทธิของข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ อำทิ 
แหล่งเงิน งบประมำณท่ีรัฐบำลอุดหนุน สิทธิประโยชน์ รูปแบบกำรจ่ำยเงินให้แก่สถำนพยำบำล กำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ 
ส่งผลให้กลุ่มคนที่ใช้บริกำรในสถำนพยำบำลแห่งเดียวกัน แต่มีสิทธิอยู่ในระบบหลักประกันต่ำงกัน ได้รับคุณภำพบริกำร
ที่แตกต่ำงกัน กลำยเป็นควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขระหว่ำงหลักประกันคุณภำพ 3 ระบบ 
 
ภำพที่ 2.32 ควำมครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพ (ร้อยละ) 

 
ที่มำ: กระทรวงสำธำรณสขุ 

 
ตำรำงท่ี 2.12 ควำมแตกต่ำงของระบบประกันสุขภำพของประเทศไทย  3 ระบบ 

รำยกำร ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลขำ้รำชกำร ระบบประกันสังคม ระบบประกันสขุภำพถ้วนหน้ำ 
ลักษณะ สวัสดิกำร ประกันภำคบังคับท่ีรัฐสนับสนุน สวัสดิกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย ข้ำรำชกำร และบิดำ มำรดำ คู่สมรส และ
บุตรไม่เกิน 3 คน 

ลูกจ้ ำ งภำค เอกชน (ยก เว้น
ลูกจ้ำงภำคเกษตร) 

ประชำชนท่ัวไปที่ไม่มีสิทธิอื่น 

แหล่งเงิน งบประมำณรัฐ สมทบจำกรั ฐ  นำยจ้ ำง และ
ลูกจ้ำง ฝำยละร้อยละ 1.5 ของ
เงินเดือน 

งบประมำณรัฐ อัตรำเหมำจ่ำย
รำยหัวต่อ 

สิทธิประโยชน์ รอบด้ำนทั้งบริกำรผู้ป่วยนอก/ใน ทันตก
รรม ค่ำยำเวชภัณฑ์ ค่ำอำหำรและห้อง
พิเศษ ค่ำคลอดบุตร 

รอบด้ำนทั้งบริกำรผู้ป่วยนอก/ใน 
ทันตกรรม ค่ ำยำ  เ วชภัณฑ์  
ค่ำอำหำรและห้องสำมัญ ชดเชย
กรณีคลอดบุตร ตำย พิกำร 

รอบด้ำนทั้งบริกำรผู้ป่วยนอก/ใน
ทั นตกร รม  ค่ ำ ย ำ เ วชภัณฑ์  
ค่ำอำหำรและห้องสำมัญ ค่ำ
คลอดบุตร ชดเชยตำม ม.41 

ตรวจสุขภำพ ครอบคลุม ไม่ครอบคลุม ไม่ครอบคลุม 

ผู้ให้บริกำร สถำนพยำบำลรัฐเป็นหลัก (ส่วนใหญ่อยู่
เขตเมืองและใช้บริกำรที่  รพ.ภำครัฐ
ขนำดใหญ่) ใช้ รพ.เอกชนได้กรณีฉุกเฉิน
แบบผู้ป่วยใน แต่เบิกได้ไม่เกิน 3,000 
บำท 

รพ. รัฐและเอกชนคู่สัญญำ และ
สถำนพยำบำลในเครือข่ำย 

สถำนพยำบำลรัฐและเอกชน
คู่สัญญำ และสถำนพยำบำลใน
เครือข่ำย 
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สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม

สิทธิข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรกำรเมือง สิทธิสวัสดิกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่น
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รำยกำร ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลขำ้รำชกำร ระบบประกันสังคม ระบบประกันสขุภำพถ้วนหน้ำ 
รูปแบบกำร
จ่ำยเงิน 

 ผู้ป่วยนอก ตำมปริมำณบริกำรและ
รำคำที่ เรียกเก็บย้อนหลัง ส ำหรับ
บริกำรผู้ป่วยในตำมรำยกำรป่วยใน
อัตรำที่ก ำหนด  (DRG) 

 กำรจ่ำยเ งินให้สถำนพยำบำลเป็น
ปลำยเปิด ท ำให้สถำนพยำบำลไม่ต้อง
ระมัดระวังค่ำใช้จ่ำย และผู้มีสิทธิเองไม่
สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยได้ 

 เหมำจ่ำยรำยหัวรวมส ำหรับ
ผู้ป่วยนอกและใน และจ่ำย
เพิ่มเป็นรำยกรณี 

 กำรจ่ำยเงินให้สถำนพยำบำล
เป็นลักษณะปลำยปิด ท ำให้
ผู้ให้บริกำรต้องระมัดระวังใน
กำรให้บริกำร 

 เหมำจ่ำยรำยหัวส ำหรับบริกำร
ส่งเสริม ป้องกัน และผู้ป่วย
นอกส ำหรับบริกำรผู้ป่วยใน
จัดสรรงบยอดรวมตำมน้ ำหนัก
สัมพัทธ์ DRG 

 กำรจ่ำยเงินให้สถำนพยำบำล
เป็ น  ปลำยปิ ด  ท ำ ให้ ผู้ ให้
บริกำรต้องระมัดระวังในกำร
ให้บริกำร 

กำรเข้ำถึง
บริกำร 

มีสิทธิได้รับยำในบัญชียำหลัก ส่วนยำ
นอกบัญชียำหลักขึ้นกับดุลยพินิจของ 
แพทย์สำมคน และบำงกรณีที่เป็นยำที่มี 
รำคำแพงมำกจะต้องขออนุญำตก่อน 

มีสิทธิเข้ำถึงยำอย่ำงน้อยตำมที่
ประกำศในบัญชียำหลัก ส่วนยำ
นอกบัญชียำหลักอยู่ในดุลยพินิจ
และเป็นภำระค่ำ ใ ช้จ่ ำยของ
สถำนบริกำร 

มีสิทธิเช่นเดียวกับประกันสังคม
แต่ไม่จ ำเป็นต้องรอให้ยำตัวนั้น
ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำฯ 
ว่ ำ เ ป็ น ย ำ ใ น บั ญ ชี ย ำ ห ลั ก 
เพียงแต่อนุกรรมกำรพัฒนำบัญชี
ยำหลักมีมติก็ให้ถือว่ำมีสิทธ์ิ 

ที่มำ: รำยงำนทีดีอำร์ไอ ฉบับที่ 148 มกรำคม 2562 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มประชำกรจ ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ เมื่อจ ำแนกประชำกรเป็น 5 กลุ่มตำม

ระดับรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค (Quintile by expenditure) พบว่ำ ประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงที่สุด 
(Quintile 5) มีค่ำใช้ด้ำนสุขภำพสูงกว่ำประชำกรกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นอย่ำงมำกในทุกช่วงวัย โดยเป็นกำรใช้จ่ำยโดย
ภำคเอกชนเองมำกกว่ำกำรใช้จ่ำยโดยได้รับกำรอุดหนุนช่วยเหลือจำกภำครัฐ ในขณะที่ประชำกรกลุ่มอื่น ๆ (Quintile 1 
ถึง Quintile 4) มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพรวมที่ใกล้เคียงกันโดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตำมระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจ กล่ำวคือ 
ผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพรวมมำกกว่ำผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำ โดยประชำกรที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงที่สุด (Quintile 5) มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพรวม มำกกว่ำประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำที่สุด 
(Quintile 1) ในช่วงวัยเด็ก (อำยุ 0-14 ปี) วัยแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) และวัยสูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 
218.2 160.8 และ 212.5 ตำมล ำดับ สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีกว่ำจะยอมจ่ำยมำกขึ้นเพ่ือให้ได้รับ
บริกำรด้ำนสุขภำพท่ีมีคุณภำพมำกข้ึน 

 
ภำพที่ 2.33 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเฉลี่ยรำยกลุ่มอำยุ (บำทต่อคน) จ ำแนกกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค (Quintile by expenditure) ปี 2560 

 
ที่มำ: ข้อมลูจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 
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เมื่อพิจำรณำเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่รัฐให้กำรอุดหนุนช่วยเหลือ พบว่ำ รัฐให้กำรช่วยเหลือประชำกร
กลุ่ม Quintile 1 ถึง Quintile 4 ในระดับที่ใกล้เคียงกัน แต่ในกลุ่ม Quintile 1 อำยุ 85 ปีขึ้นไป มีทิศทำงท่ีลดลงอย่ำง
มำก ซึ่งส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงบริกำรและคุณภำพของบริกำรสำธำรณสุขของประชำกรกลุ่มนี้ในวัยที่  
กำรดูแลด้ำนสุขภำพเป็นสิ่งที่ส ำคัญ ดังนั้น ภำครัฐอำจจะต้องทบทวนกำรอุดหนุนช่วยเหลือในจุดนี้เพ่ือส่งเสริม 
กำรเข้ำถึงและลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข อย่ำงไรก็ตำม กำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของ
รัฐต่อประชำกรกลุ่ม Quintile 5 ตั้งแต่อำยุ 77 ปี ก็มีทิศทำงท่ีลดลง แต่ประชำกรในกลุ่มนี้อำจะไม่ได้รับผลกระทบมำก
นัก เนื่องจำกมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยอยู่แล้ว ก็จะเน้นไปที่กำรจ่ำยโดยภำคเอกชนเอง 
 
ภำพที่ 2.34 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของภำครัฐ เฉลี่ยรำยกลุ่มอำยุ (บำทต่อคน) จ ำแนกกลุ่มประชำกรตำมระดับ
รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Quintile by expenditure) ปี 2560 

 
ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ระดับรำยได้ของครัวเรือนเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรเลือกใช้สถำนบริกำรเมื่อเจ็บป่วย จำกรำยงำนกำรส ำรวจ

อนำมัยและสวัสดิกำรปี 2560 พบว่ำ ประชำกรกลุ่มที่มีระดับรำยได้ต่ ำกว่ำมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สถำนพยำบำล (กรณี
ผู้ป่วยนอก) จำกสถำนีอนำมัย/ศูนย์สุขภำพชุมชน และโรงพยำบำลชุมชน มำกกว่ำกลุ่มท่ีมีระดับรำยได้สูง โดยประชำกร
กลุ่มจนที่สุด จน และปำนกลำง มีสัดส่วนในกำรเลือกใช้สถำนีอนำมัยที่ไม่ต่ำงกันมำก อยู่ที่ร้อยละ 26.3 ร้อยละ 26.0 
และร้อยละ 24.4 ตำมล ำดับ ขณะที่กลุ่มรวยถึงรวยที่สุดมีแนวโน้มเลือกใช้บริกำรสถำนบริกำรกลุ่มนี้ลดลง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.8 และร้อยละ 18.7 ตำมล ำดับ โดยจะเปลี่ยนไปเลือกใช้สถำนพยำบำลในกลุ่มโรงพยำบำลรัฐและ
โรงพยำบำลเอกชนแทน สะท้อนให้เห็นควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงคุณภำพบริกำรที่ต่ำงกัน กล่ำวคือ กลุ่มที่มีรำยได้
ครัวเรือนมำกกว่ำจะมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรมำกกว่ำ ขณะที่กลุ่มที่มีรำยได้น้อยมีตัวเลือกที่ลดลงจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ 
อำทิ ระดับรำยได้ที่อำจไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ หรือกำรเกิดวิกฤตทำงกำรเงินภำยหลังจำกกำรจ่ำย 
ค่ำรักษำพยำบำล กำรขำดรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรรักษำ รวมถึงเกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกกำรต้องเดินทำง
ไปสถำนพยำบำลที่อยู่ไกลออกไป หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่ตำมมำ อย่ำงไรก็ตำม ในภำพรวมของทุกกลุ่มระดั บรำยได้ 
พบว่ำ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลในสังกัดของรัฐมำกกว่ำสถำนบริกำรกลุ่มอ่ืน ๆ โดยประชำกรกลุ่มจนและ
กลุ่มจนที่สุดมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 29 และประชำกรกลุ่มรวยและรวยที่สุดมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 40 
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ภำพที่ 2.35 ร้อยละกำรเลือกใช้สถำนบริกำรเม่ือป่วย (ผู้ป่วยนอก) ตำมระดับรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ปี 2560 

 
ที่มำ: รำยงำนกำรส ำรวจอนำมัยและสวัสดกิำร พ.ศ.2560 ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตวัชี้วัดสังคม ,ศสช. 
หมำยเหตุ: สถำนีอนำมัย = สถำนีอนำมัย บวก ศูนย์บรกิำรสำธำรณสขุ บวก ศูนย์สุขภำพชุมชน บวก รพ.สต. 
 โรงพยำบำลรัฐ = โรงพยำบำลทั่วไป บวก โรงพยำบำลศูนย์ บวก โรงพยำบำลของมหำวิทยำลัย บวก โรงพยำบำลสังกดัอืน่ของรฐั 
 โรงพยำบำลเอกชน = โรงพยำบำลเอกชน บวก คลินกิเอกชน 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสำธำรณสุขเป็นผลมำจำกกำรจัดสรรทรัพยำกร ซึ่งมีผลต่อควำมพร้อมด้ำนกำรบริกำร

ในแต่ละพื้นที่ จำกรำยงำนข้อมูลทรัพยำกรสำธำรณสุขปี 2561 พบว่ำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้แก่ แพทย์  
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลเทคนิค ต่ำงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดหัวเมืองหลัก 
ได้แก่ ภูเก็ต สมุทรสำคร ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลำ เป็นต้น โดยกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชำกรมีรำยได้สูง
และมีสัดส่วนคนจนต่ ำ เป็นพื้นที่เดียวที่มีอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกรต่ ำกว่ำอัตรำส่วนโดยรวมของทั้ง
ประเทศ สะท้อนควำมสำมำรถในกำรดูแลคนไข้ที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจำกแพทย์ 1 คน ดูแลประชำกรเพียง 601 คนเท่ำนั้นเมื่อ
เทียบกับค่ำเฉลี่ยประเทศที่แพทย์ 1 คนต้องดูแลประชำกรถึง 1,771 คน ขณะที่พ้ืนที่อ่ืน ๆ มีอัตรำส่วนในระดับที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภำคที่มีอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่แย่กว่ำภูมิภำคอ่ืน ๆ ขณะที่
จังหวัดที่มีอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรแย่ที่สุด ได้แก่ หนองบัวล ำภู บึงกำฬ พครพนม ยโสธร กำฬสินธุ์ ศรีสะเกษ มี
ควำมขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยแพทย์ 1 คนต้องดูแลคนไข้มำกกว่ำแพทย์ในกรุงเทพมหำนคร 6 -8 เท่ำ 
สะท้อนให้เห็นควำมรับผิดชอบที่ล้นมือของแพทย์ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรดูแลผู้ป่วยแต่ละคน 
 
ตำรำงท่ี 2.13 อัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกร รำยภำค ปี 2561 

ภำค แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลเทคนิค 

กรุงเทพมหำนคร 1 : 601 1 : 5,381 1 : 2,112 1 : 168 1 : 1,173 
ภำคกลำง 1 : 1,839 1 : 8,779 1 : 4,235 1 : 427 1 : 26,628 
ภำคเหนือ 1 : 1,944 1 : 7,593 1 : 4,870 1 : 422 1 : 30,731 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 : 2,719 1 : 10,941 1 : 6,472 1 : 533 1 : 19,161 
ภำคใต้ 1 : 2,115 1 : 7,665 1 : 4,906 1 : 390 1 : 26,992 

รวมทั้งประเทศ 1 : 1,771 1 : 8,472 1 : 4,569 1 : 395 1 : 9,013 
ที่มำ: รำยงำนขอ้มูลทรัพยำกรสำธำรณสขุ กระทรวงสำธำรณสุข ประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 
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ตำรำงท่ี 2.14 จังหวัดที่มีอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทยต์่อประชำกรดีที่สุดและแย่ท่ีสุด 10 อันดับ ปี 2561 
จังหวัดที่มีอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรน้อยที่สุด จังหวัดที่มีอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรมำกที่สุด 
กรุงเทพมหำนคร 1 : 601 หนองบัวล ำภ ู 1 : 4,965 
ภูเก็ต 1 : 901 บึงกำฬ 1 : 4,751 
สมุทรสำคร 1 : 1,069 นครพนม 1 : 4,119 
พิษณุโลก 1 : 1,086 ยโสธร 1 : 3,795 
ขอนแก่น 1 : 1,151 กำฬสินธุ ์ 1 : 3,731 
นครนำยก 1 : 1,160 เพชรบูรณ์ 1 : 3,719 
เชียงใหม่ 1 : 1,190 ศรีสะเกษ 1 : 3,697 
สงขลำ 1 : 1,206 พัทลุง 1 : 3,669 
ชลบุร ี 1 : 1,217 อ ำนำจเจริญ 1 : 3,666 
ปทุมธำน ี 1 : 1,402 ก ำแพงเพชร 1 : 3,635 

ที่มำ: รำยงำนขอ้มูลทรัพยำกรสำธำรณสขุ กระทรวงสำธำรณสุข ประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 

 
เช่นเดียวกับอัตรำส่วนครุภัณฑ์กำรแพทย์ต่อประชำกร ที่สะท้อนให้เห็นว่ำ ครุภัณฑ์กำรแพทย์ที่ส ำคัญ ได้แก่ 

เครื่อง CT scan เครื่อง MRI เครื่องสลำยนิ่ว เครื่องแกมมำไนฟ์ เครื่องอัลตรำซำวด์ เครื่องล้ำงไต และรถพยำบำล  
ต่ำงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหำนคร  สะท้อนให้เห็นว่ำกรุงเทพมหำนครมีควำมพร้อมด้ำนสำธำณสุขมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ และเมื่อเปรียบเทียบตำมภูมิภำค พบว่ำ ภำคกลำงมีอัตรำส่วนครุภัณฑ์กำรแพทย์ต่อประชำกรดีกว่ำภูมิภำคอ่ืน ๆ 
โดยเฉพำะในเครื่อง CT scan เครื่องแกมม่ำไนฟ์ เครื่องอัลตรำซำวด์ และเครื่องล้ำงไต ซึ่งสำเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจำก 
โรงพยำบำลเอกชนและโรงพยำบำลในสังกัดรัฐที่มีควำมพร้อม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ส่งผลให้คนในพ้ืนที่ดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพมำกขึ้นได้ง่ำยกว่ำ ขณะที่ภำคเหนือไม่มีเครื่อง
แกมม่ำไนฟ์ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภำคที่มีอัตรำส่วนแย่ที่สุดส ำหรับครุภัณฑ์กำรแพทย์ที่ส ำคัญทุก
ประเภท 
 
ตำรำงท่ี 2.15 อัตรำส่วนครุภัณฑ์กำรแพทย์ที่ส ำคัญต่อประชำกร ปี 2561 (คนต่อเครื่อง) 

จังหวัด CT Scan MRI 
เครื่องสลำย

น่ิว 
เครื่องแกมม่ำ

ไนฟ์ 
เครื่องอัล-
ตรำซำวด ์

เครื่องล้ำงไต รถพยำบำล 

กรุงเทพมหำนคร 1: 46,850 1: 99,555 1: 92,918 1: 619,456 1: 5,931 1: 3,616 1: 10,660 
ภำคกลำง 1: 103,247 1: 525,912 1: 275,888 1: 1,202,085 1: 13,076 1: 8,715 1: 12,896 
ภำคเหนือ 1: 134,226 1: 556,078 1: 265,401 - 1: 13,885 1: 9,440 1: 10,914 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1: 154,635 1: 686,192 1: 477,351 1: 3,136,876 1: 15,518 1: 12,722 1: 14,446 
ภำคใต้ 1: 139,795 1: 520,348 1: 407,229 1: 4,683,132 1: 16,149 1: 12,991 1: 12,539 

ที่มำ: รำยงำนขอ้มูลทรัพยำกรสำธำรณสขุ กระทรวงสำธำรณสุข ประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 
หมำยเหตุ: เครือ่งแกมม่ำไนฟ์ในภำคเหนอื เท่ำกับ 0 เครือ่ง 

 
ควำมพร้อมด้ำนบริกำรสำธำรณสุขของกรุงเทพมหำนคร ทั้งด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์และครุภัณฑ์กำรแพทย์

ที่ส ำคัญที่มำกกว่ำภูมิภำคอ่ืน ๆ ส่งผลให้ประชำกรที่พอจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ในภูมิภำค  
อ่ืน ๆ มีแนวโน้มที่จะเดินทำงเข้ำมำรับกำรรักษำกับสถำนพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนครและสถำนพยำบำลอื่น ๆ ใน
ภำคกลำง ขณะที่กลุ่มประชำกรที่ไม่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย หรือมีข้อจ ำกัดในด้ำนอ่ืน ๆ มีแนวโน้มที่จะเลือกเข้ำรับ  
กำรรักษำกับสถำนพยำบำลในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อำศัยที่มีควำมพร้อมไม่เทียบเท่ำ สอดคล้องกับข้ อมูลร้อยละ 
กำรเลือกใช้สถำนบริกำรเมื่อป่วย (ผู้ป่วยนอก) ตำมระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (แผนภำพ 2.36) 
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2.6  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

 
สวัสดิกำรสังคมจำกภำครัฐ เป็นกลไกที่ช่วยจัดกำรกับควำมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ โดยเฉพำะกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มด้อยโอกำส ช่วยเพ่ิมโอกำสควำมเท่ำเทียมในกำรด ำรงชีวิต ยกระดับ
คุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวให้เท่ำเทียมกับคนอื่น น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมในที่สุด โดย
สวัสดิกำรสังคมที่ส ำคัญ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เบี้ยผู้สูงอำยุ และ
เบี้ยผู้พิกำร โดยจะน ำเสนอสถำนกำรณ์กำรเข้ำถึงโครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงสวัสดิกำร
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริงต่อไป 

 
2.6.1 โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 เห็นชอบ

หลักกำรโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยำกจนและ
ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อควำมยำกจนที่เกิดระหว่ำง วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 รำยละ 400 บำท ต่อคน 
ต่อเดือน เป็นเวลำ 1 ปี โดยรัฐจ่ำยให้กับมำรดำ หรือบิดำ หรือผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กแรกเกิด ต่อมำเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 
2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยำยเวลำกำรให้เงินอุดหนุนเป็น 0-3 ปี เพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเงิน 600 บำท ต่อคน ต่อปี 
ต่อมำเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำรยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 2561 และเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยตำมโครงกำร ลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิกำรของรัฐ น ำมำใช้เป็นเกณฑ์ก ำหนดคุณสมบัติผู้เข้ำร่วมโครงกำรและปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบและ  
รับรองสิทธิ ต่อมำเม่ือวันที่ 26 มีนำคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบขยำยระยะเวลำให้เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยง
ดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยำยฐำนรำยได้ของกลุ่มเป้ำหมำยไม่เกิน 100 ,000 บำท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2562 เป็นต้นไป 
 
ภำพที่ 2.36 มติคณะรัฐมนตรีต่อโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
ที่มำ:ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

 
เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยำกจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อควำมยำกจนได้รับกำรดูแลเป็นจ ำนวน 

มำกขึ้น ผลกำรด ำเนินงำนแรกเริ่มของกำรให้สวัสดิกำรในปี 2559 มีผู้ได้รับเงินจ ำนวน 90,216 คน ยอดผู้ได้รับเงิน
สะสมเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2562 มียอดสะสมผู้ได้รับเงินจ ำนวน 513,702 คน สะท้อนให้เห็นถึงกลไก  
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรเพ่ือค้นหำกลุ่มเป้ำหมำย กำรรับรองสถำนะของครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย ขั้นตอน 
กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน และกำรติดตำมพัฒนำกำรเด็กที่มีประสิทธิภำพ และตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 มีนำคม 2558 

• เด็กที่เกิดระหว่ำง 1 ตุลำคม 2558 ถึง กันยำยน 2559 

• ให้ฉพำะผู้ทีอ่ยู่นอกระบบประกนัสังคม 

• ฐำนรำยได้ของกลุ่มเป้ำหมำย เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บำทต่อปี 

• เงินอดุหนุนเดน็ อำยุ 0-1 ปี 400บำท ตอ่คนต่อเดือน 

มตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 มีนำคม 2559 

• เพิ่มเงนิอุดหนุนจำกรำยละ 400 บำทตอ่เดอืน เป็น 600 บำทตอ่เดอืน 

• ขยำยเวลำกำรให้กำรอุดหนนุจำกเดมิ 0-1 ปี เป็น 0-3 ป ี

• น ำรอ่ง e-Payment โครงกำรจ่ำยเงินสวัสดกิำรภำครัฐ 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกำรยน 2560 

• ให้ยกเลิกเงือ่นไขประกันสังคม 

• ให้เทียบข้อมูลผูม้ีรำยได้นอ้ย โครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดกิำรแห่งรฐั 

• ปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบและรองรับสถำนะของครัวเรือน 

มตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่26 มีนำคม 2562 

• ขยำยระยะเวลำกำรให้เงนิอุดหนุน ตั้งแตแ่รกเกิด – 6 ปี 

• ขยำยฐำนรำยได้ของกลุม่เป้ำหมำย ไม่เกิน 100,000 บำท 
ต่อคนตอ่ป ี
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นอกจำกนี้ กำรใช้ระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้เกิดควำมรวดเร็วมำกขึ้น โดยผู้ขอรับสิทธิสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนะสิทธิได้ด้วยตนเอง อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรประเมินโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดย
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) พบว่ำ ยังคงมีครัวเรือนยำกจนที่เข้ำไม่ถึงโครงกำรฯ นี้มำกถึงร้อยละ 30 
ของครัวเรือนยำกจนทั้งหมด สะท้อนถึงช่องว่ำงที่ยังต้องด ำเนินกำรเพ่ือช่วยให้ครัวเรือนเหล่ำนี้เข้ำถึงสวัสดิกำรได้ต่อไป 
 
ภำพที่ 2.37 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2559 - 2562 

 
 
 
 
 
ที่มำ: ศนูย์ปฏิบัติกำรโครงกำรเงินอุดหนนุเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
 

2.6.2 โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2559 รับทรำบโครงกำร
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2559 โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีรำยได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนด สำมำรถมำ
ลงทะเบียน ต่อมำ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2559 และวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559 เห็นชอบ
มำตรกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย จำกนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 เห็นชอบโครงกำร
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ พ.ศ.2560 โดยมีกำรปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนให้รัดกุมข้ึน แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ โดย ระยะแรก เป็นมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนผ่ำนบัตรสวัสดิกำรประจ ำตัว  
ผู้มีสิทธิ์ และระยะที่สอง เป็นมำตรกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำร ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนในครั้งที่ 1 ปี  2559 
จะต้องมำลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ์ อีกครั้ง โดยมีผู้มำลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 ,176,170 คน ผ่ำนคุณสมบัติจ ำนวน 
11,469,185 คน ต่อมำคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 ก ำหนดแนวทำงเพ่ิมเติมและได้มีกำรเปิด
กำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมเติมในกลุ่มผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำ
ลงทะเบียนได้ในปี 2560 ซึ่งผลกำรลงทะเบียน มีผู้ลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ จ ำนวน 4.5 ล้ำนคน โดยมีผู้ผ่ำนคุณสมบัติและ
ได้รับสิทธิ จ ำนวน 3.1 ล้ำนคน 
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ตำรำงท่ี 2.16 มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือภำยใต้โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
สวัสดิกำร บำท/คน/เดือน หน่วยงำนหรือร้ำนค้ำที่รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

• ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน     
1. วงเงินค่ำซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภคฯ     

1.1 ผู้ที่มีรำยได้เกินกว่ำ 30,000 บำท/ป ี 200 ร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ และร้ำนอ่ืน ๆ 
1.2 ผู้ที่มีรำยได้ไม่เกิน 30,000 บำท/ป ี 300 ที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 

2. วงเงินส่วนลดค่ำก๊ำซหุงต้ม (ต่อ 3 เดือน) 45 ร้ำนค้ำก๊ำซท่ีกระทรวงพลังงำนก ำหนด 

• ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง     
1. วงเงินค่ำโดยสำรรถ ขสมก./รถไฟฟ้ำ 500 รถเมล์ทีม่ีระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้ำ 
2. วงเงินค่ำโดยสำรรถ บขส. 500 สถำนีรถ บขส. 
3. วงเงินค่ำโดยสำรรถไฟ 500 สถำนีรถไฟ 

ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง 

 
กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังพบว่ำคนที่มีฐำนะทำง

เศรษฐกิจปำนกลำงจนถึงสูงที่สุดร้อยละ 60 (Top 60) ยังได้รับสวัสดิกำรด้วย จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ซึ่งจ ำแนกประชำกรเป็น 10 กลุ่มตำมรำยจ่ำยเพ่ือกำรบริโภค 
(Decile by expenditure) พบว่ำ คนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำมีสัดส่วนกำรได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่สูงกว่ำผู้ที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจสูง และคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำที่สุด (decile 1) ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 25.4 ของประชำกรในกลุ่ม decile 1 ทั้งหมดในปี 2561 เป็นร้อยละ 49.15 ในปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม  
ยังพบว่ำ กลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจปำนกลำงจนถึงสูงที่สุด (กลุ่มประชำกร Top 60) ก็ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 34.77 ของผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐทั้งหมดในปี 2562 โดยเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 33.4 ในปี 2561 
สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่ำงของกำรคัดกรอง ที่อำจท ำให้กำรให้ควำมช่วยเหลือไม่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริง น ำไปสู่
กำรไม่สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำได้อย่ำงแท้จริง 

 
ภำพที่ 2.38 สัดส่วนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จ ำแนกกลุ่มประชำกร 10 กลุ่มตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำร
อุปโภคบริโภค (decile by expenditure) ปี 2561 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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ภำพที่ 2.39 สัดส่วนของผู้ท่ีได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐต่อผู้ที่ได้รับบัตรทั้งหมด กลุ่มประชำกร 5 กลุ่มตำมระดับ
รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (quintile by expenditure) ปี 2561 – 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 

 
 

2.6.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุแบบถ้วนหน้ำ ผูสูงอำยุซึ่งมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ สัญชำติไทย ไมเปนผูไดรับ
สวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจำกหนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ไดจัดให
อยำงเปนประจ ำ จะไดรับกำรชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเปนรำยเดือนตลอดชีวิต โดยในปีงบประมำณ 2552 ผู้สูงอำยุทุก
คนจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บำท ต่อมำคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ก ำหนดอัตรำเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2554 โดยเริ่มกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2554 เป็นต้นไป 
โดยแบงตำมชวงอำยุแบบขั้นบันได ประกอบด้วย อำยุ 60 – 69 ป จะไดรับเดือนละ 600 บำท อำยุ 70 – 79 ป จะได
รับเดือนละ 700 บำท อำยุ 80 – 89 ป จะไดรับเดือนละ 800 บำท อำยุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับเดือนละ 1,000 บำท 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1 (จนที่สุด)

2

3

4

5 (รวยที่สุด)

35.3

31.28

20.57

9.63

3.23

34.79 

30.44 

20.52 

10.77 

3.48 

ปี 2562

ปี 2561

รำยงำนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชำรัฐสวัสดิกำร ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

กำรด ำเนินโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ยังไม่รัดกุมเหมำะสม ได้ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐยังมีจุดอ่อนหรือช่องว่ำงที่ท ำให้ข้อมูลของ
ผู้ผ่ำนคุณสมบัติเป็นไปอย่ำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท ำให้เกิดช่องว่ำงที่คนมีฐำนะพอจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ได้เป็นผู้มี
รำยได้น้อยท่ีแท้จริงสำมำรถเข้ำรบัสิทธิตำมโครงกำรได้ ในขณะที่พบว่ำยังมีกลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริงบำงส่วนยังตกหล่นไมไ่ด้
รับสิทธิกำรลงทะเบียนหรือไม่ได้เป็นผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐตำมโครงกำร 

2. ฐำนข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน โดยพบว่ำฐำนข้อมูลในระบบกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมของรัฐ (ระบบ E-Social Welfare) มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดหรือ
กำรบันทึกข้อมูลอำจผิดพลำด ส่งผลต่อฐำนข้อมูลที่ขำดควำมน่ำเช่ือถือ ไม่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรบริหำร
นโยบำยได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงกำรเงินหรือกำรถือครองกรรมสิทธิ์ ในอสังหำริมทรัพย์เกินกว่ำ
เกณฑ์ที่ก ำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะส่วนบุคคลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยท่ีจัดเก็บตำมโครงกำรโดย
ไม่มีกำรเช่ือมโยงเพื่อสอบทำนกับหน่วยงำนที่มีหน้ำท่ีในกำรดูแลช่วยเหลือคนยำกจนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

ที่มำ: ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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ภำพที่ 2.40 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน) ปี 2552 – 2562 

 
ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร และเทศบำลเมืองพัทยำ 

 
ผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและผู้สูงอำยขุองกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มด้อยโอกำสสำมำรถ

เข้ำถึงได้ในสัดส่วนสูง โดยในภำพรวมผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2562 มีจ ำนวน 9.09 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เมื่อจ ำแนกประชำกรเป็น 10 กลุ่มตำมรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ( decile by 
expenditure) พบว่ำ ผู้สูงอำยุในกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยต่ ำสุด (decile 1) ได้รับเบี้ยยังชีพหรือเข้ำถึง
สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพอยู่ที่ร้อยละ 89.76 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยภำพรวมทั้งประเทศ ที่ร้อยละ 82.94 ขณะที่ผู้สูงอำยุในกลุ่ม
ประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยสูงที่สุด (decile 10) ได้รับเบี้ยยังชีพหรือเข้ำถึงสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพอยู่ที่ร้อยละ 46.37 
 
ภำพที่ 2.41 ผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำแนกเป็น 10 กลุ่มตำมรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (decile 
by expenditure) ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
2.6.4 เบี้ยยังชีพผู้พิกำร คนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนจำก

รัฐ เพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ ให้มีขีดควำมสำมำรถที่พร้อมในกำรปรับตัวอยู่ในสังคม
อย่ำงมีคุณค่ำ และมีควำมสุข โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 อนุมัติเพ่ิมเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คน
พิกำรจำกเดิม 500 บำทต่อคนต่อเดือน เป็น 800 บำทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 
ต่อมำ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 อนุมัติเพ่ิมเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนคนพิกำรจำก 800 บำทต่อคน
ต่อเดือน เป็น 1,000 บำทต่อคนต่อเดือน โดยจะเริ่มจ่ำยตั้งแต่ ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป 
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คนพิกำรได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและกำรเข้ำถึงเบี้ยยังชีพผู้พิกำรของกลุ่มคน
ยำกจนและกลุ่มด้อยโอกำสมีสัดส่วนที่สูง โดยผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2562 มีจ ำนวน 1.99 ล้ำนคน เพิ่มข้ึนอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ที่มีผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพจ ำนวน 8.37 แสนคน ซึ่งเป็นปีที่รั ฐบำลเริ่มจ่ำยเบี้ยยังชีพให้แก ่
ผู้พิกำรทุกคน เมื่อจ ำแนกผู้พิกำรออกเป็น 10 กลุ่มตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (decile by expenditure) 
พบว่ำ ผู้พิกำรในกลุ่มร้อยละ 10 ที่รำยจ่ำยต่ ำที่สุด (decile 1) ได้รับเบี้ยยังชีพหรือเข้ำถึงสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพอยู่ที่ ร้อย
ละ 69.93 ของผู้พิกำรใน decile นี้ทั้งหมด เป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยภำพรวมทั้งประเทศ ที่ร้อยละ 63.30 ขณะที่ผู้
พิกำรในกลุ่มร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยสูงที่สุด (decile 10) ได้รับเบี้ยยังชีพหรือเข้ำถึงสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพอยู่ที่ร้อยละ 
28.68 ของผู้พิกำรใน decile 10 ทั้งหมด สะท้อนถึงบทบำทของเบี้ยผู้พิกำรในกำรช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้
ระหว่ำงกลุ่มประชำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ดี จำกข้อมูลจำกภำพที่ 2.43 มีผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ คิด
เป็นร้อยละ 63.3 ของผู้พิกำรทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งสะท้อนว่ำยังคงมีผู้พิกำรที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ อยู่อีกเป็นจ ำนวน
มำก จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเชิงรุกเพื่อให้ผู้พิกำรเหล่ำนี้เข้ำถึงสวัสดิกำรให้ครบถ้วนต่อไป 

 
ภำพที่ 2.42 จ ำนวนผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน) ปี 2553 – 2562 

 
ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร และเทศบำลเมืองพัทยำ 

 
ภำพที่ 2.43 ผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ ำแนกเป็น 10 กลุ่มตำมรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (decile by 
expenditure) ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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2.7  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนที่ดิน กำรเข้ำถึงแหล่งทุน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
2.7.1 ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองที่ดินอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือ

ครองที่ดินเป็นปัญหำที่ถูกฝังรำกลึกมำอย่ำงยำวนำนในสังคมไทย เนื่องจำกที่ดินเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่คนนิยมใช้
ในกำรสะสมควำมมั่งคั่งและส่งต่อควำมมั่งคั่งนี้ไปสู่ลูกหลำน ขณะที่คนจนมักจะสูญเสียที่ดินไปกับกำรน ำที่ ดินไปค้ ำ
ประกันสินเชื่อ และไม่สำมำรถช ำระคืนเงินกู้ได้ ท ำให้ที่ดินหลุดมือไปสู่กลุ่มคนรวยหรือกลุ่มนำยทุน ท ำให้ควำม  
เหลื่อมล้ ำในกำรถือครองที่ดินมีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น กำรศึกษำของ ดวงมณี เลำวกุล (2556) พบว่ำ ในปี 2555 
ประชำกรร้อยละ 50 ถือครองที่ดินเฉลี่ยน้อยกว่ำ 1 ไร่ ขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีกำรถือครองที่ดินสูงสุด 
(decile 10) ถือครองที่ดินกว่ำร้อยละ 60 ของจ ำนวนที่ดินทั้งหมด ท ำให้ควำมแตกต่ำงในกำรถือครองที่ดินของกลุ่ม
ประชำกรร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินสูงสุด (decile 10) กับกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินต่ ำสุด (decile 1) 
แตกต่ำงกันถึง 853.64 เท่ำ สอดคล้องกับค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (GINI coefficient) ที่มีค่ำสูงถึง 0.886 
นอกจำกนี้ กำรศึกษำของกลุ่มปฏิบัติงำนท้องถิ่นรัฐไร้พรมแดน องค์กรพัฒนำเอกชน ที่ได้ท ำกำรวิจัยและเก็บข้อมูล  
กำรถือครองเอกสำรสิทธิ์จำกส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมที่ดิน พบว่ำ 10 ตระกูลที่ครอบครองที่ดินมำกที่สุดใน
ประเทศไทย ครอบครองที่ดินรวมกันจ ำนวน 958,400 ไร่ จำกปริมำณท่ีดินที่มีเอกสำรสิทธิ์ทั้งหมด 128 ล้ำนไร่6   
 

สัดส่วนกำรถือครองที่ดินส ำหรับท ำกำรเกษตรเพิ่มขึ้นตำมระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจ จำกข้อมูล 
กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2562 พบว่ำ ในภำพรวมครัวเรือน
เกษตรถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับเช่ำที่ดิน  และเมื่อจ ำแนกครัวเรือนเกษตรตำมรำยจ่ำยเพ่ือ 
กำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ สัดส่วนกำรถือครองที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตำมระดับรำยจ่ำยที่เพ่ิมขึ้น และหำกเปรียบเทียบ
สัดส่วนกำรถือครองที่ดินเกษตรของเกษตรกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยสูงที่สุด (decile 10) กับกลุ่มที่มีรำยจ่ำยต่ ำที่สุด 
(decile 1) พบว่ำ เกษตรกรร่ ำรวย (decile 10) ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมำกกว่ำเกษตรกรยำกจน (decile 1) ถึง 2.40 
เท่ำ ในปี 2562 โดยสัดส่วนกำรถือครองที่ดินเกษตรไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักเมื่อเทียบกับปี 2558 

 
ภำพที่ 2.44 สัดส่วนกำรถือครองที่ดินของเกษตรกร จ ำแนกตำมประเภทของกำรถือครอง และกลุ่มประชำกรที่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมตำมระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (decile by expenditure) ปี 2558 และ 
2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 

                                                           
6 เอกสำรสิทธิ์ที่ดินในไทย ณ กันยำยน 2561 รวม 128 ล้ำนไร่ ประกอบด้วย โฉนด 103 ล้ำนไร่ น.ส.3ก 14.53 ล้ำนไร่ น.ส.3 9.27 ล้ำนไร่ และ 
ใบจอง 1.39 ล้ำนไร่ (กรมที่ดิน, 2561) 
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หำกพิจำรณำกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินของเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง พบว่ำ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.84) ถือครองที่ดินจ ำนวน 10 – 19 ไร่ รองลงมำเป็น 20 – 39 ไร่ ที่มีสัดส่วนกำรถือครองร้อยละ 
25.95 และมีเกษตรกรร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ (มำกกว่ำ 40 ไร่) นอกจำกนี้ยังมีลูกจ้ำงภำคเกษตรที่ไม่เป็น
เจ้ำของที่ดินและไม่ได้เช่ำที่ดินอีกร้อยละ 0.85 ของผู้ที่ท ำงำนในภำคเกษตรทั้งหมด ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นคนจนและกลุ่ม
เปรำะบำง (bottom 40) กว่ำร้อยละ 68 ซึ่งสะท้อนควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองที่ดิน เกษตรกรยำกจนไม่สำมำรถ
เข้ำถึงที่ดินได้ 
 
ภำพที่ 2.45 สัดส่วนกำรถือครองที่ดินของเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
2.7.2 ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน  เงินทุนถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงต่อเนื่อง ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
ท ำกำรส ำรวจควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมเงินของคนไทยในปี 2562  พบว่ำ มีประชำชนที่มีควำมต้องกำรกู้ยืมเงินแต่ไม่
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ร้อยละ 8.58 ของประชำกรทั้งหมด และในจ ำนวนนี้เป็นประชำกรที่มีระดับรำยจ่ำยต่ ำที่สุด 
(decile 1) กว่ำร้อยละ 12 ซึ่งสะท้อนภำพควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของไทย ที่คนจนไม่สำมำรถเข้ำถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบได้ 
 

หำกพิจำรณำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนจ ำแนกตำมแหล่งเงินกู้ พบว่ำ ในภำพรวมครัวเรือนท ำกำรกู้ยืมเงิน
จำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) มำกที่สุด ที่ร้อยละ 14 .18 รองลงมำเป็นสถำบันกำรเงิน 
อ่ืน ๆ และกองทุนหมู่บ้ำน ตำมล ำดับ มีประชำชนเพียงร้อยละ 6 .31 ของคนที่กู้ยืมทั้งหมด ที่กู้ยืมเงินจำกธนำคำร
พำณิชย์ ส่วนหนึ่งเกิดจำกเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์มีควำมยุ่งยำก
มำกกว่ำสถำบันกำรเงินประเภทอ่ืน ๆ ธนำคำรพำณิชย์มุ่งหวังผลก ำไรสูงสุดและคำดหวังควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระ
หนี้ต่ ำสุด ซึ่งแตกต่ำงกับธนำคำรของรัฐที่มุ่งหวังผลประโยชน์ทำงสังคมควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกิจกำรธนำคำร  
อย่ำงไรก็ตำม มีกำรศึกษำเพ่ือลดข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงเงินทุนของธนำคำรพำณิชย์ 7 พบว่ำ กิจกำรขนำดเล็กหรือ
ครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย/ไม่สม่ ำเสมอต้องเผชิญกับข้อจ ำกัดทำงกำรเงินมำกกว่ ำกิจกำรขนำดใหญ่ ที่มักได้รับอนุมัติ
สินเชื่อขนำดใหญ่และดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำ ท ำให้กิจกำรขนำดเล็กหรือครัวเรือนมีต้นทุนในกำรกู้ยืมเงินมำกกว่ำกิจกำร

                                                           
7 เชำว์ และคณะ (2557) 
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ขนำดใหญ่ ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำที่ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถำบัน
กำรเงินเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์มีควำมยืดหยุ่น ประกอบกับกำรแข่งขันของธนำคำรพำณิชย์ที่รุนแรง
มำกขึ้น ท ำให้ธุรกิจขนำดเล็กและภำคครัวเรือนเข้ำถึงเงินทุนจำกธนำคำรพำณิชย์เพ่ิมมำกขึ้นจำกร้อยละ 5.81 8 ใน 
ปี 2558 เป็นร้อยละ 6.31 ในปี 2562 และมีส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (Minimum 
Loan Rate: MLR) และอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับลูกค้ำรำยย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) ที่ลดลง  
 
ภำพที่ 2.46 สัดส่วนแหล่งเงินกู้รวม ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ภำพที่ 2.47 อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปี 2554-2562  

 
ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ของประชำกรที่มีเศรษฐำนะต่ำงกันยังไม่เท่ำเทียมกัน  

ประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยจ่ำยต่ ำสุด  (Bottom 40) มีแหล่งเงินกู้หลักคือธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร และกองทุนหมู่บ้ำน และเข้ำถึงแหล่งเงินกู้จำกธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินอ่ืน ๆ ได้ค่อนข้ำงต่ ำ 
ในขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 60 ที่มีรำยได้สูง (Top 60) จะมีแหล่งเงินกู้หลักคือธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงิน

                                                           
8 ข้อมูลแหล่งเงนิกูข้องครัวเรอืน จำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ประมวลผลโดยส ำนักพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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ต่ำง ๆ เนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์มักพิจำรณำสินเชื่อจำกหลักประกันและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก  
ท ำให้คนที่มีควำมม่ังคงทำงรำยได้ได้รับอนุมัติสินเชื่อง่ำยกว่ำกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย 
 
ภำพที่ 2.48 สัดส่วนแหล่งเงินกู้ จ ำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย (decile by expenditure) ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
2.7.3 ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในภำพรวมปี 2562 คนไทยเข้ำถึงไฟฟ้ำเกือบร้อยละ 100 ทั้งใน

เขตเมืองและชนบท ในขณะที่ครัวเรือนในชนบทเข้ำถึงน้ ำประปำได้ต่ ำกว่ำเขตเมือง โดยเฉพำะครัวเรือนยำกจนใน
ชนบทเข้ำถึงน้ ำประปำเพียงร้อยละ 87.52 เปรียบเทียบกับครัวเรือนยำกจนในเขตเมืองที่สำมำรถเข้ำถึงน้ ำประปำได้ถึง
ร้อยละ 93.6 ด้ำนโทรศัพท์พ้ืนฐำนและคอมพิวเตอร์มีสัดส่วนกำรเข้ำถึงที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เนื่องจำกแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป คนนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำกขึ้น โดยประชำชนทุกกลุ่ม
ระดับรำยจ่ำยสำมำรถเข้ำถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มำกกว่ำร้อยละ 90 และมีสัดส่วนกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมำกจำก
ร้อยละ 16.48 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 62.47 ในปี 2562 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกมีกำรเพ่ิมข้อค ำถำมในแบบส ำรวจ
ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ท ำให้ข้อมูลสะท้อนภำพควำม
เป็นจริงมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ครัวเรือนที่ยำกจนที่สุด (decile ที่ 1) สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้เพียงร้อยละ 
41.39 สะท้อนถึงโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ และโอกำสทำงอำชีพที่น้อย
กว่ำกลุ่มครัวเรือนที่มีฐำนะดี 
 
ภำพที่ 2.49 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้ำถึงโทรศัพท์พ้ืนฐำน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกลุ่ม
ครัวเรือนตำมระดับรำยจ่ำย ปี 2562 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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2.8  ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกฎหมำย และกำรเข้ำถึงกระบวนยุติธรรม 

 
2.8.1 ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกฎหมำย เป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำร

ยุติธรรม โดยงำนศึกษำของจุฑำรัตน์ (2554) พบปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกระบวนกำรยุติธรรม ประกอบด้วย 
ตัวบทกฎหมำยที่ไม่ค ำนึงถึงสภำพควำมไม่เท่ำเทียมเรื่องฐำนะบุคคล หลักเกณฑ์กำรประกันตัวยังไม่เอ้ือต่อผู้มีรำยได้
น้อย โครงสร้ำงกฎหมำยให้อ ำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐมำก กำรรวมอ ำนำจกำรตัดสินใจอยู่ที่องค์กรระดับสูง 9 กระบวน 
กำรพิจำรณำคดียึดเอกสำรเป็นหลัก ประชำชนขำดควำมเข้ำในสิทธิ/กฎหมำย นอกจำกนี้ รำยงำนสถำนกำรณ์  
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกระบวนกำรยุติธรรม โดยส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ยังพบประเด็นควำมเหลื่อมล้ ำใน
กระบวนกำรยุติธรรม ได้แก่ กำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ระบบอุปถัมภ์/เส้นสำย/พวกพ้อง/ผลประโยชน์  
กำรด ำเนินกำรสอบสวน/ฟ้องร้องล่ำช้ำ ขำดกระบวนกำรเร่งรัดตรวจสอบและติดตำม มีปัญหำละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ปริมำณคดีมำก10 ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรพิจำรณำคดี กระทบกับเสรีภำพผู้ต้องหำระหว่ำงพิจำรณำคดี สะท้อน
ปัจจัยส ำคัญของกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมที่เชื่อมโยงกับอ ำนำจรัฐ ควำมโปร่งใสของรัฐบำล 
สิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย ซึ่งจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ตำมดัชนีหลักนิติธรรมของ
ประเทศไทย 5 ปีย้อนหลังพบว่ำ มีแนวโน้มดีขึ้นเฉพำะด้ำนกำรจ ำกัดอ ำนำจรัฐ (Constraints on Government 
Powers) เพ่ิมขึ้นจำก 0.46 คะแนนในปี 2558 เป็น 0.48 คะแนนในปี 256311 ส่วนด้ำนควำมเป็นระเบียบและ 
ควำมม่ันคง (Order & Security) รัฐบำลโปร่งใส (Open Government) และสิทธิขั้นพื้นฐำน (Fundamental Rights) 
ในปี 2563 มีคะแนนต่ ำกว่ำปี 2558 หรือ 2559 และห่ำงไกลกับเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ที่ก ำหนดให้มีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.65 ภำยในปี 2565 

 
ภำพที่ 2.50 ดัชนีหลักนิติธรรมด้ำนกำรจ ำกัดอ ำนำจรัฐ สิทธิขั้นพื้นฐำน รัฐบำลโปร่งใส ควำมเป็นระเบียบและ
ควำมม่ันคง ของประเทศไทย ปี 2558-2563 

  

  
ที่มำ : World Justice Project ,Rule of Law Index 2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2020 

                                                           
9 ควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรมด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมในประเทศไทย (2554) . ปำฐกถำเสำหลกัของแผ่นดิน ชุดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็น
ธรรม โดย รศ.จุฑำรัตน์ เอื้ออ ำนวย 
10 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เร่ือง สถำนกำรณ์ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกระบวนกำรยุติธรรม (2562). ส ำนกังำนกจิกำรยุตธิรรม, กระทรวงยุตธิรรม. 
11 ข้อมูลดัชนีหลักนิตธิรรม (Rule of Law Index) ป ี2563 จัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภำคม-ตุลำคม พ.ศ. 2562  
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นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) มีคะแนนลดลงต่อเนื่องจำก 
0.50 คะแนนในปี 2561 มำอยู่ที่ 0.48 คะแนนในปี 2562 และ 0.47 คะแนน ในปี 2563 เป็นผลจำกปัญหำด้ำนกำร
เคำรพกระบวนกำรที่ถูกต้อง (Respect for due process) มีคะแนนน้อยที่สุด และลดลงต่อเนื่องจำก 0.36 คะแนนใน
ปี 2561 มำอยู่ที่ 0.32 คะแนนในปี 2563 รวมถึงด้ำนกำรปลอดจำกอิทธิพลที่ไม่เหมำะสม (No improper influence) 
มีคะแนนลดลงจำก 0.60 คะแนน มำอยู่ที่ 0.52 ในปี 2563 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย สะท้อนสถำนกำรณ์
ด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่ควรมีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม และปรำศจำกกำรเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งยังต้องเร่งปรับปรุง/พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยให้ดีขึ้น ทั้งในด้ำนประสิทธิภำพ อิทธิพลที่ไม่เหมำะสม 
ระยะเวลำ ตลอดจนกำรเคำรพกระบวนกำรทำงกฎหมำย เพ่ือยกระดับทิศทำงกำรพัฒนำให้ดีขึ้น 
 
ภำพที่ 2.51 ดัชนีหลักนิติธรรมด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) ของประเทศไทย  
ปี 2558 – 2563  

 
ที่มำ : World Justice Project ,Rule of Law Index 2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2020 

 
2.8.2 ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตำม โดยเฉพำะด้ำน

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ สะท้อนจำกดัชนีหลักนิติธรรมด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice) 
ที่มีคะแนนน้อยที่สุด 5 ปีต่อเนื่อง โดยในภำพรวมดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law  Index) ของประเทศไทยมีคะแนน
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกสองปีก่อนหน้ำ (0.50 คะแนน) เพ่ิมเป็น 0.51 คะแนนในปี 2563 จัดอยู่ในล ำดับที่ 71 จำก 128 
ประเทศ ปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้นจำกล ำดับที่ 76 ในปี 2562 และเมื่อเทียบล ำดับกับประ เทศในกลุ่มภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกพบว่ำคงที่อยู่ในล ำดับ 10 จำก 15 ประเทศ ต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 256312 มีคะแนน
สูงสุดในด้ำนรัฐบำลโปร่งใส (Open Government) ที่ 0.51 คะแนน ทั้งนี้ ยังคงมีคะแนนน้อยท่ีสุดในด้ำนกระบวน 
กำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice) แม้จะขยับเพิ่มจำก 0.40 ในปี 2561 เป็น 0.42 ในปี 2562 และ 0.43 ใน 
ปี 2563 แต่พบว่ำยังคงอันดับด้ำนที่มีคะแนนน้อยที่สุดต่อเนื่องในระยะ 5 ปี  

 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำรำยตัวชี้วัด ในระยะ 3 ปีย้อนหลัง พบว่ำมีทิศทำง

ดีขึ้นในด้ำนกำรปลอดจำกคอรัปชั่น (No corruption) กำรปลอดจำกอิทธิพลที่ไม่เหมำะสมจำกรัฐ (No improper 
government influence) กระบวนกำรที่ถูกต้องทำงกฎหมำย (Due process of law) ระยะเวลำและประสิทธิภำพใน 
กำรวินิจฉัยทำงอำญำ (Timely and effective adjudication) และประสิทธิภำพของระบบแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิด (Effective 
correctional system) ทั้งนี้  ยังมีตัวชี้วัดที่มีคะแนนลดลงในทิศทำงที่น่ำกังวลคือ ด้ำนปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ   

                                                           
12 ข้อมูลดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ป ี2563 จัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภำคม-ตุลำคม พ.ศ. 2562 
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(No discrimination) ที่ลดลงต่อเนื่องจำก 0.34 คะแนน ในปี 2561 มำอยู่ที่ 0.33 คะแนน ในปี 2562 และ 0.31 คะแนน ใน
ปี 2563 สะท้อนสภำพปัญหำกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ที่สะสมมำอย่ำงต่อเนื่องในกระบวนกำรยุติธรรม 
 
ภำพที่ 2.52 ดัชนีหลักนิติธรรมด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทย ปี 2558-2563 

 
ที่มำ : World Justice Project, Rule of Law Index 2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2020 

 
กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งมีคะแนนลดลง จำก 0.53 ในปี 2561 มำอยู่ที่ 0.49 คะแนนในปี 2562 และ 

0.48 คะแนนในปี 2563 จำกปัญหำด้ำนกำรบังคับใช้กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งที่มีประสิทธิภำพ และควำมล่ำช้ำในกำร
พิจำรณำคดี สะท้อนผ่ำนดัชนีหลักนิติธรรมด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งของประเทศไทย ที่มีคะแนนน้อยสุดในตัวชี้วัด
ควำมไม่ล้ำช้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร (No unreasonable delay) มีคะแนนลดลงจำก 0.34 ในปี 2562 มำอยู่ที่ 0.26 คะแนน 
ในปี 2563 รองลงมำคือตัวชี้วัดกำรบังคับใช้กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งท่ีมีประสิทธิภำพ (Effective enforcement) 
คะแนนลดลงจำก 0.41 ในปี 2562 มำอยู่ที่ 0.33 ในปี 2563 ซึ่งระยะเวลำในกำรพิจำรณำคดี กระบวนกำรด ำเนินคดี ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ท ำให้กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยไม่สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งได้ รวมถึงกำรขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรทำงคดีแพ่ง อำทิ คดีเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ หนี้เหนือบุคคล (ฟ้องเรียกเงินกู้ เช็ค 
ผิดสัญญำ ฯลฯ ) เป็นต้น อำจส่งผลให้ประชำชนตกเป็นเหยื่อของกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งได้  

 
ภำพที่ 2.53 ดัชนีหลักนิติธรรมด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งของประเทศไทย ปี 2558-2563 

 
ที่มำ : World Justice Project, Rule of Law Index 2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2020 
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กระบวนกำรยุติธรรมมีค่ำใช้จ่ำยสูงในด้ำนกำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย ส่งผลให้ผู้มีรำยได้
น้อยไม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิกำรขอปล่อยชั่วครำวในกระบวนกำรพิจำรณำคดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำใช่จ่ำยกำรให้
ควำมช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมทั้งหมด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เทียบกับจ ำนวนรำยที่ได้รับควำมช่วยเหลือใน
ภำพรวม มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยอยู่ที่ 64,946.26 บำท/รำย แต่เมื่อพิจำรณำแยกเฉพำะกรณีกำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือ
จ ำเลย ซึ่งมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสูงที่สุด และเป็นปัญหำที่สะท้อนควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของผู้มีรำยได้
น้อย โดยพบว่ำ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยรำยละ 176 ,579.73 บำท นอกจำกนี้ เมื่อรวมค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคน (กรณีได้รับ 
ควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินคดี+ขอปล่อยชั่วครำว) จะมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยจ ำนวน 189,556.21 บำทต่อคน ซึ่งหำกผู้ต้องหำหรือ
จ ำเลย ไม่สำมำรถเข้ำถึงกองทุนยุติธรรม อำจส่งผลให้ถูกกักขังในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำคดี ทั้งนี้ แม้ว่ำสัดส่วน
ผู้ต้องขังระหว่ำงกักกัน กักขัง ไต่สวนหรือสอบสวน จะมีเพียงร้อยละ 9.87 (37,332 รำย) เมื่อเทียบกับจ ำนวนผู้ต้องขัง
ทั้งหมด13 อย่ำงไรก็ตำม หำกต้องถูกคุมขังย่อมส่งผลกระทบทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผู้ต้องขัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
หำกถูกตัดสินให้รับโทษจ ำคุก จะส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจทั้งในส่วนของผู้ต้องขัง (รำยได้) ครอบครัวผู้ต้องขัง 
(ค่ำเดินทำง) และภำครัฐ (กำรดูแลผู้ต้องขังในทัณฑสถำน) 
 
ภำพที่ 2.54 กำรให้ควำมช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562) 

 
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมในกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย มีกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกส ำคัญในกำรให้  

ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้กำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือ ไม่ได้แปรผันตำมจังหวัดยำกจน ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรมใน
ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ มีผู้ยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือจ ำนวน 5 ,989 รำย ลดลง 33.98% เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณ 2561 โดยเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดีมำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรขอปล่อยชั่วครำว
ผู้ต้องหำหรือจ ำเลย กำรสนับสนุนในกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย และกำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำสถิติกำรให้ควำมช่วยเหลือในภำพรวม พบว่ำผู้ยื่นค ำขอส่วนมำกได้รับกำรอนุมัติให้  
ควำมช่วยเหลือ โดยในปีงบประมำณ 2551-2562 มีผู้ขอรับควำมช่วยเหลือจ ำนวนทั้งสิ้น 44,805รำย ได้รับกำรอนุมัติ
จ ำนวน 18,885 รำย (42.15%) ไม่อนุมัติจ ำนวน 16,198 รำย (36.15%) ยุติเรื่องจ ำนวน 9,407 รำย (21.00%) และ
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 315 รำย (0.70%) ทั้งนี้ ยังมีผู้ยื่นค ำขอร้อยละ 36.15 ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือ 
เนื่องจำกมีกระบวนกำรคัดกรองพยำนเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ขอรับ  

                                                           
13 ข้อมูลจำกรำยงำนสถิติผู้ต้องรำชทัณฑ์ กรมรำชทัณฑ์ (ข้อมูล ณ 15 มิ.ย. 2563) 

26,627,742.50(13.15%) 

170,752,598.00 
(84.35%) 

73,412.00 (0.04%) 
4,983,735.00 (2.46%) 

กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี
(บำท)

กำรขอปล่อยช่ัวครำว 
ผู้ต้องหำหรือจ ำเลย
(บำท)

กำรช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจำก
กำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(บำท)
กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย
แก่ประชำชน
(บำท)

กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ตอ้งหำ 
หรือจ ำเลย (84.35%) 
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ควำมช่วยเหลือ14 ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือที่ขำดพยำนหลักฐำน หรือมีพฤติกำรณ์เป็นผู้กระท ำควำมผิด 
ไม่ได้รับอนุมัติให้ได้รับควำมช่วยเหลือ อย่ำงไรก็ตำม ควรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริง พยำน
เอกสำร หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ  รวมถึงพิจำรณำเงื่อนไข ข้อจ ำกัดกำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือของแต่ละพ้ืนที่
เพ่ิมเติม ตลอดจนให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมในกลุ่มประชำชน เพ่ือพัฒนำช่องทำงและ
เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรมให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น 
 
ภำพที่ 2.55 ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรม ปีงบประมำณ 2551-2562 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ประมวลผลโดย 
ส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
ภำพที่ 2.56 ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรม 
ปีงบประมำณ 2551-2562 

ตำรำงที่ 2.17 สัดส่วนคนจนและกำรอนุติให้ควำม
ช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม ปี 2562 
 

 

 

อันดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูง
ที่สุด 

จังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้
ควำมช่วยเหลือจำก

กองทุนยุติธรรมมำกที่สุด 
1 ปัตตำนี (29.72%) กรุงเทพฯ (409 รำย) 

2 นรำธิวำส (25.53%) กำฬสินธุ์ (237 รำย) 

3 แม่ฮ่องสอน (25.26%) เชียงรำย (136 รำย) 

4 ตำก (21.13%) ชัยนำท (107 รำย) 

5 กำฬสินธุ์ (20.21%) สุพรรณบุรี (94 รำย) 

ที่มำ : ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ประมวลผลโดย 
ส ำนักพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

 
เมื่อพิจำรณำกำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดที่มีกำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือผ่ำน

กองทุนยุติธรรมมำกที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ (409 รำย) กำฬสินธุ์ (237 รำย) เชียงรำย (136 รำย) ชัยนำท 
(107 รำย) และสุพรรณบุรี (94 รำย) ซึ่งกำฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศในปี 2562 

                                                           
14 สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมวำ่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิีกำร และเง่ือนไขในกำรช่วยเหลือประชำชนในกำร
ด ำเนินคดี พ.ศ. 2559 
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กำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนกองทุนยุติธรรม ปี 2551-2562 (รำย)

อนุมัติ
18,885 รำย

42.15%
ไม่อนุมัติ

16,198 รำย
36.15%

ยุติเรื่อง
9,407 รำย
21.00%

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 315
รำย (0.70 %)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติเร่ือง ระหว่ำงด ำเนินกำร
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และมีสัดส่วนกำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรมสูงถึงร้อยละ 85.3 เมื่อเทียบกับจ ำนวนผู้ยื่นค ำขอรับ
ควำมช่วยเหลือ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำ กำรอนุมัติให้ควำมช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ไม่ได้ 
แปรผันตำมสัดส่วนคนจนของจังหวัด แต่ขึ้นอยู่กับปริมำณคดี(กำรยื่นค ำร้อง) และหลักเกณฑ์กำรอนุมัติให้ควำม
ช่วยเหลือ ประกอบด้วย พฤติกำรณ์และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน ฐำนะของผู้ที่จะได้รั บ
ควำมช่วยเหลือจำกกองทุน และโอกำสที่ผู้จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนจะได้รับควำมช่วยเหลือหรือบรรเทำ  
ควำมเสียหำยตำมกฎหมำยอ่ืน 
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15 ในกรณีของประเทศไทยกำรยื่นแบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของคู่สมรสสำมำรถเลือกยื่นได้ทั้งแบบยื่นรวมกันหรือยื่นแยกกันท ำให้หน่วยภำษี 1 หน่วย อำจ
เป็นบุคคล 1 คน หรือ 2 คนได้ อย่ำงไรก็ตำมส่วนใหญ่คู่สมรสที่มีรำยได้อยู่ในฐำนเดียวกันจึงมักเลือกยื่ นภำษีแยกกันเพื่อประหยัดกำรจ่ำยภำษีเพรำะกำรยื่น
รวมกันจะท ำให้รำยได้สุทธิสูงขึ้นและเข้ำสู่ฐำนภำษีที่สูง 

บทควำมพิเศษ: กำรน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลภำษีเงินได้ มำประกอบกำรวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้ของ
ประเทศไทย 

ในช่วงที่ผ่ำนมำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ของไทยอำศัยข้อมูลจำกกกำรส ำรวจ
ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ซึ่งจัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำและ
งำนวิจัยเกี่ยวกับควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ในช่วงหลังมักมีข้อโต้แย้งว่ำ กำรวิเครำะห์ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้
โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรส ำรวจอำจเกิดข้อผิดพลำดได้เนื่องจำกส่วนใหญ่ข้อมูลจำกกำรส ำรวจมักไม่ครอบคลุมตัวอย่ำง
ประชำกรที่ร่ ำรวย รวมทั้งกำรให้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นไปโดยควำมสมัครใจท ำให้ผู้ตอบแบบสอบถำมอำจกรอกตัวเลข
รำยได้หรือทรัพย์สินไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง ดังนั้นกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์ในระดับมหภำค (Macro) จึงอำจไม่
ครอบคลุมรำยได้ประเภทต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน และไม่สำมำรถสะท้อนรำยได้ของกลุ่มคนร่ ำรวยได้อย่ำงที่ควรจะเป็น 
ด้วยเหตุนี้กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ในช่วงหลังจึงได้เริ่มน ำข้อมูลรำยได้จำกฐำนข้อมูลภำษี
เงินได้มำช่วยในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์มำกขึ้น โดยน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำใน 2 ส่วน 
ได้แก่ (1) ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ โดยกำรน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลภำษีเงินได้มำประกอบกำรประเมินส่วนแบ่ง
รำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง กล่ำวคือ กลุ่มประชำกรร้อยละ 1 ที่มีรำยได้สูงสุด (Top 1 %) กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มี
รำยได้สูงสุด (Top 10%) และ (2) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนโครงสร้ำงภำษี ประกอบด้วย ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจ่ำยภำษีของ
กลุ่มผู้มีรำยได้ในแต่ละช่วงชั้น ผลกระทบต่อรำยจ่ำยภำษีของรัฐ (Tax expenditure) และควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่ม
รำยได้ในด้ำนค่ำลดหย่อน  

