
ข�อมูลเพือ่สร�างสงัคมทีเ่ป�นธรรม



ไทยมคีวามไม�เป�นธรรมในสงัคมมาก

ความเหลื่อมล้ําในไทย
ยังอยู�ในระดับสงูต�อเนื่อง

ความโปร�งใสตกจาก
อันดับ 76

เป�น 101 ในป� 2559



รัฐตามหาคนจนอย�างไร?
สํารวจเพ่ือระบุพ้ืนที-่ครวัเรือนยากจน

• สํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน  ให�ภาพความยากจนระดับจังหวัดทุกป� 
• สํารวจความจําเป�นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.)

จดทะเบียนคนจน-เกษตรกร -แม�และเด็กแรกเกิด-คนพิการ-ผู�สงูอายุ



การตรวจสอบรฐัยงัไม�ทัว่ถึง



การปฏวิตัขิ�อมลูช�วยแก�ป�ญหา
ความไม�เป�นธรรมทางสงัคมได�

Big Data ช�วยระบตุัว

ผู�ด�อยโอกาส/ผู�มีรายได�น�อย

Open Data ช�วยลด

คอร�รัปชัน



Big Data ช�วยระบพุืน้ทีย่ากจน 
ต�างประเทศ เร่ิมระบุพื้นที่ยากจนด�วย Big Data

ภาพถ�ายดาวเทียมความละเอียดสูง
เร็ว ละเอียด ครบถ�วน แม�นยํา

การใช�โทรศัพท�มือถือ 

ต�นทุนต่าํ
เก็บข�อมูลอยู�แล�ว

ความถีส่งู
ข�อมูลทันสมัย 
ใกล�เรียลไทม�

เชื่อถือได�
ข�อมูลจริงจาก
พฤติกรรมคน 
ในสภาพจริง



ยิ่งเป�ดข�อมลูมาก ยิ่งโปร�งใส
ช�วยลดคอร�รปัชนัได�



ศรีลังกา: ดัชนีความยากจนจากภาพถ�ายดาวเทียม

ที่มา: Engstorm, Hersh and Newhouse (2016)

Machine learning



เคนย�า: วัดคุณภาพวสัดขุองสิง่ก�อสร�างจาก
ความเรืองแสงของหลงัคา

July 2009 August 2012

ที่มา: Marx, Stoker, and Suri (2015)



บังคลาเทศ: การนาํข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมมาจดัทํา
เป�นแผนที่ความยากจน

ที่มา: WorldPop



ภาพถ�ายดาวเทยีมกบัความยากจนในไทย 

พื้นที่สังกะสีมาก มีสัดส�วนคนจนสูงกว�า

แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง ต. คลองเกลอื อ. ปากเกรด็

ที่มา: Google statics map 

หลังคาสงักะส ี             พื้นทีป่ระเภทอืน่ๆ



ภาพถ�ายดาวเทยีมกบัความยากจนในไทย 

พื้นที่คอนกรีตมาก มีสัดส�วนคนจนสูงกว�า

ที่มา: Google statics map 

แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง ต. คลองเกลอื อ. ปากเกรด็

หลังคาสงักะส ี             พื้นทีป่ระเภทอืน่ๆ



ภาพถ�ายดาวเทยีมช�วยตรวจความเหมาะสม
การให�สวสัดกิารได�

ท่ีมา: ทีดีอาร�ไอ จากข�อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 58 และ ภาพถ�ายของ Google statics map 



ภาพถ�ายดาวเทยีมช�วยตรวจความเหมาะสม
การให�สวสัดกิารได�

ท่ีมา: ทีดีอาร�ไอ จากข�อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 58 และ ภาพถ�ายของ Google statics map 



ภาพถ�ายดาวเทยีมช�วยระบุ
เป�าหมายคนจน เมื่อเกดิภยัพบิตั ิ

ที่มา: ทีดีอาร�ไอ, GISTDA 54 และ ภาพถ�ายของ Google statics map 



การประมาณความยากจนเชิงพืน้ที่
ด�วยข�อมลูจากโทรศพัท�มอืถอื



ข�อมลูการใช�งานโทรศพัท�มอืถอื บอกอะไรบ�าง?



