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พลวัตของความยากจน: กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่เขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลางของไทย
อานันทชนก สกนธวัฒน. 2555. พลวัตของความยากจน: กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่เขต
ชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองของชาติ
(สคช.). 200 หนา. ISBN: 978-616-202-577-8
การนำ�เสนอแนวคิดและวิธีการศึกษาพลวัตความยากจนของชนบทไทยถือเปนจุดเดนของ
หนังสือเลมนี้ ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่นำ�เสนอวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณในสองจุดเวลาที่วิเคราะหรวม
กับวิธีเชิงคุณภาพของครัวเรือนที่อยูในกลุมตัวอยางเดียวกัน เพื่อใหผลการศึกษาสามารถสะทอน
สาเหตุปญหาที่แทจริงของความยากจน รวมทั้งปจจัยกำ�หนดที่ทำ�ใหครัวเรือนที่เคยยากจนสามารถ
หลุดพนจากภาวะความยากจนได หรือตองกลายเปนครัวเรือนยากจนเรื้อรังในที่สุด การศึกษายัง
รวมถึงกรณีของครัวเรือนที่ไมเคยยากจนแตตองกลายเปนครัวเรือนยากจน
หนังสือเลมนี้นำ�เสนอผลงานวิจัยที่ใชประโยชนจากขอดีของวิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาอธิบายกลไกการเกิดพลวัตความยากจนในระดับครัวเรือนในชนบทของประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2531 และ 2552 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและขอนแกน การวิเคราะหเชิง
ปริมาณใชขอมูลภาคตัดขวางตามเวลา (panel data) 240 ครัวเรือน จากการสำ�รวจของภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2531
และขอมูลจากการสำ�รวจของผูวิจัยเองในป พ.ศ. 2552 เพื่อศึกษาหารูปแบบพลวัตความยากจน
สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพอาศัยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติชีวิตและการสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง เพื่อใชประกอบการอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณในรายละเอียดเชิงลึก
มากขึ้น
การศึกษานี้อิงวิธีการวัดความยากจนแบบสัมบูรณที่ใช “เสนความยากจน” (poverty line)
ที่ชี้ถึงคาใชจายขั้นต่ำ�สำ�หรับการยังชีพ แนวคิดนี้เผยแพรโดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คนจนในที่นี้จึงหมายถึงคนที่มีรายไดต่ำ�กวาเสนความยากจนนั่นเอง
จากนั้นหารูปแบบพลวัตความยากจนโดยใชการวิเคราะหเมตริกซการเปลี่ยนผาน (transition matrix
analysis) ระหวางสองชวงเวลา จึงแบงครัวเรือนยากจนออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมจนเรื้อรัง กลุม
ออกจากความจน กลุมเขาสูความจน และกลุมไมเคยจน
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยสำ�คัญที่มีผลทำ�ใหครัวเรือนตกอยูในความ
ยากจนเรื้อรังเปนปจจัยเชิงโครงสรางประชากรและลักษณะการถือครองที่ดิน เชน อายุเฉลี่ยของ
หัวหนาครัวเรือนสูง อัตราการพึ่งพาหรือภาระเลี้ยงดูสูง ครัวเรือนขนาดใหญ สมาชิกในวัยทำ�งานมี
ระดับการศึกษาต่ำ� สัดสวนของสมาชิกวัยแรงงานตอสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนลดลง พื้นที่ที่ใช
เพาะปลูกลดลง ขนาดทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานมีสดั สวนต่�ำ ผลผลิตตอไรต�ำ่ และจำ�นวนสินทรัพย
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอยูในระดับต่ำ�
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สวนปจจัยที่มีผลตอความยากจนชั่วคราวหรือการเขาสูความยากจนของครัวเรือนนั้น
นอกจากจะเปนผลมาจากปจจัยเชิงโครงสรางประชากรและการถือครองที่ดินแลว ยังอาจเปนผล
กระทบจากความผันผวนและเหตุการณที่คาดไมถึง (shocks) อาทิ การที่หัวหนาครัวเรือนเปน
เพศหญิง สัดสวนสมาชิกครัวเรือนที่เปนเพศหญิงสูงวัย สัดสวนสมาชิกวัยทำ�งานมีนอย สัดสวน
ผูที่เปลี่ยนไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมีนอย มีพื้นที่เพาะปลูกนอย และผลผลิตตอไรต่ำ�
การเจ็บปวยของหัวหนาครัวเรือน และผลกระทบจากภัยธรรมชาติตางๆ เปนตน
ผลจากการศึกษาดวยวิธีวิเคราะหเชิงคุณภาพ พบวา ประชาชนใหนิยามความยากจน
แตกตางกันไปในแตละสังคม และแตกตางจากนิยามที่ใชเสนความยากจน กลาวคือ ความยากจนใน
ความคิดของกลุมตัวอยางจะหมายถึง การขาดแคลนทรัพยสินที่ใชในการยังชีพทั้งที่เปนตัวเงินและ
สินทรัพย การมีภาระหนี้สินมาก ความไมมั่นคงในการประกอบอาชีพ สุขภาพรางกายไมดี สถานะ
ทางสังคมต่ำ� และการขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานตางๆ เปนตน นอกจาก
นี้ ในมุมมองของชาวบานเห็นวา ปจจัยวัฏจักรชีวิตและโครงสรางประชากร ทุนมนุษย ทุนทางสังคม
ทุนกายภาพ และทุนทรัพยากรที่ดิน มีอิทธิพลตอพลวัตความยากจน สวนการเจ็บปวย สมาชิก
วัยแรงงานที่มีลดลง และภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เปนปจจัยที่จะทำ�ใหเขาเขาสูความยากจน
อยางไรก็ตาม แมวา หนังสือเลมนีจ้ ะมีวตั ถุประสงคหลักในการศึกษาพลวัตของความยากจน
และไดใชขอมูลภาคตัดขวางในสองจุดเวลาในการนำ�เสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพลวัตความ
ยากจนของสี่กลุมตามที่ไดกลาวแลว แตเปนที่นาเสียดายวากรอบการวิเคราะหพื้นฐาน (analytical
framework) ของการศึกษานี้ไมไดมีพื้นฐานมาจากกระบวนการตัดสินใจของครัวเรือนในเชิงพลวัต
(dynamic decision making process)1 หนังสือนี้จึงทำ�ไดเพียงการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะ
ความยากจนของครัวเรือนเดียวกันในสองจุดเวลา (comparative static analysis) เทานั้น ดูไดจาก
ในหัวขอ (2.3) กรอบทฤษฎีพื้นฐานของแบบจำ�ลองที่ใชสำ�หรับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (หนา 38-41) นั้น
สมการที่ (2.1) ที่แสดงการตัดสินใจของครัวเรือนที่ดูจากอรรถประโยชนโดยรวมของครัวเรือนเกษตร
ในแตละจุดเวลาแยกจากกัน (รวมทั้งสมการอื่นๆ ที่ตามมาหลังจากนั้นก็ไมไดอยูในลักษณะของ
ปญหาเชิงพลวัตทีค่ วรจะเปน)2 ปญหาของครัวเรือนในระบบสมการดังกลาวจึงไมใชปญ
 หาเชิงพลวัต
โดยสมการที่ (2.1) ในหนังสือแสดงไวดังนี้
		
		
		
(2.1)
โดยที่ Xa คือ การบริโภคสินคาเกษตรที่ผลิตในครัวเรือน Xm คือ การบริโภคสินคาอื่นๆ ที่ซื้อขายใน
ตลาด และ Xl คือ เวลาวาง สมการนี้จะตองเขียนใหมใหสะทอนความเปนพลวัตตามบริบทของงาน
วิจัยชิ้นนี้และเกี่ยวของกับเหตุการณที่ไมคาดคิด (หรือ shocks ที่หนังสือนี้กลาวถึง) ไดดังสมการ
ขางลางนี้
(2.1*)
โดยที่ ตัวแปร t คือ ตัวแปรเวลาในชวงตางๆ (ในกรณีของงานวิจัยนี้ t=1 หมายถึงป พ.ศ. 2531 และ
ดูตวั อยางเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารตัดสินใจเชิงพลวัตของครัวเรือนไดจากหนังสือ Dynamic Macroeconomic Theory
โดย Thomas J. Sargent (1987), Cambridge: Harvard University Press.