 
ฐำนข้อมูลภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นข้อมูลรำยได้ของบุคคลที่ปรำกฏในแบบฟอร์มภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

(ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) โดยจ ำแนกตำมชั้นรำยได้ของผู้เสียภำษีเริ่มจำกรำยได้ต่ ำที่สุดไปยังรำยได้ที่สูงขึ้นไป รวม 21 
ชั้นรำยได้ ตำมวิธีค ำนวณในงำนวิจัยของ กุศล เลี้ยวสกุล (2563) และระบุจ ำนวนหน่วยภำษี (Tax units) ของรำยได้รวม
และรำยได้แต่ละกลุ่ม15 ซึ่งข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง 
ในกำรสนับสนุนข้อมูลดังกล่ำวตั้งแต่ปี 2544 – 2561 โดยในปี 2561 พบว่ำ ผู้ยื่นแบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 11,112,910 รำย แบ่งเป็น (1) ผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 (มีรำยได้มำกกกว่ำ 1 แหล่ง) จ ำนวน 2 ,713,295 รำย และ 
(2) ผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 (มีรำยได้จำก 1 แหล่ง) จ ำนวน 8,399,615 รำย 

 
A. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้จำกฐำนข้อมูลภำษีเงินได้ 

 
 กลุ่มผู้มีรำยได้สูงจำกฐำนข้อมูลภำษี ทั้งกลุ่ม Top 1% และกลุ่ม Top 10% มีรำยได้และส่วนแบ่ง
รำยได้สูงกว่ำกลุ่มเดียวกันจำกข้อมูลกำรส ำรวจ โดยในปี 2561 กลุ่มประชำกรร้อยละ 1 ที่มีรำยได้สูงสุด (Top 1%) มี
รำยได้มำกกว่ำ 3 ล้ำนบำทต่อคนต่อปี และมีรำยได้รวมอยู่ที่ 731 ,833 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งรำยได้ประมำณ
ร้อยละ 14.5 ของรำยได้รวมของผู้ยื่นภำษีทั้งหมด ขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงสุด (Top 10%) มีรำยได้
ต่อรำยสูงกว่ำ 750,000 บำทต่อคนต่อปี โดยมีรำยได้รวมอยู่ที่ 2,330,915 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งรำยได้ร้อยละ 
46.1 ซึ่งรำยได้เฉลี่ยของกลุ่มที่มีรำยได้มำกกว่ำ 3 ล้ำนบำทต่อปี (Top 1%) อยู่ที่ 6,297,291 ล้ำนบำทต่อปี และกลุ่มที่มี
รำยได้สูงกว่ำ 750,000 ล้ำนบำทต่อปี (Top 10%) อยู่ที่ 1,630,206 ล้ำนบำทต่อปี  
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ตำรำงท่ี A.1 จ ำนวนและรำยได้รวมของผู้ย่ืนแบบแสดงรำยได้จ ำแนกตำมชั้นรำยได้ ในปี 2561 

ชั้นรำยได ้(บำทต่อปี) 
หน่วยภำษ ี รำยได้รวม รำยได้เฉลี่ยต่อรำย 

จ ำนวน (รำย) สัดส่วน (ร้อยละ) จ ำนวน (ล้ำนบำท) สัดส่วน (ร้อยละ) บำทต่อป ี
0 - 100,000 1,369,075 12.3 70,420 1.4 51,436 
100,001 - 150,000 1,163,511 10.5 146,347 2.9 125,780 
150,001 - 200,000 1,319,399 11.9 231,703 4.6 175,613 
200,001 - 300,000 2,063,376 18.6 513,683 10.2 248,953 
300,001 - 400,000 1,447,149 13.0 505,048 10.0 348,995 
400,001 - 500,000 964,896 8.7 431,275 8.5 446,965 
500,001 - 750,000 1,355,676 12.2 822,411 16.3 606,643 
750,001 - 1,000,000 587,572 5.3 502,278 9.9 854,837 
1,000,001 - 1,500,000 438,883 3.9 529,437 10.5 1,206,328 
1,500,001 - 2,000,000 175,204 1.6 299,431 5.9 1,709,041 
2,000,001 - 3,000,000 111,955 1.0 267,935 5.3 2,393,242 
3,000,001 - 4,000,000 44,502 0.4 152,468 3.0 3,426,083 
4,000,001 - 5,000,000 24,133 0.2 107,090 2.1 4,437,500 
5,000,001 - 6,000,000 14,340 0.1 77,722 1.5 5,419,967 
6,000,001 - 7,000,000 9,160 0.1 58,262 1.2 6,360,500 
7,000,0001 - 8,000,000 6,119 0.1 45,178 0.9 7,383,297 
8,000,001 - 9,000,000 4,117 0.0 34,260 0.7 8,321,577 
9,000,001 - 10,000,000 2,863 0.0 26,720 0.5 9,332,963 
10,000,001 - 15,000,000 5,975 0.1 70,100 1.4 11,732,186 
15,000,001 - 20,000,000 2,122 0.0 35,794 0.7 16,868,153 
20,000,001 ขึ้นไป 2,883 0.0 124,239 2.5 43,093,496 
รวมทุกช่วงรำยได ้ 11,112,910 100.0 5,051,802 100.0 454,589 

ที่มำ: กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง 

 
ในด้ำนโครงสร้ำงรำยได้ของหน่วยภำษี พบว่ำ แหล่งเงินได้หลักของผู้ยื่นแบบเงินได้มำจำกค่ำตอบแทนแรงงำน

เป็นส ำคัญ อำทิ เงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยประชุม เงินได้จำกวิชำชีพอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2544 – 2561 เงินได้จำกค่ำตอบแทน
แรงงำนมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 70 ของรำยได้ทั้งหมด รองลงมำเป็นเงินได้จำกกำรประกอบธุรกิจ (สัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 20) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย (ผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 0 – 750,000 บำทต่อปี) กับกลุ่ม
ผู้มีรำยได้สูง (ผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 3,000,001 บำทต่อปีขึ้นไป) พบว่ำ สัดส่วนเงินได้ท่ีมำจำกกำรประกอบธุรกิจและสินทรัพย์
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่ำงชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่ำ รายได้ที่มาจากการประกอบธุรกิจและสินทรัพย์มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้กลุ่ม
ผู้ มี ร ายได้ สู งยั งคงสถานะอยู่ ในกลุ่ ม  Top 1% หรื อกลุ่ ม  Top 10% โดยในตลอดช่ ว ง  18 ปีที่ ผ่ ำนมำ  
(ปี 2544 – 2561) รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจและสินทรัพย์เฉลี่ยต่อคนของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงมีค่ำสูงกว่ำกลุ่มผู้มีรำยได้
น้อยอยู่ที่ 122.7 เท่ำ และ 57.5 เท่ำ ตำมล ำดับ ขณะที่รำยได้จำกค่ำตอบแรงงำนเฉลี่ยต่อคนของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงมีค่ำสูง
กว่ำกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยเพียง 16.5 เท่ำ  
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ภำพที่ A.1 โครงสร้ำงรำยได้ของผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ตั้งแต่ปี 2544 - 2561 
รวมทุกช่วงรำยได้ ผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 0 – 750,000 บำทต่อปี 

  
ผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 750,001 – 3,000,000 บำทต่อปี ผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 3,000,001 บำทต่อปีขึ้นไป 

  
ที่มำ: กรมสรรพำกร  

 
วิธีกำรหนึ่งในกำรวิเครำะห์ส่วนแบ่งรำยได้ของคนรวย (ไม่ว่ำจะเป็น Top 1%, Top 5% หรือ Top 10%) เป็น

กำรอำศัยค่ำพำรำมิเตอร์  (Inverted Pareto coefficient) ในกำรสะท้อนส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง โดยจะ
ใช้ข้อมูลจ ำนวนหน่วยภำษีและรำยได้ของผู้เสียภำษีในแต่ละชั้นรำยได้ในกำรประมวลผล ซึ่งกำรวิเครำะห์ส่วนแบ่งรำยได้
ครั้งนี้จะประมำณกำรค่ำพำรำมิเตอร์ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) กำรหำค่ำจำกระบบสมกำรเส้นตรง (Linear 
Estimation) และ (2) สัดส่วนรำยได้เฉลี่ยของผู้มีรำยได้สูง (Average income) โดยค่ำพำรำมิเตอร์  จะท ำหน้ำที่ในกำร
บ่งบอกรูปแบบกำรกระจำยตัวของข้อมูลรำยได้ ถ้ำหำกค่ำ  สูงขึ้น แสดงว่ำ มีผู้มีรำยได้สูงจ ำนวนมำกขึ้น  

 
ทั้งนี้ กำรศึกษำของ Atkinson และคณะ (2011) พบว่ำ โดยทั่วไปค่ำ  จะอยู่ระหว่ำง 1.5 ถึง 3.0 และหำกมีค่ำ

อยู่ระหว่ำง 1.5 - 1.8 ถือว่ำควำมเหลื่อมล้ ำอยู่ในระดับต่ ำ แต่ถ้ำค่ำ  มำกกว่ำ 2.5 ขึ้นไป ถือว่ำควำมเหลื่อมล้ ำอยู่ใน
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16 ในปัจจุบันกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรปรับปรุงค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้หรือแม้แต่งำนศึกษำวิจัยเกี่ยวกับรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง (กลุ่ม 
Top 1% หรือ Top 10%) แพร่หลำยมำกขึ้น เนื่องจำกปัญหำควำมไม่ครอบคลุมของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้สูงในฐำนข้อมูลกำรส ำรวจต่ำง ๆ งำนศึกษำชิ้นหนึ่ง
ของวิมุต วำนิชเจริญธรรม (2560) ได้น ำเสนอกำรค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้ของไทยโดยน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลภำษีเงินได้มำใช้
ในกำรปรับค่ำสัมประสิทธิ์ให้มีควำมแม่นย ำและสอดคล้องกับควำมเป็นจริงมำกยิ่งขึ้น โดยจำกแนวคิดของ Alvaredo F. ในปี 2011 เสนอว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์ที่
ปรับจำกข้อมูลฐำนภำษีมีค่ำเท่ำกับ 

𝐺 =  
 − 1

 + 1
𝑃𝑆 +  𝐺∗(1 − 𝑃)(1 − 𝑆) + 𝑆 − 𝑃 

โดย G เท่ำกับ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้ที่ปรับแล้ว  
G* เท่ำกับ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้ที่มำจำกกำรส ำรวจ 
 เท่ำกับ ค่ำพำรำมิเตอร์ Inverted Pareto coefficient  
P เท่ำกับ สัดส่วนประชำกรของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง 
S เท่ำกับ ส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง 

ระดับสูงมำกเพรำะสะท้อนว่ำกลุ่มประชำกรร้อยละ 1 ที่รวยที่สุดของประเทศ (Top 1%) มีส่วนแบ่งรำยได้ถึงประมำณ
ร้อยละ 15.0 – 20.0 ของรำยได้รวมทั้งประเทศ 
 
ภำพที่ A.2 ค่ำพำรำมิเตอร์  ทีไ่ด้จำกกำรประมำณค่ำ ปี 2544 - 2561 

 
ที่มำ : ประมวลผลโดย กองพฒันำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ได้จำกกำรประมำณกำรทั้งสองรูปแบบ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน ซึ่ง

ควำมสอดคล้องกันของค่ำพำรำมิเตอร์จำกทั้งสองรูปแบบแสดงให้เห็นว่ำกำรน ำข้อมูลภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำมำใช้ใน
กำรประเมินส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงมีควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ผลกำรประมำณกำรค่ำพำรำมิเตอร์ในช่วงปี 
2544 – 2561 พบว่ำ ในช่วงแรกตั้งแต่ปี 2544 จนถึงช่วงปี 2551 ค่ำพำรำมิเตอร์จะค่อย ๆ ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องจำกนั้น ในช่วงปี 2552 จนถึงปี 2561 จึงปรับตัวลดลงและเริ่มคงที่ โดยค่ำพำรำมิเตอร์สูงสุดเท่ำกับ 2.77 ในปี 
2551 (แบบระบบสมกำรเส้นตรง) และเท่ำกับ 2.60 ในปี 2549 (แบบสัดส่วนรำยได้เฉลี่ยของผู้มีรำยได้สูง) กล่ำวได้ว่ำ 
ส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงจะค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมำ จำกนั้นจึง
ลดลงและเริ่มปรับตัวคงที่ในช่วงปี 2555 - 2561 สอดคล้องกับข้อมูลฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำที่ส่วนแบ่งรำยได้
ของกลุ่ม Top 1% ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสูงสุดที่ร้อยละ 17.5 ของรำยได้ทั้งหมดของประเทศในปี 2554 และ
ปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 14.4 ของรำยได้ท้ังหมดของประเทศในปี 2561 

 
นอกจำกนี้ ค่ำพำรำมิเตอร์ดังกล่ำวยังสำมำรถน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini 

coefficient) ได้16 โดยเป็นกำรปรับค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้จำกจุดอ่อนของข้อมูลจำก 
กำรส ำรวจที่ไม่สำมำรถครอบคลุมกลุ่มคนที่มีรำยได้สูงโดยกำรผนวกกลุ่มผู้มีรำยได้สูง Top 1% จำกข้อมูลฐำนภำษีเข้ำ
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กับข้อมูลรำยได้ของประชำกรกลุ่มที่เหลือจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน  ผลกำรค ำนวณ พบว่ำ  
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้หลังปรับปรุงตั้งแต่ ปี 2552 – 2560 เพ่ิมสูงขึ้นจำกเดิมอย่ำงชัดเจน โดย
ในปี 2560 ค่ำสัมประสิทธิ์หลังปรับปรุงอยู่ที่ 0.5221 สูงกว่ำค่ำเดิมที่ได้จำกข้อมูลส ำรวจที่ 0.4528 สะท้อนว่ำ ปัญหา
ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ของไทยยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าหากวัดจากข้อมูลส้า รวจจะฉายภาพให้เห็น
แนวโน้มและระดับความเหลื่อมล ้าในทิศทางที่ดีขึ นก็ตาม แต่เม่ือน้าข้อมูลภาษีมาประกอบ ดังแผนภาพ A.3 จะ
พบว่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้มีรายได้สูง Top 1% กับกลุ่มชั นรายได้อ่ืนยังคงถ่างกว้างถึงแม้ว่ากลุ่มผู้มีรายได้
น้อยจะมีแนวโน้มการปรับตัวของรายได้ที่ดีขึ นและเข้าหากลุ่มผู้มีรายได้สูงมากขึ น (Convergence) 

 
ภำพที่ A.3 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้ (Gini coffeicient) ปี 2552 - 2560 

 
ที่มำ : ประมวลผลโดย กองพฒันำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำที่ชี้ให้เห็นลักษณะและอิทธิพลของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงข้ำงต้นสอดคล้อง
กับแนวโน้มกำรศึกษำควำมเหลื่อมล้ ำทั้งของต่ำงประเทศและของไทยในช่วงหลังที่มุ่งเน้นกำรฉำยภำพควำมเหลื่อมล้ ำที่
ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพำะกำรกระจุกตัวของรำยได้ในกลุ่มผู้มีรำยได้สูง อำทิ “Top Income in the UK over the 
20th Century” ของ  Atkinson, A.  B.  (2005) “Income Inequality in France, 1901 - 1998” ของ  Piketty, T. 
(2003) “Top income shares and inequality: Evidences from Thailand” ของ  Vimut Vanitcharearnthum 
(2017) “กำรประเมินส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงในประเทศไทยโดยใช้ฐำนข้อมูลภำษีเงินได้” ของ กุศล เลี้ยว
สกุล (2563) เป็นต้น  

 
B. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนโครงสร้ำงภำษี 

 
ในช่วง 30 ปีที่ผ่ำนมำโครงสร้ำงกำรจัดเก็บภำษีของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นภำษีทำงอ้อมเป็นหลัก แม้ว่ำ

บทบำทของภำษีทำงตรงจะค่อย ๆ ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นก็ตำม โดยสัดส่วนภำษีทำงตรงปรับเพ่ิมอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 
27.9 ของรำยได้ภำษีทั้งหมด ในปี 2533 มำอยู่ที่ระดับร้อยละ 41.3 ในปี 2562 ขณะที่สัดส่วนภำษีทำงอ้อมลดลงจำก
ร้อยละ 72.1 ของรำยได้ภำษีทั้งหมด ในปี 2533 มำอยู่ที่ร้อยละ 58.7 ในปี 2562 ซึ่งเป็นภำษีที่จัดเก็บจำกฐำนกำร
บริโภคเป็นหลักโดยเฉพำะภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีสรรพสำมิต ในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่ำ โครงสร้ำงกำรจัดภำษีของไทย
ยังคงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรลดระดับควำมเหลื่อมล้ ำและกระจำยรำยได้ได้ดีนัก เพรำะกำรจัดเก็บภำษีทำงอ้อมเป็น
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กำรเก็บจำกระดับกำรบริโภคของประชำชนเป็นหลักแตกต่ำงจำกภำษีทำงตรงที่จัดเก็บจำกฐำนรำยได้ซึ่งคนที่มีรำยได้สูง
จะมีแนวโน้มที่จะเสียภำษีสูง 

 
ภำพที่ B.1 สัดส่วนมูลค่ำภำษีทำงตรง ภำษีทำงอ้อม และภำษีเงินได้บุคคลธรรม ปี 2533 – 2562  

 
ที่มำ : ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลัง (สศค.) 

 
เมื่อพิจำรณำควำมเหลื่อมทำงด้ำนรำยได้ของผู้ที่อยู่ในระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ในช่วงปี 2544 – 2561 

(ตัวเลขเฉลี่ยในช่วงปี 2544 - 2561) พบว่ำ ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงผู้ยื่นแบบภำษีฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มผู้ยื่น
แบบร้อยละ 0.8 ที่รวยที่สุด หรือประมำณ 75,899 รำย มีส่วนแบ่งรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ร้อยละ 12.8 ของรำยได้
หลังหักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด และมีส่วนแบ่งเงินได้สุทธิอยู่ที่ร้อยละ 16.7 ของรำยได้สุทธิในฐำนภำษีทั้งหมด ขณะที่ผู้ยื่นภำษี
ส่วนใหญ่มีเงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 500,000 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 83.9 ของผู้ยื่นภำษีทั้งหมดมีส่วนแบ่งเงินได้
หลังหักค่ำใช้จ่ำยและเงินได้สุทธิเพียงร้อยละ 46.5 และร้อยละ 38.4 ตำมล ำดับ  
 
ภำพที่ B.2 ส่วนแบ่งเงินได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย/เงินได้สุทธิของผู้ยื่นแบบเงินได้บุคคลธรรมดำจ ำแนกตำมชั้นรำยได้  
ปี 2544 - 2561  

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
โครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจัดเก็บตำมหลักควำมสำมำรถในกำรเสียภำษี (Ability to pay) โดยมี

ลักษณะเป็นอัตรำก้ำวหน้ำ ใครมีควำมสำมำรถหรือรำยได้มำกจะเสียภำษีมำกกว่ำผู้มีควำมสำมำรถและรำยได้น้อย  
ซึ่งกำรค ำนวณภำษีท่ีต้องเสียจะค ำนวณจำกเงินได้สุทธิ โดยค ำนึงถึงกำรกระจำยรำยได้และควำมเป็นธรรมทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนเป็นส ำคัญ 
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17 ค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อน/บริจำค เป็นสิทธิประโยชน์ทำงภำษีประเภทหนึ่ง โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรหักเป็นต้นทุนในกำรท ำงำน เพื่อให้ได้เงินได้หรือรำยได้สุทธิ
มำโดยอัตรำกำรหักค่ำใช้จ่ำยมำกหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้แต่ละแบบ ซ่ึงกำรหักค่ำใช้จ่ำยมี 2 แบบ ได้แก่ แบบเหมำ และแบบหักตำมจริง ส่วน
ค่ำลดหย่อนเป็นกำรสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้เสียภำษีน้อยลงหรืออำจช่วยให้ได้เงินคืนภำษีเพิ่มขึ้น ซ่ึงกำรหักลดหย่อนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ กับสถำนโดยรวมของผู้
เสียภำษีและจะไม่เกี่ยวข้องกับประเภทของเงินได้   

เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภำษี = เงินได้พึงประเมิน (เงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย) - ค่ำใช้จ่ำย - ค่ำลดหย่อน/บริจำค  
+ เครดิตภำษี 

 
จำกแผนภำพ B.3 ด้ำนล่ำง พบว่ำ ในภำพรวมค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อน/บริจำค17 ช่วยแบ่งเบำภำระภำษีของผู้

เสียภำษีได้เป็นอย่ำงมำก โดยมีสัดส่วนเกินกว่ำครึ่งหนึ่งของเงินได้พึงประเมินหรือรำยได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยของผู้ยื่นแบบฯ  
ท ำให้เหลือเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภำษีต่ ำกว่ำเงินได้พึงประเมินอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยค่ำใช้จ่ำยมีสัดส่วนประมำณ 1 ใน 3 
ของเงินได้พึงประเมิน ส่วนค่ำลดหย่อนมีสัดส่วนประมำณ 1 ใน 4 ของเงินได้พึงประเมิน เมื่อพิจำรณำแนวโน้มในช่วงปี 
2545 – 2561 พบว่ำ กำรใช้สิทธิประโยชน์กำรหักค่ำใช้จ่ำยของผู้เสียภำษีมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลงจำกช่วงปี 2545 เป็น
ต้นมำ ในขณะที่กำรใช้สิทธิประโยชน์จำกค่ำลดหย่อนกลับปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะในช่วงปี 2560 - 2561 ที่เพ่ิมสูงขึ้น
จำกปีก่อนอย่ำงชัดเจน 
 
ภำพที่ B.3 โครงสร้ำงเงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยของผู้ย่ืนแบบเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2545 - 2561  

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
 

1.B.1. กำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย 
 

เมื่อจ ำแนกผู้เสียภำษีออกตำมเงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยออกเป็นช่วง 21 ช่วง พบว่ำ กลุ่มท่ีใช้สิทธิประโยชน์
จำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยที่มีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของเงินได้พึงประเมิน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรำยได้ 15 ล้ำนบำทข้ึนไป 
โดยรำยได้ส่วนใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยจะเป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินได้จำกวิชำชีพ เงินได้
จำกกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง (มำกกว่ำ 3 ล้ำนบำทขึ้นไป) ที่มีสัดส่วน
รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจมำกกว่ำกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย ขณะที่กำรหักค่ำใช้จ่ำยจำกเงินเดือนและค่ำจ้ำงในทุ กช่วง
รำยได้ค่อนข้ำงได้รับประโยชน์ที่ใกล้เคียงกันเพรำะมีกำรก ำหนดเพดำนของกำรหักค่ำใช้จ่ำยไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อ
รำย 
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ภำพที่ B.4 โครงสร้ำงเงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยของผู้ย่ืนแบบเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2545  

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
 
ภำพที่ B.5 โครงสร้ำงเงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยของผู้ย่ืนแบบเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2561  

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
ในช่วง 16 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2545 - 2561) โครงสร้ำงกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำง

เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดยเฉพำะในกลุ่มช่วงรำยได้ 200,001 – 20,000,000 ล้ำนบำท โดยในปี 2561 กลุ่มดังกล่ำวมี
สัดส่วนกำรหักค่ำใช้จ่ำยลดลงเกือบ 1 เท่ำจำกในปี 2545 สะท้อนว่ำ ในปัจจุบันสิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยที่กลุ่ม
รำยได้ 200,001 – 20,000,000 ล้ำนบำท ได้รับลดน้อยจำกอดีตเป็นอย่ำงมำก ในขณะที่กลุ่มผู้มีรำยได้สูงมำกกว่ำ 20 
ล้ำนบำทขึ้นไป และกลุ่มผู้มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 2 แสนบำท ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำงจำกเดิม ส่วนหนึ่งเป็นผลจำก
โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มรำยได้ 200,001 – 20,000,000 ล้ำนบำท เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมค่อนข้ำงมำกเพรำะสัดส่วน
รำยได้ที่มำจำกกำรประกอบธุรกิจลดลงไปประมำณ 1 เท่ำ ซึ่งรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจเป็นรำยได้ประเภทที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ในกำรหักมำกกว่ำรำยได้ประเภทอ่ืน (ในรูปมูลค่ำ)  
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18 บำงประเภทอำจหกัได้เพียงร้อยละ 50 ขึ้นอยู่กบัที่กฎหมำยก ำหนด อำทิ กำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นมรดก 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำในกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย (ต่ ำกว่ำ 2 แสนบำท) และกลุ่มผู้มีรำยได้สูง (มำกกว่ำ 20 
ล้ำนบำทข้ึน) จะยังคงได้รับประโยชน์จำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตมำกนัก แต่ประเภทค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ใน
กำรหักจำกเงินได้พึงประเมินค่อนข้ำงแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำก
กำรหักค่ำใช้จ่ำยจำกรำยได้ประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง ฯลฯ เป็นหลัก ประมำณร้อยละ 40 – 50 ของรำยได้พึงประเมิน 
ขณะที่กลุ่มผู้มีรำยได้สูงจะได้รับประโยชน์กำรหักค่ำใช้จ่ำยจำกรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยที่มำจำกรำยได้
ประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง บ ำนำญ ฯลฯ (มำตรำ 40 (1) และ (2)) จะมีกำรก ำหนดเพดำนของจ ำนวนเงินที่สำมำรถหักได้ 
ท ำให้เมื่อรำยได้สูงถึงระดับหนึ่งมูลค่ำกำรหักรำยกำรดังกล่ำวในแต่ละชั้นรำยได้จะไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ขณะที่ค่ำใช้จ่ำย
ที่มำจำกรำยได้ประเภทธุรกิจ กำรพำณิชย์ กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม ฯลฯ (มำตรำ 40 (8)) ไม่ได้มีกำรก ำหนดเพดำน
ไว้ โดยสำมำรถเลือกหักแบบเหมำร้อยละ 60 หรือหักตำมจริงได้18  

 
กำรใช้สิทธิประโยชน์กำรหักค่ำใช้จ่ำยของเงินได้พึงประเมินเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่สำมำรถช่วย

ภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรหรือท ำหน้ำที่ในกำรช่วยกระจำยควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ แม้กระนั้นก็ตำม ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรหักรำยได้ยังมีลักษณะที่ค่อนข้ำงแปรผันตำมรำยได้เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่คิดจำกต้นทุนในกำรได้มำของรำยได้  
แต่ละประเภท ซึ่งกำรให้ผู้ยื่นภำษีสำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยที่น้อยเกินไปย่อมส่งผลต่อกำรลดระดับแรงจูงใจในกำรท ำงำนและ
หำรำยได้ของประชำชน แต่ในทำงกลับกันกำรให้สิทธิประโยชน์กำรหักค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกินไปและไม่สะท้อนต้นทุน  
ที่แท้จริงย่อมส่งผลให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำมำกขึ้นจำกช่องว่ำงและโอกำสในกำรเข้ำถึงใช้สิทธิประโยชน์ที่มีควำมซับซ้อน  
 

1.B.2. กำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำลดหย่อน/บริจำค 
 

รำยจ่ำยภำษี (Tax expenditure) คือ รำยได้ของรัฐที่ลดลงเนื่องจำกกำรให้สิทธิประโยชน์ หรือ
ด ำเนินกำรมำตรกำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบภำษี เช่น ค่ำลดหย่อน กำรลดอัตรำภำษีเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในบำงประเทศ
อำจพิจำรณำกำรหักค่ำใช้จ่ำยเป็นส่วนหนึ่งของรำยจ่ำยภำษีเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม ในกำรวิเครำะห์ครั้งนี้จะไม่รวมกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยจ่ำยภำษีเช่นเดียวประเทศสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย เพ่ือแยกให้เห็นผลกระทบจำกกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำยและรำยจ่ำยภำษีอย่ำงชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  

 
ภำพรวมรำยจ่ ำยภำษีของประ เทศไทยปรับตั ว เ พ่ิมขึ้ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดย เฉพำะในช่ ว ง  

ปี 2560 – 2561 โดยในปี 2561 มูลค่ำค่ำลดหย่อน/บริจำคอยู่ที่ 1,179,646 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2 
ต่อ GDP ท ำให้เงินได้สุทธิคงเหลืออยู่ที่ 2,257,853 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.8 ต่อ GDP ซึ่งกำรปรับตัว
เพ่ิมสูงขึ้นของค่ำลดหย่อนในช่วงปี 2560 เป็นผลมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำษีในปี 2560 โดยกำรปรับปรุงกำรหักค่ำ
ลดหย่อนเพ่ิมขึ้น เช่น ค่ำลดหย่อนส ำหรับผู้มีเงินได้จำกเดิม 30,000 บำท เป็น 60,000 บำท ค่ำลดหย่อนส ำหรับคู่สมรส
ของผู้มีเงินได้จำกเดิม 30,000 บำท เป็น 60,000 บำท ค่ำลดหย่อนส ำหรับบุตรจำกเดิม 15,000 – 17,000 บำท เป็น 
30,000 บำท และหำกเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยสำมำรถหักได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน แต่หำกเป็นบุตรบุญธรรม หรือมีทั้งบุตร
บุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมำยจะหักได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน เป็นต้น 
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19 อธภิัทร มุทิตำเจริญ และผำสกุ พงษ์ไพจิตร, กำรวิเครำะห์รำยจำ่ยภำษีส ำหรับภำษีเงินได้บุคคลธรรม, โครงกำรวิจัยเร่ือง “แนวทำงกำรปฏิรูปภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำและวิเครำะห์กำรกระจำยรำยได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน”, ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว), 2560 

ภำพที่ B.6 มูลค่ำเงินได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย เงินได้สุทธิ และค่ำลดหย่อน/บริจำค ปี 2544 - 2561  

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
โดยส่วนส ำคัญของรำยจ่ำยภำษีส่วนใหญ่เป็นกำรลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่ำลดหย่อน

ส่วนตัว บุตร บิดำ มำรดำ เป็นต้น ซึ่งมีส่วนแบ่งประมำณร้อยละ 40 – 50 ของค่ำลดหย่อนทั้งหมด19 อย่ำงไรก็ตำม  
กำรใช้สิทธิหักลดหย่อนโดยรวมยังคงมีควำมแตกต่ำงกันทั้งในมิติช่วงชั้นรำยได้และประเภทของค่ำลดหย่อนในแต่ละ
ประเภท โดยผู้ได้รับประโยชน์จำกค่ำลดหย่อนส่วนบุคคลในแต่ละกลุ่มรำยได้ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก เนื่องจำกในทุกช่วง
ชั้นรำยได้จะได้รับประโยชน์จำกค่ำลดหย่อนส่วนบุคคลในเกณฑ์ที่เท่ำกัน (จ ำกัดเพดำนค่ำลดหย่อน) แต่จะแตกต่ำงกัน
ตำมจ ำนวนบุตร บิดำ และมำรดำที่น ำมำใช้สิทธิในกำรลดหย่อนภำษีเท่ำนั้น ในขณะที่กำรลดหย่อนประเภทอ่ืนจะมีปัจจัย
ควำมแตกต่ำงของระดับรำยได้เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย อำทิ กำรลดหย่อนเพ่ือสร้ำงระบบโครงข่ำยควำมคุ้มครอง  
ทำงสังคม (เช่น เบี้ยประกันชีวิต กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนกำรออม เป็นต้น) กำรลดห ย่อนเพ่ือกำรลงทุน  
(กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF)) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์มักเป็นกลุ่มผู้มีรำยได้สูงที่มีทำงเลือกใน 
กำรลงทุนทำงกำรเงินในหลำยรูปแบบ 

 
ในช่วงตั้งแต่ปี 2545 – 2561  ผู้ยื่นแบบเสียภาษีในทุกช่วงชั นรายได้มีแนวโน้มในการใช้สิทธิ

ประโยชน์จากการหักค่าลดหย่อน/บริจาคเพิ่มสูงขึ น โดยเฉพาะในช่วงรายได้ 0 – 300,000 บาท ที่มีการใช้สิทธิหัก
ค่าลดหย่อนมากกว่าร้อยละ 50 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย โดยในปี 2545 กลุ่มคนที่มีรำยได้มำกกว่ำ 20 ล้ำนบำทข้ึน
ไปใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำลดหย่อนเพียงร้อยละ 1.7 ของเงินได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย หรือคิดเป็นมูลค่ำรำยจ่ำยภำษี 
304 ล้ำนบำท ในขณะที่กลุ่มผู้มีรำยได้ไม่เกิน 1 แสนบำท ใช้สิทธิค่ำลดหย่อนคิดเป็นร้อยละ 79.4 ของเงินได้หลังหัก
ค่ำใช้จ่ำย หรือมีมูลค่ำรำยจ่ำยภำษี 61,158 ล้ำนบำท 
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ภำพที่ B.7 โครงสร้ำงเงินได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยของผู้ย่ืนแบบเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2545  

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
 
ภำพที่ B.8 โครงสร้ำงเงินได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยของผู้ย่ืนแบบเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2561 

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรหักค่ำลดหย่อนระหว่ำงปี 2545 และ 2561 พบว่ำ กำรปรับตัวเพ่ิมขึ้น

ของกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำลดหย่อน/บริจำคในปี 2561 เป็นกำรปรับเพ่ิมขึ้นในทุกช่วงชั้นรำยได้อย่ำงมี
นัยส ำคัญ ซึ่งท ำให้ภำระภำษีของผู้ยื่นแบบในแต่ละช่วงรำยได้ลดลงเพรำะมีเงินได้สุทธิที่น ำไปใช้ในกำรค ำนวณภำษีลดลง 
โดยสัดส่วนกำรใช้สิทธิค่ำลดหย่อนของกลุ่มผู้มีรำยได้มำกกว่ำ 20 ล้ำนบำทขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ของเงินได้หลัง
ค่ำใช้จ่ำย หรือคิดเป็นมูลค่ำ 2,084 ล้ำนบำท ขณะที่สัดส่วนของกลุ่มผู้มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 1 แสนบำทอยู่ที่ร้อยละ 99.4  
คิดเป็นมูลค่ำ 35,425 ล้ำนบำท 