เซเนกลั: ข�อมลูจากโทรศัพท�มอืถือทาํให�แผนที่
ความยากจนละเอยีดมากขึน้

ที่มา: Pokhriyal, Dong and Govindaraju (2015)

https://arxiv.org/pdf/1506.03401.pdf


ประเทศไทย: AIS ใช�ข�อมลูมอืถือหาพืน้ทีแ่ละช�วงเวลา
ที่มผีู�ใช�บรกิารทีใ่ช�โทรศพัท� 2G อยู�มาก

ที่มา: Platinum and Gold in Mobile Data โดยศุภเชษฐ� เพ่ิมพูนวัฒนาสุข และวีระ เหมืองสิน

https://www.youtube.com/watch?v=2_ys0kycelw


ฝรั่งเศส: ข�อมลูโทรศัพท�มอืถอื
ช�วยให�ทราบการเคลือ่นย�ายคน

• ช�วงวันทํางาน คนหนาแน�นในเมืองใหญ� 
• ช�วงวันหยุด คนกระจายอยู�ตามเมือง

ท�องเที่ยว ชายทะเล
• เสาสัญญาณโทรศัพท�สามารถให�ข�อมูล

ละเอียดระดับสถานที่ได� 

ภาพเปรยีบเทยีบการกระจายประชากรในระหว�างช�วงวนัทาํงานและวนัหยดุ

ที่มา: Deville, et al. (2014)

http://www.pnas.org/content/111/45/15888.full.pdf


ไทย: เหตภุยัพบิตัิ

มูลค�าความเสียหาย
(ล�านเหรียญสหรัฐฯ)
ผู�ได�รับผลกระทบ
(คน)

- เกิดบ�อย และรนุแรง
- เป�นอปุสรรคในการขจดัความยากจน

15 ป�ที่ผ�านมา ประเทศไทยได�รับ
ผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมาก
- ในแง�มูลค�าทางเศรษฐกิจ
- ในแง�จํานวนประชาชนท่ี

ได�รับผลกระทบ

เหตุน้าํท�วมใหญ� 2554
ทําให�คนต�องย�ายที่อยู�
ราว 1.6 ล�านคน





ข�อมลูจากโทรศัพท�มอืถอืช�วยให�ทราบว�าจะกระจาย
ความช�วยเหลอื



ข�อมลูจากโทรศัพท�มอืถอืยังสามารถระบไุด�ว�าพืน้ทีใ่ด
มีการบรูณะฟ��นฟชู�า

ภาพแสดงสดัส�วนคนทีย่�ายออกจากหมู�บ�านไปแล�วยงัไม�กลบัเข�ามาในช�วง 4 เดือนหลงัจากเหตแุผ�นดนิไหว

สัดส�วนคนทีย่�ายออกไปแต�
ยังไม�กลบัเข�าหมู�บ�าน



ค�าใช�จ�ายโทรศัพท�สะท�อนสดัส�วนคนยากจนได�ดี
และดทีีส่ดุเมือ่เทยีบกบัค�าใช�จ�ายน้าํประปา ไฟฟ�า และ

อินเตอร�เนต็



อุปสรรคในการใช�ข�อมลูจากโทรศัพท�มอืถอื
2 ประเดน็ใหญ�



ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย
Big Data เพื่อขจัดความยากจน



มีคุณูปการต�อนโยบายด�านอื่นๆ เช�น การวางผังเมือง 
จราจร ขนส�งสาธารณะ หรือวางแผนจุดบริการของรัฐ 
เป�นต�น

เช�น กรมการพัฒนาชุมชนปรับปรุงรูปแบบการ
จัดเก็บข�อมูลพื้นฐาน หมู�บ�าน กชช. 2ค. ส�วน
โครงสร�างพื้นฐาน (แหล�งน้ํา การคมนาคม พื้นที่
การเกษตร) โดยใช�ข�อมูลจากภาพถ�ายดาวเทียม

