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บทน้า (Introduction)
นาเป็นทรัพยากรที่มีความจาเป็นต่อการผลิต ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและ
การดารงชีวิต ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรนาและการ
พัฒนาประเทศ จากอดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาในหลายประเทศได้ก่อให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทังในเขตพืนที่เมืองหลวงและชนบท รวมถึงความพยายามในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรนาและการป้องกัน
ผลกระทบจากภัยแล้งและนาท่วม การบริหารจัดการทรัพยากรนาจึงมีความเชื่อมโยงในหลายมิติต่อการพัฒนาและ
ความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ที่จะต้องพึ่งพาทรัพยากรนาเป็นปัจจัยพืนฐานในการผลิต ในแต่ละ
ประเทศปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาหลักที่สาคัญ และมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรมและความยากจน
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เกษตรกร (Farmers)
ระดับความยากจนของเกษตรกรมีความเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครัวเรือน
จานวนสมาชิกของครัวเรือน ความรู้ด้านการเกษตรกรรมของหัวหน้าครัวเรือน และจานวนแรงงานของครัวเรือนที่ใช้
ในการเพาะปลูกมีความสัมพันธ์กับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรที่มีจานวนเด็กและคนชราที่ต้อง
พึ่งพาหัวหน้าครอบครัวมาก ครัวเรือนดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่อการมีค่าใข้จ่ายที่ไม่เพียงพอและนาไปสู่ความ
ยากจน ซึ่งจะส่งผลให้มีสมาชิกในครอบครัวมีความไม่มั่นคงในด้านอาหารและสุขภาพ การเพาะปลูกในครัวเรือน
เกษตรเล็กๆ ซึ่งจะต้องพึ่งพิงแรงงานในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกและช่วงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จะต้องการแรงงานด้านเกษตรกรรมเพิ่มมากขึน ต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงมากขึนจะสร้างแรงกดดัน ต่อการ
ตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป
ประเด็นถัดมาได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์และคุณสมบัติของดินจะมีสัมพันธ์ต่อความยากจนของ
เกษตรกรด้วย โดยพืนที่ที่มีสภาพดินเค็ม หรือพืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีความลาดชันหรือเป็น
พืนที่ทมี่ ีความเสี่ยงต่อนาหลากดินถล่มและภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร โดยปกติแล้ว พืนที่ราบลุ่ม
จะเป็นพืนที่ทมี่ ีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกด้านเกษตรกรรมมากกว่า รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้และทักษะทางด้าน
เกษตรกรรมยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึน
ที่ ดิ น เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ เกษตรกร ความแตกต่ า งของการถื อ ครองที่ ดิ น มี
ความสัมพันธ์ ต่อความยากจน เกษตรกรที่ไม่มีที่ทากินจะได้รับ แค่ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาด้านการ
ชลประทาน ซึง่ จะเป็นช่วงระยะเวลาสันๆ เฉพาะในช่วงของการก่อสร้างโครงการ แต่เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว
เกษตรกรดังกล่าวอาจจะต้องกลับมาทางานในไร่ของตัวเองหรืออาจจะเดินทางเข้าเมืองเพื่อหางานทา เพื่อให้ได้รายได้
เพิ่มมากขึน สิ่งหนึ่งที่ปฎิเสธได้ยากคือที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ พืนฐานในการผลิต เกษตรกรที่มีที่ดินมาก
รายได้ที่จะได้รับจากที่ดินก็จะมากตามไปได้ด้วย และที่ดินยังสามารถแปรผันไปเป็นรายได้ ในเชิงทรัพย์สินอื่น
นอกเหนือจากการทาการเพาะปลูกทางด้านเกษตรกรรมได้เช่นกัน โดยเกษตรกรสามารถขายหรือให้เช่า ดังนัน
เนื่องจากทรัพยากรดินและนาเป็นปัจจัยพืนฐานที่สาคัญ เกษตรที่ไร้ที่ดินจะยังคงมีความเสี่ยงต่อความยากจนและ
ยังคงได้รับประโยชน์จากการชลประทานน้อยกว่าเกษตรกรที่ถือครองที่ดินจานวนมาก
เทคโนโลยี (Technology)
งานวิจัยหลายชินได้บ่งชีว่าเทคโนโลยีมีความเชื่อมโยงต่อการเพิ่มความสามารถในการเพาะปลูก
ของเกษตรกร รวมถึงการลดต้นทุนกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธ์ที่ให้ผลผลิตที่สูงและมีความ
ต้านทานต่อโรคระบาดและความแห้งแล้ง เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง เพิ่มผลผลิต
และเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกร
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ภัยพิบัติ (Calamity)
ในปัจจุบัน มีพืนที่ที่ประสบภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนนาในหลายพืนที่ของประเทศไทย ทังใน
เขตพืนที่ชลประทานและนอกเขตพืนทีช่ ลประทาน จากการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับ
ภาคส่วนต่างๆ เข่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม พืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทานนัน
เป็นพืนที่ที่จะได้รับการจัดสรรนาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ การใช้นาในพืนที่ชลประทานอาจจะ
ถูกจากัดสาหรับการเพาะปลูก เนื่องจากการจัดสรรนาจาเป็นจะต้องพิจารณาลาดับ ความสาคัญ นาเพื่อการอุปโภค
บริโภคของชุมชนจะมีความสาคัญมากกว่าการใช้นาเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศและการเพิ่มขึนของความต้องการนาในหลายภาคส่วนในการพัฒนาและการอุปโภคบริโภคจะผลักดัน
ให้รัฐบาลพัฒนาแหล่งกักเก็บนาเพิ่มมากขึน และจะเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการความต้องการใช้ทรัพยากรนา
(demand management) เพื่อให้ลุ่มนามีนาใช้อย่างเพียงพอ
ปัจจัยการผลิต (Input factors)
แรงงาน ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และนามันเชือเพลิงเป็นปัจจัย ที่สาคัญในการผลิตของเกษตรกร ในการ
ปลูกข้าวนัน มากกว่า 70 เปอร์เซ็นของต้นทุนการผลิตข้าวเป็นต้นทุนต้นทุนแปรผัน ดังนัน การเพิ่มขึนของราคา
ปัจจัยการผลิตข้างต้นจะเชื่อมโยงใกล้ชิดกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตดังกล่าวนัน ไม่เพียงแต่มีผล
ต่ อการเพาะปลู ก ของเกษตรกรในเขตพื นที่ นอกเขตชลประทานเท่ า นั น แต่ ยั ง รวมไปถึ ง การผลิ ต ในเขตพื นที่
ชลประทานด้วย
ชลประทาน (Irrigation)
ความแตกต่างของขนาดโครงการชลประทานมีผลต่อการลดความยากจน ประสิทธิภาพของการ
ชลประทานจะช่วยสนับสนุนในการผลิตผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร เช่น การออกแบบระบบชลประทานที่มี
ประสิ ทธิภ าพ การลดอัตราสู ญเสี ย ของน าในคลองส่ ง ให้ ล ดน้อยลง การดาเนินการและการบารุงรักษาระบบ
ชลประทานอย่างสม่าเสมอ ในหลายพืนที่ของประเทศไทย การจัดสรรนาแบบมีส่วนร่วมของลุ่มนา สามารถช่วยลด
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการนาระหว่างพืนที่ต้นนาและปลายนา รวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้นา
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบชลประทานขนาดเล็ก (micro- irrigation system) เช่น ระบบ
ชลประทานต้นทุนต่า (low cost irrigation system) ที่ประกอบด้วย เทคโนโลยีนาหยด (drip technology) ถังนา
และอุ ป กรณ์ เ ก็ บ น า (bucket and drum kits) ระบบน าหยดแบบท่ อ ขนาดเล็ ก (micro tube drip system)
สามารถช่วยปรับปรุงระบบการส่งจ่ายนาจากระบบชลประทาน ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและมี
รายได้ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
ดังนัน การเข้าสู่ระบบชลประทานที่ดีจะสามารถช่วยลดความยากจนและส่งเสริมให้เกษตกรมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึน
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ตลาด (Market)
ตลาดเป็นช่องทางการเคลื่อนย้านสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภค เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สาคัญ
ของแหล่งรายได้ในการลดความยากจน เนื่องจากสินค้าเกษตรมีความแตกต่างจากสินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่มี
ต้นทุนในการเก็บรักษา เกิดการเน่าเสียและการลดลงของคุณภาพสินค้า ในกรณีที่เกษตรกรมีภาวะหนีสูงหรือ
จะต้องจ่ายหนี ภาวะสินค้าล้นตลาด จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรลดลง เกษตรกรจาเป็นจะต้องขายสินค้าเกษตร
ในราคาต่า และในกรณีที่ราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูงในตลาด เกษตรกรจะมีความต้องการเงิน ลงทุนในฤดูกาล
เพาะปลูกถัดไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลงขึนอยู่กับความต้องการ (demand) และ