 
แนวโน้มกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำลดหย่อนที่สูงขึ้นส่งผลให้รำยได้ของภำครัฐลดลงกว่ำที่ควร

จะเป็น และท ำให้ทรัพยำกรของภำครัฐในกำรยกระดับรำยได้ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และด ำเนินนโยบำยสำธำรณะต่ำง ๆ 
ลดลงเช่นกัน โดยจำกกำรคำดกำรณ์กำรสูญเสียรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำที่มำจำก  
กำรลดหย่อน/บริจำคของไทยในช่วงปี 2545 – 2561 พบว่ำ แนวโน้มมูลค่าความสูญเสียรายได้จากการใช้มาตรการค่า
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หย่อน/บริจาคปรับตัวเพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการค่าลดหย่อน/บริจาคที่ เพิ่มสูงขึ น   
ซึ่งกำรสูญเสียรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีจำกกลุ่มที่มีรำยได้สูงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเพรำะค่ำลดหย่อน/
บริจำคท ำให้ฐำนภำษีของกลุ่มผู้มีรำยได้สูงแคบลงและอัตรำภำษีลดลง ส่งผลให้กำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อดึงทรัพยำกรจำก
กลุ่มผู้มีรำยได้สูงและกระจำยไปยังกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยเป็นไปอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ 
 
ภำพที่ B.9 คำดกำรณ์กำรสูญเสียกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกค่ำลดหย่อน/บริจำคของผู้ยื่นแบบเงินได้
บุคคลธรรมดำ ปี 2545 - 2561 

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำบทบำทของเครื่องมือทำงด้ำนภำษี โดยเฉพำะมำตรกำรรำยจ่ำยภำษีแล ะ 

กำรหักค่ำใช้จ่ำย ในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้ในประเทศไทย สะท้อนจำกค่ำสัมประสิทธิควำมไม่เสมอภำค
ทำงด้ำนรำยได้ของผู้ยื่นแบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ในช่วงปี 2552 – 2561 พบว่ำ มำตรกำรทำงด้ำนรำยจ่ำยภำษี
ส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ของผู้ยื่นแบบภำษีฯ ในภำพรวมเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพำะในปี 2560 – 2561 ที ่
ค่ำลดหย่อนปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นมำกจำกปี 2559 (กำรปรับโครงสร้ำงภำษี) ขณะที่มำตรกำรด้ำนค่ำใช้จ่ำยส่งผลให้  
ค่ำสัมประสิทธิควำมไม่เสมอภำคด้ำนรำยได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่ำ กลไกหรือมำตรกำรรำยจ่ำย
ภำษียังคงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรกระจำยรำยได้และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ได้อย่ำงที่ควรจะเป็น ในทำง
กลับกันยังมีส่วนส ำคัญในกำรท ำให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้ของผู้ยื่นเสียภำษีเพ่ิมสูงขึ้น  
 
ภำพที่ B.10 ค่ำสัมประสิทธิควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนรำยได้ของผู้ย่ืนแบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี 2552 - 2561 

 
ที่มำ : กรมสรรพำกร และประมวลผลโดย กองพัฒนำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
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บทที่ 3 นโยบำยในกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน 
และควำมเหลื่อมล้ ำ ในปี 2562 

 
3.1 กำรสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้  

 

3.1.1 กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุและคนพิกำร กระทรวงแรงงำนด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ
และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุโดยมีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุ บูรณำกำรควำมร่วมมือในระดับ
นโยบำยและกำรขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ มุ่งเน้นกำรเพ่ิมศักยภำพผู้สูงอำยุและคนพิกำรเพ่ือส่งเสริมกำรมีงำนท ำเป้ำหมำย 
110,000 คน ในปีงบประมำณ 2562 มีผลกำรด ำเนินกำรแล้ว 204,241 คน รวมทั้งด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น 
โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนผู้สูงอำยุเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 9,654 คน กำรจัดหำงำนให้คนพิกำรมี
งำนท ำ (มำตรำ 33)จ ำนวน 2,288 คน กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้คนพิกำร (มำตรำ 35) จ ำนวน 14,397 คน ภำยใต้
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2556 กำรส่งเสริมสวัสดิกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
แรงงำนสูงอำยุ และกำรขยำยโอกำสในกำรรับสมัครผู้ประกันตนมำตรำ 40 ตั้งแต่อำยุ 60 ปีขึ้นไป เป็นต้น 

 
3.1.2 กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนยุวแรงงำน กระทรวงแรงงำนด ำเนินกำรรวบรวมต ำแหน่งงำนว่ำง พร้อมทั้ง

ประสำนสถำบันกำรศึกษำในกำรจัดเตรียมนักเรียนนักศึกษำ มีกำรรับสมัครเข้ำท ำงำน และแนะแนวอำชีพให้นักเรียน
และนักศึกษำ เป้ำหมำย 50,000 คน ในปี 2562 มีผลกำรด ำเนินกำร 64,260 คน 
 

3.1.3 โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน เป็นโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 
ให้กระทรวงมหำดไทยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับทุกกระทรวงและหน่วยงำนในพื้นที่ทุกระดับ ตำมแนวทำงประชำ
รัฐ เพ่ือพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง 
ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับพ่ีน้องประชำชนทั่ว
ประเทศ โดยมีโครงกำรส ำคัญภำยใต้แผนงำนโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ได้แก่ (1) โครงกำรมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้
มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ) (2) โครงกำรสร้ำงทักษะและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร (3) โครงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในพ้ืนที่ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน (โครงกำรหมู่บ้ำน/ชุมชนละ
สองแสนบำท) (4) โครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ (5) โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดย
ศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำงประชำรัฐ (กองทุนหมู่บ้ำน) โดยมีกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่ 76 จังหวัด 878 อ ำเภอ 
และพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน จ ำนวน 7,663 ทีม 
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่หมู่บ้ำน/ชุมชน และชุมชนในกรุงเทพมหำนคร รวม 81,151 แห่ง 

 
จำกกำรประเมินโดยกระทรวงมหำดไทยร่วมกับสถำบันบัญฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  (2562) ท ำกำรเก็บ

ข้อมูลในระหว่ำงวันที่ 28 กันยำยน 2561 - 25 มกรำคม 2562 โดยใช้แบบสอบถำมจำกท่ัวประเทศ รวมถึงกำรลงพ้ืนที่
เพ่ือสัมภำษณ์และระดมควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ พบว่ำ ประชำชนเห็นว่ำ มีกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อน
งำน/โครงกำรต่ำง ๆที่ มีเป้ำหมำยในกำรลงพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน ร่วมกันตำมแนวทำงประชำรัฐของทีมต ำบล/
ชุมชน อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 77.80 จำกคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีบำงกรณีที่ประชำชน
เห็นว่ำยังไม่มีกำรบูรณำกำรเท่ำที่ควร เช่น โครงกำรเพ่ิมทักษะอำชีพแก่เกษตรกร  ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
บำงครั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประสำนงำน ไปที่ประชำชนโดยตรงโดยไม่ประสำนงำนผ่ำนนำยอ ำเภอ เมื่อประชำชน ไม่
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เข้ำใจและสอบถำมมำยังที่ว่ำกำรอ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถให้ค ำตอบแก่ประชำชนได้ ส ำหรับด้ำนกำรรับรู้และกำรมี  
ส่วนร่วมของประชำชน พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 96.79 รับรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน โดยประชำชนใน
ชนบท ร้อยละ 96.84 รับรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ซึ่งมำกกว่ำประชำชนในเขตเมืองที่มีกำรรับรู้ร้อยละ 96.48 ขณะที่
ประชำชนร้อยละ 92.09 มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเลือกโครงกำรต่ำง ๆ โดยประชำชนในเขตชนบท ร้อยละ 92.47 มี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ซึ่งมำกกว่ำประชำชนในเขตเมืองที่มีส่วนร่วมฯ ที่ร้อยละ 89.82 ส ำหรับด้ำนกำรได้รับ
ผลประโยชน์จำกโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน พบว่ำ ประชำชนร้อยละ 92.24 ได้รับผลประโยชน์
จำกโครงกำรต่ำง ๆ โดยประชำชนในเขตชนบท ร้อยละ 92.67 ได้รับผลประโยชน์ มำกกว่ำประชำชนในเขตเมืองที่ได้รับ
ผลประโยชน์อยู่ที่ร้อยละ 89.61 
 

3.1.4 โครงกำรตลำดประชำรัฐ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2560 โดยเน้นพัฒนำตลำดใหม่ ขยำย
พ้ืนที่ตลำดเดิม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรำยได้น้อย ผู้ประกอบกำรหำบเร่แผงลอยและผู้ประกอบกำรที่เดือดร้อนจำก
กำรไม่มีสถำนที่ค้ำขำย โดยมีกลไกในกำรขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำร ดังนี้  
 

(1) ตลำดประชำรัฐคนไทยยิ้มได้ ด ำเนินกำรครอบคลุมใน 76 จังหวัด ตำมสถำนที่ อำทิ ในบริเวณ
สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด ที่ท ำกำรอ ำเภอ และสถำนที่เอกชน จ ำนวน 2,155 แห่ง และมีกำรขยำยผลเพ่ิมเติม โดย
ปีงบประมำณ 2562 ได้ด ำเนินกำรจัดตลำดประชำรัฐคนไทยยิ้มได้ไปแล้วทั้งสิ้นจ ำนวน 77,800 ครั้ง ท ำให้เกษตรกร 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และกลุ่มอำชีพในชุมชนมีช่องทำงกำรตลำดและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

(2) ตลำดประชำรัฐท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
จ ำนวน 3,822 แห่ง ในปีงบประมำณ 2562 ได้ด ำเนินกำรจัดคนลงพ้ืนที่ตลำดประชำรัฐท้องถิ่นสุขใจแล้ว มี
ผู้ประกอบกำรร่วมจ ำหน่ำยจ ำนวน 25,539 รำย มีรำยได้สะสมรวมทั้งสิ้น 72.18 ล้ำนบำท ท ำให้เกิดกำรพัฒนำและ
ยกระดับตลำดมำตรฐำนเกษตรปลอดภัย 

 
(3) ตลำดประชำรัฐ กทม. คืนควำมสุข ด ำเนินกำรเปิดตลำดใหม่ 46 แห่ง ใน 24 ส ำนักงำนเขตเพ่ือ

จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบกำรที่ลงทะเบียนได้ขำยสินค้ำในตลำด จ ำนวน 1,440 รำย  
 

3.1.5 กำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ 19 สำขำอำชีพ โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 มีกำรเผยแพร่
ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงเรื่องอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ (ฉบับที่ 8)  ผ่ำนเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ให้มี 
กำรปรับปรุงอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ เพ่ือให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสภำพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.1 กำรปรับขึน้ค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ 19 สำขำอำชีพ 
ที ่ อำชีพ อัตรำค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ำ (บำทต่อวัน) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1 ช่ำงสีรถยนต ์ 440 550 585 
2 ช่ำงเคำะตัวถังรถยนต ์ 465 560 650 
3 ช่ำงซ่อมรถยนต ์ 400 490 585 
4 ช่ำงเย็บ 345 410 550 
5 ช่ำงเครื่องประดับ (ประดับอัญมณ)ี 440 605 825 
6 ช่ำงเครื่องเรือนไม ้ 370 425 480 
7 ช่ำงบุครุภัณฑ ์ 355 410 465 
8 ช่ำงสีเครื่องเรือน 385 495 - 
9 ช่ำงบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 375 440 - 
10 ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ดเีซล 400 490 585 
11 ช่ำงเครื่องปรับอำกำศรถยนต์ขนำดเล็ก 400 490 585 
12 นักบริหำรกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน 460 550 - 
13 ผู้ควบคุมรถยกสินคำ้ขนำดไม่เกิน 10 ตัน 400 475 - 
14 ผู้ควบคุมสินค้ำคงคลัง 385 465 - 
15 ผู้ปฏิบัติกำรคลังสินค้ำ 375 455 - 
16 พนักงำนเตรียมวตัถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรมเฟอร์นเิจอรไ์ม้จริง 350 380 - 
17 พนักงำนผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอรไ์ม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัต ิ 395 455 - 
18 พนักงำนประกอบเฟอร์นิเจอร์ไมจ้ริง 365 415 - 
19 ช่ำงท ำสีเฟอร์นิเจอรไ์ม้จริง 375 415 - 

ที่มำ: ประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรือ่ง อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝมีือ (ฉบับที่ 8) 

 
3.2 กำรบรรเทำภำระค่ำครองชีพ/เพิ่มรำยได้ของผู้มีรำยได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมควำมพร้อมจำก
ปัญหำภัยพิบัติ  

 
3.2.1 มำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐระยะที่ 2 และกำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ำเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบควำมคืบหน้ำ 
กำรด ำเนินมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (มำตรกำรฯ) และให้ควำมเห็นชอบกำรด ำเนินกำร
มำตรกำรฯ และกำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

 
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินมำตรกำรฯ ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเข้ำร่วมมำตรกำรฯ จ ำนวน 4,145,397 รำย 

ซึ่งได้รับกำรพัฒนำแล้วจ ำนวน 3,267,941 รำย และจำกผลกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรพัฒนำตนเองของผู้มีบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมำณ 2561 สำมำรถติดตำมได้จ ำนวน 2,607,195 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 
ของผู้ที่พัฒนำแล้วสรุปได้ ดังนี้ (1) มีผู้มีรำยได้เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ 30,000 บำทต่อปี หรือเป็นผู้พ้นจำกเส้นควำมยำกจนมี
จ ำนวน 1,012,727 รำย จำกเดิมเป็นผู้ที่มีรำยได้ไม่เกิน 30,000 บำทต่อปี อย่ำงไรก็ดี ยังมีผู้ที่มีรำยได้ไม่เกิน 30,000 
บำทต่อปี คงเหลือ 1,040,842 รำย (ก่อนพัฒนำมีจ ำนวน 2,053,569 รำย) (2) มีผู้มีรำยได้มำกกว่ำ 100,000 บำทต่อปี 
จ ำนวน 115,116 รำย (ก่อนพัฒนำมีจ ำนวน 0 รำย) 
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กำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ มำตรกำรฯระยะที่ 2 จำกผลของกำรด ำเนินมำตรกำรฯ ที่
ช่วยให้ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐหลุดพ้นจำกเส้นควำมยำกจน หรือมีรำยได้มำกกว่ำ 30,000 บำทต่อปี กระทรวงกำรคลัง
จึงเสนอขยำยเวลำกำรด ำเนินมำตรกำรฯ ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึง มิถุนำยน 2562 โดยกำรเติมเงินรำย
เดือนเข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่มีรำยได้ไม่ เกิน 
30,000 บำทต่อปีในปี 2559 จะได้รับเงินจ ำนวน 200 บำทต่อคนต่อเดือน และผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่มีรำยได้สูง
กว่ำ 30,000 บำทต่อปีในปี 2559 จะได้รับเงินจ ำนวน 100 บำทต่อคนต่อเดือน  

 
3.2.2 มำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยเพิ่มเติมผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จำกมำตรกำรที่มีอยู่ ดังนี้  
 

(1) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ ช่วยเหลือค่ำไฟฟ้ำไม่เกินเดือนละ 230 บำทต่อ
ครัวเรือน และค่ำน้ ำประปำไม่เกินเดือนละ 100 บำทต่อครัวเรือน  มีผลตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 ถึงเดือนกันยำยน 
2562 ระยะเวลำ 10 เดือน หลังจำกนั้นมีกำรขยำยระยะเวลำมำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำและค่ำประปำต่อไปอีก 1 
ปี (มติ ครม. วันที่ 1 ตุลำคม 2562) โดยให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 รวมระยะเวลำทั้งสิ้น 1 ปี 10 เดือน โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ผ่ำนคุณสมบัติลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐจ ำนวน 11.4 ล้ำนคน และลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำร
แห่งรัฐเพ่ิมเติมภำยใต้โครงกำรไทยนิยมยั่งยืนอีก 3.1 ล้ำนคน รวมทั้งสิ้น 14.5 ล้ำนคน ซึ่งทั้งหมดผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่ง
รัฐคิดเป็นครัวเรือนประมำณ 8.2 ล้ำนครัวเรือน ทั้งนี้ 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่ำนั้น โดยผลกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2562 รวม 384.78 ล้ำนบำท  

 
(2) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเดินทำงไปรักษำพยำบำลแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย เพ่ือบรรเทำค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำงรับพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เกี่ยวกับสุขภำพ จ ำนวน 1,000 บำทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยต้องเป็น
ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและและผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมเติมภำยใต้โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอำยุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2561 ถึงเดือนกันยำยน 2562 จ ำนวน 3.5 ล้ำนคน มีผลกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2562 รวม 3,295.85 ล้ำนบำท  

 
(3) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย เป็นจ ำนวน 400 บำทต่อคนต่อเดือน 

ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2561 ถึงเดือนกันยำยน 2562 โดยต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและและผู้ลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมเติมภำยใต้โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2561 ถึง
เดือนกันยำยน 2562 และเช่ำที่อยู่อำศัยและรวมถึงผู้สูงอำยุที่ไม่มีที่อยู่อำศัยด้วย (ตำมข้อมูลกำรลงทะเบียนของผู้มี
รำยได้น้อย)ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 2.3 แสนคน ณ เดือนกันยำยน 2562 โดยมีผลกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 
รวม 836.61 ล้ำนบำท 

 
(4) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำอินเตอร์เน็ตครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อย เพ่ือช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำ กระจำย

ควำมเจริญสู่ชนบท ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ชนบท ครัวเรือน และประชำชนในชำยขอบ ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยที่
อยู่ภำยใต้โครงกำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2560 โดยส ำนักงำน กสทช. จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้
บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ประมำณ 400,000 ครัวเรือน หรือครอบคลุมประชำกรประมำณ 1.2 ล้ำนคน ในอัตรำ
ค่ำบริกำร 200 บำทต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยเริ่มให้บริกำรตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562 และสิ้นสุด
ในเดือนเมษำยน 2565  
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(5) มำตรกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยช่วงปลำยปี 2561 ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ส ำหรับซื้อสินค้ำ
และบริกำรเพ่ิมเติมในเดือนธันวำคม 2561 จ ำนวน 500 บำทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้มี
รำยได้น้อย 
 

3.2.3 มำตรกำรลดภำระค่ำก๊ำซหุงต้ม โดยประชำชนจะได้ส่วนลดค่ำก๊ำซหุงต้มครัวเรือนละ 100 บำท จ ำนวน 
100,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นในส่วนของผู้มีรำยได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐจ ำนวน 88 ,000 ครัวเรือน ตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2562-ถึงธันวำคม 2562 เป็นระยะเวลำ 3 เดือน โดยต้องซื้อก๊ำซหุงต้มจำกร้ำนค้ำก๊ำซที่ลงทะเบียนกับ
กรมบัญชีกลำง 

 
3.2.4 มำตรกำรขยำยเวลำกำรลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม  พระรำชกฤษฎีกำฯ (ฉบับที่ 684) พ.ศ. 2562 

ก ำหนดให้ขยำยเวลำลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมให้คงจัดเก็บในอัตรำร้อยละ 7 (รวมภำษีท้องถิ่น) ไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 เพ่ือช่วยลดภำระค่ำครองชีพของประชำชนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรประกอบ
ธุรกิจให้กับภำคเอกชนอันจะท ำให้ระบบเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนเสถียรภำพและ
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

3.2.5 มำตรกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยและเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562  
 

(1) โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยเกษตรกรลูกค้ำธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ที่ประสบภัยแล้งได้รับสิทธิ์จ่ำยดอกเบี้ยเงินกู้เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี ส ำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บำท 
เป็นระยะเวลำ 1 ปี (1 สิงหำคม 2562 - 31 กรกฎำคม 2563)  

 
(2) โครงกำรพักช ำระหนี้ให้กับเกษตรกร ที่เป็นลูกค้ำ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง โดยขยำย

เวลำช ำระหนี้เดิมเป็นระยะเวลำ 2 ปีนับจำกงวดช ำระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎำคม 2564 นอกจำกนี้ ธ.ก.ส. มี
มำตรกำรสินเชื่อผ่อนปรนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส. ให้มีเงินทุนส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟู
กำรประกอบอำชีพ และเป็นค่ำสร้ำงหรือซ่อมแซมที่อยู่อำศัยหรือโรงเรือนกำรเกษตร รวมถึงฟ้ืนฟูกำรผลิตที่ได้รับ  
ควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติหรือภัยพิบัติวงเงินรวม 55,000 ล้ำนบำท 

 
(3) โครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 เกษตรกรที่

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวปี 2562 กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ให้ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บำท ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 20 ไร่ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและลดต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 จ่ำยเงิน
ให้เกษตรกรแล้ว 2,611,595 ครัวเรือน เป็นเงิน 15,924.26 ล้ำนบำท 
 

3.2.6 โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปีและโครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2562  เพ่ือให้
เกษตรกรมีเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ โดยมีรำยละเอียดของทั้ง 2 โครงกำร ดังนี้ 

 
(1) โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562 มำจำกกำรพัฒนำโครงกำรประกันภัยปี 2561 โดย

มีรำยละเอียดส ำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ (1) โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562 ได้เพ่ิมควำมคุ้มครอง “ภัยช้ำงป่ำ” 
ท ำให้สำมำรถคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยให้กับเกษตรกรได้ถึง 8 ประเภท จำกเดิมที่ครอบคลุมเฉพำะท่วมหรือฝนตกหนัก 
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ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพำยุหรือพำยุไต้ฝุ่น ภัยอำกำศหนำวหรือน้ ำค้ำงแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้และภัยแมลง
ศัตรูพืชหรือโรคระบำด (2) โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562 มีอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัย 85 บำทต่อไร่ (ไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและอำกรแสตมป์) ลดลงจำกโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2561 ที่มีอัตรำค่ำเบี้ย
ประกันภัย 90 บำทต่อไร่ และ (3) โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2562 มีหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
กำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยโดยสำมำรถซื้อหรือท ำประกันภัยเพ่ิมเติม (ส่วนที่ 2 หรือ Tier 2) เพ่ือให้ได้รับควำมคุ้มครอง
มำกขึ้นจำกส่วนที่ภำครัฐให้กำรอุดหนุน (ส่วนที่ 1 หรือ Tier 1) โดยผลกำรด ำเนินงำน ณ สิ้นปีงบประมำณ (สิ้นสุดกำร
จ ำหน่ำยกรมธรรม์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2562) มีพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปีกำรผลิต 2562 ในกำรรับประกันภัยส่วนที่ 
1 จ ำนวน 28 ล้ำนไร่ และกำรรับประกันภัยส่วนที่ 2 จ ำนวน 2.43 ล้ำนไร่ มีค่ำเบี้ยประกันภัยรวมจ ำนวน 2,592.55 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ สำมำรถสรุปหลักกำรและรำยละเอียดของโครงกำรตำมรูปข้ำงล่ำง ดังนี้  

 
(2) โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2562 เป็นกำรด ำเนินโครงกำรประกันภัยปีแรก

ให้แก่เกษตรกรผู้เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มีกำรอุดหนุนค่ำเบี้ยประกันภัยจำกภำครัฐ และมีหลักกำรให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยโดยสำมำรถซื้อหรือท ำประกันภัยเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้รับควำมคุ้มครองมำกขึ้นใน
รูปแบบเดียวกันกับโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ทั้งนี้ สำมำรถสรุปหลักกำรและรำยละเอียดของโครงกำรตำมรูป
ข้ำงล่ำง 
 
ภำพที่ 3.1 โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี และ โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั กระทรวงกำรคลัง 

 
3.3 กำรกระจำยกำรถือครองทรัพย์สิน  

 
3.3.1 กำรจัดสรรที่ดินท ำกิน 
 

(1) กำรจัดสรรที่ดินท ำกินให้เกษตรกร โดยส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดหำที่ดิน 
กระจำยสิทธิที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ำกินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อกำรครองชีพ โดยกำรมอบสิทธิ
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เข้ำท ำประโยชน์ในที่ดิน ภำยใต้กิจกรรมกำรจัดที่ดิน มีเป้ำหมำยจัดที่ดินให้กับเกษตรกรจ ำนวน 63,000 รำย และมี
พ้ืนที่ที่ได้รับกำรตรวจสอบกำรถือครองที่ดิน จ ำนวน 4.80 ล้ำนไร่ โดยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 ส.ป.ก. ได้
ด ำเนินกำรมอบหนังสืออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01 )ให้กับเกษตรกรจ ำนวนทั้งสิ้น 52,761 รำย โดยเป็นกำร
จัดที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้กับเกษตร 40,964 รำย และจัดที่ดินชุมชนให้กับเกษตรกร 11,797 รำย (ข้อมูล ณ วันที่  
30 กันยำยน 2562) 
 

(2) กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ของคณะอนุกรรมกำรจัดที่ดินภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แห่งชำติ ในปีงบประมำณ 2562 มีด ำเนินกำรจัดที่ดินให้แก่ประชำชน จ ำนวน 17,579 รำย 21,586 แปลง รวม 118,577 ไร่ 
 

3.3.2 กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและผู้ด้อยโอกำส 
 
(1) โครงกำรบ้ำนธนำรักษ์ประชำรัฐ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเพ่ือแก้ปัญหำเรื่องที่อยู่อำศัยและ

ที่ท ำกินของประชำชน จัดให้ประชำชนที่บุกรุกที่รำชพัสดุได้รับสิทธิเช่ำเพ่ืออยู่อำศัยและประกอบกำรเกษตร และ
ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมมั่นคงในด้ำนกำรมีที่ท ำกินและที่อยู่อำศัย โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีเป้ำหมำย
โครงกำรในกำรจัดให้เช่ำ 3,500 รำย และจัดท ำแผนที่ 4,000 รำย โดยมีผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดให้เช่ำรวมแล้ว 
3,688 รำย และจัดท ำแผนที่ 5,595 รำย  
 

(2) นอกจำกนี้ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวำคม 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไข
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนธนำรักษ์ประชำรัฐในส่วนของโครงกำรเช่ำระยะยำวให้เปิดกว้ำงมำกข้ึน จำกเดิม
ต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัย เป็น (1) ประชำชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ (2) ประชำชนที่มีรำยได้ไม่เกิน 35,000 บำทต่อคนต่อเดือน (Gross Income) (3) ประชำชนทั่วไป 
เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรและผ่ำนคุณสมบัติน้อยกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ทั้งนี้ไม่บังคับใช้กับผู้ที่ขอเข้ำร่วมโครงกำรก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตำมกำรปรับปรุงเงื่อนไขนี้ 

 
(3) โครงกำรแก้ปัญหำชุมชนแออัด “บ้ำนม่ันคง” เป็นโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย

และเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบุกที่ดินของรัฐ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทั้งด้ำนที่ดินและที่อยู่อำศัยแก่ผู้มีรำยได้น้อย 
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีขี้นและแก้ปัญหำสภำพแวดล้อมในชุมชนให้น่ำอยู่ โดยได้ด ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่ชุมชนแออัดที่
อยู่ในที่รำชพัสดุและชุมชนแออัดริมคลอง ซึ่งเป็นคลองในที่รำชพัสดุตั้งแต่ก่อนปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ส ำหรับปี 2563 
เป็นต้นไปจะเริ่มด ำเนินโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่คลองเปรมประชำกร ร่วมกับหน่วยงำนภำคีที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยผลกำรด ำเนินกำรปี 2562 สำมำรถพัฒนำที่อยู่อำศัยได้ 1 ,395 ครัวเรือนต่อหลัง หรือรองรับ
ประชำชนได้ 6,159 คน 

 
(4) โครงกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยแห่งรัฐ (โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง) โดยธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

(ธอส.) จะสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อำศัยในเงื่อนไขผ่อนปรน รำยละไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ด้วยดอกเบี้ยต่ ำร้อยละ 3 เป็น
เวลำนำนสูงสุด 5 ปี กรอบวงเงินโครงกำรรวม 50,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะผู้
มีรำยได้น้อยและผู้มีรำยได้ไม่แน่นอนหรืออำชีพอิสระสำมำรถมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง และลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
ทำงสังคม หลังกำรเปิดให้ประชำชำชนจองสิทธิพบว่ำ ประชำชนให้ควำมสนใจอย่ำงมำกท ำให้ยอดกำรยื่นจองสิทธิ
สินเชื่อสูงเกินกว่ำกรอบวงเงินสินเชื่อที่ธอส. ได้ก ำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่ำโครงกำรบ้ำนล้ำนหลังสำมำรถตอบสนอง



97 
 

ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยที่ต้องกำรมีบ้ำนเป็นของตนเอง ดังนั้น เพ่ือให้ตรงตำมวัตถุปะสงค์ของโครงกำร จึง
มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนำคม 2562 เห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ ให้ปรับกรอบกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ดังนี้ (1) กรอบวงเงินกู้ โดยกลุ่มรำยได้ต่อคนไม่เกิน 25,000 บำทต่อเดือน ปรับเพ่ิมกรอบวงเงินใหม่เป็น 
40,000 ล้ำนบำท จำกเดิม 20,000 ล้ำนบำท และกลุ่มรำยได้ต่อคนเกินกว่ำ 25,000 บำทต่อเดือน ปรับลดกรอบวงเงิน
ใหม่เป็น 10,000 ล้ำนบำท จำกเดิม 30,000 ล้ำนบำท (2) กรอบระยะเวลำด ำเนินกำร จะสิ้นสุดกำรท ำนิติกรรม เมื่อ 
ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตำมกรอบวงเงินคือ 50,000 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 30 ธันวำคม 2564 จำกเดิมที่จะสิ้นสุดกำรท ำนิติ
กรรมภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562 โดยผลกำรด ำเนินโครงกำร ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2562 มีกำรอนุมัติสินเชื่อแล้ว 
6,300 คน เป็นเงินกู้ 4,300 ล้ำนบำท เฉลี่ยคนละ 800,000 บำท ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มำจำกผู้จองสิทธิ์ทั้งหมด 127,000 รำย 

 
นอกจำกนี้ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มิถุนำยน 2563 เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กรณีลูกค้ำรำยย่อย (Post Finance) โดยปรับเพ่ิมรำคำซื้อขำย และวงเงินกู้ที่อยู่อำศัยเป็นรำยละไม่เกิน 1.2 ล้ำนบำท 
จำกเดิม 1 ล้ำนบำท เพ่ือให้เหมำะสมกับรำคำซื้อขำยของอสังหำริมทรัพย์ในปัจจุบัน เพ่ิมโอกำสให้ประชำชนได้มีที่ อยู่
อำศัยเป็นของตนเอง เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดี ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ำนภำคอสังหำริมทรัพย์ 
ทั้งนี้ โครงกำรฯ ก ำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อที่อยู่อำศัยส ำหรับลูกค้ำรำยย่อย จ ำนวน 50 ,000 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย
แบ่งเป็น กรณีรำยได้ไม่เกิน 25,000 บำทต่อเดือน ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ฟรีค่ำธรรมเนียม 
ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นกู้ ค่ำประเมินรำคำหลักประกัน ค่ำจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่ำจดทะเบียนนิติกรรม
จ ำนอง ส่วนกรณีรำยได้เกิน 25,000 บำทต่อเดือน อัตรำดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 คงที่ร้อยละ 3 ต่อปี กรณีกำรกู้ 1.2 
ล้ำนบำท จะผ่อนช ำระเริ่มต้นเพียง4,500 บำทต่อเดือน โดย ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 2563 พบว่ำ มีผู้ติดต่อยื่นค ำขอกู้
แล้วจ ำนวน 29,813 รำย วงเงิน 21,970 ล้ำนบำท และ ธอส. อนุมัติสินเชื่อแล้วทั้งสิ้น 28,278 รำย วงเงินกู้ 20,106 
ล้ำนบำท 
 
3.4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และบริกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

 
3.4.1 กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับโอกำสใน

กำรศึกษำพัฒนำตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ รวมถึงครูและหน่วยจัดกำรเรียนรู้ทังในและนอกระบบ
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั่วถึง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กสศ.มีกำรด ำเนินโครงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  

 
(1) โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภำค โดยนักเรียน

ต้องรักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด จะได้รับกำรสนับสนุนค่ำครองชีพ ค่ำเดินทำง และ
ค่ำอำหำร และกิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล จำกเงิน
อุดหนุนจ ำนวน 1,600 บำท/คน/ปีเพ่ิมเป็นจ ำนวน 3,000 บำท/คน/ปี และได้ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยจำกนักเรียนสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน
สังกัดต ำรวจตระเวนชำยแดน รวมถึงขยำยกำรช่วยเหลือตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เพ่ือให้เด็ก
ยำกจนได้มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเป็นกำรป้องกันกำรหลุดออกนอกระบบกำรศึกษำก่อนวัยอันควร ซึ่งสำมำรถ
ช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภำค 3 สังกัด จ ำนวน 711,536 คน ครอบคลุมสถำนศึกษำจ ำนวน 27,805 แห่งทั่วประเทศ 
ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นเด็กที่มีควำมพิกำรด้อยโอกำส จ ำนวน 69,104 คน 
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(2) โครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  ส ำรวจและค้นพบเด็กและ
เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำจ ำนวน 49,474 คน จำกพ้ืนที ่897 ต ำบล 115 อ ำเภอ ใน 20 จังหวัดเป้ำหมำย โดยขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนกำรช่วยเหลือรำยบุคคลโดยทีมสหวิชำชีพที่คณะท ำงำนจังหวัดได้ตั้งขึ้น โดย กสศ. จะ
สนับสนุนงบประมำณ 4,000 บำทต่อคน เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรฟ้ืนฟูเยี ยวยำและเตรียมควำมพร้อมให้
กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำหรือหน่วยฝึกอำชีพ เพ่ือรับกลุ่มเป้ำหมำยกลับเข้ำศึกษำต่อ
หรือจัดให้มีกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมเป้ำหมำยภำยในเดือนกันยำยน 2563  

