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Thai People Map and Analytics Platform

กรมการพฒันาชมุชน

30 เมษายน 2563



EQUALITY VS EQUITY 2

“Interaction Institute for Social 
Change | Artist: Angus 

Maguire.” 
http://interactioninstitute.org/il
lustrating-equality-vs-equity/

http://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/
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• แนะนำ TPMAP - “ระบบบริหารจัดการข6อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเปCา” 

• แนะนำระบบ TPMAP Logbook – “ระบบแฟCมบ6าน” เพ่ือการแก6ปNญหาราย

ครัวเรือนแบบเชิงลึก

• ถามตอบ / รับข6อเสนอแนะ

หัวข%อบรรยาย
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ข"อมูลรายได" แบ/งประชากรออกเป6น 10 ช/วง ป; 2558

4

Source: Office of National 
Economic and Social 
Development Board 



5
55

World Bank : คนจนไทยเพ่ิมขึ้น

5

ช.วงป2 2558-2561 อัตราความยากจนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
จาก 7.2% เปJน 9.8% จำนวนประชากรท่ีอยู.ในภาวะยากจน

เพ่ิมขึ้นจาก 4,850,000 ราย เปJนมากกว.า 6,700,000 ราย 

ความยากจนน้ีเพ่ิมขึ้นในป2 2561 กระจายตัวอยู.ท่ัวทุกภูมิภาคใน 
61 จังหวัดจาก 77 จังหวัดท่ัวไทย

ใช#ข#อมูล survey ของ สสช จาก 4-50000 ครัวเรือน ตามหลักสถิติ
ซึ่งมีข#อจำกัดหลายประการ
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การลดความยากจนของจีน

ข"อมูลจาก http://www.globaltimes.cn/content/1122509.shtml
ข"อมูลจาก United Nations https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/31.pdf
และ Institute for Security and Development, European Union http://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-efforts-problems-and-progress/

“Teach a man to fish and you feed him for a lifetime”

https://www.telegraph.co.uk/china-watch/society/china-poverty-reduction-success/

• ต้ังเป;าลดจำนวนคนจนในชนบทใหIไดI 10 ลIานคนในปM 2019
• มุRงเป;าไปที่รายครัวเรือนหรือบุคคล แทนนโยบายหวRานแห

• สRงเจIาหนIาที่กวRา 775,000 คนรับผิดชอบโดยตรง และ จับคูNจังหวัดท่ีดีชNวย

ดูแลจังหวัดท่ีแยNกวNา

• แกIปcญหาดIวยการโยกยIายถิ่นใหIเหมาะสม สรIางอุตสาหกรรมรองรับ มีระบบ

ชRวยเหลือการเงิน การศึกษา และประกันสังคม

http://about:0
http://about:0
http://about:0


การแก%ป'ญหา “ความยากจน” ในประเทศไทยด%วยข%อมูลรายคน
7

ระบบ Social Map ก.พม

ทะเบียนผู=มีรายได=น=อย ก.คลัง

ความจำเปIนพื้นฐาน จปฐ (ก.มท)

แผนท่ีเด็กยากจน  กสศ
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การบูรณาการและวิเคราะห/ข1อมูลเพื่อการทำ Target Poverty Alleviation

ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู5บ6าน ครัวเรือน คน

ครัวเรือน

- สภาพความเป+นอยู0

- สภาพชุมชน 
- การเข7าถึงโอกาส

- ภาระ + ป>ญหา ครัวเรือน

คน

- ศักยภาพ (การศึกษา / อาชีพ / สุขภาพ / 
ต7นทุนอาชีพ)

- ภาระ + ป>ญหา

- ได7รับความช0วยเหลืออย0างไร/ สวัสดิการ

ข"อมูลสภาวะ/ป.ญหา/ผลการแก"ป.ญหา จากระดับจุลภาค สู<มหภาค

ข"อมูลสำรวจ / การรับบริการของประชาชน 

ผ9านหน9วยงานรัฐ แยกกัน ตาม function

ฐานข"อมูล

บูรณาการ

นโยบายแก"ป.ญหา จากมหภาค สู<จุลภาค
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แนวทางการบูรณาการข-อมูลเพ่ือการแก-ป6ญหาความยากจนมุ=งเป>า

สศช. ร่วมกับ NECTEC ในการพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต Thai People Map 

and Analytics Platform 2.0 (TPMAP 2.0)

สศช. ประสานหน่วยงาน ให้มีการจัดเก็บข้อมูลเลขบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ 

ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ระบบ TPMAP ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ความยากจน 