2
สมการที่ (2.2) ในหนาที่ 40 ไมนา จะถูกตอง เพราะไมมรี าคาปจจัยทุนซึง่ จะแสดงถึงตนทุนคาใชจา ยเกีย่ วกับปจจัยทุน (K)
1
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t=T คือ ปสุดทายของปญหานี้ ซึ่งที่นี้จะไดวา T = 2 คือป พ.ศ. 2552 ในงานวิจัยนี้นั่นเอง) ตัวแปร
เปนตัวแปรสุมที่สะทอนเรื่องการเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด และ E1 คือ เครื่องหมาย expected
value ที่จุดเวลาเริ่มตนของปญหาที่ศึกษา (t = 1) ความหมายของสมการที่ (2.1*) ที่เสนอมานี้คือ
ครัวเรือนจะตองวางแผนแกปญหาทั้งสองชวงเวลา (ทั้ง t=1 และ t=2) ไปพรอมๆ กันตั้งแตในปเริ่ม
ตนของการศึกษา (เหตุผลตามหลักการนี้ดูไดจากวิธีการของ “dynamic programming” ที่ใชกัน
อยางแพรหลายในการวิเคราะหทฤษฎีเศรษฐศาสตรเชิงพลวัต) ซึ่งมีความหมายแตกตางจากสมการ
(2.1) ที่เปนเพียงการตัดสินใจที่คำ�นึงถึงปญหาในแตละจุดเวลาแยกจากกันโดยสิ้นเชิง
เนื่องจากการศึกษานี้ไมไดวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของครัวเรือนในเชิง
พลวัตตามที่ไดชี้ใหเห็นขางตนแลว หนังสือเลมนี้จึงไมไดมีการวิเคราะหการตัดสินใจที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน (trade-off) ระหวางการบริโภคในปจจุบันกับการออมที่เหมาะสม การศึกษา
นี้จึงไมไดตั้งคำ�ถามวาเหตุใดครัวเรือนกลุมตางๆ (อาทิ ครัวเรือนที่จนเรื้อรังกับครัวเรือนที่ไมเคยจน)
จึงมีความสามารถในการสะสมและถือสินทรัพยแตละประเภทในรูปแบบที่แตกตางกัน และเกี่ยวของ
กับความสามารถในการกระจายความเสีย่ งทีแ่ ตกตางกันของครัวเรือนยากจนแตละประเภทอยางไรบาง
และจะนำ�ไปสูการมีแผนการออมที่เหมาะสมในระยะยาวที่แตกตางอยางไรบาง เพราะเหตุใด สงผล
ใหงานศึกษานี้ละเลยที่จะพิจารณาถึงนโยบายที่จะเอื้อใหคนจนที่มีความขยันหมั่นเพียรและไมมี
พฤติกรรมชอบเบี้ยวหนี้ ไดมีโอกาสที่จะเขาถึงแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินตางๆ ในประเทศได
อยางกวางขวางมากขึ้นและในตนทุนการกูที่เหมาะสม เพื่อที่คนจนเหลานี้จะไดพึ่งพาตนเองได
มากขึ้นในระยะยาวและชวยแบงเบาภาระการอุดหนุนจากภาครัฐ
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน สงผลใหหนังสือเลมนี้ไมไดสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
แผนการบริโภคหรือแผนการออมในระยะยาวของพวกเขาวามีความแตกตางกันอยางไร เพราะเหตุใด
และแผนการที่ไดวางไวลวงหนาเหลานั้นถูกกระทบจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้นแตกตางกันอยาง
ไรบาง ประเด็นเหลานี้จะชวยทำ�ใหเราทราบวา ครัวเรือนยากจนแตละประเภทที่ตองเผชิญกับความ
เสีย่ งจะมีความสามารถในการรับมือหรือกระจายความเสีย่ งแตกตางกันอยางไร ทำ�ไมครัวเรือนยากจน
แตละกลุมจึงมีความสามารถในการถือครองสินทรัพยแตละประเภทแตกตางกันไป
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายของหนังสือนี้ (หนา 191-192) จะเห็นไดวา ในสวนของ
นโยบายแกไขปญหาความยากจนเรือ้ รังนัน้ ผูเ ขียนเสนอแนะใหเนนเรือ่ งการสรางฐานรายไดครัวเรือน
ใหเขมแข็งเพือ่ จะสามารถเพิม่ รายไดของครัวเรือนใหขยายตัวไดในระยะยาว และยกระดับการดำ�รงชีพ
ใหดีขึ้นอยางยั่งยืน และเสนอใหเพิ่มฐานสินทรัพยประเภทตางๆ และการสรางระบบตาขายความ
ปลอดภัยทางสังคม เปนตน ขอเสนอเหลานีม้ ลี กั ษณะกวางๆ ไมสามารถระบุไดวา การสรางฐานรายได
ครัวเรือนที่เขมแข็งนั้นจะทำ�ไดอยางไรบาง สวนนิยามครัวเรือนยากจนเรื้อรังที่ใชนั้น ยึดเกณฑรายได
ที่เทียบกับเสนความยากจนเปนหลัก แตในผลการศึกษาเชิงคุณภาพชี้วา ชาวบานมีวิธีการนิยาม
ความยากจนแตกตางกัน และชาวบานไมไดนิยามความยากจนจากรายไดเพื่อการยังชีพเปนหลัก
นั่นหมายความวา นโยบายที่นำ�เสนอไปอาจจะถูกนำ�ไปชวยชาวบานที่เขาไมรูสึกวายากจน หรือไมก็