 
(3) โครงกำรพัฒนำสถำบันต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยเพื่อสร้ำงควำมเสมอภำค 

ทำงกำรศึกษำ โดยร่วมมือกับ 20 จังหวัด ในกำรส ำรวจและค้นพบเด็กปฐมวัยจ ำนวน 21,136 คน ที่อยู่ในเกณฑ์ผู้ขำด
แคลนทุนทรัพย์ของ กสศ. เพ่ือให้ได้รับกำรดูแลในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะจัดสรร
เงินอุดหนุนเพ่ิมเติมจำกส่วนที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประมำณไว้ เพ่ือดูแลและพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงเหมำะสมเป็นรำยบุคคล นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำศักยภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรแล้ว 300 ศูนย์ ใน 17 จังหวัดให้ได้ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 

 
(4) โครงกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่ำงไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนำ

คุณภำพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ผ่ำนควำมร่วมมือกับ 5 หน่วยงำนหลักในระดับนโยบำย ประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ร่วมผลิต
และพัฒนำครูรัก(ษ์)ถิ่นในสำขำที่มีควำมต้องกำรและจ ำเป็นเร่งด่วน 2 สำขำ คือสำขำวิชำประถมศึกษำและสำขำวิชำ
ปฐมวัย โดยมีบันทึกข้อตกลงระหว่ำง 11 มหำวิทยำลัยที่ได้รับคัดเลือกโดยมีเป้ำหมำยรุ่นละ 300 คน ผลิตจ ำนวน 5 รุ่น 
ในระยะเวลำ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2563 - 2581) รวมทั้งหมด 1,500 คน นอกจำกนี้ยังมีกำรวำงแผนค้นหำและคัดกรอง
นักเรียนยำกจนด้อยโอกำสในพ้ืนที่ห่ำงไกล จ ำนวน 328 คน ในพ้ืนที่เขตต ำบลที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีอัตรำบรรจุ
ข้ำรำชกำรครูในปี  2567 ครอบคลุม 45 จังหวัด   
 

3.4.2 กำรด ำเนินโครงกำรกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) เป็นกำรให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่
ขำดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรครองชีพ
ระหว่ำงศึกษำ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ยำกจน โดย
ในปีงบประมำณ 2562 ได้จัดสรรเงินให้แก่นักเรียนจ ำนวน 538,398 คน รวมเป็นเงิน 26,397.32 ล้ำนบำท 

 
3.4.3 กำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (Education Sandbox) ตำมกำรประกำศพระรำชบัญญัติพ้ืนที่

นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและให้มี
กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำรูปแบบใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ (1) คิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งขยำยผลสู่ระดับประเทศ (2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ (3) กระจำย
อ ำนำจและให้อิสระแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ให้มีควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (4) สร้ำงและพัฒนำกลไกในกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
ปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำน ำร่อง จ ำนวน 6 พ้ืนที่ ใน 6 ภูมิภำค ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัด 
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สตูล ระยอง เชียงใหม่ กำญจนบุรี สะเกษ และจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยครอบคลุมทั้งหมด 8 จังหวัด มีโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมรวม 266 โรง และมี 20 นวัตกรรมที่ใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  

 
3.4.4 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยเริ่มตั้งแต่

ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้ำงหลักประกันให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลพัฒนำกำรอย่ำงเหมำะสมและมุ่งเน้นให้เกิดควำมเท่ำเทียม
กัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 24 ตุลำคม 2561 เห็นชอบหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยพ.ศ.
2562 และได้ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 โดยมีสำระส ำคัญ คือ กำรก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  โดยมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และจัดตั้ งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย มีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐแต่ไม่เป็นส่ วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจ รวมทั้งก ำหนดให้มีระบบกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น 4 ช่วง ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคลอด แรกเกิด 
ช่วงอำยุ 3-6 ปี และช่วงอำยุ 6-8 ปี หรือวัยรอยต่อกับประถมศึกษำ พร้อมก ำหนดหน้ำที่ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้มีบริกำรและสวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสังคมอย่ำงมีคุณภำพแก่เด็กปฐมวัย สตรีมี
ครรภ์ และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกันโดยไม่เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
 
3.5 กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงท่ัวถึง และมีคุณภำพ 

 
3.5.1 กำรสร้ำงระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เพ่ือกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและระบบคุ้มครอง 

ทำงสังคมให้ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสม รวมถึงยกระดับระบบหลักประกันสุขภำพให้ครอบคลุมทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียมโดยเฉพำะบุคคลด้อยโอกำสกลุ่มต่ำงๆ โดยในปีงบประมำณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
ภำยใต้กำรดูแลส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร  อำทิเช่น กำรเพ่ิม
รำยกำรจ่ำยตำมผลงำนจริงเพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรในหญิงตั้งครรภ์เป็น 8 รำยกำร กำรปรับประสิทธิภำพบริหำร
จัดกำรงบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตำมประกำศฉบับใหม่ นอกจำกนี้มีกำรปรับสิทธิ
ประโยชน์เพ่ือให้เกิดกำรเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพที่มีมำตรฐำนและคุณภำพยิ่งขึ้น อำทิ กำรเพ่ิมสิทธิประโยชน์วัคซีนรวม
ป้องกัน 5 โรค ประกอบด้วย คอตีบ ไอกรน บำดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และไวรัสตับอักเสบบี และกำรเพิ่มรำยกำร
ยำที่มีควำมจ ำเป็นแต่มีรำคำแพง  

 
กำรสร้ำงควำมครอบคลุมผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภำพ (Universal Health Coverage : UHC) 

จ ำนวนผู้กำรลงทะเบียนสิทธิในหลักประกันสุขภำพแห่งชำติจ ำนวน 47.52 ล้ำนคน ครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ (Universal Coverage Scheme: UCS) ร้อยละ 99.88 และมีหน่วยบริกำรที่ขึ้นทะเบียนให้บริกำรในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติจ ำนวน 12 ,234 แห่ง โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 1) บริกำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำยรำยหัว ผู้ป่วยนอก 
จ ำนวน 182,688,049 ครั้ง (ร้อยละ 111.59) ผู้ป่วยใน 6,299,512 ครั้ง (ร้อยละ 100.81) 2) บริกำรผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ได้รับกำรดูแลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 271 ,704 รำย 3) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริกำร
ส่งเสริมและป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี จ ำนวน 59,850 รำย 4) บริกำรผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังเข้ำรับบริกำรบ ำบัดทดแทนไต 
จ ำนวน 60,210 รำย 5) บริกำรตรวจคัดกรองภำวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 
4,137,000 รำย 6) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับบริกำรในชุมชน จ ำนวน 11,380 รำย และ 7) จัดสรรงบประมำณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดหำบริกำรสำธำรณสุขในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงให้สอดคล้องกับแผน  
กำรดูแลรำยบุคคล จ ำนวน 219,518 รำย ( 545.52 ล้ำนบำท)  
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3.5.2 โครงกำรเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) ที่
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสำมำรถพกบัตรประชำชนใบเดียวรักษำได้ทุกโรงพยำบำลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ  (72 ชั่วโมง
แรก) เพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในภำวะวิกฤตฉุกเฉินอย่ำงรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน   

 
3.5.3 กำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) 

เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรปฐมภูมิ หรือบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้ำน ให้ได้รับบริกำร
สะดวกรวดเร็ว ลดควำมแออัดในโรงพยำบำลใหญ่ โดยเฉพำะพ้ืนที่เขตเมืองมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรทั้งสิ้น 110 แห่ง ทั้งนี ้
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกำรเข้ำรับบริกำรที่คลินิกหมอครอบครัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.92 
รวมทั้งได้ให้กำรดูแลผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงที่บ้ำนเพ่ิมขึ้นถึง 2 เท่ำ ในปี 2561 และมีกำรวำงแผนสุขภำพรำยบุคคลท ำให้
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงสำมำรถควบคุมโรคได้ดีขึ้น 

 
3.6 กำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม 

 
3.6.1 โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มุ่งเน้นกำรส่งเสริมสวัสดิกำรพ้ืนฐำนและเป็น

หลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐำนแก่เด็กแรกเกิดให้ได้รับกำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพ ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เด็กใน
ครอบครัวยำกจนหรือเสี่ยงต่อควำมยำกจนเป็นรำยเดือน จ ำนำน 600 บำทต่อเดือน โดยได้มกีำรขยำยควำมครอบคลุม
เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำก 0 – 3 ปี เป็น 0 – 6 ปี และขยำยเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือน
จำกเดิม ที่รำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บำทต่อคนต่อปี เป็น 100,000 บำทต่อคนต่อปี ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
26 มีนำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ในปีงบประมำณ 2562 มีผู้มำลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน 1,081,147 คน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินจ ำนวน 880,8963 คน และมีด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเงิน 4,353,617,200 บำท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภำคม 2563) 

 
3.6.2 กำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ ในปีงบประมำณ 2562 จัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็น

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ 66,644.65 ล้ำนบำท โดยผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป  
ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจะได้รับเงินเป็นประจ ำทุกเดือน คนละ 600 - 1,000 บำทต่อเดือน จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 
8,272,563 คน เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 
3.6.3 กำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ ในปีงบประมำณ 

2562 จัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ โดยผู้พิกำรที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ได้รับเงินเป็นประจ ำทุกเดือนคนละ 800บำทต่อเดือน 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 18,196 ล้ำนบำท ท ำให้ผู้ พิกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และเอ้ือต่อ 
กำรด ำรงชีวิต 

 
3.6.4 โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม เป็นโครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ภำครัฐมีฐำนข้อมูลกลำง

ในกำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรสังคมแก่ประชำชนทุกกลุ่มและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น เพ่ือบูรณำกำรจัดระบบ
กำรแจ้งสิทธิ กำรตรวจสอบสิทธิสวัสดิกำรสังคม กำรประเมินและตรวจสอบกำรใช้สิทธิสวัสดิกำรสังคมให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรสังคมผ่ำนบัตร โดยมีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
กำรเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2560 มีกำรลงทะเบียนจ ำนวน 2 รอบ และมีผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
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แล้วจ ำนวน 14,176,464 รำย แบ่งเป็น ในรอบที่ 1 โครงกำรประชำรัฐสวัสดิกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ มีผู้มีสิทธิรับบัตรแล้ว 11,103,785 ใบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561) และในรอบที่ 2 กำรลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมเติม ภำยใต้โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน มีผู้มีสิทธิรับบัตรแล้ว 3,072,679 ใบ (ข้อมูล ณ วันที่  
30 ก.ย. 2562) นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรสังคมด้วยพร้อมเพย์จ ำนวน 10 สวัสดิกำร ประกอบด้วย 
(1) เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2) เงินช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (3) เบี้ยควำมพิกำร (กรุงเทพมหำนคร) (4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ(กรุงเทพมหำนคร) (5) เบี้ยควำม
พิกำร (เมืองพัทยำ) (6) เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ (เมืองพัทยำ) (7) เบี้ยควำมพิกำร (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) (8) เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุ (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นน ำร่องจังหวัดสิงห์บุรี) (9) เงินเดือนทหำรกองประจ ำกำร และ (10) 
เงินค่ำป่วยกำรอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ซึ่งได้จ่ำยเงินตั้งแต่ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562 รวมทั้งสิ้น 
33,425.62 ล้ำนบำท ซึ่งจะขยำยไปยังสวัสดิกำรอื่น ๆ ต่อไป 
 
 3.6.5 โครงกำร “หนึ่งต ำบล หนึ่งหมู่บ้ำน ประกันสังคมถ้วนหน้ำ” ได้ผลักดันให้แรงงำนอิสระเข้ำถึง
หลักประกันทำงสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมแก่แรงงำนทุกภำคส่วน โดยก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปี (ปี 2561-2565) จะมีผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 5 ล้ำนคน ทั้งนี้ จะด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 
 
 3.6.6 กำรขยำยกำรบูรณำกำรภำคีเครือข่ำยในกำรส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนำแรงงำนนอกระบบ ให้มี
อำชีพ มีรำยได้ มีหลักประกันทำงสังคม และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีเป้ำหมำย 1,066,600 คน ซึ่งกำรด ำเนินงำนในป ี
2562 สำมำรถด ำเนินกำรได้เกินค่ำเป้ำหมำย ที่จ ำนวน 2,205,645 คน โดยมีกิจกรรมและโครงกำรที่เก่ียวข้อง อำท ิ
โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำน นอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่ก ำลังแรงงำน (ส่งเสริมกำรรับ
งำน ไปท ำท่ีบ้ำน และกำรเพ่ิมอำชีพ เพ่ิมรำยได้) โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนนอกระบบให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
กำรตรวจแรงงำนนอกระบบเพ่ือก ำกับดูแลผู้จ้ำงงำน ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน นำยจ้ำง ลูกจ้ำงท ำงำนบ้ำน และลูกจ้ำงงำน
เกษตรกรรมให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน อย่ำงเคร่งครัด เป็นต้น 
 
 3.6.7 กำรคุ้มครองแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือก ำหนดสิทธิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
หลำยประกำร เพ่ือเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรคุ้มครองลูกจ้ำงให้สูงขึ้นและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมของกลุ่ม
บุคคลผู้ใช้แรงงำนและเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกจ้ำง โดยมี 7 สิทธิ ดังนี้  
 

(1) อัตรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำง เพ่ิมอัตรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำงให้กับลูกจ้ำงท่ีท ำงำนครบ 20 ปีขึ้นไป 
เป็น 400 วัน จำกเดิม 300 วัน โดยจะได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ 75% ของค่ำจ้ำงในวันท ำงำน โดยมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำย
ค่ำชดเชยเลิกจ้ำง ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.2 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง (อำยุงำน) อัตรำค่ำชดเชย 

120 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี 30 วัน 
1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 90 วัน 
3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 180 วัน 
6 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 240 วัน 
10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 300 วัน 
ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 400 วัน 

ท่ีมำ: พระรำชบัญญตัิคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

 
(2) กรณีนำยจ้ำงผิดนัดไม่จ่ำยค่ำตอบแทน ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องเสียดอกเบี้ยให้ลูกจ้ำงร้อยละ15 ต่อ

ปีตำมระยะเวลำที่ผิดนัด โดยครอบคลุมทั้งกรณีนำยจ้ำงไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงิน ไมจ่่ำยเงินกรณีเลิกสัญญำจ้ำงโดยไม่
แจ้งล่วงหน้ำ ไม่จ่ำยค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนวันหยุด หรือเงินชดเชยกรณีหยุดกิจกำร 

 
(3) กรณีเปลี่ยนนำยจ้ำง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวนำยจ้ำงหรือเปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับควำม

ยินยอมจำกลูกจ้ำงด้วย และนำยจ้ำงใหม่จะต้องให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมเดิมกับที่ลูกจ้ำงเคยได้รับ 
 
(4) กรณีย้ำยสถำนประกอบกำร นำยจ้ำงต้องติดประกำศให้ลูกจ้ำงทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อน

ย้ำยสถำนประกอบกำร หำกไม่ประกำศ นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชยพิเศษให้ลูกจ้ำงจ ำนวน 30 วัน นอกจำกนี้ หำกลูกจ้ำง
ไม่ต้องกำรย้ำยไปท ำงำนที่ใหม่ สำมำรถแจ้งให้นำยจ้ำงทรำบเป็นหนังสือภำยใน 30 วันที่ประกำศ โดยจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน
ชดเชยพิเศษสูงสุด 400 วัน ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำชดเชยเลิกจ้ำง 

 
(5) กรณีลำกิจ เพ่ิมสิทธิ์ให้ลูกจ้ำงสำมำรถลำกิจธุระอันจ ำเป็น ได้ปีละไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำงำน โดยที่ยงั

ได้รับค่ำจ้ำงตำมปกติ 
 
(6) กรณีลำคลอดบุตร พ่ิมสิทธิ์ให้ลูกจ้ำงหญิงที่ตั้งครรภ์ สำมำรถลำเพ่ือคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน (จำก

เดิมลำได้ 90 วัน) ซึ่งรวมถึงวันลำเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรและให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่ำงวันลำด้วย โดยลูกจ้ำง
จะได้รับค่ำจ้ำงระหว่ำงลำคลอดบุตรจำกประกันสังคม 45 วัน และจำกนำยจ้ำงอีกไม่เกิน 45 วัน 

 
(7) ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศของแรงงำน นำยจ้ำงต้องก ำหนดค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนใน

วันหยุดให้กับลูกจ้ำงชำยหรือหญิงในอัตรำที่เท่ำเทียมกัน หำกมีคุณภำพและปริมำณงำนที่เท่ำกัน 
 
3.6.8 กำรคืนสิทธิผู้ประกันตนมำตรำ 39 โดยส ำนักงำนประกันสังคม (สปส.) ด ำเนินกำรให้ควำมคุ้มครอง

ประกันสังคม เพ่ือให้ประชำชนมีหลักประกันที่ม่ันคง จำกปัญหำผู้ประกันตนมำตรำ 39 สิ้นสภำพกำรได้รับกำรคุ้มครอง
ประกันสังคม เนื่องจำกขำดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภำยในระยะเวลำ 12 เดือน ส่งเงินสมทบมำแล้วไม่ครบ 
9 เดือน โดย สปส. จึงจัดให้มีพระรำชบัญญัติกำรกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 เพ่ือคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมำตรำ 
39 ที่สิ้นสภำพจ ำนวน 777,228 คน จำกกำรขำดส่งเงินสมทบ และเป็นกำรเปิดโอกำสให้ได้รับควำมคุ้มครองจำกระบบ
ประกันสังคมอีกครั้งภำยใต้สิทธิประโยชน์ 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ ตำย สงเครำะห์บุตร และชรำ
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ภำพ ตำมกฎหมำยประกันสังคม โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอกลับเป็นผู้ประกันตน ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ 20 เมษำยน 2561 
ถึง 19 เมษำยน 2562 ทั้งนี้ มีผู้ประกันตนมำตรำ 39 ที่ได้รับกำรคืนสิทธิกลับเข้ำสู่ระบบประกันสังคมแล้ว จ ำนวน 
385,232 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.56 

 
3.6.9 กำรพัฒนำและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงำนได้ปรับปรุงกำรสร้ำง

หลักกำรประกันควำมมั่นคงและคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนให้แก่แรงงำน ดังนี้ 
 
(1) กำรปรับปรุงสิทธิบริกำรทำงกำรแพทย์ มี 6 เรื่อง ได้แก่ (1) เพ่ิมค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้

ทุพพลภำพกรณีบ ำบัดทดแทนไต (2) เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนจ ำเป็นต้องนอนรักษำตัวในสถำนพยำบำลเกิน 
180 วัน (3) เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีรักษำโรคมะเร็ง (4) เพ่ิมสิทธิประโยชน์โดยจ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ กรณีเข้ำรับ
กำรผ่ำตัดวันเดียวกลับ และ (6) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เป้ำหมำย 
5,000,000 คน ปีงบประมำณ 2562 มีผลกำรด ำเนินกำร 1,017,110 คน 

 
(2) พัฒนำและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ มี 2 เรื่อง ได้แก่ (1) ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีสงเครำะห์บุตร

ให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภำพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไปอีก 6 เดือน (2) ปรับปรุงมำตรฐำนระบบประกันสังคมให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำนตำมอนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 ว่ำด้วยกำรประกันสังคม (มำตรฐำนขั้นต่ ำ) 
โดยอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรยกร่ำงกฎหมำยเสนอคณะท ำงำน รัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
กฎหมำยและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง 

 
3.7 กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
3.7.1 โครงกำรเครือข่ำยเน็ตอำสำประชำรัฐ  มีวัตถุประสงค์ส ำคัญในกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

โทรคมนำคมให้กับประชำชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยโครงกำรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงกำรเน็ต
ประชำรัฐ รับผิดชอบโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ส่วนที่ 2 โครงกำรเน็ตชำยขอบ (ทุรกันดำร) และ
ส่วนที่ 3 โครงกำรเน็ตห่ำงไกล (ชนบท) ซึ่งส่วนที่ 2 และ 3 รับผิดชอบโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) และปัจจุบันมีภำพรวมกำรด ำเนินงำนติดตั้งอินเตอร์เน็ตรวม
ทั้งสิ้น 44,352 หมู่บ้ำน แบ่งเป็น  

 
(1) โครงกำรเน็ตประชำรัฐ จ ำนวน 24,700 หมู่บ้ำน (ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ 19 ธันวำคม 2560)  
(2) โครงกำรเน็ตชำยขอบ จ ำนวน 3,920 หมู่บ้ำน และ  
(3) โครงกำรเน็ตห่ำงไกล จ ำนวน 15,732 หมู่บ้ำน  

 
นอกจำกนี้ ในปี 2562 ได้มีกำรผลักดันโครงกำรโดยกำรสร้ำงบุคลำกรในพ้ืนที่เพ่ือเป็นตัวแทน

อำสำสมัครจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่เน็ตประชำรัฐในกำรท ำหน้ำที่วิทยำกรแกนน ำ เพ่ือเป็นกลไกพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลในหมู่บ้ำนเน็ตประชำรัฐ ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2561 เป็นต้นมำ 
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3.7.2 กำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำและประปำให้ทั่วถึง 
 
(1) กำรขยำยระบบไฟฟ้ำให้บ้ำนเรือนประชำชนรำยใหม่และครัวเรือนห่ำงไกล  ขยำยเขตไฟฟ้ำให้

บ้ำนเรือนประชำชนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้และบ้ำนเรือนประชำชนรำยใหม่ ในพ้ืนที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศจ ำนวน 1,987 
ครัวเรือน รวมถึงกำรก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับครัวเรือนห่ำงไกล จ ำนวน  1,489 ครัวเรือน เพ่ือให้
ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง ลดกำรโยกย้ำยเข้ำสู่ตัวเมือง กระจำยควำมเจริญไปสู่ส่วนภูมิภำคและชนบท และลดกำร
เหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำร 

 
(2) กำรขยำยกำรให้บริกำรน้ ำประปำ ด ำเนินโครงกำรวำงท่อจ่ำยน้ ำ โดยกำรก่อสร้ำงในส่วนที่เป็น

ควำมร่วมมือระหว่ำงกำรประปำนครหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จระยะทำงรวม  116.93 กิโลเมตร 
และในส่วนที่กำรประปำนครหลวงด ำเนินกำรเองแล้วเสร็จ ระยะทำงรวม  6.941 กิโลเมตร และมีกำรพัฒนำระบบ
ประปำในส่วนภูมิภำควำงท่อขยำยเขตจ ำหน่ำยน้ ำ จ ำนวน 262 โครงกำรและปรับปรุงเส้นท่อ จ ำนวน 14 โครงกำร 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรน้ ำประปำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนและสำมำรถใช้ในกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงทั่งถึง 

 
3.7.3 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ  

(National e-Payment Master Plan) 
 
โครงกำรที่ 1 ระบบกำรช ำระเงินแบบ Any ID และโครงกำรที่ 2 กำรขยำยกำรใช้บัตร มีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรช ำระเงินของประเทศไทยให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และเป็นช่องทำงใน
กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรจำกภำครัฐสู่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเท่ำเทียมกันทุกกลุ่ม รวมถึงกำรส่งเสริมกำรใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่ำธรรมเนียมต่ ำแทนกำรใช้เงินสด โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกประเภทแล้วจ ำนวน 
46.5 ล้ำนรำยและมีปริมำณธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันล้ำนรำยกำร คิดเป็นมูลค่ำธุรกรรมทั้งสิ้น 5.8 ล้ำนล้ำนบำท (ข้อมูล 
ณ เดือนธันวำคม 2561) และได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์รับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture 
: EDC) แล้วทั้งสิ้นจ ำนวน 768,103 เครื่อง 
 

 
โครงกำรกองทุนยุติธรรม ที่ช่วยเหลือให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำคและมี

ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ และผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
ในกำรด ำเนินคดี ในกรณีต่ำงๆ ได้แก่ กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย กำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยผล  
กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 256220 พบว่ำ มีผู้ยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือจ ำนวน 6,106 รำย ลดลง 37.21% เมื่อ
เทียบกับปีงบประมำณ 2561 และในปี 2563 มีผู้ยื่นค ำขอรับควำมช่วยเหลือแล้วจ ำนวน 4,470 รำย  โดยเมื่อพิจำรณำ
ค ำขอควำมช่วยเหลือแยกตำมภำรกิจ ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลำคม ถึง 18 มิถุนำยน 2563 เป็นกำรช่วยเหลือประชำชนใน 
กำรด ำเนินคดีมำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลยกำรสนับสนุนในกำรให้ควำมรู้  
ทำงกฎหมำยและกำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด  

                                                           
20 ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม 

3.8 กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

https://jfreport.moj.go.th/
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จะเห็นได้ว่ำ รัฐบำลได้ด ำเนินนโยบำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม พร้อมทั้งมี
กำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ทั้งกำรขยำยควำมครอบคลุมของบริกำรพื้นฐำน และสวัสดิกำรของรัฐ กำรออกมำตรกำรใหม่ ๆ 
เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำได้จำกหลำยมิติ และหลำกหลำยแนวทำง  น ำไปสู่
เป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 นโยบำยที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 
โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรฯ กำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ำอิเล็กทรอนิกส์และกำร
บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย มำตรกำรบรรเทำค่ำครองชีพส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยและเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง กำร
จัดสรรที่ดินท ำกินและที่อยู่อำศัยเพ่ือผู้มีรำยได้น้อย กำรด ำเนินงำนภำยใต้กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
(กสศ.) กำรขยำยควำมครอบคลุมเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำก 0 – 3 ปี เป็น 0 – 6 ปี และขยำยเกณฑ์
รำยได้เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนจำกเดิม ที่รำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บำทต่อคนต่อปี เป็น 100,000 บำทต่อคนต่อปี 
อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีช่องว่ำงทำงนโยบำย (Policy gaps) ซึ่งจะน ำเสนอในบทต่อไป 
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บทที่ 4 บทสรปุและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 

 
ปี 2562 สถำนกำรณ์ควำมยำกจนในประเทศไทยโดยรวมดีขึ้น โดยมีคนจนจ ำนวน 4.3 ล้ำนคน คิดเป็นสัดส่วน

คนจนร้อยละ 6.24 ของประชำกรทั้งประเทศ ลดลงจำก 6.7 ล้ำนคน (สัดส่วนคนจนร้อยละ 9.85) ในปี 2561  
นอกจำกนี้ ครัวเรือนยำกจนมีรำยได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 3,016 บำทต่อคนต่อเดือน จำก 2,823 บำทต่อคนต่อเดือนในปี 
2560 คิดเป็นอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 6.81 สูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้เฉลี่ยทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ำ
ผลประโยชน์ตกกับคนยำกจนมำกขึ้น ทั้งนี้ มีประเด็นควำมยำกจนที่น่ำสนใจดังนี้ 

 
ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีเป้ำหมำย

ให้สัดส่วนประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 โดยสัดส่วนคนจนปี 2562 เท่ำกับร้อยละ 6.2 
ชี้ให้เห็นถึงกำรประสบผลส ำเร็จในกำรลดควำมยำกจน และกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ไขควำมยำกจนของภำครัฐ 

 
แม้ว่ำคนยำกจนจะลดลง แต่ยังมีคนเกือบจนอยู่มำก โดยในปี 2562 มีคนเกือบจนทั้งสิ้น 5.4 ล้ำนคน หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.79 ของประชำกรทั้งหมด ถึงแม้ว่ำจะลดลงจำกปีก่อน แต่ยังต้องเฝ้ำระวังและมีมำตรกำร
ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกคนเกือบจนมีโอกำสเสี่ยงที่จะเป็นคนจนได้ง่ำย 

 

ภูมิภำคที่มีสัดส่วนคนจนมำกที่สุด 3 อันดับคือ ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ ตำมล ำดับ 
โดยเมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำก ปัตตำนี นรำธิวำส เป็นจังหวัดที่มีควำมยำกจนสูงที่สุด 

 
อัตรำกำรพ่ึงพิงของคนจนสูงถึงร้อยละ 98.6 หรือวัยแรงงำนในครัวเรือนยำกจน 1 คน ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู

เด็กและผู้สูงอำยุ 1 คนเท่ำกัน สูงกว่ำอัตรำกำรพ่ึงพิงของคนไม่จน (ร้อยละ 60.2) เกือบเท่ำตัว และเม่ือพิจำรณำสัดส่วน
คนจนแยกตำมช่วงวัย พบว่ำเด็กและเยำวชนมีปัญหำควำมยำกจนมำกกว่ำกลุ่มผู้สูงอำยุและวัยแรงงำน 

 
คนจนส่วนใหญ่มีกำรศึกษำต่ ำ ท ำงำนในภำคเกษตรกรรม อำศัยอยู่ในครัวเรือนใหญ่ ท ำให้มีรำยได้น้อย และ

ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนนอกระบบ ซึ่งไม่ได้รับกำรดูแลภำยใต้กฎหมำยกำรคุ้มครองแรงงำน ท ำให้โอกำสกำรเข้ำถึง
สวัสดิกำรจ ำกัด โดยมำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของรัฐ เช่น บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ มีส่วนช่วยให้คนยำกจนมี
รำยได้ที่สูงข้ึน แต่คนจนยังคงเข้ำถึงควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ของรัฐได้น้อย เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้คนจนไม่สำมำรถยกระดับ
สถำนะทำงเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 

 
ควำมยำกจนหลำยมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: MPI) ในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง โดยมิติด้ำน

ควำมเป็นอยู่เป็นปัญหำมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน กำรใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภำพ  และ
กำรศึกษำ ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำตำมภูมิภำค พบว่ำ ภำคใต้มีค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติสูงที่สุด รองลงมำ ได้แก่  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเม่ือพิจำรณำตำมเขตกำรปกครอง พบว่ำ ค่ำควำมยำกจนหลำยมิติในเขตเทศบำลต่ ำกว่ำ
นอกเขตเทศบำล สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมยำกจนที่เป็นตัวเงิน 

4.1 บทสรุป 
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ปี 2562 ภำพรวมสถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้วัดโดยค่ำสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) มี
แนวโน้มลดลง โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์จีนีเท่ำกับ 0.430 ในปี 2562 ลดลงจำกปี 2560 ที่เท่ำกับ 0.452 แต่เมื่อน ำข้อมูล
ภำษีมำประกอบกำรประเมินส่วนแบ่งรำยได้ของกลุ่มผู้มีรำยได้สูง ค่ำสัมประสิทธิ์จีนีในปี 2560 เท่ำกับ 0.522 สูงกว่ำ
ค่ำเดิมที่ได้จำกข้อมูลส ำรวจที่ 0.452 ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยจ่ำยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกับควำม
เหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์จีนีเท่ำกับ 0.348 ในปี 2562 ลดลงจำก 0.362 ในปี 2561 ทั้งนี้มีประเด็น
ควำมเหลื่อมล้ ำที่น่ำสนใจ ได้แก่ 

 
ควำมแตกต่ำงของรำยได้เฉลี่ยของประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำสุด (decile 1) และสูงสุด (decile 10) 

ลดลงจำก 34.8 เท่ำในปี 2556 เหลือ 15.9 เท่ำในปี 2562 และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรำยได้แต่ละประเภทของ
ประชำกรแต่ ละกลุ่ ม  พบว่ ำ  ค่ ำจ้ ำ งและก ำ ไ รจำกธุ รกิ จมี สั ดส่ วนที่ สู ง ในกลุ่ มประชำกร ที่ มี ร ำยได้สู ง  
(decile 6 – 10) ในทำงกลับกัน สัดส่วนรำยได้ที่มำจำกกำรช่วยเหลือ ทั้งเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐและเงินช่วยเหลือ
จำกบุคคลอื่นมีสัดส่วนที่สูงในกลุ่มประชำกร decile 1 ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 44.3 ของรำยได้ท้ังหมด 

 
โครงสร้ำงกำรจัดภำษีของไทยยังคงไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรลดระดับควำมเหลื่อมล้ ำและกระจำยรำยได้ได้ดี

นัก เนื่องจำกกำรจัดเก็บภำษีทำงอ้อมยังสูงกว่ำกำรเก็บภำษีทำงตรง แนวโน้มกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรหักค่ำ
ลดหย่อน/บริจำคเพ่ิมขึ้นส่งผลให้สูญเสียรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีจำกกลุ่มที่มีรำยได้สูง สะท้อนว่ำเครื่องมือทำงด้ำน
ภำษียังไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรกระจำยรำยได้ไปยังกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยได้มีประสิทธิภำพมำกนัก 

 
รำยจ่ำยเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีรำยจ่ำยสูงสุด (decile 10) และกลุ่มประชำกรที่มีรำยจ่ำยต่ ำสุด 

(decile 1) แตกต่ำงกันถึง 8.4 เท่ำ โดยกลุ่มที่มีรำยจ่ำยน้อย (decile 1 – 3) มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มใน
สัดส่วนสูงที่สุด (มำกกว่ำร้อยละ 50 ของรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคทั้งหมด)  ในขณะที่กลุ่มที่มีรำยจ่ำยสูงขึ้น 
(decile 4 – 10) มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสินค้ำอุปโภคสูงที่สุด ขณะที่สัดส่วนกำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มลดลงตำม
กลุ่มรำยจ่ำยที่สูงขึ้น 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองทรัพย์สินยังอยู่ในระดับสูง ค่ำสัมประสิทธิ์จีนีของกำรถือครองทรัพย์สินอยู่ที่ 