ไม+ได-มีเฉพาะ

เรืองเงิน
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“คนจนอยู(ท่ีไหน”
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“พวกเขาต6องการอะไร”
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“จะช%วยพวกเขาได/อย%างไร”



คนจนอยู'ท่ีไหน
13พวกเขาต4องการอะไร

จะช'วยพวกเขาได4อย'างไร

กำหนด criteria “คนจน”
ใช-หลัก Multidimensional poverty index (MPI)

In 5 Dimensions

5 มิติความยากจน: สุขภาพ ความเปEนอยู+ 

การเข-าถึงบริการรัฐ การศึกษา และการเงิน

สถ



DATA SET 1: ข#อมูล จปฐ. กับการใช# ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ชี้เปTาคนจน 14

ด'านการเงิน

ด'านสุขภาพ

ด'านเข'าถึงบริการรัฐ

ข#อมูล จปฐ (สำรวจ 36.89 ล#านคน)36.89 
Millions

ข"อมูล จปฐ.

ข#อมูลสรุปสถิติตัวชี้วัด ท่ีใช#คำนวณ MPI



MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX (MPI)
15

Assets
Floor

School Attendance

Year of Schooling

Child Mortality

Nutrition

Global MPI: 3 Dimensions/ 10 Indicators

Living
Standard

Education

Health

Electricity
Water
Sanitation
Cooking Fuel

TPMAP MPI: 5 หมวด 17 ตัวชี้วัด

มิติความยากจน ค่าน้ำหนัก ตัวชี้วัด (จปฐ)

สุขภาพ 1/5

นน. เด็กแรกเกิด

กินอาหารถูกสุขลักษณะ

ใช้ยาเพื่อบำบัดฯ

การออกกำลังกาย

ความเป็นอยู่ 1/5

บ้านม่ันคง

ครัวเรือนมีน้ำสะอาด

ครัวเรือนมีน้ำใช้พอเพียง

บ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย

การศึกษา 1/5

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล / การ
เตรียมพร้อม

เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับ

เด็กจบ ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4

ผู้ใหญ่อ่านออกเขียนได้

การเงิน 1/5
คนอายุ 15-59 ปีมีอาชีพมีรายได้

คนอายุ 60+ มีอาชีพมีรายได้

รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีเกินเกณฑ์

การเข้าถึงบริการรัฐ 1/5
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากรัฐ

ผู้พิการได้รับการดูแลจากรัฐ



People registered

16DATA SET 2: ฐานทะเบียนผู4มีรายได4น4อยของกระทรวงการคลัง

14.5 
Millions

From Ministry of Finance

Credit:
Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

เกณฑPรายได- 

แตกต+างจาก 

จปฐ !



การบูรณาการข%อมูลฯ เกิดการยืนยันซ่ึงกันและกัน
17
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www.tpmap.in.th



INTEGRATING DATA SOURCES 19



ตัวอยIางการวิเคราะหJข%อมูลด%วย TPMAP
20

ท-องท่ีส+วนกลาง

1. สตรีที่เปjนหัวหนIาครัวเรือนที่ รายไดIไมRผRานเกณฑm
และมีผูIพิการในบIาน -> [พม. เพื่อสงเคราะหm]

2. ผูIสูงอายุ ที่ไมRไดIพิการ แตRไมRมีอาชีพ และมีรายไดIไมRผRานเกณฑm

3. จำนวนเด็กกRอนวัยเรียน ที่อยูRในบIานยากจน.... (คาดการณmเด็กไมRไดIเรียนหนังสือ)

[อว. เพื่อพัฒนา]

[ศธ. เพื่อวางแผนป5องกัน]
*เมื่อร5วมกับข6อมูลอื่น ๆ เช5น ค5าฝุDน PM2.5  อัตราการเกิดอาชญากรรม ในพ้ืนที่ => ใช6ประเมินความเสี่ยงด6านสุขภาพ และความมั่นคงปลอดภัย



การนำไปใช* / ขยายผล



TPMAP WORKSHOP: วิเคราะหAจุดอ'อนในพ้ืนท่ี 22

2nd July 2019

Sakonnakhon วัตถุประสงคP/ข้ันตอนของกิจกรรม (ข-อท่ี 1-3)
การวิเคราะหPป>ญหาในพ้ืนท่ี > แนวทางการแก7ป>ญหา > การออกแบบโครงการ/วิเคราะหPโครงการ > การนำไปปฏิบัติ > การประเมินผล