ปริมาณสิน ค้า (supply) รวมถึงปริมาณสิน ค้าที่เก็บสต๊อกไว้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ต้นทุนการขนส่งและค่าบริหารจัดการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ดังกล่าวนัน เป็นปัจจัยภายนอกที่ มีผลต่อ
รายได้และความยากจนของเกษตรกร
นโยบายรัฐบาล (Government policies)
นโยบายของรั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงต่ อ การสร้ า งรายได้ แ ละการลดความยากจนของเกษตรกร
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา การพัฒนาด้านการเกษตร และการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืนฐาน
เช่น ถนน ไฟฟ้า และนาประปา รวมถึงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บนา ระบบชลประทาน และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่
จะช่วยทาให้เกิดความมั่นคงด้านนาและรายได้ให้กับเกษตรกร นโยบายด้านการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี
การยืดเวลาหรือการพักชาระหนี หรือ โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร จะเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรและสนับสนุน
การลงทุนด้านการเกษตร อย่างไรก็ตาม การทุจริต (Corruption) เป็นปัจจัยหลักในการทาลายประสิทธิภาพของ
นโยบายและเพิ่มต้นทุนมากที่มากขึนในการพัฒนา ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึนไม่ได้สร้างผลผลิตต่อสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ก่อให้
เกิดการจ้างแรงงานใหม่และไม่สร้างรายได้ ให้กับสังคม รวมถึงการกระทาดังกล่าวยังส่งผลให้ปัญหาความยากจนมี
ความยุ่งยากมากขึนและเป็นปัญหาเรือรังต่อประเทศ
ความยากจน (Poverty)
ธนาคารโลก (World Bank,2000) ได้ให้นิยามความยากจนไว้ว่า “ความยากจนคือการไม่มีความ
เป็นอยู่ที่ดี” โดยทั่วไปนัน ความยากจนจะเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถในการบริโภค
สินค้า ดังนัน คนจน คือ คนที่มีรายได้หรือการบริโภคที่น้อยกว่าเกณฑ์รายได้หรือการบริโภคขันต่าที่กาหนดไว้ มุมมอง
ดังกล่าวนี ได้ให้ความสาคัญในด้านการเงินเป็นหลัก
ความยากจนอาจจะพิจารณาได้จากความสามารถในการบริโภคสินค้าเฉพาะได้ เช่น การมีที่อยู่อาศัย
ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร หรือไม่มีสุขอนามัยที่ดี โดยในมุมองดังกล่าวนี จะพิจารณาความ
ยากจนในมิติของการอดยากและความไม่รู้หนังสือ
สาหรับแนวคิดกว้างๆ เกี่ยวกับความยากจนอาจจะกาหนดอยู่ในรูปแบบของ “ความสามารถ”ของ
บุคคลที่มีภาระหน้าที่ต่อสังคม คนยากจนจะขาดแคลนความสามารถหลัก และอาจจะมีรายได้หรือการศึกษาที่ไม่
เพียงพอ มีสุขภาพที่ไม่ดี มีความรู้สึกว่าไม่มีสิทธิหรือความอิสระทางด้านการเมือง (World Bank, 2005)
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จากการพิจารณาความเป็นอยู่ที่ดี จากความสามารถในการใช้สินค้านัน ยิ่งผู้คนมีความสามารถใน
การใช้สินค้าได้มาก ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้มากขึน ครอบครัวและบุคคลจะมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ การพิจารณาความยากจนมุมมองดังกล่าว จะวัดในรูปแบบของการเงินโดยเปรียบเทียบรายได้ของบุคคล
หรือความสามารถในการบริโภคสินค้าที่ถูกกาหนดให้เป็ นสินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต บุคคลใดมีรายได้ต่ากว่า
หรือการบริโภคสินค้าไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นคนยากจน
สาหรับกรณีการพิจารณาความยากจนจากมุมมองการบริโภคสินค้าเฉพาะนัน จะพิจารณาความยากจน
จากความอดอยากของจานวนเด็กทารกที่ขาดสารอาหารหรือตาย หรือการวัดความไม่รู้หนังสือและจานวนเด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษา (World Bank,2005)
อย่างไรก็ตาม นิยามความยากจน ไม่ได้จากัดเพียงขอบเขตดดังกล่าวข้างต้น Amartya (1987) ยังได้
กล่าวถึงความยากจนในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว เช่น ความไม่มั่นคงและการสูญเสียสิทธิในด้านต่างๆ
ดังนัน การพิจารณาความยากจนจึงมีหลากหลายมิตทิ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยรวมสามารถสรุปได้ว่า ความยากจน คือ การขาดแคลน
(Lack) หรื อการไร้ ค วามสามารถ (Inability) ที่ จ ะมี มาตรฐานความเป็ นอยู่ (Standard of living) ตามที่ สั ง คม
ยอมรับหรือกาหนด (FAO,2005) โดย
- การขาดแคลน (Lack) ดังกล่าวนี เป็นสภาวะที่บุคคลไม่มีความสามารถในการบริโภคสินค้า เช่น
อาจจะพิจารณาความยากจนจากการขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัยหรือรายได้ที่จะได้รับความจาเป็นพืนฐาน
- การไร้ความสามารถ (Inability) คือ เป็นการขาดแคลนโอกาสหรือสิทธิของคนแต่ละคนที่จะมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษา การได้รับการบริการด้านสุขภาพ หรือการบริการพืนฐานจากภาครัฐ ดังนัน การพิจารณา
ความยากจนในมุมมองดังกล่าวนี จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางสถานการณ์คนยากจนอาจจะขาดแคลน
ทังรายได้และโอกาสที่จะเพิ่มความสามารถของตนเองพร้อมกันได้
- มาตรฐานความเป็นอยู่ (Standard of living) จะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่รับได้แต่ละสังคมในแต่ละช่วงเวลา
ในบางพืนที่ ผู้คนส่วนใหญ่จะมีรถยนต์เป็นของตัวเอง การใช้รถสาธารณะอาจจะแสดงถึงความยากจน หรือการไม่มี
โทรทัศน์อาจจะเป็นตัวชีวัดของความยากจน ในขณะที่ประเทศอื่นอาจจะพิจารณาจากการบริโภคสินค้าอื่น
- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank ADB) ได้ให้นิยามความยากจนไว้ว่า
“ความยากจน คือ การขาดแคลนทรัพย์สินที่จาเป็นและโอกาสที่ทุกๆ คนมีสิทธิ” ทุกๆ คนควรจะมีเข้าถึงการศึกษาพืนฐาน
และการบริการด้านสุขภาพเบืองต้น ความยากจนสามารถวัดได้ในรูปแบบของการเข้าถึงศึกษาพืนฐาน การสาธารณสุข
โภชนการ การมีทรัพยากรนาและสุขาภิบาลที่ดี รวมถึงการมีรายได้และการจ้างงาน เพื่อจะทาให้เข้าใจมากยิ่งขึน
ความยากจนสามารถวัดได้ ดังนี
1. ความยากจนในด้ านมนุ ษย์ ได้ แก่ การขาดแคลนความสามารถที่จ าเป็น ความรู้
หนังสือ และโภชนาการ
2. ความยากจนในด้ านรายได้ ได้แ ก่ เป็นการขาดแคลนรายได้ที่เ พียงพอที่จะมีการ
บริโภคขันต่าที่ต้องการ (ADB, 2006)
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แนวคิดเกี่ยวกับความยากจนยังมีความเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมและความเสี่ยงด้านอื่นๆ
เช่น ความไม่เท่าเทียมกันนัน อาจจะพิจารณาจากการกระจายของรายได้หรือการบริโภคทั่วทั่งประเทศ และการพิจารณา
ความเสี่ยงนัน สามารถอธิบายได้ในเชิงของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ เช่น การเกิดภาวะ
ภัยแล้งหรือนาท่วม การเพิ่มขึนของปัจจัยการผลิต การลดลงของราคาของสินค้าทางการเกษตร หรือการเกิดวิกฤติ
ทางการเงิน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบได้ ดังนี
1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะภัยแล้ง นาท่วม หรือศัตรูพืช
2. ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงด้านการเมือง รายได้ ราคาสินค้า และความขัดแย้งภายในประเทศ
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในตลาด อัตราค่าจ้างและการว่างงาน
4. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การลดขนาดของเมือง หรือการจากัดพืนที่ในการทากิน และ
5. ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากเชือโรคหรือโรคระบาด (ADB, 2006)
การวัดความยากจน (Poverty measurement)
1 การวัดความจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty Measurement) จะเป็นการอ้างอิงถึงเกณฑ์
มาตรฐานชีวิตแบบสัมบูรณ์ ที่กาหนดขึน โดยจะเป็นการกาหนดระดับความยากจนที่ชัดเจน การวัดความยากจน
ดังกล่าวจะวัดออกมาในรูปแบบของตัวเงิน โดยการคานวณความต้องการขันพืนฐานในการดารงชีพ ซึ่งอาจจะพิจารณา
ได้จากการใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) เป็นเครื่องมือชีวัดความยากจน และเป็นเกณฑ์ที่จะสะท้อนระดับ
ค่าครองชีพขันต่าที่สุดที่มนุษย์จะยังชีพอยู่ได้ ดังนัน ใครที่มีรายได้ต่อคนต่อเดือนต่ากว่าเส้นความยากจนถือว่าเป็น
คนยากจน เป็นต้น
2 การวัดความยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty Measurement) เป็นการอ้างอิงมาตรฐาน
ชีวิตเปรียบเทียบกับการกระจายรายได้/ค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลที่มีรายได้ต่ากว่า 50 เปอร์เซ็นเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้เฉลี่ยของคนในสังคม ถือว่าเป็นคนยากจน ดังนัน ถ้าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยสูงขึน จะส่งผลให้คนยากจนเพิ่ม
มากขึน แนวคิดดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคนยากจน และการแก้ไข
ปัญหาความยากจนจะเกิดขึน เมื่อมีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน (FAO, 2005)
การกระจายรายได้ (Income distribution)

