
1ฉบับที่ 161 กุมภาพันธ์ 2563



1ฉบับที่ 161 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา  ร า ร ร าร -
รง าร านาร ง

า น า ร านราย น า ง
ร า ร ย

ย น า น ย
าร นา ร ย

-
า น

น นน ย าน งาน ง น น นน
าร ย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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การก�าหนด “มาตรฐานรายได้ขัน้ต�า่” (Minimum Income Standard: 
MIS) เป็นอกีเครือ่งมือท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายเพือ่
ลดความยากจนและแก้ปัญหาความเหล่ือมล�้าในสังคม และเป็นเคร่ืองมือ
ในการด�าเนินนโยบายด้านสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม (social 
protection) การก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�า่ หรือ MIS จะค�านึงถึงความ
หลากหลายของบริบทด้านสังคมเศรษฐกิจและพื้นที่ เป็นแนวทางที่เหมาะ
สมกับประเทศทีมี่รายได้ปานกลางระดับสูง โดยค�านงึถงึการยอมรบัได้ของ
ประชาชนเองเป็นหลัก

เนื่องจากการศึกษาเพื่อการก�าหนด ‘มาตรฐานรายได้ขั้นต�่า’ มีขั้น
ตอนรายละเอียดของการศึกษาค่อนข้างมาก ประกอบกับการศึกษานี้เป็น
ครัง้แรกของประเทศไทย จงึก�าหนดให้โครงการศกึษาเพือ่ก�าหนดมาตรฐาน
รายได้ขัน้ต�า่ของประชากรไทยในคร้ังแรกนีเ้ป็นโครงการศกึษาน�าร่อง (pilot 
study) คอืด�าเนนิการศกึษาตามขัน้ตอนต่างๆ ทีมี่การด�าเนนิการตามวิธกีาร
ก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่า แต่ก�าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาเพียงพื้นท่ี
เดียว เพือ่เรียนรู้กระบวนการศกึษาและให้ได้ข้อมูลเชงิคุณภาพ (qualitative) 
เพือ่น�าไปสู่การศึกษาเชงิปรมิาณ (quantitative) ต่อไปในอนาคต ดังนัน้ การ
ศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

•  สร้างตัวชี้วัดทางสังคม (social indicator) ด้วยการใช้แนวทางการ
ก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่า ซึ่งได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนา
โดย Centre for Research in Social Policy (CRSP) มหาวิทยาลัย 
Loughborough สหราชอาณาจักร มาปรับใช้ในการค�านวณหา
มาตรฐานรายได้ขั้นต�า่ที่ครัวเรือนในประเทศไทยต้องการ เพื่อให้ได้
มาตรฐานการครองชพีทีเ่พยีงพอ (adequate standard of living) ซึง่
อิงกับสิ่งที่สมาชิกในสังคมมีความเห็นร่วมกัน (public consensus) 
โดยประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายด้านสวัสดิการที่รัฐ
ด�าเนนิการอยู่แล้ว ได้แก่ โครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดูเด็กแรก
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เกิด โดยการค�านวณหามาตรฐานการครองชพีขัน้พืน้
ฐานของครัวเรือน 2 รุ่น และครัวเรือน 3 รุ่น ที่มีเด็ก
อายุไม่เกิน 3 ปีอยู่ในครอบครัวด้วย เพื่อประโยชน์ใน
การเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย
เงนิอดุหนนุแก่ครัวเรือนทีมี่เด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะ
สม สอดคล้องกบัความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานของครัวเรือน
และตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลต่อการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

•  การสร้างองค์ความรู้ (capacity building) เก่ียวกับ
การก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่าของประชากร
ไทย เพื่อพัฒนานักวิจัยไทยให้มีความสามารถใน
การด�าเนินการศึกษาเพื่อก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้น
ต�่าของประชากรไทยกลุ่มอื่นๆ ในอนาคต โดยการ
ด�าเนนิงานร่วมกันระหว่างนกัวิจยัไทยและผูเ้ชีย่วชาญ
จาก CRSP ซึ่งมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่าในประเทศ
ต่างๆ