วิเคราะห-ป/ญหาแต3ละพื้นท่ี

ออกแบบโครงการเพื่อแก>ป/ญหา

หาแนวทางการแก>ไขป/ญหา

นำไปปฎิบัติ

การประเมินผล

การออกแบบ/วิเคราะห-

โครงการท่ีมาจาก

ป/ญหาในพืนท่ี
(evidence based on policy)



TPMAP WORKSHOP : วิเคราะหAจุดอ'อนในพ้ืนท่ี 23



2,991 คน

TPMAP WORKSHOP : วิเคราะหAจุดอ'อนในพ้ืนท่ี (ผลการวิเคราะหA) 24

อ.กุดบาก อ.ภูพาน อ.เมืองสกลนคร อ.วานรนิวาส

การกินอาหารสุกๆดิบๆ สาเหตุของ

โรคมะเร็งทGอน้ำดี

ความเปMนอยูGดPานสภาพแวดลPอมไมG

สะอาด 

จำนวนคนอGานออกเขียนไดPนPอย

อัตราคนวGางงานสูง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดPนPอย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ 

กำจัดส่ิงปฏิกูลลงในแหลGงน้ำ

ครอบครัวยากจน จบ ป.6 จึงไมGเรียนตGอ

วัยรุGนกวนเมือง 

คุณแมGวัยรุGน

2,751 คน 557 คน 121 คน
496 คน 1,824 คน

โครงการ
แก(ป*ญหาโรค
ใบไม(ในตับ

โครงการรณรงค5
แก(ป*ญหาโรคพยาธิ

ใบไม(ในตับ

โครงการบริหารจัดการ
ด(านส่ิงแวดล(อม

โครงการลดความ
เหล่ือมล้ำทางการ

ศึกษา

โครงการพัฒนาอาชีพของ

คนรายได(น(อย

โครงการทMองเท่ียว OTOP 

นวัตวิถี

โครงการการสMงเสริมด(านความรู(ในกลุMม
นักเรียน กลุMมประชาชน และรณรงค5ตรวจคัด

กรองในกลุMมประชาชน

โครงการเร่ืองการสนับสนุน
ศิลปหัตถกรรม หรือ การสร(างรายได(

ให(กับเด็กในชMวงวัยเรียน



จ.สมุทรสงคราม กับการนำ TPMAP ไปใช%แก%ป'ญหาความยากจน
25



กรณีศึกษา : จ.สมุทรสงครามกับการนำ TPMAP ไปใช%
26

Actionable 
information

สมุทรสงคราม

พบบ-านต-องซ+อม -> จัดผ-าป̂า

ซ-อมบ-าน

เดินสำรวจ โดยใช-ข-อมูล TPMAP 

เปEนพ้ืนฐาน / สำรวจปeญหาเชิงลึก

ข"อมูลเชิงลึก “ครัวเรือน

ยากจน อยู<ท่ีไหน”

จ. สมุทรสงคราม



บทเรียนจากการใช% TPMAP 1: ละเอียดของป'ญหามาก à แก%ป'ญหาได%ตรงเปXามาก
27

Problem: นางเอ อายุ  84  ป2  บXานเลขท่ี  82  ม. 5  ต.ปลายโพงพาง  อ.อัมพวาอาศัยอยู.กับหลานชายพิการ  
ตาบอด อาย2ุ6  ป2  และหลานสะใภX  อายุ  24  ป2  สภาพท่ีอยู.อาศัยทรุดโทรม  อาศัยบนท่ีดินของคนอื่น  นางเอ  
ไม.สามารถประกอบอาชีพไดX  เน่ืองจากสุขภาพไม.แข็งแรง  ตาเปJนตXอหิน  มองเห็นเลือนราง  หลานชายรับจXาง
ท่ัวไป  เช.น  กรอกน้ำมะพรXาวใส.ขวด  มีรายไดXประมาณวันละ  40 - 50  บาท  หลานสะใภXรับจXางท่ัวไป  รายไดX
ประมาณวันละ  100  บาท  ท้ังสองคนรายไดXไม.แน.นอน  หลานชายกับหลานสะใภXมีบุตร  1  คน  อายุ  2  ป2
อาศัย     อยู.กับยายของเด็กท่ี จ.สมุทรสาคร

Actions ของจังหวัด:

• ช.วยเหลือเบื้องตXน: สำนักงานพัฒนาสังคมฯ  พิจารณาช.วยเหลือเปJนเงินสงเคราะหcผูXสูงอายุ  เงิน
สงเคราะหcคนพิการและการซ.อมแซมบXานผูXสูงอายุ 