รูปที่ 2 เส้นการกระจายรายได้ Lorenz Curve (World Bank, 2015)
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ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI coefficient) เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่นามาวัดการกระจายรายได้อย่างแพร่หลาย
โดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวจะพิจารณาพืนที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve (เส้น B) กับเส้นการกระจายรายได้
สัมบูรณ์ (เส้น A) โดยแกน x จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์สะสมของจานวนครัวเรือนหรือประชากร และแกน y เป็นค่าเปอร์เซ็นต์
สะสมของค่าใช้จ่าย/รายได้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีจะมีค่าตังแต่ 0 ถึง 1 โดยหากค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าใกล้ศูนย์ จะหมายถึง
การมีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมอย่างสัมบูรณ์ (เส้น A) และถ้าค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าเท่ากับ 1 จะหมายถึง ทุกคนมี
รายได้ไม่เท่าเทียมกันอย่างสัมบูรณ์ (เส้น B) (World Bank, 2015)
ประเภทของความยากจน (Types of poor)

รูปที่ 3 ประเภทของความยากจน
สาหรับการพิจารณาประเภทความยากจน โดยทั่วไปความยากจนจะพิจารณาจากพืนฐานของ
รายได้และ/หรือการเข้าถึงอาหารในการบริโภค โดยบุคคลที่มีความยากจนระดับกลางจะเป็นบุคคลที่มีรายได้
เพียงพอและมีอาหารที่จาเป็นเพียงพอในการบริโภค สาหรับบุคคลที่มีความยากจนอย่างรุนแรง คือ บุคคลที่มี
รายได้แ ละได้รับ อาหารน้อ ยกว่า 85 เปอร์เ ซ็น ต์ข องความต้อ งการอาหารน้อ ยที่สุด เพื่อ ใช้ใ นการดารงชีวิต
หน่ว ยงาน Chronic Poverty Research Centre (CPRC) ได้พิจารณาจัดประเภทและระดับความยากจน โดยได้
แบ่งประเภทความยากจนออกเป็น 5 ประเภท ตามระยะเวลา ดังนี
1. กลุ่มคนที่ไม่ยากจน (The non-poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจนตลอดเวลา
2. กลุ่มคนยากจนชั่วคราว (The occasionally poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือประสบการณ์
อย่างน้อยหนึ่งช่วงเวลาอยู่ในช่วงเส้นความยากจน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้ว รายได้ของกลุ่มนีจะสูงกว่า
เส้นความยากจน
3. กลุ่มคนขัดสน (The fluctuating poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือประสบการณ์ส่วนมากอยู่
ในระดับเส้นความยากจน และโดยเฉลี่ยจะมีรายได้อยู่ในช่วงของเส้นความยากจน
4. กลุ่มคนยากจน (The usually poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือประสบการณ์ส่วนมากอยู่ต่ากว่า
เส้นความยากจน และโดยเฉลี่ยแล้วเป็นคนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน
5. กลุ่มคนยากจนเรือรัง (The always poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือมีประสบการณ์อยู่ต่ากว่า
เส้นความยากจนตลอดเวลา (CPRC, 2005)
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ตารางที่ 1 ประเภทของความยากจน (ADB, 2004b)
ประเภท
ความยากจนรุนแรง
ความยากจน
หัวข้อ
ยากจนเรือรัง
แหล่งของ
ความท้าทายด้านประชากร
ความยากจน
คาอธิบาย เป็นบุคคลทุพพล
เป็นบุคคลทุพพล
ภาพ ไม่สามารถ
ภาพ แต่สามารถ
ทางานได้ เป็นคน
ทางานหาเลียง
เร่ร่อน ไม่สามารถ
ครอบครัวได้ เช่น
หารายได้ เลียง
• ผู้ป่วยเรือรัง
ครอบครัวได้ เช่น
• ผู้พิการทางร่างกาย
เด็กกาพร้า
และผู้ป่วยทางจิต
ผู้พิการ ผู้วิกลจริต
• คนชรา
ผู้ลีภัย