0.621 ในปี 2562 เป็นค่ำคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยกลุ่มที่มีรำยได้สูงสุด (decile 10) ถือครองทรัพย์สินคิด
เป็นร้อยละ 31.30 ของทรัพย์สินรวมทั้ งประเทศในปี  2562 ในขณะที่กลุ่ มที่ มี ร ำยได้น้ อยสุด  (decile 1)  
ถือครองทรัพย์สินเพียงร้อยละ 4.60 ในด้ำนภำระหนี้สิน ถึงแม้กลุ่มรำยได้น้อยจะมีสัดส่วนกำรเป็นหนี้น้อยกว่ำ แตก่ลับ
มีสัดส่วนหนี้สินนอกระบบมำกกว่ำกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้สูง สะท้อนให้เห็นควำมแตกต่ำงของกำรเข้ำถึงแหล่งเงินกู้
และภำระดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่ำงกลุ่มประชำกรทีร่ำยได้สูงและกลุ่มรำยได้น้อยอย่ำงชัดเจน 

 
อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิในระดับอนุบำลและมัธยมปลำย (รวม ปวช.) มีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 78.1 และ

ร้อยละ 60 ตำมล ำดับในปี 2562 อย่ำงไรก็ดี กลุ่มครัวเรือนยำกจนยังมีอัตรำกำรเรียนต่อในระดับมัธยมปลำยและ
ปริญญำตรีต่ ำกว่ำนักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ยำกจนเป็นจ ำนวนมำกในทุกภูมิภำค และยังเข้ำถึงโครงกำรกู้เงินเพ่ื อ
กำรศึกษำน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนในครัวเรือนที่ฐำนะดีกว่ำ นอกจำกนี้ เรื่องควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพและกำร
จัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำยังคงเป็นปัญหำ 
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ถึงแม้ประชำกรไทยร้อยละ 99.92 สำมำรถเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ แต่ยังคงมีควำมแตกต่ำงด้ำนคุณภำพกำร
บริกำรที่ได้รับระหว่ำงหลักประกันสุขภำพ 3 กองทุน นอกจำกนี้ ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจัดสรรทรัพยำกรมีผลต่อควำม
พร้อมด้ำนบริกำรในแต่ละพ้ืนที่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรแย่ที่สุด โดยแพทย์ 1 คนต้อง
ดูแลคนไข้มำกกว่ำแพทย์ในกรุงเทพมหำนคร 6-8 เท่ำ 

 
ผู้มีรำยได้น้อยสำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรได้มำกขึ้น โดยกลุ่ม decile 1 ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมขึ้น จำก

ร้อยละ 25.4 ของประชำกรในกลุ่ม decile 1 ทั้งหมดในปี 2561 เป็นร้อยละ 49.15 ในปี 2562 เด็กแรกเกิดในครัวเรือน
ยำกจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อควำมยำกจนได้รับกำรดูแลมำกขึ้น โดยผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพ่ิม
จำกจ ำนวน 90,216 คน ในปี 2559 เป็นจ ำนวน 513,702 คน ในปี 2562 นอกจำกนี้ ผู้สูงอำยุในกลุ่ม decile 1 เข้ำถึง
สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุถึงร้อยละ 89.76 ผู้พิกำรในกลุ่ม decile 1 เข้ำถึงเบี้ยยังชีพผู้พิกำรถึงร้อยละ 69.93 ของ 
ผู้พิกำรในกลุ่ม decile 1 ทั้งหมด 

 
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองที่ดินอยู่ในระดับสูง กลุ่มที่รวยที่สุดถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมำกกว่ำกลุ่มที่จน

ที่สุดถึง 853.64 เท่ำ ส ำหรับในภำคเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 10 ที่มีกำรถือครองที่ดินเพ่ือกำรเกษตรมำกที่สุด  
(decile 10) มีกำรถือครองที่ดินมำกกว่ำเกษตรกรยำกจน (decile 1) ถึง 2.4 เท่ำ นอกจำกนี้ ร้อยละ 0.85 ของผู้ที่
ท ำงำนในภำคเกษตรทั้งหมดเป็นลูกจ้ำงภำคเกษตรที่ไม่เป็นเจ้ำของที่ดินและไม่ได้เช่ำที่ดิน 

 
กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ไฟฟ้ำ น้ ำประปำเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สัดส่วนกำรเข้ำถึงโทรศัพท์

พ้ืนฐำนและคอมพิวเตอร์ลดลง เนื่องจำกคนนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำกขึ้น ทั้งนี้  ยังมี 
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต โดยครัวเรือนยำกจนที่สุด (decile 1) สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 
41.39 เทยีบกับสัดส่วนกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนร่ ำรวยที่สุด (decile 10) ที่ร้อยละ 83.6 ในปี 2562 

 
แม้ว่ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกส ำคัญในกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม แตด่้ำนคดีอำญำ

พบควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในขณะที่คดีแพ่งมีปัญหำในด้ำนระยะเวลำในกำรพิจำรณำคดี 
กระบวนกำรด ำเนินคดี ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ท ำให้ผู้มีรำยได้น้อยไม่สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม ได้
อย่ำงเท่ำเทียมกับผู้มีรำยได้สูง 

 
รัฐบำลได้ด ำเนินนโยบำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ ในสังคม เพ่ือยกระดับคุณภำพ

ชีวิตของประชำชนให้พ่ึงพำตนเองได้ ผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยด้ำนกำรเศรษฐกิจและสังคมเป็นจ ำนวนมำก 
ในปี 2562 กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และกำรบริกำรชุมชนและสังคม  คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 
ร้อยละ 39.7 ของงบประมำณทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีช่องว่ำงทำงนโยบำย 
(Policy gaps) ที่หำกมีกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ิมเติมก็อำจน ำไปสู่กำรลดควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
(1) กำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของภำครัฐยังไม่สำมำรถจัดสรรไปยังคนจนได้อย่ำงครอบคลุม ปัจจุบัน 

แม้ว่ำโครงกำรของรัฐในระยะหลังจะมุ่งเน้นกำรเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย แต่ยังคงไม่ สำมำรถระบุตัวคนจนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด ส่งผลให้งบประมำณถูกจัดสรรไปยังคนที่ไม่ยำกจน ( inclusion error) ในขณะที่ยังคงมีคนจนซึ่ งเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ (exclusive error) ยกตัวอย่ำง กรณีโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ถึงแม้คนจน
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จะได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเพ่ิมขึ้น แต่ยังพบว่ำคนที่มีฐำนะเศรษฐกิจปำนกลำงจนถึงสูงที่สุด (กลุ่ม Top 60) ก็ได้รับ
บัตรสวัสดิกำรฯ ด้วย ซึ่งคนไม่จนที่ได้รับบัตรสวัสดิกำรมีจ ำนวนถึงร้อยละ 21.91 ของผู้ได้รับบัตรสวัสดิกำรฯ ทั้งหมด 
ในขณะที่ยังมีคนจนกว่ำร้อยละ 53.95 ของคนจนทั้งประเทศที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิกำรฯ สะท้อนถึงช่องว่ำงในกำรคัด
กรอง กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิกำรของรัฐ ขณะเดียวกัน ก็ยังมี
โครงกำรอ่ืน ๆ ที่ภำครัฐต้องกำรช่วยเหลือคนจนแต่มีข้อจ ำกัดในกำรระบุกลุ่มเป้ำหมำย เช่น นักเรียนจำกครัวเรือนที่
ยำกจนที่สุด มีอัตรำกำรกำรเข้ำถึงกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) เพียงร้อยละ 0.82 ขณะที่กลุ่มเด็กที่มีฐำนะดีเกือบ
ที่สุด (decile 9) กลับมีอัตรำกำรเข้ำถึงกองทุน กยศ. ที่สูงที่สุดคือร้อยละ 4.21 ทั้งนี้ สำเหตุหนึ่งมำจำกโครงกำร กยศ. 
ให้กู้ตั้งแต่มัธยมปลำย/ปวช. ขึ้นไป แต่อัตรำกำรเรียนต่อในระดับมัธยมปลำยและปริญญำตรีของเด็กในครัวเรือนยำกจน
อยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำนักเรียนในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ยำกจน ซึ่งปัญหำกำรหลุดออกนอกระบบกำรศึกษำ จะส่งผลให้เด็ก
เหล่ำนี้ถูกจ ำกัดโอกำสในกำรมีอำชีพและอนำคตที่ดี นับเป็นกำรสูญเสียโอกำสของประเทศไทยในกำรใช้ทรัพยำกร
มนุษย์เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพในกำรพัฒนำประเทศต่อไป ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบเพ่ือติดตำมเด็กที่หลุดออกจำก
ระบบกำรศึกษำเพ่ือดึงเด็กกลุ่มนี้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำอีกครั้ง นอกจำกนี้ ในภำพรวม ภำครัฐยังมีข้อจ ำกัดด้ำน
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินนโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงตรงกลุ่มเป้ำหมำย ท ำให้งบประมำณถูกจัดสรรไปยังผู้ที่ไม่
ต้องกำรควำมเหลือ ก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยสูงเกินควำมจ ำเป็น 

 
(2) เงินโอนช่วยเหลือจำกภำครัฐไม่สำมำรถช่วยเหลือครัวเรือนยำกจนให้พึ่งพำตนเองได้  ในปี 2562 โดย

เฉลี่ยครัวเรือนยำกจนจะได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 1 ,079 บำทต่อเดือน ซึ่งหำกตัดเงิน
ช่วยเหลือดังกล่ำวออกไปจะท ำให้มีคนจนเพ่ิมสูงขึ้น 2.9 ล้ำนคน ดังนั้น สวัสดิกำรที่รัฐจัดหำให้กับคนในประเทศมีส่วน
ช่วยลดปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้จะมีกำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ อำทิ บัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยคนพิกำร เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ แต่ยังมีสัดส่วนคนยำกจนและคนเกือบ
จนจ ำนวนมำก ที่มีรำยได้ไม่เพียงพอและยังขัดสนในมิติต่ำง ๆ อำจกล่ำวได้ว่ำ สวัสดิกำรที่รัฐจัดหำให้กับประชำชน
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนจนหลุดพ้นจำกวงจรควำมยำกจนได้ หำก
พิจำรณำองค์ประกอบที่มำของรำยได้ของประชำชนแต่ละกลุ่มรำยได้ พบว่ำ ครัวเรือนยำกจนยังจ ำเป็นต้องพ่ึงพำเงิน
ช่วยเหลือจำกภำครัฐในสัดส่วนที่สูง หำกต้องกำรจะช่วยให้คนจนหลุดพ้นจำกวงจรควำมยำกจน ภำครัฐจ ำเป็นต้อง
ส่งเสริมกลไกในกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้แก่ประชำกรกลุ่มนี้อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึงควำมเป็น
พลวัตของควำมยำกจน กล่ำวคือ มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะได้ตลอดเวลำ ท ำให้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจหรือปัจจัย
ภำยนอก อำท ิภัยพิบัติ โรคระบำด กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สำมำรถส่งผลกระทบต่อรำยได้ ท ำให้คนไม่จนตก
เป็นคนจนได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มแรงงำนนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันควำมเสี่ยง  

 
(3) ควำมเหลื่อมล้ ำเชิงพื้นที่ส่งผลให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมในด้ำนของโอกำส และกำรเข้ำถึงบริกำร

สำธำรณะต่ำง ๆ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจระหว่ำงภูมิภำคเป็นปัจจัยส ำคัญของควำมเหลื่อมล้ ำในประเทศไทย ซึ่ง
กำรอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่ำงกันส่งผลให้คนได้รับโอกำสกำรสร้ำงรำยได้ และกำรบริกำรสำธำรณะที่ไม่เท่ำเทียมกัน 
กำรกระจุกตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอยู่เพียงบำงพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงครอบครัวจำก
กำรที่แรงงำนในครัวเรือนภำคเกษตรในชนบทย้ำยถิ่นฐำนไปสู่ภำคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในเขตเมืองที่ได้ค่ำตอบแทนสูงกว่ำ 
เกิดครอบครัวแหว่งกลำง (skip generation family) จ ำนวนมำกในสังคมไทย ท ำให้เด็กไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่ ส่งผล
ต่อพัฒนำกำรของเด็ก ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตของเด็กที่จะเติบโตเป็นก ำลังแรงงำนต่อไป 
นอกจำกนี้ จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงมักเป็นเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่ำงไกลศูนย์กลำงควำมเจริญ รำยได้ต่อหัวต่ ำ เข้ำถึง
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กำรศึกษำ สำธำรณสุข โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพน้อยกว่ำประชำกรที่อำศัยอยู่ใน พ้ืนที่ที่มีควำมเจริญ สะท้อนจำก
คะแนนเฉลี่ยจำกกำรสอบ O-NET และ PISA กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรด้ำนสำธำรณำสุข 
(รวมถึงครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์) ที่ยังคงแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดระหว่ำงพ้ืนที่ เป็นต้น  ดังนั้น กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญกับพ้ืนที่ชนบทโดยรอบ จะเป็นกลไกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และยกระดับรำยได้ของ
ประชำกรในพ้ืนที่ยำกจนให้มีควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ สังคม และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนได้ ซ่ึงนโยบำยที่ผ่ำนมำยังไม่เห็น
ผลเป็นรูปธรรมมำกนัก  

 
(4) กำรขำดกำรวิเครำะห์เชิงลึก ติดตำมและประเมินผลของนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ

ควำมเหลื่อมล้ ำ แม้ว่ำภำครัฐจะมีมำตรกำรช่วยเหลือคนจนหลำยประกำร แต่ในบำงนโยบำย ยังสะท้อนว่ำเป็นนโยบำย
ที่ได้รับกำรออกแบบโดยไม่ได้ผ่ำนกำรวิเครำะห์ถึงพฤติกรรมและทัศนคติของครัวเรือนยำกจน เช่น นโยบำยกำรออม ที่
อำจมีค ำถำมว่ำ ท ำไมคนจนไม่ออมเงินหรือน ำเงินไปลงทุนให้ลูกได้รับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยอำจไม่ได้ค ำนึงว่ำ
คนจนมีทำงเลือกในชีวิตจ ำกัด อำจไม่สำมำรถเลือกระหว่ำงออมเงินเพ่ืออนำคตกับกำรน ำมำใช้จ่ำยในวันนี้ได้ นอกจำกนี้ 
แม้ว่ำจะมีกำรประเมินผลแบบเต็มรูปแบบในโครงกำรส ำคัญของรัฐ อำทิ เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิด และ
โครงกำรภำยใต้กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) แต่มำตรกำรส ำคัญส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงเป็นเพียง
กำรประเมินผลจำกปัจจัยน ำเข้ำ เช่น จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่สำมำรถสะท้อนไปถึงกำรประเมินผลลัพธ์  และ
ผลกระทบของนโยบำยได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถน ำมำปรับปรุงเพ่ือน ำไปสู่กำรออกแบบนโยบำยที่เหมำะสมกับ
บริบทของประเทศและมีประสิทธิภำพสูงสุดได้ 

 

 
จะเห็นได้ว่ำปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำเป็นปัญหำในเชิงโครงสร้ำงและเชื่อมโยงหลำยมิติ 

นอกจำกนี้ กำรเข้ำไม่ถึงมำตรกำรของรัฐ หรือกำรออกแบบนโยบำยที่ไม่ได้ค ำนึงถึงพฤติกรรมของคนจนหรือ
กลุ่มเป้ำหมำย ก็ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนไม่สำมำรถบรรลุผลได้เต็มที่ ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล้ ำ จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยต่ำง ๆ ดังนี้  
  

(1) กำรมีระบบข้อมูลเพื่อค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยที่ยำกจน โดยต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำข้อมูลที่ครอบคลุม
ประชำกรทั้งประเทศ โดยเฉพำะประชำกรที่ยำกจน กลุ่มเปรำะบำงต่ำง ๆ และต้องมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ และทันต่อ
สถำนกำรณ์เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงตรงจุด นอกจำกนี้ ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรเพ่ิมบทบำทของท้องถิ่นในกำรช่วยระบุคนจน 
รวมถึงกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของภำครัฐที่ส ำคัญต่อกำรช่วยเหลือคนจนให้สมบูรณ์ เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังควรมีกำรทบทวนเงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรของรัฐให้
ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยมำกข้ึน เพ่ือลดปัญหำกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่กลุ่มที่ไม่ใช่เป้ำหมำยที่แท้จริง (inclusion errors) 
  

(2) กำรจัดสวัสดิกำรและมำตรกำรช่วยเหลือให้กับคนจนอย่ำงเหมำะสมและแตกต่ำงตำมลักษณะของ 
คนจน โดยเฉพำะมำตรกำรที่ช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับคนจนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจ ำเป็นต้องสนับสนุนบทบำทภำคประชำสังคม
และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่และในภูมิภำค เนื่องจำกกำรแก้ปัญหำจำกส่วนกลำงเพียง
อย่ำงเดียวอำจไม่สำมำรถสะท้อนปัญหำ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรม วัฒนธรรม หรือควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่ได้
อย่ำงแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ สำมำรถดึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพำะพ้ืนที่มำเป็น

4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
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หัวใจในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้ในพ้ืนที่ได้อย่ำงมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ ภำครัฐอำจน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลคนจน
มำประกอบกำรวิเครำะห์เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจน รวมถึงทัศนคติในกำรใช้จ่ำย 
กำรวำงแผนกำรออม/กำรใช้จ่ำย กำรลดภำระหนี้สิน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ พัฒนำทักษะอำชีพและรำยได้  อย่ำง
เหมำะสมต่อไป 
 

(3) กำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น โดยยกระดับเศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ 
ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจระหว่ำงพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญกับพ้ืนที่ชนบทโดยรอบ กระตุ้นกำรลงทุน
และกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรหำรำยได้นอกเหนือจำกภำคเกษตร ทั้งนี้ กำรจัดสรรงบประมำณระหว่ำง
จังหวัดก็ควรมีควำมสมดุลกันมำกขึ้น เพ่ิมบทบำท อ ำนำจกำรบริหำรและอ ำนำจทำงกำรคลังแก่ท้องถิ่นในกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ เปิดโอกำสให้ประชำชนในแต่ละพ้ืนทีต่ัดสินใจเลือกกำรพัฒนำด้วยตนเอง กำรเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรของสมำชิก
ในชุมชนในกำรพูดคุยถึงปัญหำประเด็นสังคมที่ส่งผลต่อชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ประชำชนติดตำม
ตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ 
 

(4) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำธำรณสุขให้มีควำมเท่ำเทียมมำกขึ้น โดย
กำรวำงแผนและบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เช่น วัสดุอุปกรณ์กำรเรียน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน กำรจัดหำครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงกับวิชำที่สอนไปยังโรงเรียนที่ขำดแคลนเป็นพิเศษ รวมทั้งส่งเสริม
ระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นกำรจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ในด้ำนสุขภำพ ภำครัฐควรลงทุนเพ่ิมศักยภำพของระบบ
บริกำรสุขภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนภูมิภำค ที่ยังมีกำรขำดแคลนบุคลำกรและครุภัณฑ์กำรแพทย์อีกจ ำนวนมำก 
รวมถึงกำรผลักดันด ำเนินกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้สมบูรณ์ น ำไปสู่ระบบ
บริกำรสุขภำพท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงต่อไป 
 

(5) ขยำยฐำนภำษีและปรับโครงสร้ำงภำษีให้เป็นกลไกในกำรกระจำยรำยได้และลดควำมเหลื่อมล้ ำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เครื่องมือทำงด้ำนภำษี ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่มีบทบำทโดยตรงในกำรช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงรำยได้ ดังนั้น จึงควรมีกำรปรับปรุงให้เครื่องมือทำงภำษีสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยกำรขยำยฐำนภำษีให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรเสียภำษีเท่ำกับผู้ที่เสียภำษี
ในปัจจุบัน กำรปรับโครงสร้ำงภำษีให้มีกำรพ่ึงพิงภำษีทำงอ้อมน้อยลง กำรทบทวนมำตรกำรทำงด้ำนรำยจ่ำยภำษี (กำร
หักค่ำใช้จ่ำย กำรลดหย่อนภำษี) ให้มีควำมเป็นธรรมมำกขึ้น รวมถึงกำรจัดเก็บภำษีจำกฐำนทรัพย์สินมำกขึ้นและใน
อัตรำที่ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเหมำะสม เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก ภำษีก ำไรส่วนเกินทุน 
(Capital gains tax) เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่รัฐและดึงทรัพยำกรจำกกลุ่มผู้มีรำยได้สูง กระจำยไปยังกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

(6) กำรติดตำมและประเมินผลกระทบของนโยบำย ควรมีกำรประเมินผลมำตรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล้ ำที่ส ำคัญอย่ำงเป็นระบบ เช่นเดียวกับโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพ่ือให้สำมำรถ
ประเมินได้ว่ำมำตรกำรนั้น ๆ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพียงใด โดยยึดจุดประสงค์ของโครงกำรเป็นที่ตั้ง กำร
ประเมินจะช่วยสร้ำงหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน ท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยข้อบกพร่องในกำรด ำเนินงำน 
และช่วยให้ผู้ก ำหนดนโยบำยมองเห็นผลของกำรออกแบบนโยบำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำร
ปรับแต่งนโยบำยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป   
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ตำรำงสถิติ (Statistical tables) 
 
ตำรำง 1 : เส้นควำมยำกจน สัดส่วนและจ ำนวน คนจน จนน้อย และเกือบจน (ด้ำนรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค) ปี 2533-2562 

ปี 
พ.ศ. 

เส้นควำมยำกจน 
(บำท/คน/เดือน) 

สูงกว่ำเส้นควำม
ยำกจนไม่เกนิ 20% 
(บำท/คน/เดือน) 

สัดส่วน 

คนจน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนคน
เกือบจน/กลุ่ม
เสี่ยง (ร้อยละ) 

จ ำนวน 

คนจน 

(พันคน) 

จ ำนวนคน
เกือบจน/กลุ่ม
เสี่ยง (พันคน) 

จ ำนวน
ประชำกร 
(พันคน) 

2533 960 1,153 57.97 11.11 31,623 6,060 54,549 
2535 1,086 1,304 50.04 11.98 27,796 6,655 55,550 
2537 1,157 1,388 42.54 12.35 24,070 6,990 56,581 
2539 1,306 1,567 35.25 13.04 20,286 7,508 57,557 
2541 1,533 1,840 38.63 12.81 22,668 7,518 58,673 
2543 1,555 1,866 42.33 13.14 25,788 8,003 60,916 
2545 1,606 1,927 32.44 13.41 19,859 8,210 61,214 
2547 1,719 2,063 26.76 13.25 16,549 8,196 61,840 
2549 1,934 2,321 21.94 11.70 13,780 7,353 62,820 
2550 2,006 2,408 20.04 12.09 12,718 7,670 63,452 
2551 2,172 2,606 20.43 11.62 13,116 7,456 64,186 
2552 2,174 2,609 17.88 11.31 11,624 7,353 65,027 
2553 2,285 2,742 16.37 11.43 10,801 7,545 65,982 
2554 2,415 2,898 13.22 11.52 8,752 7,630 66,214 
2555 2,492 2,990 12.64 10.83 8,402 7,202 66,492 
2556 2,572 3,086 10.94 10.08 7,305 6,727 66,755 
2557 2,647 3,177 10.53 9.10 7,057 6,097 67,003 
2558 2,644 3,173 7.21 8.38 4,847 5,634 67,236 
2559 2,667 3,200 8.61 8.58 5,810 5,790 67,455 
2560 2,686 3,223 7.87 7.99 5,325 5,404 67,654 
2561 2,710 3,252 9.85 8.20 6,683 5,550 67,831 
2562 2,763 3,316 6.24 7.79 4,326 5,399 69,315 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ 
   ประมวลผลโดย  กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม   สศช. 
หมำยเหต ุ:  จน คือ มีระดับรำยจำ่ยเพื่อกำรอปุโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน 
   จนน้อย คือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกวำ่เส้นควำมยำกจนไม่เกนิ 20% 
  เกือบจน คือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอปุโภคบริโภคสูงกว่ำเส้นควำมยำกจนไม่เกิน 20%
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ตำรำง 2 สัดส่วนและจ ำนวน คนจน จนมำก จนน้อย และเกือบจน (วัดจำกรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค) 

ปี พ.ศ. 
สัดส่วนคนจน(%) จ ำนวนคนจน (พันคน) ร้อยละต่อจ ำนวนคนจนทั้งหมด 

จน จนมำก จนน้อย เกือบจน จน จนมำก จนน้อย เกือบจน จนมำก จนน้อย 
2533 58.08 42.03 16.05 11.07 31,683 22,926 8,757 6,038 72.4 27.6 
2535 50.09 34.83 15.26 11.97 27,826 19,349 8,477 6,647 69.5 30.5 
2537 42.65 25.63 17.03 12.37 24,134 14,500 9,635 6,997 60.1 39.9 
2539 35.31 19.58 15.72 13.03 20,321 11,271 9,050 7,501 55.5 44.5 
2541 38.72 22.32 16.41 12.91 22,719 13,093 9,626 7,574 57.6 42.4 
2543 42.63 26.53 16.10 13.10 25,516 15,880 9,637 7,842 62.2 37.8 
2545 32.52 17.98 14.55 13.43 19,621 10,845 8,776 8,101 55.3 44.7 
2547 26.86 13.89 12.98 13.24 16,424 8,491 7,934 8,094 51.7 48.3 
2549 22.01 10.68 11.33 11.69 13,720 6,658 7,063 7,288 48.5 51.5 
2550 20.09 9.20 10.89 12.09 12,677 5,803 6,873 7,627 45.8 54.2 
2551 20.46 8.91 11.55 11.65 13,081 5,696 7,385 7,451 43.5 56.5 
2552 17.93 7.69 10.24 11.32 11,634 4,991 6,643 7,343 42.9 57.1 
2553 16.39 6.95 9.44 11.41 10,812 4,583 6,229 7,531 42.4 57.6 
2554 13.23 5.16 8.06 11.53 8,757 3,417 5,340 7,637 39.0 61.0 
2555 12.61 5.03 7.58 10.80 8,388 3,346 5,042 7,183 39.9 60.1 
2556 10.94 4.05 6.89 10.08 7,305 2,703 4,602 6,727 37.0 63.0 
2557  10.53   3.77   6.76   9.10   7,057   2,528   4,530   6,097  35.8 64.2 
2558  7.21   2.24   4.97   8.38   4,847   1,506   3,341   5,634  31.1 68.9 
2559 8.61  2.88   5.74   8.58   5,810   1,940   3,870   5,790  33.4 66.6 
2560 7.87 2.69 5.18 7.99 5,325 1,821 3,503 5,404 34.2 65.8 
2561 9.85 3.90 6.00 8.20 6,683 2,646 4,036 5,550 39.6 60.4 
2562 6.24 1.84 4.40 7.79 4,326 1,276 3,050 5,399 29.5 70.5 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช.  
หมำยเหต ุ:จนคือมีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน 
  จนมำกคือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนเกินกว่ำ 20% 
 จนน้อยคือ มีระดับรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนไม่เกนิ 20% 

       เกือบจนคือ มีระดับรำยจำ่ยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคสูงกว่ำเส้นควำมยำกจนไม่เกิน 20% 
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ตำรำง 3 เส้นควำมยำกจน สัดสว่นคนจน จ ำนวนคนจนและโครงสร้ำงของคนจนจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่ ปี 2533-2562 

ปี พ.ศ. 
  

เส้นควำมยำกจน  
(บำท/คน/เดือน) 

สัดส่วนคนจน 
(% ของประชำกร) 

จ ำนวนคนจน 
(พันคน) 

โครงสร้ำงของคนจน 
(% ของคนจน) 

เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท รวม เมือง ชนบท รวม 
2533 1,220 852 960 38.53 66.08 57.97 6,184 25,439 31,623 19.56 80.44 100 
2535 1,353 974 1,086 26.53 59.97 50.04 4,376 23,420 27,796 15.74 84.26 100 
2537 1,457 1,028 1,157 23.93 50.51 42.54 4,060 20,010 24,070 16.87 83.13 100 
2539 1,638 1,162 1,306 19.09 42.25 35.25 3,321 16,965 20,286 16.37 83.63 100 
2541 1,882 1,380 1,533 20.34 46.68 38.63 3,646 19,022 22,668 16.08 83.92 100 
2543 1,911 1,394 1,555 22.21 51.43 42.33 4,214 21,574 25,788 16.34 83.66 100 
2545 1,953 1,430 1,606 17.03 40.22 32.44 3,498 16,361 19,859 17.62 82.38 100 
2547 2,061 1,526 1,719 14.60 33.62 26.76 3,256 13,293 16,549 19.67 80.33 100 
2549 2,258 1,731 1,934 11.83 28.31 21.94 2,873 10,906 13,780 20.85 79.15 100 
2550 2,314 1,801 2,006 11.34 25.85 20.04 2,880 9,839 12,718 22.64 77.36 100 
2551 2,459 1,970 2,172 10.69 27.31 20.43 2,839 10,278 13,116 21.64 78.36 100 
2552 2,452 1,967 2,174 10.23 23.59 17.88 2,844 8,780 11,624 24.46 75.54 100 
2553 2,546 2,078 2,285 8.69 22.44 16.37 2,532 8,269 10,801 23.44 76.56 100 
2554 2,677 2,198 2,415 9.00 16.71 13.22 2,701 6,051 8,752 30.86 69.14 100 
2555 2,755 2,263 2,492 8.80 15.96 12.64 2,720 5,682 8,402 32.37 67.63 100 
2556 2,827 2,341 2,572 7.70 13.89 10.94 2,443 4,863 7,305 33.44 66.56 100 
2557 2,896  2,412  2,647   7.12  13.76  10.53   2,319   4,739   7,057  32.86 67.14 100 
2558 2,892  2,399  2,644   5.49   8.91   7.21   1,833   3,014   4,847  37.81 62.19 100 
2559 2,902 2,425 2,667 6.63 10.65 8.61 2,269 3,541 5,810 39.06 60.94 100 
2560 2,918 2,436 2,686 6.05 9.82 7.87 2,119 3,206 5,325 39.80 60.20 100 
2561 2,942 2,450 2,710 7.67 12.29 9.85 2,745 3,937 6,683 41.07 58.91 100 
2562 2,987 2,499 2,763 4.69 8.07 6.24 1,758 2,569 4,326 40.63 59.37 100 

ที่มำ :ขอ้มูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ัดสังคม สศช. 
หมำยเหต ุ: เส้นควำมยำกจน (Poverty line) เป็นเครื่องมือส ำหรับใช้วัดภำวะควำมยำกจน โดยค ำนวณจำกต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยของปัจเจกบุคคล

ในกำรได้มำซ่ึงอำหำรและสินค้ำบรกิำรที่จ ำเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต 
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ตำรำง 4: ตัวชี้วัดควำมยำกจนและกำรกระจำยรำยได้ ทั่วรำชอำณำจักร ปี 2549-2562 
ตัวชี้วดั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ช่องว่ำงควำมยำกจน 4.83 4.17 4.04 3.51 3.24 2.42 2.38 1.92 1.85 1.14 1.42 1.27 1.80 0.96 
ควำมรุนแรงปัญหำควำมยำกจน 1.59 1.31 1.22 1.06 0.97 0.70 0.70 0.53 0.51 0.31 0.38 0.33 0.52 0.26 
เส้นควำมยำกจน (บำท/คน/เดือน) 1,934 2,006 2,172 2,174 2,285 2,415 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667 2,686 2,710 2,763 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 21.94 20.04 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85 6.24 
จ ำนวนคนจน (ล้ำนคน) 13.8 12.7 13.1 11.6 10.8 8.8 8.4 7.3 7.1 4.8 5.8 5.3 6.7 4.3 
สัดส่วนครัวเรือนยำกจน (ร้อยละ) 19.92 18.26 18.54 15.81 14.50 11.64 10.74 9.24 9.10 6.07 7.33 6.34 7.64 5.04 
จ ำนวนครัวเรือนยำกจน (พันครัวเรือน) 3,793 3,540 3,620 3,170 3,010 2,486 2,344 2,089 2,065 1,434 1,731 1,525 1,854 1,305 
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค 
(Gini coefficient) ของรำยได้" 

0.514 0.499 na. 0.490 na. 0.484 na. 0.465 na. 0.445 na. 0.453 na. 0.430 

สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของ
รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

0.420 0.398 0.405 0.398 0.396 0.375 0.393 0.378 0.371 0.359 0.367 0.364 0.362 0.348 

ควำมเหลื่อมล้ ำในรำยได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ำยต่อกลุ่ม
จนสุด 20% แรก (เท่ำ) 

14.83 13.06 na. 12.30 na. 11.81 na. 12.64 na. 10.31 na. 10.16 na. 8.92 

ควำมเหลื่อมล้ ำในรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคกลุ่ม
รำยจ่ำยมำกสุด 20% สุดทำ้ย ตอ่กลุ่มรำยจำ่ยน้อยสุด 20% 
แรก (เท่ำ) 

8.11 7.21 7.41 7.18 7.09 6.26 6.97 6.51 6.30 5.85 6.13 6.08 6.05 5.59 

ประชำกรทั่วประเทศ (ล้ำนคน) 62.8 63.5 64.2 65.0 66.0 66.2 66.5 66.8 67.0 67.2 67.5 67.7 67.8 69.3 
จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด (พันครัวเรือน) 19,043 19,384 19,526 20,058 20,764 21,346 21,821 22,601 22,696 23,639 23,614 24,052 24,250 25,907 
ท่ีมำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ, ประมวลผลโดยกองพฒันำขอ้มูลและตัวชี้วัดสังคม  สศช.  ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มกีำรบันทกึ