ภาครัฐควรพจิารณาศักยภาพข�อมลูจาก Big Data
ไม�ว�าจะเป�นภาพถ�ายดาวเทยีมหรอืข�อมลูจากโทรศัพท�



บทบาทของ Admin Data 
และข�อมลูจากการสาํรวจยงัมคีวามสาํคัญ

เพื่อใช�การทดสอบความแม�นยํา
ของ Big Data



ควบรวม Admin Data 

รัฐควรรวมข�อมูลลงทะเบียนต�างๆ ของกลุ�มเปราะบาง
ในสังคม มีอยู�กระจัดกระจายให�เชื่อมถึงกันได�ด�วย
การใช� single ID

ผู�รับผิดชอบหลักคือคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิกา
สังคมแห�งชาติ (ก.ส.ค.)
ด�วยความร�วมมือจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�



ข�อมูลเพือ่การต�อต�านทจุรติ



ทําไมการทจุรติจดัซือ้จดัจ�าง…ถึงเป�นเรือ่งใหญ�?

*ก.พ.ร. และ UNDP (2558) “การประเมนิความเส่ียงด�านธรรมาภิบาลในระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐของประเทศไทย”



ฐานข�อมลูจดัซือ้จดัจ�างไทย



Big data ที่ถูกเป�ดใน data.go.th



ปริมาณข�อมลูทีเ่ป�ดเผยรวมป� 58 และ 59



ส�วนต�างราคากลางและราคาชนะประมลู
(ส�วนลดจากราคากลาง) ป� 2558 และ 2559



การกระจกุตวัของผู�รบัเหมาก�อสร�าง
ที่ชนะโครงการในพืน้ทีต่�างๆ ในป� 2558

ป� 2558 มีการกระจกุตัวของผู�รบัเหมารายใหญ�มาก ผู�รับเหมา 5 รายใหญ�ทีส่ดุถือส�วนแงตลาดมากกว�าร�อยละ 50 ในหลายพืน้ที่



ข�อสนันษิฐาน 

สาเหตกุารไม�แข�งขนัในประมลูงานก�อสร�างภาครฐั



วิธีการจดัซือ้จดัจ�างตามระเบยีบ
สํานักนายกฯ ว�าด�วยการพสัดุ

E-bidding และ E-auction เป�นวิธีจัดซ้ือจัดจ�างที่เอื้อต�อการแข�งขันมากที่สุด



วิธีการจดัซือ้จดัจ�างตามระเบยีบสาํนกันายกฯ

มีการเปล่ียนวิธีจัดซ้ือจัดจ�างจากที่ใช� E-auction มากที่สุดใน 2558 มาใช� E-bidding ในป� 2559

สัดส�วนการจัดซ้ือจัดจ�างแต�ละวิธี



วิธี E-bidding ช�วยให�โครงการก�อสร�าง
แข�งขนัมากขึน้

ที่มา: ภวินทร� เตวียนันท�



การกระจกุตวัของผู�รบัเหมาก�อสร�าง
ที่ชนะโครงการในพืน้ทีต่�างๆ ในป� 2559

แม�จะมกีารนาํ E-bidding มาใช�ในป� 2559 ก็ยังมีการกระจกุตวัของผู�รบัเหมารายใหญ�อยู�



ขั้นตอนการเตรียมจดัซือ้จดัจ�างมผีลอย�างไรต�อราคา



ระยะเวลาดาํเนนิการเพือ่จดัซือ้จดัจ�าง

โครงการจ�างก�อสร�างมูลค�าสูงสุด 300 โครงการ
โดย e-auction ของกรมทางหลวงป� 58 ไม�พบ 
60 โครงการในฐานข�อมูล e-GP



การเป�ดเผยข�อมลูช�วยให�เรารู�ว�า
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