ลักษณะ

เป็นกลุ่มคน
ยากจนที่สุด

เป็นกลุ่มคนที่ขึนอยู่
กับความเอือเฟื้อของ
คนกลุ่มอื่นๆ และ
เป็นกลุ่มคนที่ไม่มี
สิทธิด้านต่างๆ

ความยากจนปกติ
ยากจน
ความยากจนด้านทรัพยากร

ขัดสน

ยากจนชั่วคราว

ความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา

มีความสามารถ
ทางร่างกาย แต่
• ไม่มีที่ดินทากิน
• มีที่อยู่อาศัย
• มีอัตราการ
พึ่งพาสูง
• มีทรัพย์สิน
น้อยมาก

มีความสามารถ
ด้านร่างกายและมี
ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย
• จะต้องพึ่งพาสูง
กับทรัพย์สินอย่างเดียว
(แรงงานหรือปลาที่จับได้)
• มีความเสี่ยงต่อทุกๆ
ภัยจากธรรมชาติและ
ภัยที่เกิดจากมนุษย์
สร้างขึน รวมถึงโรคภัย

มีความสามารถและ
มีทรัพย์สินปานกลาง แต่
• จะต้องพึ่งพาสูงใน
ระบบธรรมชาติและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพียงเล็กน้อย
เช่น ปลา ฝน และฟืน
• มีความเสี่ยงต่อภัย
ธรรมชาติขนาดเล็กและ
ใหญ่ ภัยที่เกิดจากมนุษย์
สร้างขึน รวมถึงโรคภัย

มีความสามารถพร้อม
ด้วยทรัพย์สินและมี
ทางเลือกที่หลากหลาย
ในการทามาหากิน แต่
• ยังคงมีความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่
และภัยจากมนุษย์
สร้างขึนรวมถึงโรคภัย

มีความขัดสนและ
ดินรนเพื่อที่จะอยู่
รอดเนื่องจากไม่มี
ทรัพย์สิน

ขึนอยู่กับปริมาณ
ทรัพย์สินและปริมาณ
ความเสี่ยงของภัยต่างๆ
ที่เกิดขัน

มีความสามารถและ
สามารถพัฒนาตัวเอง
บางครังสามารถอยู่เหนือ ออกจากความยากจน
เส้นความยากจน แต่โดย ได้
ปกติ จะกลับมายากจน
เหมือนเดิม
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เกษตรทฤษฎีใหม่ (The New Theory)
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy) ที่ได้มุ่งเน้นให้มีความพอประมาณ
(moderation) มีเหตุผล (reasonableness) และมีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึน (risk management)
โดยการใช้ความรู้ ความรอบคอบ คุณธรรม ความขยันอดทน และสติปัญญาต่อการทาหน้าที่ของตน ได้เชื่อมโยงไปสู่
เกษตรทฤษฎีใหม่ (The New Theory) ที่ให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
ในพืนที่ของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า การขึนลงของราคาปัจจัย
การเพาะปลูกและผลผลิต การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภัยแล้งและนาท่วม รวมถึงความเสี่ยงจากโรคระบาดพืช
และการสูญเสียที่ทากิน ทฤษฎีใหม่นัน จะทาให้สามารถบริหารจัดการพืนที่เกษตรขนาดเล็กให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
โดยในระดับตอนแรกนัน ที่ดินจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) แหล่งกักเก็บนาฝนที่สามารถนานามาใช้ได้ตลอดปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนแล้ง และเป็นแหล่งเพาะเลียงสัตว์นา มีพืนที่ 30 เปอร์เซ็นต์จากพืนที่ทังหมด 2) 30
เปอร์เซ็นต์ของที่ดินถัดมา เป็นพืนที่สาหรับการเพาะปลูกข้าวเพื่อนามาใช้ในการบริโภคของเกษตรกรและขายในส่วน
ที่เหลือสู่ตลาด 3) พืนที่สาหรับการปลูกไม้ยืนต้น ผักและผลไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ และ 4) 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืนที่
สาหรับการอยู่อาศัย การปศุสัตว์ และการก่อสร้างอื่นๆ ระดับที่สอง เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรในพืนที่ เพื่อก่อตัง
สหกรณ์ เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าสู่ผู้บริโภคและบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพืนที่ ระดับที่สาม คือ การสร้างช่องทาง
การตลาดและจัดหาแหล่งช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุน โดยการดาเนินการทังสามระดับนี เพื่อสร้างรายได้ การลด
การพึ่งพาจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
(The Chaipattana Foundation, 1996) เกษตรกรสามารถมีรายได้อย่างสมเหตุผล และพอเพียง