• ช.วยเหลือแบบยั่งยืน: มอบหมายใหX โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตำบลปลายโพงพาง (รพสต.)  อำเภออัมพ
วา นำเขXารับการตรวจสุขภาพ



บทเรียนท่ี 2: การผสมผสานระหวIางระบบฯ และทีมงานท%องท่ี
28

เจIาหนIาที่ ตรวจสอบขIอมูล ระบุเป;าหมาย สำรวจเพิ่มเติม ใหIทราบปcญหาเชิงลึก
ทำกิจกรรมการแกIปcญหา

การติดตามและประเมินผลในระดับทIองถิ่นการติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัด



ป"ญหาความยากจน ต/องมีการติดตาม อย6างต6อเนื่อง



Logbook
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย



นำรIองการใช%งานระบบแฟXมบ%านฯ ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม

Data from 
54 
households



การใช% LOGBOOK เพื่อติดตามป'ญหา / การแก%ป'ญหา

การติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด
ประธาน: ผู=วaาราชการจังหวัด

ความถี:่ รายเดือน

การติดตามและประเมินผลระดับอำเภอ
ประธาน: นายอำเภอ

ความถี:่ รายเดือน



TPMAP กับการติดตามการแก%ป'ญหาความยากจน จังหวัด สมุทรสงคราม

21 กุมภาพันธJ 2563
รองผูIวRาวงเทพ เขมิรัตนmเปjนประธานการประชุม
คณะกรรมการแกIไขปcญหาความยากจนแบบ

บูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการ

นำเขIาขIอมูลคนจนจากระบบ TPMAP ของ

จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปjนขIอมูลชี้เป;าคนจน

24 เมษายน 2563

ทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตกเกณฑm เพื่อมอบ

เครื่องชRวยฟcงใหIกับครัวเรือนยากจน ที่มีความบกพรRอง

ทางดIานการไดIยินและตIองการเครื่องชRวยฟcง



TPMAP กับงบภาค พช. (บริการจัดการโดยสำนักทุน)

มุYงฝ[กอาชีพ 7500 ครัวเรือนยากจน ภาคอีสาน
ใช6 TPMAP ช้ีเปCา และบันทึกกิจกรรมการชYวยเหลือ 



TPMAP กับจังหวัดขอนแกIน

คู-เส่ียวเก่ียวก%อย

“โครงการน้ี ไม.พูดถึงเร่ืองเงินสักบาท......  คนจน จนท่ีโอกาส
และก็มีเอกชน มีคนอีกมากมายท่ีอยากจะช.วย ... เราก็แค.ใหX

ขXาราชการไปช.วยจับคู.ใหXเคXา.. ใหXเดินไปดXวยกันไดX ช.วยเหลือ

เก้ือกูลกัน…”
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Real-World Use Cases
48

จังหวัดท่ีขอข>อมูลเชิงลึกระบบ TPMAP จังหวัดท่ีใช>งาน Logbook 

1. สมุทรสงคราม 21. กำแพงเพชร 1. สมุทรสงคราม 21. มหาสารคาม*

2. ปทุมธานี 22. นครสวรรค1 2. นครปฐม 22. ร>อยเอ็ด*

3. เชียงใหม9 23. น3าน 3. ขอนแก3น 23. สกลนคร*

4. มุกดาหาร 24. ชัยภูมิ 4. น3าน 24. นครพนม*

5. นครพนม 25. หนองบัวลำภู 5. เชียงราย 25. มุกดาหาร*

6. อยุธยา 26. กาฬสินธุ- 6. กำแพงเพชร

7. สกลนคร 27. บึงกาฬ 7. ชัยภูมิ

8. อุดรธานี 28. เลย 8. กาฬสินธุ-

9. ตาก 29. อ9างทอง 9. นครราชสีมา*

10. ลพบุรี 10. บุรีรัมย-*

11. ยะลา 11. สุรินทร-*

12. อุบลราชธานี 12. ศรสีะเกษ*

13. นนทบุรี 13. อุบลราชธานี*

14. จันทบุรี 14. ยโสธร*

15. นครปฐม 15. อำนาจเจริญ*

16. ร>อยเอ็ด 16. บึงกาฬ*

17. อุทัยธานี 17. หนองบัวลำภ*ู

18. ขอนแก3น 18. อุดรธานี*

19. เชียงราย 19. เลย*

20. นครนายก 20. หนองคาย*(updated 2nd Mar 2020)

หมายเหตุ: * จังหวัดท่ีใช>งาน Logbook 

ในโครงการแก>จนภาคอีสาน
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ขอบคุณครับ