ข้อมูลรำยได้ติดลบหรือขำดทนุ       : na. ไม่มีข้อมลู 
หมำยเหตุ :  ช่องว่ำงควำมยำกจน (Poverty Gap Ratio) หมำยถึง ชอ่งว่ำงระหว่ำงรำยจ่ำยของคนที่ตกอยู่ใต้เสน้ควำมยำกจนกับเส้นควำมยำกจน เพื่อบ่งชีว้่ำคนจน    
   เหล่ำนี้มรีะดับรำยจ่ำยต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนมำกนอ้ยเพียงใด โดยเป็นกำรหำค่ำเฉลี่ยร้อยละของชอ่งว่ำงระหว่ำงเสน้ควำมยำกจนกับรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อคน 
   ต่อเดอืนของครัวเรือนยำกจน คนจนที่มรีำยจ่ำยต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนมำกกจ็ะมีควำมยำกล ำบำกมำกกว่ำผูท้ี่มรีำยจ่ำยใกล้เสน้ควำมยำกจน 
   เส้นควำมยำกจน (Poverty line) เป็นเครื่องมอืส ำหรับใช้วดัภำวะควำมยำกจน โดยค ำนวณจำกตน้ทนุหรอืมูลค่ำในกำรไดม้ำซึ่งอำหำร (Food) และ 
   สินค้ำบริกำรในหมวดที่ไม่ใชอ่ำหำร (Non-food) ที่เป็นสิ่งจ ำเป็นพืน้ฐำนในกำรด ำรงชวีติขั้นต่ ำของปัจเจกบุคคลเพื่อให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคม 
  จ ำนวนคนจน หมำยถึงจ ำนวนประชำกรทีม่ีรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบรโิภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดอืนต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน 
   ค่ำสัมประสิทธิ์ จนีี่ (Gini coefficient) เป็นเครือ่งมอืในกำรวัดควำมไม่เท่ำเทียมในรปูของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งค่ำอยู่ระหว่ำง 0 กับ 1 ย่ิงค่ำเข้ำใกล้ 1  
   มำกเท่ำไร แสดงว่ำควำมไม่เท่ำเทียมกนัของรำยได้ย่ิงมีมำกขึน้  โดยค ำนวณจำกกำรใชค้่ำของพื้นทีร่ะหว่ำง Lorenz curve ของกำรกระจำยรำยได้กับเส้น 
   กำรกระจำยรำยได้สัมบูรณเ์ป็นตัวตั้ง และคำ่ของพื้นที่ใต้เสน้กำรกระจำยรำยได้สัมบูรณ์ทั้งหมดเป็นตัวหำร 
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ตำรำง 5  : รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จ ำแนกตำมกลุม่ประชำกรตำมระดับรำยได้ทั่วประเทศ (Decile by Income) ปี 2535-2562 
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยได้ 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 

รำยได้เฉลี่ยของประชำกร (บำท/คน/เดือน)  
กลุ่ม 10% ที ่1 (จนที่สุด) 288 352 483 563 510 635 787 763 939 1,123 1,246 957 1,484 1,759  2,049  
กลุ่ม 10% ที ่2 454 549 762 881 826 1,015 1,230 1,403 1,610 1,945 2,442 2,811 3,126 3,080  3,363  
กลุ่ม 10% ที ่3 586 720 994 1,154 1,089 1,340 1,603 1,911 2,126 2,543 3,105 3,652 3,951 3,948  4,266  
กลุ่ม 10% ที ่4 737 909 1,256 1,446 1,373 1,691 2,011 2,446 2,697 3,186 3,815 4,505 4,851 4,844  5,206  
กลุ่ม 10% ที ่5 921 1,145 1,565 1,788 1,724 2,109 2,503 3,082 3,376 3,917 4,620 5,500 5,887 5,929  6,314  
กลุ่ม 10% ที ่6 1,160 1,443 1,959 2,237 2,169 2,644 3,108 3,869 4,224 4,862 5,624 6,705 7,153 7,245  7,736  
กลุ่ม 10% ที ่7 1,489 1,859 2,525 2,847 2,831 3,387 3,931 4,951 5,371 6,135 6,930 8,285 8,730 8,919  9,491  
กลุ่ม 10% ที ่8 2,052 2,503 3,406 3,802 3,884 4,544 5,228 6,561 6,968 7,934 8,748 10,554 10,926 11,268  11,804  
กลุ่ม 10% ที ่9 3,100 3,660 4,935 5,580 5,775 6,495 7,397 9,284 9,741 11,068 12,098 14,286 14,768 15,219  15,576  
กลุ่ม 10% ที ่10 (รวยที่สุด) 7,947 9,021 11,890 13,250 13,646 15,564 17,247 22,835 23,564 26,673 31,449 33,351 32,759 33,933  32,663  
รวม 1,874 2,217 2,978 3,356 3,383 3,942 4,505 5,710 6,061 6,939 8,007 9,061 9,363 9,614  9,847  

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตวัชี้วัดสังคม     สศช. 
หมำยเหต ุ:  รำยได ้หมำยถึง รำยได้ประจ ำ ที่ไม่รวมรำยรับอื่นๆ (เช่น เงินทุนกำรศึกษำ มรดก พินยักรรม ของขวัญ ประกันสุขภำพ ประกันภัยและประกันชวีิต/ประกันสังคม เงินถูกสลำก เงินรำงวัล ค่ำนำยหน้ำ 

และเงินได้จำกกำรพนัน เป็นต้น) 
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ตำรำง 6 : สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมจังหวัด ปี 2549-2562 
ภำค จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร  2.88   3.51   2.33   2.36   2.25   7.74   1.91   1.06   1.64   2.01   1.36   1.12  1.41  0.59  
รวม  2.88   3.51   2.33   2.36   2.25   7.74   1.91   1.06   1.64   2.01   1.36   1.12  1.41  0.59  

ภำคกลำง นครปฐม  3.51   4.34   6.22   3.93   7.05   6.69   5.28   0.81   0.32   1.46   1.57   1.60  2.23  0.63  
นนทบุรี  2.26   1.25   0.99   2.15   1.33   1.20   0.65   0.83   0.19   0.62   0.70   0.75  0.75  0.24  
ปทุมธำน ี  2.95   2.93   1.54   4.72   0.94   3.64   0.16   0.11   0.11   0.26   0.11   0.00    1.56  0.24  
สมุทรปรำกำร  3.64   2.90   4.52   4.19   1.52   1.86   0.88   1.04   1.02   0.37   0.29   0.04  0.33  0.56  
สมุทรสำคร  16.44   9.29   14.85   7.31   8.98   3.43   5.99   5.04   3.11   1.05   2.00   0.51  5.31  0.75  
ชัยนำท  18.58   21.84   27.21   18.29   16.69   9.98   21.80   13.21   22.78   19.64   28.34  26.21  27.72 17.89  
พระนครศรีอยุธยำ  6.57   6.38   9.67   7.08   5.57   6.87   3.86   1.60   2.74   2.04   3.36   2.49  9.96  2.19  
ลพบุร ี  19.50   17.38   21.41   20.46   25.38   21.70   12.22   8.81   12.32   7.83   10.52  10.37  15.76 10.13  
สระบุรี  11.81   11.97   12.25   12.85   13.64   8.27   4.54   6.10   6.03   4.97   3.57   1.56  7.07  0.90  
สิงห์บุร ี  20.67   14.49   22.15   14.72   22.42   9.46   8.89   2.87   6.02   6.08   9.92  10.05  18.76  9.08  
อ่ำงทอง  20.10   25.86   28.01   13.34   16.74   14.33   9.59   8.78   13.76   14.52   14.54  16.48  23.40 17.32  
จันทบุร ี  10.56   8.99   13.36   10.35   10.36   11.85   13.89   13.00   8.66   3.69   3.69   6.12  5.43  8.85  
ฉะเชิงเทรำ  13.97   8.29   12.51   9.56   12.58   7.95   3.10   1.84   3.77   2.44   4.53   0.97  2.84  5.38  
ชลบุร ี  2.77   1.65   2.10   1.54   2.07   2.43   0.08   0.08   0.39   0.61   0.03   2.12  0.34  1.17  
ตรำด  26.78   24.67   30.16   24.97   26.57   19.98   20.60   17.47   11.05   11.37   14.01   8.12  14.83  9.73  
นครนำยก  14.72   17.03   23.98   20.25   22.22   12.24   11.96   12.38   9.18   7.55   8.25   4.49  11.31  8.36  
ปรำจีนบุร ี  9.66   6.16   11.70   10.41   7.87   14.78   8.02   8.25   5.77   1.68   10.91   6.20  4.30  3.52  
ระยอง  6.84   2.43   4.54   6.13   3.58   3.62   2.12   2.81   0.32   0.54   2.17   1.88  4.37  0.76  
สระแก้ว  56.26   48.22   46.25   41.73   40.70   26.91   15.25   13.42   12.52   11.04   15.62  19.03  26.68 18.74  
รำชบุร ี  21.20   22.01   15.99   21.08   18.84   30.10   16.79   14.79   9.27   13.62   9.03   8.51  11.39 10.99  
กำญจนบุร ี  28.15   34.98   19.84   16.37   15.27   32.19   17.82   13.04   17.53   17.63   14.07  11.37  15.14  8.26  
สุพรรณบุรี  19.47   24.44   28.58   30.48   24.77   26.76   24.31   13.34   12.70   8.88   12.72  10.53  17.30 11.67  
สมุทรสงครำม  25.80   28.75   12.77   1.64   11.55   6.74   2.25   4.83   2.25   2.57   3.62   3.24  7.25  6.09  
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ภำค จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
เพชรบุร ี  14.33   18.55   24.76   16.92   12.19   8.35   7.97   7.81   2.44   3.03   5.13   4.24  6.86  6.23  
ประจวบคีรีขันธ ์  17.11   18.86   17.65   15.85   25.82   12.84   7.02   8.45   4.21   6.38   10.71   6.22  7.47  3.16  
รวม  12.85   12.15   12.83   11.18   10.77   10.36   6.94   5.40   4.95   4.30   5.20   4.51  6.94  4.23  

ภำคเหนือ เชียงใหม่  18.21   16.45   15.50   10.91   9.27   7.85   17.51   21.61   6.74   5.17   6.67   6.43  8.84  4.82  
ล ำพูน  13.11   11.23   15.27   11.25   12.53   9.58   6.77   4.99   8.11   6.11   4.53   3.14  4.67  3.47  
ล ำปำง  24.35   29.62   30.73   32.80   28.17   12.42   17.26   16.00   10.84   9.88   13.09   8.64  18.11  5.29  
อุตรดิตถ์  19.33   25.85   32.84   34.67   30.69   18.33   24.07   17.83   10.88   8.46   12.27  10.46  17.43  6.09  
แพร ่  24.80   26.07   27.18   25.43   19.44   13.13   19.52   15.95   13.11   9.05   10.33  16.00  14.03  7.25  
น่ำน  33.27   31.51   31.42   25.32   29.16   18.89   21.00   23.79   28.80   21.01   22.73  17.89  17.44  9.48  
พะเยำ  27.52   23.14   31.73   24.60   22.80   11.12   16.41   22.02   16.52   10.71   11.87  13.52  11.56  6.18  
เชียงรำย  32.83   23.44   38.14   28.84   25.39   17.74   24.58   22.20   26.83   17.22   15.78  11.79  11.37  8.83  
แม่ฮ่องสอน  69.55   74.40   70.39   74.39   70.39   58.85   63.17   65.16   46.08   32.19   39.21  33.33  49.13 25.26  
นครสวรรค์  33.37   29.95   37.13   25.15   22.10   13.36   17.34   13.21   9.62   2.78   8.47   8.31  11.01  4.69  
อุทัยธำน ี  26.77   33.60   34.70   17.48   20.44   24.11   13.28   18.58   11.24   3.85   6.08   7.55  9.30  3.75  
ก ำแพงเพชร  11.74   12.12   15.55   15.02   14.72   13.96   14.34   8.69   5.71   4.32   2.04   5.11  7.03  3.35  
ตำก  35.95   37.08   39.70   37.61   45.87   43.50   35.93   34.00   36.53   24.48   27.54  27.18  28.97 21.13  
สุโขทัย  31.29   41.53   35.71   25.84   25.75   13.40   9.25   17.11   15.59   7.43   9.07  15.37  16.12  7.75  
พิษณุโลก  21.82   20.80   26.02   18.92   20.07   13.58   10.77   5.17   9.11   5.15   3.95   5.02  8.87  4.81  
พิจิตร  15.32   22.89   13.62   9.07   5.51   6.82   3.89   1.21   1.21   3.16   1.78   2.93  3.45  0.91  
เพชรบูรณ์  32.56   30.98   35.60   27.70   29.36   23.25   11.05   10.88   4.39   4.14   3.49   5.55  8.05  5.70  
รวม  26.11   25.99   29.05   23.38   22.33   16.09   17.40   16.76   13.19   8.78   9.83   9.82  12.23  6.67  

ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นครรำชสีมำ  31.37   24.97   23.63   16.44   22.20   14.64   16.05   17.43   17.06   11.55   8.97  13.58  15.08 13.57  
บุรีรัมย์  54.53   47.29   42.84   47.18   32.82   33.67   31.61   25.35   39.13   23.34   24.32  20.99  21.01 14.06  
สุรินทร์  34.15   35.90   32.79   25.52   17.03   25.90   18.42   10.82   14.40   9.79   9.37  13.53  17.51  7.50  
ศรีสะเกษ  43.19   48.93   54.87   58.73   55.79   35.89   36.07   19.32   13.47   3.01   10.80   8.37  21.91  6.99  
อุบลรำชธำน ี  49.29   36.61   26.83   20.04   21.47   7.39   10.44   24.25   13.26   11.54   13.69  10.60  8.31 11.92  
ยโสธร  32.39   32.37   27.07   35.70   26.21   32.45   23.21   20.49   14.64   17.32   16.73  15.29  12.68 10.19  
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ภำค จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ชัยภูม ิ  42.39   39.74   39.63   35.88   26.88   23.74   16.32   15.83   9.48   5.64   5.74   3.32  8.55  3.04  
อ ำนำจเจริญ  31.52   25.93   29.86   21.89   19.06   14.80   22.12   19.34   17.67   14.26   24.00  14.12  23.55  4.53  
บึงกำฬ        3.87   3.01   4.12   2.34   7.61   5.60  11.94  1.29  
หนองบัวล ำภ ู  30.78   27.64   22.39   24.77   19.58   13.95   30.18   27.38   16.17   9.71   10.09  11.82  18.91 13.16  
ขอนแก่น  31.89   20.09   14.00   15.88   16.26   9.31   11.05   7.32   12.54   5.38   9.67   1.82    6.14  2.35  
อุดรธำน ี  27.00   14.02   23.32   19.72   8.12   11.00   9.96   7.22   9.35   4.56   12.10   8.33  10.45  4.09  
เลย  26.35   24.87   27.87   31.39   25.83   14.16   10.37   6.61   10.01   9.64   4.01   3.59  0.28  4.21  
หนองคำย  21.47   16.57   23.73   13.36   14.90   7.99   9.44   8.99   6.49   4.26   3.77   3.55  4.11  1.93  
มหำสำรคำม  26.40   22.22   33.98   30.60   22.45   12.36   20.32   17.53   17.03   9.94   14.68  11.24  11.95  3.79  
ร้อยเอ็ด  32.07   26.48   31.86   22.34   20.55   9.42   11.65   12.59   8.64   2.79   5.25   7.55  7.63  2.53  
กำฬสินธ ์  40.79   40.23   57.00   51.18   51.64   28.55   39.80   31.03   42.67   17.78   31.99  32.96  31.26 20.21  
สกลนคร  27.60   27.60   28.18   22.29   28.90   24.41   34.25   22.46   23.58   17.19   13.81   7.95  11.81  8.45  
นครพนม  36.73   34.18   40.82   37.06   46.41   32.11   35.28   31.13   24.89   16.64   30.24  27.78  17.52 11.87  
มุกดำหำร  21.05   25.81   26.91   21.16   17.90   9.97   30.80   29.26   23.78   12.76   20.12  14.13  11.79 10.66  
รวม  35.32   30.24   31.19   27.71   25.26   18.11   19.79   17.37   17.04   10.30   12.96  11.42  13.30  8.37  

ภำคใต ้ นครศรีธรรมรำช  17.70   19.20   14.86   10.36   10.67   11.24   10.87   9.91   11.53   11.87   8.08  14.19  12.01 12.79  
กระบี ่  20.27   17.79   21.33   8.33   13.34   5.32   9.93   8.47   4.70   3.10   6.35   5.03  8.49  5.69  
พังงำ  1.74   1.16   2.05   6.11   1.40   4.61   6.72   2.45   2.32   7.89   5.12   3.41  5.96  2.75  
ภูเก็ต  0.93   0.30   0.09   -     0.60   5.79   1.41   -     0.72   0.63   0.52   0.07  4.26  0.40  
สุรำษฎ์ธำน ี  9.42   11.37   3.33   5.40   3.84   4.14   1.01   1.39   2.65   2.23   1.35   2.74  4.82  5.41  
ระนอง  13.35   16.60   16.55   12.32   14.48   9.20   19.66   15.31   15.85   12.06   16.62   6.90  22.76 16.43  
ชุมพร  14.83   12.30   17.07   7.54   3.64   2.96   3.80   3.12   4.95   5.85   5.37   4.27   5.27  3.21  
สงขลำ  10.75   10.64   7.79   8.22   8.20   3.17   3.73   1.49   5.94   2.11   8.22   3.10  8.29  6.01  
สตูล  28.34   19.30   10.75   17.81   10.93   11.48   3.26   5.10   6.87   7.71   5.81  10.23  12.56 14.83  
ตรัง  8.56   11.40   10.66   13.31   15.67   8.23   11.77   9.21   11.08   7.39   15.93  11.69  12.55  8.73  
พัทลุง  14.89   17.19   19.63   19.38   10.73   8.42   17.96   15.24   17.71   13.06   14.02  18.67  24.93  8.67  
ปัตตำนี  43.38   44.99   51.07   49.65   54.26   33.39   46.80   37.44   39.15   34.91   35.98  34.20  39.27 29.72  
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ภำค จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ยะลำ  24.24   28.27   29.45   38.66   22.63   13.38   21.93   22.42   32.83   21.04   21.24  13.11  23.28 14.01  
นรำธิวำส  66.20   53.40   40.13   54.94   35.24   24.73   42.73   35.31   45.13   19.50   37.30  34.17  30.10 25.53  
รวม  19.84   19.33   16.77   17.03   14.24   10.12   13.32   10.96   13.79   9.92   12.35  11.84  14.26 11.27  

ทั่วประเทศ  21.94   20.04   20.43   17.88   16.37   13.22   12.64   10.94   10.53   7.21   8.61  7.87  9.85 6.24 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตวัชี้วัดสังคม   สศช. 
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ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก ก กำรจัดท ำเส้นควำมยำกจน (Poverty Line) 
 
กำรศึกษำวิเครำะห์ในประเด็นเรื่องควำมยำกจนในประเทศไทย เริ่มได้รับควำมสนใจในวงวิชำกำรตั้งแต่ปี 

2517 เป็นต้นมำ โดยงำนศึกษำท่ีได้รับกำรกล่ำวถึงและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คืองำนศึกษำของเอ้ือย มีสุข 
ที่ท ำร่วมกับธนำคำรโลก โดยเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญของกำรพัฒนำตัวชี้วัดควำมยำกจน และเป็นเครื่องมือในกำร
หำขนำดของควำมคนจนอย่ำงเป็นรูปธรรม แม้ว่ำในระยะหลังวิธีกำรศึกษำดังกล่ำวจะได้รับค ำวิจำรณ์ว่ำยังมี
ข้อบกพร่องอยู่หลำยจุด แต่กำรพัฒนำตัวชี้วัดในระยะต่อมำก็ยังคงยึดหลักกำรและแนวคิดของธนำคำรโลกเป็น
ส ำคัญ โดยเฉพำะประเด็นกำรมีรำยได้ที่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคอำหำรที่จ ำเป็นต่อกำรมีชีวิตรอด 
ต่อมำผู้เสนอแนวคิดในกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนใหม่ คือ ศ. ดร. เมธี ครองแก้ว และ Prof. Nanak 
Kakwani ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (ชื่อเดิมในขณะนั้น) จึงได้
พัฒนำกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนใหม่ ด้วยกำรเพ่ิมเติมเทคนิคกำรค ำนวณที่ละเอียดรอบคอบมำกขึ้น จึง
กระทั่งในปี 2545 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ภำยใต้กำรให้ค ำปรึกษำของ Prof. Nanak Kakwani  จึงได้มีกำร
ปรับปรุงแนวคิดในกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนแนวใหม่ โดยเป็นกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรและ
เส้นควำมยำกจนในหมวดที่ไม่ใช่อำหำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรประหยัดจำก
ขนำดของภำยในครัวเรือน ซึ่งวิธีกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนดังกล่ำวจึงถูกน ำมำใช้อย่ำงเป็นทำงกำรจนถึง
ปัจจุบัน21 

 
1. แนวคิดและเทคนิควิธีกำรจัดท ำเส้นควำมยำกจนใหม่22 

 
กำรจัดท ำเส้นควำมยำกจนเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำและจ ำแนกคนที่จนกับคนที่ไม่จน

ออกจำกกันจะอำศัยแนวคิดพ้ืนฐำนจำกทฤษฎีอรรถประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค (Utility Theory) โดยเส้น
ควำมยำกจนจะสะท้อนมำตรฐำนกำรครองชีพขั้นต่ ำ (minimum standard of living) ของสังคม สมมติให้
มำตรฐำนกำรครองชีพขั้นต่ ำเท่ำกับระดับอรรถประโยชน์ขั้นต่ ำ คือ u* คนที่มีอรรถประโยชน์ต่ ำกว่ำ u* จึงเป็น
คนจน และควำมต้องกำรแคลอรีของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับอำยุและเพศเป็นหลัก ส่งผลให้ควำมต้องกำร
อำหำรของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ ในส่วนของควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำในหมวดที่ไม่ใช่อำหำรยัง
ขึ้นอยู่กับพ้ืนที ่(ภำคและเขต) ที่อำศัยอยู่ ท ำให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (utility function) แตกต่ำงกัน 

 
𝑢 = 𝑢 [

𝑞𝑓

𝑟
 ,

𝑞𝑛

𝑛
] (1) 

 
โดยที่ 𝑞𝑓 และ 𝑞𝑛 หมำยถึงปริมำณอำหำรและสินค้ำในหมวดที่ไม่ใช่อำหำรที่บริโภค 
𝑟 หมำยถึง ควำมต้องกำรสำรอำหำร (แคลอรี) ของแต่ละบุคคล  

                                                           
21 สถำบันวิจัยเพือ่กำรพัฒนำประเทศไทย (2556), โครงกำรศึกษำประเด็นเชิงนโยบำยด้ำนควำมยำกจนและกำรกระจำยรำยได้, หน้ำที่ 6 - 7. 
22 เร่ืองเดียวกัน, หนำ้ที่ 80 - 86. 
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𝑛 หมำยถึง ควำมต้องกำรสินค้ำในหมวดที่ไม่ใช่อำหำร 
 
สมมติว่ำ 𝑝𝑓  และ 𝑝𝑛 คือ รำคำของอำหำรและสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำร เรำสำมำรถ maximize 

utility function โดย 
 

𝑢 = 𝑢 [
𝑞𝑓

𝑟
 ,

𝑞𝑛

𝑛
] (2) 

 

ในขณะที่งบประมำณจ ำกัด จะได้ 
 

𝑝𝑓  . 𝑞𝑓 + 𝑝𝑛 . 𝑞𝑛  ≤ 𝑥 (3) 
 
เมื่อ 𝑥 หมำยถึงรำยจ่ำยหรือรำยได้รวม ซึ่งผู้บริโภคสำมำรถใช้จับจ่ำยใช้สอยได้ 
 
เมื่อ maximization จะได้ food and non-food demand functions 
 

𝑞𝑓 = 𝑟. 𝑔𝑓(𝑥, 𝑟𝑝𝑓,𝑛𝑝𝑛) (4) 
และ 

𝑞𝑛 = 𝑛. 𝑔𝑛(𝑥, 𝑟𝑝𝑓,𝑛𝑝𝑛) (5) 
 
สมกำรข้ำงต้น คือ Marshallian demand functions (Marshall 1930) ถ้ำแทนค่ำ (4) และ 

(5) ใน (3) จะได ้cost function 
 

𝑥 = 𝑒(𝑢, 𝑟𝑝𝑓,𝑛𝑝𝑛) (6) 
 
คือต้นทุนต่ ำสุดที่บุคคลใช้เพื่อให้ได้รับอรรถประโยชน์ u 
 
แทนสมกำร (6) ใน สมกำร (4) และ (5) จะได้ Hicksian food and non-food demand 

equations (Hicks 1957): 
 

𝑞𝑓 = 𝑟. 𝑔𝑓(𝑢, 𝑟𝑝𝑓,𝑛𝑝𝑛) (7) 
และ 

qn = n. gn(u, rpf,npn) (8) 
 
แทนค่ำ u=u* ในสมกำร (7) และ (8) จะได้เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรและเส้นควำมยำกจน

ในหมวดสินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำร 
 

F =  pfqf = r. pfgf(u∗, rpf,npn) (9) 
และ 
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NF =  pnqn = n. pngn(u∗, rpf,npn) (10) 
 
สมกำร (9) และ (10) คือ เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรและเส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำที่

ไม่ใช่อำหำร ณ จุดที่แต่ละบุคคลได้รับอรรถประโยชน์ที่ระดับ u* ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีเส้นควำมยำกจนที่
แตกต่ำงกัน ขึ้นกับควำมต้องกำรแคลอรีและควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำในหมวดที่ไม่ใช่อำหำร  เส้นควำม
ยำกจนรวม คือ ผลรวมของเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรและเส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำร 

 
จำกสมกำร (9) และ (10) ถ้ำเรำรู้ u* เรำสำมำรถหำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรและเส้นควำม

ยำกจนในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรได้ ซึ่งทั้งสองเส้นมีลักษณะ consistent ปัญหำคือเรำจะก ำหนด u*  
ได้อย่ำงไร 

 
สมมติว่ำ c คือสูตรแปลงปริมำณอำหำร (𝑞𝑓) เป็นปริมำณแคลอรี ดังนั้น c. 𝑞𝑓 คือแคลอรีที่

ได้รับจำกตะกร้ำอำหำร 𝑞𝑓 ซึ่งจะเท่ำกับควำมต้องกำรแคลอรี (r) จำกสมกำร (9) จะได้ 
 

c. gf(u∗, rpf,npn) =  1 (11) 
 
ก ำหนดให้ r, pf, , n, pn คงท่ี ดังนั้น 
 

F =  pfqf = rpfgf(u∗) (12) 
 
เนื่องจำกเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรสำมำรถเขียนให้อยู่ในรูปของควำมต้องกำรแคลอรีและ  

calorie cost (ซึ่งก็คือค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำร 1 แคลอรี) ดังนั้นสมกำร (12) สำมำรถเขียนใหม่ได้ดังนี้ 
 

c cost = pfgf(u∗) (13) 
 
หมำยควำมว่ำ calorie cost ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ รำคำอำหำร และอรรถประโยชน์ (u*) 

หมำยถึง ต้นทุนอำหำรที่แท้จริง (real calorie cost) หลังจำกปรับรำคำจะเท่ำกับ 
 

c cost∗ = gf(u∗) (14) 
 
เนื่องจำก gf(u∗) เป็น monotonically increasing function ของ u* มีนัยว่ำสมกำร (14) 

เป็น monotonically increasing function ของ u* ซึ่ งตรงกับ  Lemma 1 (Lemma 1: ถ้ำคนสองคนมี
ต้นทุนอำหำรที่แท้จริงเท่ำกัน ณ จุดที่ทั้งคู่ได้รับสำรอำหำรที่เหมำะสม หมำยควำมว่ำทั้งคู่ได้รับอรรถประโยชน์
เท่ำกัน) หมำยควำมว่ำเรำสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรครองชีพขั้นต่ ำ u* โดยใช้ต้นทุนอำหำรที่แท้จริง (real 
calorie cost) ซึ่งต้นทุนอำหำรที่แท้จริงค ำนวณได้จำกผู้ที่มีรำยได้ 20% ล่ำง (bottom quintile: quintile1) 
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1.1. เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร 
 

กำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรควรมีกำรปรับปรุงทุก 10 ปี เพ่ือให้สำมำรถสะท้อน
แบบแผนกำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงชัดเจน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงแบบแผนกำรบริโภคจะมีผลต่อกำร
ค ำนวณดัชนีรำคำสินค้ำรำยพ้ืนที่ (spatial price indices: SPI) และต้นทุนสำรอำหำร โดยในกำรส่วนของกำร
ก ำหนดควำมต้องกำรสำรอำหำรขั้นต่ ำของคนไทยนั้น กองโภชนำกำร  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขได้
แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือร่วมกันก ำหนดควำมต้องกำรสำรอำหำรขั้นต่ ำของคนไทย  และพบว่ำแนวโน้มคนไทยมี
ควำมต้องกำรแคลอรีน้อยลง แต่ต้องกำรโปรตีนมำกขึ้น ซึ่งข้อมูลควำมต้องกำรสำรอำหำรขั้นต่ ำนี้ดังกล่ำวจะ
กลำยเป็นข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร 

 
ทั้งนี้ กำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรจะอำศัยทฤษฎีกำรบริโภคตำมที่ได้พิสูจน์

มำแล้วข้ำงต้นว่ำ ควรเป็นรูปแบบกำรบริโภคที่ทุกคนได้รับอรรถประโยชน์เท่ำกัน ไม่ว่ำจะอำศัยอยู่ที่ในภูมิภำค
ใด หรืออยู่ในเขตเมืองหรือชนบท 

 
นอกจำกนี้ ทฤษฎีอรรถประโยชน์นี้ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำ อรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ

เป็น monotonic increasing function ของต้นทุนสำรอำหำร ดังนั้นคนที่มีรูปแบบกำรบริโภคที่แตกต่ำงกัน
ย่อมมีต้นทุนสำรอำหำรที่ต่ำงกัน (หมำยถึงผู้ที่บริโภคอำหำรรำคำแพงย่อมต้องจ่ำยเงินมำกกว่ำ ) ดังนั้นกำร
ก ำหนดต้นทุนสำรอำหำรจะท ำให้เรำสำมำรถก ำหนดระดับอรรถประโยชน์ส ำหรับรูปแบบกำรบริโภคที่แตกต่ำง
กันได้ โดยได้รับอรรถประโยชน์เท่ำกันถึงแม้จะอยู่คนละพ้ืนที่และมีรูปแบบกำรบริโภคแตกต่ำงกัน 

 
ด้วยเหตุนี้ เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร จึงถูกก ำหนดโดยต้นทุนสำรอำหำรและต้นทุนโปรตีน 

(calorie cost and protein cost) ของประชำกร 10% ที่จนที่สุด โดยที่ต้นทุนสำรอำหำรนี้ค ำนวณโดยใช้
รำคำในแต่ละภูมิภำคและเขตของอำหำรแต่ละรำยกำร  ก่อนที่จะถ่วงน้ ำหนักด้วยสัดส่วนประชำกรเพ่ือ
ค ำนวณหำต้นทุนเฉลี่ยระดับประเทศและใช้ดัชนีรำคำอำหำรรำยพ้ืนที่  (SPI) เป็นตัวปรับควำมแตกต่ำงของ
พ้ืนที ่(ภำค/เขต) อีกครั้ง 

 
1.2. เส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำร 

 
แนวคิดในกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรตำมแผนภำพด้ำนล่ำง ซึ่ง

แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอรรถประโยชน์กับค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร และค่ำใช้จ่ำยรวม  โดยเมื่อก ำหนดเส้น
ควำมยำกจนด้ำนอำหำร (จุด C บนเส้นค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร) บุคคลจะได้อรรถประโยชน์เท่ำกับ u* ที่จุด B 
อรรถประโยชน์ที่จุดนี้ เรำสำมำรถค ำนวณหำค่ำใช้จ่ำยรวมได้ (จุด D) ซึ่งสะท้อนถึงเส้นควำมยำกจนรวม (BD) 
ที่มีควำมคงเส้นคงวำระหว่ำงเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร (BC) และเส้นควำมยำกจนหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำร 
(CD) 
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แผนภำพ ก.1 แนวคิดในกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำร 

 
 
ในกำรน ำแนวคิดดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ มีขั้นตอนในกำรค ำนวณ ดังนี้ (1) ค ำนวณหำ food 

welfare เท่ำกับ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรต่อหัวของครัวเรือนหำรเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรคูณ  100  
ถ้ำ food welfare มีค่ำเท่ำกับ 100 หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรต่อหัวของครัวเรือนเท่ำกับเส้นควำม
ยำกจนด้ำนอำหำร (2) เลือกครัวเรือนที่มีค่ำ food welfare อยู่ระหว่ำง 90-110 และ (3) หำค่ำเฉลี่ยของ
ค่ำใช้จ่ำยในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรของกลุ่มที่มี food welfare อยู่ระหว่ำง 90-110 จะได้เส้นควำมยำกจน
ในหมวดสินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำร 

 
โดยแบ่งกลุ่มหมวดสินค้ำที่ ไม่ใช่อำหำรขั้นพ้ืนฐำน  สำมำรถจ ำแนกออกเป็น  9 กลุ่ม  

ดังนี้ (1) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย (2) ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน (3) ค่ำจ้ำงบุคคลที่ให้บริกำรครัวเรือน  
(4) ค่ำเสื้อผ้ำ (5) ค่ำรองเท้ำ (6) ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล (7) ค่ำรักษำพยำบำล (8) ค่ำเดินทำงและกำรสื่อสำร และ 
(9) ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำ 