รูปที่ 4 สัดส่วนพืนที่เกษตรกรรมสาหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ (The Chaipattana Foundation, 1996)
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เทคโนโลยีชลประทานต้นทุนต้า (The Low-Cost Irrigation Technology)
เป็นที่ยอมรับกันว่าระบบชลประทานเป็นพืนฐานที่สาคัญในการส่งนาเข้าสู่พืนที่เกษตรกร การลงทุน
ในการเพาะปลูกจะไม่เกิดขึน ถ้าเกษตรกรไม่มีความแน่ใจในการจัดสรรนาที่ได้รับ ปัจจุบัน มีแนวทางมากมายในการเพิ่ม
ผลผลิตจากการใช้นา เช่น การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านชลประทาน การนานากลับมาใช้ใหม่ การบูรณาการการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในพืนที่เกษตกร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การใช้ระบบ
ชลประทานขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวนี จะมุ่งเน้นในพืนที่เกษตรกรรมนอกเขต
พืนที่ชลประทานเป็นหลัก เนื่องจากมีประชากรที่ยากจนเพาะปลูกในพืนที่เหล่านัน ด้วยการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
จากการใช้นาในพืนที่ของเกษตกร จะช่วยส่งเสริมให้เกษตกรมีความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มรายได้ และสามารถอยู่รอด
แม้ว่าจะประสบกับภาวะภัยแล้ง
การไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรนายังคงเป็นปัญหาในพืนที่ชนบทและพืนที่ห่างไกล การพัฒนาเทคโนโลยี
ในการส่งนาเข้าพืนที่เกษตรกรเป็นสิ่งที่จาเป็น โดยการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้เกษตรกรสามารถทาการเพาะปลูกได้
และมีนาเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตการเกษตร ปัจจุบัน เทคโนโลยีการกักเก็บนาและการกระจายนาได้ถูก
นามาทดลองใช้ในหลายประเทศ ตามบริบทความเหมาะสม เช่น การใช้เครื่องสูบนาแบบจักรถีบ (treadle pumps)
การชลประทานแบบนาหยดขนาดเล็ก (micro drip irrigation) เครื่องสูบนาแบบปั๊มเชือก (rope pumps) การให้นา
แบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation) และระบบกักเก็บนาต้นทุนต่า (low-cost water storage systems)

รูปที่ 5 เทคโนโลยีการชลประทานต้นทุนต่า (Low-Cost Irrigation Technology) (แรงดันนาที่ .02-.05 บาร์) (IWMI, 2003)
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ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ากับความยากจนในหลายประเทศ (ADB, 2004a)
เช่น เครื่องสูบนาแบบจักรถีบ (treadle pumps) ที่ประดิษฐ์ขึนจากต้นไผ่หรือท่อที่มีความยืดหยุ่นสาหรับการสูบนา
จากบ่อนาใต้ดินตืนหรือนาผิวดิน สามารถสูบนาจากบ่อนา ถังเก็บนา คลองหรือแหล่งนาได้สูงถึง 7 เมตร โดยความสูง
ที่ปั๊มสูบนาทางานได้ดีอยู่ที่ความสูงระหว่าง 3.0-3.5 เมตร สามารถสูบนาได้ 1.0-1.2 ลิตรต่อวินาที ระบบดังกล่าว
ติดตังและใช้งานง่าย สะดวกต่อการบารุงรักษาและไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิง

รูปที่ 6 เครื่องสูบนาแบบจักรถีบในประเทศแซมเบีย
จากการสารวจในปี 2551 2,400 ครัวเรือนในประเทศบังคลาเทศ ในพืนที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พบว่า
- คนยากจนจะถือครองที่ดินอย่างจากัด เทคโนโลยีเครื่องสูบนาแบบจักรถีบช่วยให้เกษตรกร
สามารถใช้ที่ดินในการเพาะปลูกได้เพิ่มขึน ทังในฤดูร้อนและฤดูหนาว รวมถึงการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของประเทศ
- เทคโนโลยีเครื่องสูบนาแบบจักรถีบช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูง
เช่น ข้าวและผักที่มีราคาสูง
- ในประเทศอิน เดีย (รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) และทางเหนือของรัฐพิหาร (Bihar))
เครื่องสูบนาแบบจักรถีบใช้ในการเพาะปลูกมันฝรั่ง ซึ่งมีผลผลิต 16-17 ตันต่อเฮกต้า หรือสามารถเพิ่มผลผลิตได้
60-70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการเพาะปลูกของเกษตรกรในพืนที่ที่ใช้เครื่องสูบนาดีเซล
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รูปที่ 7 การเคลื่อนย้ายเครื่องสูบนาแบบจักรถีบ (Treadle Pump)
จาการศึกษาการใช้เครื่องสูบนาแบบจักรถีบพบว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนโดยเฉลี่ยประมาณ
100 เหรียญสหรัฐต่อปี (ADB, 2004a) ในประเทศแซมเบีย เครื่องสูบนาแบบจักรถีบได้ ถูกผลิตจากอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น เพื่อลดการนาเข้าเครื่องสูบนาจากต่างประเทศทังทางด้านคุณภาพ ผลลัพธ์และราคา ซึ่งส่งผลให้ความต้องการ
เครื่องสูบนาดังกล่าวเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 8 การเก็บกักนาต้นทุนต่าและระบบกระจายนาของ IDE (International Development Enterprise)
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แหล่ ง เก็ บ น าและระบบการกระจายน าเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ การเพาะปลู ก ในระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ระบบส่ งน าได้ถูกออกแบบและทาให้แน่ใจว่านาได้ถูกจัดสรรไปสู่เกษตรกร เกษตรกร
สามารถวางแผนการลงทุนเพาะปลูกในระยะสันและระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม ในพืนที่นอกเขตชลประทานที่ขึนอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปริมาณนาฝน การก่อสร้างแหล่งกักเก็บนาและระบบกระจายนาเป็นสิ่งที่
ต้องการ และการใช้นาดังกล่าวไม่ได้จากัดเฉพาะการใช้ประโยชน์จากนาผิวดินเท่านัน ในแอฟริกา มีแหล่งนา
บาดาลในหลายพืนที่ การพัฒนาเทคโนโยลีต้นทุนต่า (low- cost technology) การชลประทานแบบนาหยดขนาดเล็ก
(micro drip irrigation) เครื่องสูบนาแบบปั๊มเชือก (rope pumps) การให้นาแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)
และระบบกักเก็บนาต้นทุนต่า (low-cost water storage systems) รวมถึงเครื่องสูบนาแบบจักรถีบ (treadle
pumps) ทาให้เกษตรกรสามารถผสมผสานระหว่างการใช้นาใต้ดินและผิวดิน และช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร
และลดความยากจนของเกษตรกร