TPMAP: การพัฒนาคนแบบมุ6งเป:าอย6างยั่งยืน
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TPMAP กับยุทธศาสตรEชาติ



51
5151



52
5252

TPMAP รายงานความก-าวหน-า
ในกรรมการยุทธศาสตร3ชาติ 52

• ป2 2562 จังหวัดสมุทรสงครามมีคนจนเปlาหมาย 750 คน 
ลดลงจาก 2551 คนในป2 2560 และ 1155 คนในป2 2561

• สศช. ร.วมกับเนคเทค ไดXลงพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือ
ทดลองใชX TPMAP Logbook

• สศช. จะดำเนินการเช่ือมโยงระบบ TPMAP เขXากับระบบ

ติดตามและประเมินผลแห.งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเปJนขXอมูล

เชิงประจักษcประกอบการออกแบบและจัดทำโครงการท่ี
สามารถแกXไขป|ญหาความยากจน…..
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ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การกำหนดนโยบาย

(policy formulation)
การประเมินนโยบาย

(policy evaluation)

การนำนโยบาย

ไปปฏิบัติ

(policy
implementation)

การตัดสินนโยบาย

(policy decision)

เกิดอะไรขึ้นบIาง ?

มีแนวทางอยRางไร
บIาง ?

จะเลือก
แนวทางใดดี ?จะนำแนวทางที่ไดIไป

ดำเนินการอยRางไร ?

การดำเนินการตาม
แนวทางไดIผล

หรือไมR ?

DATA, Information, 
RESEARCH

ยุติ

Policy Advocacy

Policy Formulation

Policy Implementation

Policy Monitor and 

Evaluation

1

2

3

4

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรGชาติ

ความสอดคล#องกับยุทธศาสตรr/แผน
ความจำเปuน

ความเหมาะสม ทรัพยากร เทคนิค ภูมิสังคม

ความยอมรับจากผู#มีสNวนเก่ียวข#อง
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Key Messages
54

TPMAP 
ระบบบริหารจัดการข=อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เปfา

o เริ่มจากความยากจนกRอน คนจน
อยูNท่ีไหน มีปyญหาอะไร จะพ#น

ความยากจนได#อยNางไร

o เปfาหมาย: เปjนฐานขIอมูลของ

ประเทศสำหรับเรื่องการพัฒนาคน
ทุกชRวงวัย (สศช.)

ความสามารถหลัก: 
o อาศัยขIอมูลมากกวRาหนึ่งฐานมา

ยืนยันซึ่งกันและกัน  

o อาศัยขIอมูลมากกวRาหนึ่งฐานเพื่อ

วิเคราะหmมิติตNางๆท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

o สามารถลงลึกต้ังแตRประเทศ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูRบIาน 

ครัวเรือน รายคน

ประโยชนi:  evidence-based policy 

ชRวยใหIมีเป;าหมายชัดเจนในการออก

นโยบาย โครงการ 

o ทราบวRาจะชRวยพื้นที่ก่ีแหRง ก่ีคน 

แตRละครัวเรือนขาดเรื่องใดบIาง
เปjนตIน  
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TPMAP Ongoing

55

4. สภาพัฒนr เชื่อมกับระบบ eMENSCR เพื่อตอบยุทธศาสตรmชาติ 
ตัวชี้วัดตามขIอมูลจริง ติดตามไดI ประเมินไดI

2019 2020 2021
TPMAP v.1 TPMAP - FullTPMAP v.2

eMENSCR eMENSCR - Full

Data-Driven PDCA, Gap Analysis

PR
O
U
CT

S

1. Citizen Data ขยายเปuนเร่ืองการพัฒนาคนตลอดชNวงชีวิต 
เกษตรกร คนพิการ ผู#สูงอายุ การฝ�กอาชีพสตรี

3. Non-traditional Data + AI: Day-time Satellite Images to 
identify well-beings, complement traditional data 

2. Real-World Use Cases 21 จังหวัด
แจIงความประสงคmขอใชIงานขIอมูลเชิงลึกหรือขอใหIอบรมการใชIงาน

Convolutional Neural Networks 
(CNN) VGG-16

สมุทรสงคราม ปทุมธานี เชียงใหมR อุดรธานี ตาก สกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม อยุธยา ยะลา ลพบุรี อุบลราชธานี นนทบุรี 

นครปฐม ขอนแกRน จันทบุรี เชียงราย ตาก นครนายก รIอยเอ็ด 

อุทัยธานี
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