 
1.3. กำรประหยัดจำกขนำด (Economy of scale) 

 

กำรอำศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือนจะส่งผลให้ผลของกำรประหยัดจำกขนำดขึ้น โดยค่ำใช้จ่ำย
บำงรำยกำรที่สำมำรถใช้ร่วมกันได้โดยไม่ท ำให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นมำก เช่น ค่ำแสงสว่ำง กำรอยู่คนเดียว
หรืออยู่สองคน อำจมีค่ำใช้จ่ำยเท่ำ ๆ กันได้ เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจมีค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถ
ใช้ร่วมกันได้ เช่น ค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น หรือใช้ร่วมกันได้น้อย เช่น ค่ำเสื้อผ้ำและรองเท้ำ เป็นต้น แต่ถ้ำเรำ
สำมำรถยอมให้ค่ำใช้จ่ำยบำงหมวดสำมำรถใช้ร่วมกันได้ จะท ำให้เส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำร
จะเป็นผลรวมของ 

 

𝑀𝑁𝐹𝑃𝐿 =  ∑ 𝑀𝑁𝐹𝑃𝐿𝑛

9

𝑛=1
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เมื่อ 𝑀𝑁𝐹𝑃𝐿𝑛 คือ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรหมวด j  โดยที่ j หมำยถึง 
สินค้ำหมวด 1 – 9 (ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น) ก ำหนดขนำดของกำรประหยัดจำกขนำดให้แต่ละหมวดสินค้ำ  
(economy of scale parameter) 

 
𝑁𝐹𝑃𝐿ℎ𝑚 = 𝑘 ∗  𝑀𝑁𝐹𝑃𝐿𝑛  ∗  𝐻𝑆ℎ

(𝜃𝑛−1)
 

 
ถ้ำ 𝜃𝑛เท่ำกับ 1 หมำยควำมว่ำ สินค้ำหมวด j เป็นสินค้ำที่ไม่สำมำรถใช้ร่วมกันได้  

แต่ถ้ำ 𝜃𝑛 เท่ำกับ 0 หมำยควำมว่ำสินค้ำหมวดดังกล่ำวเป็นสินค้ำที่ใช้ร่วมกันได้อย่ำงสมบูรณ์  โดยที่จ ำนวน
ผู้ใช้ไม่มีผลท ำให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น  ค่ำ k เป็นค่ำคงที่ ดังนั้น ค่ำเฉลี่ยของ 𝑁𝐹𝑃𝐿ℎ𝑚 เท่ำกับค่ำเฉลี่ยของ 
𝑀𝑁𝐹𝑃𝐿𝑗𝑛 ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรยอมให้มีกำรประหยัดจำกขนำดในแต่ละครัวเรือน  ไม่มีผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงค่ำเฉลี่ยของประชำกร 

 
2. วิธีกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนใหม่ (Poverty line) 

 
ขั้นตอนกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนใหม่จะเริ่มจำกกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรจำกนั้น

จึงค ำนวณเส้นควำมยำกจนในหมวดที่ไม่ใช่อำหำร และน ำค่ำทั้งสองส่วนรวมกันเป็นเส้นควำมยำกจนใหม่ โดย
มีรำยละเอียดขั้นตอนกำรค ำนวณสำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 

 
แผนภำพ ก.2 ขั้นตอนและเทคนิคกำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนใหม่ 
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กำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร 
 

(1) ใช้แบบแผนกำรบริโภคอำหำรของคนที่อยู่ใน decile 1 หรือ 10% ของประชำกรที่จนที่สุด 
จำกกำรจัดล ำดับด้วยรำยจ่ำยบริโภคต่อหัว (per capita consumption expenditure) โดยแยกเป็นแบบ
แผนกำรบริโภคของคนเมืองและคนชนบท (𝑄𝑎𝑖) เพ่ือใช้เป็นตะกร้ำอำหำรส ำหรับค ำนวณต้นทุนสำรอำหำร 
โดยที่ 𝑎 หมำยถึง เขตเมืองและเขตชนบท 𝑖 หมำยถึง รำยกำรอำหำร 

 
(2) แบบแผนกำรบริโภคนี้จะน ำไปค ำนวณหำปริมำณพลังงำน (แคลอรี ) และปริมำณโปรตีนที่

ได้รับ (𝐶𝑎𝑙𝐷1𝑎 และ 𝑃𝑟𝑜𝐷1𝑎) 
 

𝐶𝑎𝑙𝐷1𝑎 =  ∑(𝑄𝑎𝑖

𝑖

∗ 𝐶𝑖) 

 

𝑃𝑟𝑜𝐷1𝑎 =  ∑(𝑄𝑎𝑖

𝑖

∗ 𝑃𝑡𝑖) 

หรือ 
Calories/protein obtained = ผลรวมของ (ปริมำณกำรบริโภคอำหำรแต่ละรำยกำรa x ปริมำณแคลอรี/

โปรตีนที่ได้จำกอำหำรแต่ละรำยกำร) 
 

(3) ค ำนวณต้นทุนสำรอำหำรและโปรตีน (Cost of calories/protein) ในแต่ละ พ้ืนที่   
(9 พื้นที:่ r) (5 ภูมิภำค 2 เขต ยกเว้นกรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีเขตชนบท)  ดังนี้ 

 

𝐶𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡𝑟 =
 ∑ ( 𝑄𝑎𝑖 ∗  𝑃𝑟𝑖) ∗ 1000𝑛

𝑖=1

𝐶𝑎𝑙𝐷1𝑎
    

 

𝑃𝑟𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑟 =
 ∑ ( 𝑄𝑎𝑖 ∗  𝑃𝑟𝑖) ∗ 100𝑛

𝑖=1

𝑃𝑟𝑜𝐷1𝑎
    

หรือ 
Calories cost = ผลรวมของรำยจ่ำยอำหำรทุกรำยกำรในแต่ละพ้ืนที่ x 1,000 / calories obtaineda 

Protein cost = ผลรวมรำยจำ่ยอำหำรทุกรำยกำรในแต่ละพ้ืนที่ x 100 / protein obtaineda 

 
(4) ค ำนวณปริมำณแคลอรีและโปรตีนขั้นต่ ำที่จ ำเป็นส ำหรับสมำชิกในครัวเรือน และหำค่ำเฉลี่ย

ต่อหัว (p_calh และ p_proh) โดยใช้ข้อมูลควำมต้องกำรพลังงำนและโปรตีนส ำหรับแต่ละช่วงอำยุและเพศ 
(cal_require และ pro_require)  มำค ำนวณหำปริมำณแคลอรีและโปรตีนที่แต่ละครัวเรือนควรจะได้รับใน
แต่ละวัน และเม่ือหำรด้วยจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน (n) จะได้ปริมำณพลังงำน (แคลอรี) และโปรตีนเฉลี่ยต่อ
หัวของแต่ละครัวเรือน 

 

𝑃𝑐𝑎𝑙ℎ =
∑ 𝑎𝑔𝑒&𝑠𝑒𝑥𝑖 ∗  𝑐𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑛

𝑖=1

ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑠𝑖𝑧𝑒ℎ
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𝑃𝑝𝑟𝑜ℎ =
∑ 𝑎𝑔𝑒&𝑠𝑒𝑥𝑖 ∗  𝑝𝑟𝑜_𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑛

𝑖=1

ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑠𝑖𝑧𝑒ℎ
 

 
(5) ค ำนวณจ ำนวนเงินที่ครัวเรือนต้องใช้เพื่อให้ได้แคลอรีหรือโปรตีนใน 1 เดือน (30 วัน) 

 

𝐸𝑐𝑎𝑙ℎ = [( 
30 ∗  𝑃𝑐𝑎𝑙ℎ

1000
) ∗  𝐶𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡𝑟] ∗ 𝐻𝑆ℎ

(𝜃𝑗−1)
 

 

𝐸𝑝𝑟𝑜ℎ = [( 
30 ∗  𝑃𝑝𝑟𝑜ℎ

100
) ∗  𝑃𝑟𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑟] ∗ 𝐻𝑆ℎ

(𝜃𝑗−1)
 

หรือ 
ต้นทุนแคลอรี 1 เดือน=แคลอรีเฉลี่ยต่อหัว x 30/1000 x calories cost x (ขนำดของครัวเรือน) (0.9-1) 

ต้นทุนโปรตีน 1 เดือน=โปรตีนเฉลี่ยต่อหัวที่ x 30/100 x protein cost x (ขนำดของครัวเรือน) (0.9-1) 
 
กำรคูณขนำดของครัวเรือน (θ-1) เป็นกำรปรับ economy of scale โดยให้ θ = 0.9   

หมำยถึง กำรประหยัดจำกขนำดของค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร ซึ่งสมมติว่ำเท่ำกับ 0.9 มีนัยว่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร
สำมำรถแบง่กันได้ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว แต่ไม่มำกนัก 

 
(6) เปรียบเทียบเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรของครัวเรือนที่ค ำนวณโดยใช้ควำมต้องกำรด้ำน

แคลอรีและโปรตีน (calorie-base and protein-base) และเลือกค่ำที่สูงกว่ำส ำหรับใช้เป็นเส้นควำมยำกจน
ด้ำนอำหำรของครัวเรือน  เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรของแต่ละครัวเรือนที่ค ำนวณได้นี้ แสดงว่ำครัวเรือน
สำมำรถได้รับทั้งแคลอรีและโปรตีนตำมปริมำณข้ันต่ ำที่ครัวเรือนควรจะได้รับ 

 
𝐹𝑙𝑖𝑛𝑒ℎ = max (𝐸𝑐𝑎𝑙ℎ , 𝐸𝑝𝑟𝑜ℎ) 

 
กำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนในหมวดที่ไม่ใช่อำหำร (non-food poverty line) 
 
กำรค ำนวณเส้นควำมยำกจนในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรยังคงยึดทฤษฎีเรื่องอรรถประโยชน์ โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้ 
 
(1) ค ำนวณหำ Poverty Line food ratio (PL food) ซึ่งเท่ำกับ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรต่อหัวของ

ครัวเรือน หำร เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำรคูณ 100 ถ้ำ PL food มีค่ำเท่ำกับ 100 หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนอำหำรต่อหัวของครัวเรือนเท่ำกับเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร  แต่เนื่องจำกจ ำนวนครัวเรือนที่จะเป็น
ตัวแทนดังกล่ำวอำจมีจ ำนวนน้อยเกินไป เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีกว่ำจึงใช้วิธีค ำนวณหำเลือกครัวเรือนที่มีค่ำ  PL 
food อยู่ระหว่ำง 90-110 

 

𝑃𝐿 𝑓𝑜𝑜𝑑ℎ =
𝐹𝐸𝑥𝑝ℎ

𝐹𝑙𝑖𝑛𝑒ℎ
∗ 100 
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(2) เมื่อได้ครัวเรือนที่อยู่ช่วง PL food แล้ว  ให้ตัดรำยจ่ำยในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรบำง
รำยกำร ได้แก่ ค่ำรักษำพยำบำลคนไข้นอก (รำยกำร 7.2) ค่ำซื้อยำนพำหนะ (รำยกำร 8.1) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ยำนพำหนะ (รำยกำร 8.2) ค่ำเล่ำเรียนในโรงเรียนเอกชน (รำยกำร 9.2) ค่ำกำรศึกษำอ่ืนๆ (รำยกำร 9.5)  และ
ตัดตัวอย่ำงครัวเรือนที่อยู่ใน decile6-decile10  เนื่องจำกรำยกำรใช้จ่ำยดังกล่ำว และรำยจ่ำยของครัวเรือน
ในกลุ่ม decile 6-decile10 ไม่ควรจะถูกนับรวมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยในหมวดที่ไม่ใช่อำหำรของ
คนจน 

 
(3) หำค่ำเฉลี่ยของค่ำใช้จ่ำยในหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรของกลุ่มที่เหลือ แยกเป็น 9 พ้ืนที่ โดยที่

พ้ืนที่กรุงเทพฯ จะรวมเมืองใหญ่ ได้แก่ สมุทรปรำกำร เชียงใหม่ ภูเก็ต และตรัง เพ่ือให้มีจ ำนวนตัวอย่ำงมำก
เพียงพอในกำรเป็นตัวแทนกำรค ำนวณรำยจ่ำยที่ไม่ใช่อำหำรของคนกรุงเทพฯ  จะได้รำยจ่ำยในหมวดสินค้ำที่
ไม่ใช่อำหำรเฉลี่ยต่อหัว (per capita non-food expenditure) ของครัวเรือนกลุ่มดังกล่ำวจ ำแนกตำมพ้ืนที่  
โดยแบ่งกลุ่มสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 
ค่ำจ้ำงบุคคลที่ให้บริกำรครัวเรือน ค่ำเสื้อผ้ำ ค่ำรองเท้ำ ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเดินทำงและ
กำรสื่อสำร ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำ 
 

𝑁𝐹𝑟𝑗 = ∑ 𝑁𝐹ℎ𝑗

ℎ 𝑖𝑛 𝑟

𝐼𝑟⁄  , 

 
โดยที่  𝑁𝐹𝑟𝑗 เป็นค่ำเฉลี่ยเฉพำะครัวเรือนในพ้ืนที่ r 𝑁𝐹ℎ𝑗 เป็นรำยจ่ำยต่อสินค้ำหมวด j ของครัวเรือน h และ 
𝐼𝑟 แทนจ ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ r 
 

(4) ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในหมวดที่ไม่ใช่อำหำรของแต่ละครัวเรือน โดยใช้ค่ำเฉลี่ยของค่ำใช้จ่ำยใน
หมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรทั้ง 9 กลุ่ม และแยกตำมพ้ืนที่  และปรับกำรประหยัดจำกขนำด (Economy of 
scale) ดังนี้ 
 

𝑁𝐹𝑃𝐿ℎ𝑗 = 𝑘 ∗  𝑁𝐹𝑟𝑗  ∗  𝐻𝑆ℎ

(𝜃𝑗−1)
, 

 
(5) หำผลรวมของรำยจ่ำยหมวดสินค้ำที่ไม่ใช่อำหำรทั้ง 9 หมวด จะได้เส้นควำมยำกจนในหมวด

สินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำรของครัวเรือน (non-food poverty)  
 

𝑁𝐹𝑙𝑖𝑛𝑒ℎ =  ∑ 𝑁𝐹𝑃𝐿ℎ𝑗

9

𝑗=1

 

 
เส้นควำมยำกจนของครัวเรือน คือ ผลรวมของเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร และเส้นควำม

ยำกจนในหมวดสินค้ำท่ีไม่ใช่อำหำร 
 

𝑃𝑜𝑣𝐿𝑖𝑛𝑒ℎ =  𝐹𝑙𝑖𝑛𝑒ℎ +  𝑁𝐹𝑙𝑖𝑛𝑒ℎ 
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ภำคผนวก ข วิธีกำรจัดท ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ  
(Multidimensional Poverty Index: MPI) 

 
1. วิธีกำรและข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ 

 
ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) อัตรำกำรเกิดคนจน (Incidence) 

หรือสัดส่วนของคนจนหลำยมิติต่อประชำกรทั้งหมด และ (2) ระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน 
(Intensity of poverty) หรือค่ำเฉลี่ยตัวชี้วัดควำมยำกจนของหน่วยกำรวิเครำะห์ที่เป็นคนยำกจนหลำย
มิต2ิ3 โดยขั้นตอนกำรค ำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติดังกล่ำวสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ 

 
ตำรำง ข.1 ขั้นตอนกำรประมวลผลดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (MPI) ของประเทศไทย24 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร 
1. เลือกข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำรจัดท ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ 

(MPI) โดยข้อมูลที่จะน ำมำใช้ต้องมำจำกแหล่งข้อมูลหรือกำรส ำรวจชุด
เดียวกัน เพรำะกำรใช้ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่แตกต่ำงกันจะมีวิธีกำร
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง และลักษณะค ำถำมที่ใช้
แตกต่ ำงกัน  ท ำ ให้ ข้ อมูลขำดควำมสอดคล้องและ เป็น เอกภำพ 
(Consistency and unity)  
 
กรณีของประเทศไทย เลือกใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนไทย (Household Socio-Economic Survey: SES) 
จัดท ำโดย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

2. เลือกหน่วยส ำหรับกำรวิเครำะห์
ข้อมูล (Unit of identification) 

เลือกหน่วยส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำง (1) หน่วยบุคคล และ  
(2) หน่วยครัวเรือน โดยจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้
ในกำรจัดท ำ ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 
(1) หน่วยบุคคล สำมำรถวิเครำะห์หรือประมวลผลได้หลำยรูปแบบและ

ระดับ เช่น เพศ อำยุ  อำชีพ เป็นต้น แต่ กำรก ำหนดตัวชี้วัดให้
ครอบคลุมทุกช่วงอำยุเป็นไปได้ยำก เพรำะตัวชี้วัดบำงรำยกำรอำจ
เหมำะสมกับช่วงกลุ่มอำยุหนึ่งเท่ำนั้น  

 
(2) หน่วยครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลและก ำหนดตัวชี้วัดได้ง่ำยกว่ำแบบ

บุคคล แต่อำจท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรค ำนวณได้ง่ำย 
                                                           
23 กรณีหน่วยส ำหรับกำรวิเครำะห์เป็นครัวเรือน (Household) จะเป็นค่ำเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก (Weighted average) โดยถ่วงน้ ำหนักจำกจ ำนวน
สมำชิกในแต่ละครัวเรือน ในขณะที่ หำกหน่วยส ำหรับกำรวิเครำะห์เป็นบุคคล (Person) จะเป็นค่ำเฉลี่ยทั่วไปแบบไม่ถ่วงน้ ำหนัก (Unweight 
Simple Average) 
24 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2562), “ภำคผนวก 1 วธิีกำรจัดท ำ MPI และสรุปขั้นตอนกำรค ำนวณดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติ”, รำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติของประเทศไทย, หน้ำที่ 31 – 38. 



134 
 

 

 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร 
โดยเฉพำะสภำวะควำมขัดสนของสมำชิกหนึ่งคนที่อำจส่งผลต่อสมำชิก
คนอ่ืนภำยในครัวเรือน (One household member’ deprivation 
has on other) ท ำให้ข้อมูลอำจสูงและ/หรือต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง 

 
กรณีของประเทศไทย ใช้หน่วยกำรวิเครำะห์แบบหน่วยครัวเรือน 

3. เลือกมิติและตัวชี้วัดที่ใช้ในกำร
ค ำนวณ 

กำรก ำหนดมิติและตัวชี้วัดไม่ได้มีรูปแบบมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 
เพรำะกำรก ำหนดดังกล่ำวต้องพิจำรณำให้สอดคล้องและเหมำะสมกับ
บริบทในแต่ละประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนใหญ่มักพิจำรณำในมิติส ำคัญ 
ได้แก่ สุขภำพ กำรศึกษำ กำรท ำงำน ที่อยู่อำศัย มำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต 
บริกำรขั้นพ้ืนฐำน สภำพแวดล้อม ระบบประกันสังคม ควำมมั่นคงทำง
อำหำร  
 
กำรเลือกตัวชี้วัด (Indicators) เป็นกำรก ำหนดเครื่องชี้เพ่ือใช้ในกำรจ ำแนก
บุคคล หรือครัวเรือนต่ำง ๆ ว่ำใครเป็น กลุ่มขัดสน (Deprived) หรือ  
กลุ่มไม่ขัดสน (Not deprived) โดยตัวชี้วัดที่น ำมำใช้จะต้องเป็นตัวแทนที่
เหมำะสมในกำรสะท้อนลักษณะในแต่ละมิติได้อย่ำงชัดเจน  
 
ตัวอย่ำงดัชนีควำมยำกจนหลำกหลำยมิติโลก (Global MPI) เลือกใช้
ตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัว ใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติสุขภำพ ได้แก่ โภชนำกำร 
และกำรอยู่รอดของทำรก (2) มิติกำรศึกษำ ได้แก่ อัตรำกำรเข้ำเรียน และ
จ ำนวนปีที่เรียน และ (3) มิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ได้แก่ สินทรัพย์ พ้ืน
ของที่อยู่อำศัย กำรใช้ไฟฟ้ำ แหล่งน้ ำดื่ม ส้วม และเชื้อเพลิง 
 
กรณีของประเทศไทย ก ำหนดให้ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ มีทั้งหมด  
12 ตัวชี้วัด จ ำแนกเป็น 4 มิติ 

4. เลือกหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ควำมขัดสน (The indicators’ 
deprivation cut-offs) 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือจ ำแนกว่ำหน่วยบุคคลหรือหน่วย
ครัวเรือนใดอยู่ในกลุ่มขัดสนหรือไม่ขัดสน (Deprivation cut-off) โดยหำก
ตัวชี้วัดหนึ่งของหน่วยบุคคลหรือครัวเรือนหนึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำหลักเกณฑ์ 
จะถือว่ำ หน่วยบุคคลหรือครัวเรือนดังกล่ำว อยู่ในฐำนะขัดสน (ก ำหนดค่ำ
เท่ำกับ 1) แต่ถ้ำสูงกว่ำจะไม่ขัดสน (ก ำหนดค่ำเท่ำกับ 0)  
 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมขัดสนในระดับประเทศสำมำรถก ำหนดได้
ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละประเทศ โดยอำจ
ด ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรือประชุมหำรือของคณะกรรมกำร
ผู้เชี่ยวชำญที่เก่ียวข้องในแต่ละมิติ 
 



135 
 

 

 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร 
ตัวอย่ำงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ควำมขัดสน เช่น ในประเทศเยอรมนี 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ควำมขัดสนด้ำนกำรศึกษำไว้ 2 ส่วน ได้แก่ (1) ไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ แต่
ไม่ได้รับกำรรับรองคุณสมบัติทำงอำชีพ (Vocational qualifications)  
และ (2) มีหนังสืออยู่ภำยในครัวเรือนน้อยกว่ำ 10 เล่ม ซึ่งหำกหน่วยบุคคล
หรือครัวเรือนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำวจะถือว่ำอยู่ในกลุ่มขัดสน 

5. กำรจ ำแนกหน่วยส ำหรับกำร
วิเครำะห์ตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำควำมขัดสน 

ขั้นตอนนี้ต่อเนื่องจำกขั้นตอนที่ 4 โดยจะน ำหน่วยบุคคลหรือครัวเรือน
ทั้งหมดมำจ ำแนกว่ำ หน่วยใดจัดอยู่ในกลุ่มขัดสนหรือกลุ่มไม่ขัดสน ซึ่งจะ
พิจำรณำเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด (ตำม
ขั้นตอน 4) โดยหำกขัดสนจะมีค่ำเท่ำกับ 1 และหำกไม่ขัดสนจะมีค่ำเท่ำกับ 
0 ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำ ดังนี้  
 
ตัวอย่ำงกำรจ ำแนกหน่วยครัวเรือน 

ตัวช้ีวัด 
ครัวเรือนที่ 

1 2 3 4 
สุขภำพ 
1. มีสมำชิกอย่ำงน้อย 1 คน ทุพโภชนกำร 0 0 1 0 
2. มีเด็กอย่ำงน้อย 1 คนเสียชีวิต 1 1 0 1 

. 
6. เลือกน้ ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยทั่วไปมักจะก ำหนดให้น้ ำหนักของแต่ละมิติมีค่ำเท่ำกัน เช่น ดัชนีควำม

ยำกจนหลำยมิติระดับโลก จ ำแนกออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ สุขภำพ กำรศึกษำ 
และมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต และก ำหนดให้ทุกมิติมีควำมน้ ำหนักเท่ำกัน 
(1/3 หรือร้อยละ 0.33) ขณะที่น้ ำหนักของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ จะข้ึนอยู่กับ
จ ำนวนตัวชี้วัดในมิตินั้น ๆ ตำมสูตร ดังนี้ 
 

น้ ำหนักแต่ละตัวชี้วัด =  น้ ำหนักมิติ/จ ำนวนตัวชี้วัด 
 

อย่ำงไรก็ตำม อำจก ำหนดให้แต่ละตัวชี้วัดในมิติเดียวกันมีน้ ำหนักไม่เท่ำกัน
ได้ หำกเห็นว่ำ แต่ละตัวชี้วัดมีควำมส ำคัญไม่เท่ำกัน แต่ข้อควรระวังคือ 
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังและมีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ เพรำะ
ต้องอธิบำยให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำเหตุใดตัวชี้วัดหนึ่งถึงมีควำมส ำคัญ
มำกกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน 
 
กรณีของประเทศไทย ก ำหนดให้ทุกมิติมีน้ ำหนักเท่ำกัน เช่นเดียวกับ
ตัวชี้วัดต่ำง ๆ ที่มีน้ ำหนักเท่ำกัน 
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7. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำควำมยำกจน (The 
poverty cut-off to identify 
the poor) 

เป็นกำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือระบุว่ำ หน่วยบุคคลหรือครัวเรือนใดถูกจัดอยู่
ในกลุ่มยำกจน (Poor) หรือกลุ่มไม่ยำกจน (Non poor) โดยพิจำรณำจำก
ควำมขัดสนในทุกมิติและทุกตัวชี้วัด จ ำแนกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  
 
(1) กำรค ำนวณคะแนนควำมขัดสนของครัวเรือนหรือบุคคล เป็นกำร

ค ำนวณผลรวมของสถำนะควำมขัดสนในแต่ละตัวชี้วัดแบบถ่วงน้ ำหนัก 
โดยได้จำกสูตร ดังนี้ 

𝑐𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝐼𝑗𝑖

𝑑

𝑖=1
 

เมื่อก ำหนดให้ 
𝑐𝑗 คือ คะแนนควำมขัดสนในทุกมิติของหน่วยส ำหรับกำรวิเครำะห์ 𝑗 
𝑤𝑖 คือ น้ ำหนักของตัวชี้วัด 𝑖 
𝐼𝑗𝑖 คือ สถำนะของหน่วยส ำหรับกำรวิเครำะห์ 𝑗 ตำมตัวชี้วัด 𝑖 
𝑖 คือ ตัวชี้วัด ( 𝑖 =  1, 2, 3, … , 𝑑) 
 

(2) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ควำมยำกจน (Poverty cut-off) ของ
ครัวเรือนหรือบุคคล เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับคะแนนควำมขัดสน (𝑐𝑗 ) 
และจ ำแนกว่ำ หน่วยบุคคลหรือครัวเรือนใดจัดอยู่ในกลุ่มยำกจน
หลำกหลำยมิติหรือไม่ โดยก ำหนดให้แทนด้วย k ดังนั้น หำกคะแนน
ควำมขัดสนมำกกว่ำหรือเท่ำกับหลักเกณฑ์ควำมยำกจน หน่วยบุคคล
หรือครัวเรือนจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มยำกจนหลำกหลำยมิติ (𝑐𝑗  ≥ k) 

 
กรณีของประเทศไทย ก ำหนดให้หลักเกณฑ์ควำมยำกจน (poverty cut-
off) เท่ำกับร้อยละ 26 หรือ k = 26 

8. ค ำนวณสัดส่วนคนยำกจนหลำย
มิติต่อประชำกรทั้งหมด 
(Headcount ratio) 

เป็นกำรค ำนวณสัดส่วนของคนจนหลำยมิติต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด โดย
ค ำนวณจำกสูตร 

𝐻 =
𝑞

𝑛
 

 
เมื่อก ำหนดให ้
 
𝐻 คือ สัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติต่อประชำกรทั้งหมด (Multidimensional 
headcount ratio) 
𝑞 คือ จ ำนวนคนยำกจนหลำยมิติ 
n คือ จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
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9. ค ำนวณระดับควำมรุนแรงของ

ปัญหำควำมยำกจน (Intensity 
of poverty) 

เป็นกำรค ำนวณระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนหลำยมิติ และยัง
ชี้ให้เห็นลักษณะควำมยำกจนว่ำ ขัดสนในมิติใดบ้ำงและเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยค ำนวณได้จำก 

𝐴 =
∑ 𝑐𝑖(𝑘)𝑛

𝑖=1

𝑞
 

 
เมื่อก ำหนดให ้
 
𝐴 คือ  ระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนหลำกหลำยมิติ  
(Intensity) 
𝑐𝑖(𝑘) คือ คะแนนควำมขัดสนในทุกมิติที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยำกจน 
𝑞 คือ จ ำนวนคนยำกจนหลำยมิติ 
n คือ จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

10.ประมวลผลดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติ (Computing the 
MPI) 

เป็นกำรน ำข้อมูลทั้งสองส่วนมำค ำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำกหลำยมิติ 
(MPI) ดังนี้   

𝑀𝑃𝐼 = 𝐻 × 𝐴 
 
เมื่อก ำหนดให ้
 
𝑀𝑃𝐼 คือ ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ 
𝐻 คือ สัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติต่อประชำกรทั้งหมด  
𝐴 คือ ระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน หลำยมิติ  

 
กำรจัดท ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติในระดับประเทศของประเทศไทยได้อำศัยกระบวนกำร

ปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและผู้เชี่ยวชำญต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนเทคนิคกำรจัดท ำดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติและด้ำนข้อมูลตัวชี้วัดในมิติต่ำง ๆ รวมถึงกำรร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกตัวชี้วั ดและก ำหนดมิติในกำร
สะท้อนควำมยำกจนในมิติที่ไม่ใช่ตัวเงินของประเทศไทยให้เกิดควำมชัดเจนและครอบคลุม โดยรำยละเอียดมิติ 
ตัวชี้วัด และเงื่อนไขควำมขัดสนสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำง ข.2 ด้ำนล่ำง 
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ตำรำง ข.2 สรุปมิติ ตัวชี้วัด เกณฑ์ควำมขัดสน และน้ ำหนักของตัวชี้วัด25 
มิต ิ ตัวชี้วัด เกณฑ์ควำมขัดสน (ขัดสนถ้ำ ... ) น้ ำหนัก 

1. กำรศึกษำ 
(Education) 

1) จ ำนวนปีท่ีได้รบั
กำรศึกษำ  

มีสมำชิกในครัวเรือนอย่ำงน้อย 1 คน : (1) อำย ุ15 – 29 ป ีและจบต่ ำกว่ำ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 (9 ปี) หรือ (2) อำย ุ30 – 59 ปี และจบต่ ำกวำ่ประถมศึกษำปีที่ 
6 (6 ปี)  

1/12 

2) กำรเข้ำเรียนลำ่ช้ำ ครัวเรือนที่มีเด็กอำยุ 6 – 17 ป ีอยำ่งน้อย 1 คน ที่ไม่ได้เรียน หรือเรียนลำ่ช้ำกว่ำ
ที่ควรเกิน 2 ปีขึ้นไป ยกเว้นว่ำจบม. 3 1/12 

3) กำรอยู่อำศัยร่วมกับ 
พ่อแม่ 

ครัวเรือนที่มีเด็กอำยุ 0 – 6 ป ีอย่ำงน้อย 1 คน ที่ไม่ได้อำศัยอยู่กบัพ่อและ/หรอื
แม่ (ในกรณีที่พ่อและ/หรือแมย่ังมีชีวิตอยู่) 1/12 

2. กำรใช้ชีวิตใน
แบบท่ีดีต่อ
สุขภำพ 
(Healthy 
living) 

4) น้ ำดื่ม ครัวเรือนดื่มน้ ำจำก (1) บ่อบำดำลภำยในบ้ำน หรือ (2) บ่อบำดำลภำยนอกบ้ำน 
หรือ (3) แม่น้ ำ/ ล ำธำร/ คลอง/ น้ ำตก/ ภูเขำ หรือ (4) น้ ำฝน หรือ (5) แหล่งอื่น ๆ  1/12 

5) กำรดูแลตัวเอง ครัวเรือนที่สมำชิกอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อยำ่งน้อย 1 คน ไม่สำมำรถดูแลตนเอง
ในชีวิตประจ ำวันได้ โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ และไม่สำมำรถเดินทำงไปนอกเขตพื้นที่
อยู่อำศัยได้ โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล 

1/12 

6) ควำมขัดสนด้ำน
อำหำร 

ครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร ต่ ำกวำ่เส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร ซึ่งค ำนวณ
จำก ปริมำณสำรอำหำร (แคลอรี่) ขั้นต่ ำที่คนแต่ละช่วงอำยุ และเพศ มีควำม
ต้องกำรต่อวัน 

1/12 

3. ควำมเป็นอยู ่
(Living 
conditions) 

7) กำรก ำจัดขยะ ครัวเรือนใช้วิธีก ำจัดขยะโดย (1) กำรเผำ หรือ (2) กำรฝังกลบ หรือ (3) กำรทิ้งลง
แม่น้ ำ ล ำคลอง หรือ (4) กำรทิ้งตำมที่วำ่ง ที่สำธำรณะ หรือ (5) อื่น ๆ  1/12 

8) กำรใช้อินเทอร์เน็ต ครัวเรือนที่สมำชิกไม่มีกำรใช้อินเทอร์เน็ตเลย 1/12 

9) กำรถือครองสินทรัพย ์ ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย  
1 ชิ้น 1/12 

4. ควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน
(Financial 
security) 

10) กำรออม ครัวเรือนไม่มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อเก็บออม 1/12 

11) ภำระทำงกำรเงิน  ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ครัวเรือนมีปญัหำในกำรจำ่ยค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ 
หรือค่ำเล่ำเรียน  1/12 

12) บ ำเหน็จ/บ ำนำญ ครัวเรือนมีสมำชิกอยำ่งน้อย 1 คน ที่อำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น และไม่มีเงินบ ำเหน็จ 
บ ำนำญ เบีย้หวัด และเงินสงเครำะห์ต่ำง ๆ 1/12 

ที่มำ : กองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ัดสังคม, ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

                                                           
25 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2562), “รำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติของประเทศไทย”, หนำ้ที่ 9. 
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