รูปที่ 9 แหล่งกักเก็บนาแบบฝังดินและแหล่งกักเก็บนา 200 ลิตรแบบแขวนสาหรับการชลประทาน

รูปที่ 10 การชลประทานแบบนาหยด (drip irrigation) และเครื่องสูบนาแบบปั๊มเชือก (rope pump)
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จากรู ป ที่ 9 International Development Enterprise (IDE) ได้ พั ฒ นาแหล่ ง กั ก เก็ บ น าแบบ
พลาสติกที่มีต้นทุนต่าโดยประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ สาหรับนา 200 ลิตรแบบถังนามัน (200 liter oil drums)
และแหล่งกักเก็บนาแบบแขวน 200 ลิตร โดยคาดการณ์ว่าจะมีราคาขายประมาณ 5 เหรียญสหรัฐ ซึ่งในอนาคต
คาดว่าจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมด้วยเครื่องมือการเพาะปลูกที่ครอบคลุมพืนที่ 215 ตารางฟุต ในราคา
5 เหรีย ญสหรั ฐ โดยอุป กรณ์ดังกล่ าวสามารถส ารองนาได้ 30-70 เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้แรงงาน และสามารถ
กระจายปุ๋ยได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมถึงทาให้การทาการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเป็นไปได้ และสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เครื่องสูบนาปั๊มเชือกแบบมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับเกษตรกรในพืนที่ที่มีแหล่งนา
บาดาลตืน เครื่องสูบน าดังกล่าวสามารถสูบนาที่มีความลึ ก 60 ฟุต และสามารถทาการเพาะปลูกได้ถึง 7,000
ตารางฟุต ซึ่งการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้สามารถเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มมากขึน
บทสรุป (Conclusion)
Area
Irrigation area

Surface water storage
Large scale

Small scale

x

x

x

x
x

Non-irrigated area

Ground Water

Low-cost
Technology

The New Theory

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

ตารางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรนาตามประเภทพืนที่และแหล่งการใช้นา
ข้อมูลสถิติของความยากจนนัน แสดงให้เห็นตัวเลขเพียงบางส่วนจากการติดตาม ตรวจสอบและ
การประเมินผล แต่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ในสังคมยังคงมีอยู่ เกษตรกรที่ยากจนยังคงต้องเผชิญกับ
แรงกดดันจากการเพิ่มขันของต้นทุนการเพาะปลูก ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ปัญหาภัยนาท่วมและภัยแล้ง
การเปลี่ยนแปลงและการลดลงของรายได้จากการขายผลผลิต รวมถึงการเพิ่มขึนของค่าครองชีพ ส่งผลให้เกิดความคาดหวัง
ต่อนโยบายของรัฐที่จะลด/บรรเทาความยากจนและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน นโยบายและบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากต่อการแทรกแซงทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 1) ด้วยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ กากับดูแลการดาเนินงานตามแผนงาน และการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย แหล่ งน าผิ ว ดิน ใต้ ดิน และแหล่ งนาที่ส ร้างขึน เป็ นการเก็บ สะสมปริมาณนาจากฝนที่ ตกลงมา
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพาะปลูก การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีการกักเก็บนาและการใช้นาอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการความพยายาม
ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตและการสร้างรายได้ ในภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ เกษตรกรทังในเขตพืนที่
ชลประทานและนอกเขตพืนที่ชลประทานมีรายได้ที่เพิ่มมากขึน ลดปัญหาความยากจน และสร้างความมั่นคง
ด้านนาของประเทศ
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