(ในทางกลับกัน) อาจจะละเลยกลุมชาวบานจำ�นวนมากที่เขามั่นใจวาเขายังยากจนอยู เพราะ
ชาวบานทีเ่ ชือ่ มัน่ วาตนยากจนอาจไมถกู จัดวายากจนจริงในนิยามเสนความยากจน ฉะนัน้ การแบงกลุม
ประเภทครัวเรือนยากจน ไมควรใชเสนความยากจนเปนเสนเดี่ยว แตนาจะทำ�เปนแถบเสน (band)
เพื่อเผื่อความคลาดเคลื่อนไวดวยสำ�หรับนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันไมใหเกิดความยากจน
ชั่วคราวนั้น การศึกษานี้เสนอใหมีการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกรรายยอย
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แตไมไดเสนอวาจะมีวิธีการแกปญหาที่เรียกวา “moral hazard” ซึ่งเกิดจากปญหาการมีตนทุน
การตรวจสอบที่สูง และนำ�ไปสูปญหาหนี้เสียเปนจำ�นวนมากในที่สุดไดอยางไรบาง ผูวิจารณมี
ความเห็นวา ขอเสนอนีย้ งั อยูบ นฐานคิดระดับรายไดทเ่ี ทียบกับเสนความยากจน ซึง่ เปนเกณฑรายได
ที่แตกตางจากนิยามความจนของชาวบาน เพราะเกณฑรายไดที่เหมาะสมควรเปนรายไดในมิติที่
กวางและเปนระยะยาว (permanent income) และรวมถึงรายได (หรือหนี้) ที่เปนตัวเงิน กับรายได
(หรือหนี้) ที่ไมใชตัวเงินตามที่ชาวบานไดสะทอนมา (เชน ชาวบานเห็นวา ความยากจนเกิดจาก
การขาดแคลนทรัพยสินที่จะใชในการยังชีพทั้งที่เปนตัวเงินและสินทรัพย การมีภาระหนี้สินมาก
ความไมมั่นคงในการประกอบอาชีพ สุขภาพรางกายไมดี สถานะทางสังคมต่ำ� และการขาดโอกาส
ในการเขาถึงทรัพยากรโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ) งานศึกษาทีค่ วรจะไดพฒ
ั นาตอไป คือ การสรางเกณฑ
หรือเสนวัดความยากจนที่มาจากฐานของรายไดในมิติกวางและเปนระยะยาวทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมใชตัวเงินตามมุมมองของชาวบานที่ยังตองอยูกับปญหาความยากจนตอไป
การถือสินทรัพยของครัวเรือนยากจนแตละกลุม จะเปนผลมาจากการตัดสินใจเชิงพลวัต
ในระยะยาวของครัวเรือนที่ตองเลือกระหวางการบริโภคในปจจุบันและการออม (หรือการกูยืมเงิน)
ที่เหมาะสมในระยะยาว ฉะนั้น กอนที่จะมีการนำ�เสนอนโยบายการใหความชวยเหลือเพิ่มฐาน
สินทรัพย ควรจะไดมีการศึกษาถึงกระบวนการวางแผนเชิงพลวัตในระยะยาวที่เหมาะสมของ
ครัวเรือนภายใตเงือ่ นไขขอจำ�กัดตางๆ ของแตละครัวเรือนยากจนในทัง้ สองจุดเวลาทีเ่ ชือ่ มโยงกันกอน
เพื่อที่เราจะสามารถนำ�เสนอวิธีการใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกรรายยอยในรูปแบบที่
เหมาะสมและชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้นไดตอไป และเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา moral hazard
และปญหาหนี้เสียที่จะตามมาในภายหลัง ทั้งหมดนี้จะทำ�ไดโดยเพิ่มลักษณะคำ�ถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในระยะยาวของชาวบาน เชน คำ�ถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในป พ.ศ. 2552 ก็ควร
จะไดมีการถามถึงแผนการบริโภคของครัวเรือนแตละกลุมที่ไดเคยวางไวเมื่อป พ.ศ.2531 วามีความ
แตกตางจากแผนการบริโภคจริงที่ผานมาอยางไร (รวมทั้งแผนการออม หรือแผนการขอกูหนี้ในอดีต
วาแตกตางจากที่ไดทำ�จริงๆ อยางไร) มีปญหาอุปสรรค และความเสี่ยงตางๆ ที่ตองเผชิญอยาง
ไรบาง รวมทั้ง ขอจำ�กัดการเขาถึงแหลงเงินทุน และเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงในระดับ
ชุมชนหรือหมูบาน เปนตน คำ�ตอบเหลานี้จะทำ�ใหเราทราบถึงพฤติกรรมที่แตกตางกันของครัวเรือน
แตละประเภทในการตอบสนองตอปจจัยเรื่องความไมแนนอนที่ไดเผชิญมา (ในระหวางป พ.ศ. 2531
ถึง 2552) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกำ�หนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมสำ�หรับ
ครัวเรือนยากจนแตละประเภทไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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