นิยามของ “มาตรฐานรายได้ขั้นต�่า” คือรายได้ที่ผู้คน
ต้องการเพือ่ทีจ่ะไปให้ถงึมาตรฐานการครองชพีขัน้พืน้ฐานท่ี
เป็นทีย่อมรับของคนในสงัคม หลักการส�าคญัของการค�านวณ
หามาตรฐานรายได้ขัน้ต�่าจึงมอีงค์ประกอบ 3 ประการคอื (1) 
เป็นการระบุประเภทของสนิค้าและบริการท่ีจ�าเป็น (baskets 
of goods and services) (2) เพือ่ตอบสนองความต้องการขัน้
พืน้ฐานของครัวเรือนทีมี่จ�านวนและองค์ประกอบของสมาชกิ
ทีแ่ตกต่างกัน (3) อยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมและเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มสมาชกิของคนในสงัคม (public consensus)

การค�านวณหา “มาตรฐานรายได้ขั้นต�่า” คืออีกด้าน
หนึ่งของการค�านึงถึง “มาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐาน” 
(minimum standard of living) ที่ไม่ได้ครอบคลุมเพียงปัจจัย
สี ่อย่างอาหาร เสือ้ผ้า ยารกัษาโรค และท่ีพกัอาศัยเท่านัน้ แต่
ยังให้ความส�าคัญกับสิ่งจ�าเป็นข้ันพื้นฐานท่ีคนในสังคมต้อง
มีเพื่อให้มีโอกาสและทางเลือกในการมีส่วนร่วมในสังคมได้

การศึกษาจะใช้วิธีประมวลความคิดของกลุ่มตัวแทน
ประชาชนตามแนวทางการประชุมสนทนากลุ ่มแบบมี
กระบวนการปรึกษาหารือ (Deliberative focus group) ซึ่งมี
ข้อดีเมื่อเทียบกับการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม (ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลในการค�านวณเส้นความยากจน) ในด้านการอภิปราย

ถึงความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานท่ีไม่เพียงเฉพาะความต้องการ
ทางร่างกาย แต่ค�านึงถึงความต้องการการเป็นที่ยอมรับและ
มส่ีวนร่วมในสังคมด้วย (social inclusion and participation) 
อนัเป็นประเด็นท่ีครอบคลุมการให้ค�านยิามของความยากจน 
(poverty) ที่ Peter Townsend ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการ
ไม่ได้ใช้ชีวิตตามแบบแผนการใช้ชีวิตท่ีคนทั่วไปในสังคมท�า
กัน (excluded from ordinary living patterns) การได้มาซี่ง
ความเหน็ทีเ่ป็นมต ิ(consensus reaching process) ท่ีเหมาะ
สมกับบริบททางสังคมเศรษฐกิจและพื้นที่จึงมีความส�าคัญ

จุดเด่นของกระบวนการกล่ันกรองเพื่อค�านวณหา
มาตรฐานรายได้ข้ันต�า่คือการใช้วิธีรับฟังความเห็นท่ีเป็นมติ 
(consensus) ของบุคคลที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับครัว
เรือนกรณีศึกษา โดยจะมีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus 
group discussion) เพื่อให้เกิดกระบวนการอภิปรายในกลุ่ม
ในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานหรือขั้นต�่า 
ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้ไตร่ตรองและถกูตรวจสอบจากคนใน
กลุ่ม เพื่อให้ได้เสียงส่วนรวมที่เห็นพ้องต้องกันถึงรายการ
สินค้าและบริการท่ีจ�าเป็น ตลอดจนกระบวนการในขั้นตอน
ต่างๆ ผูเ้ข้าร่วมประชมุจะถกูย�า้เตอืนและทดสอบตลอดเวลา
ว่ารายการสนิค้าและบริการทีพ่จิารณาอยูน่ัน้เป็น “ข้ันต�า่หรอื
ขั้นพื้นฐาน” ที่จ�าเป็นต่อการครองชีพจริงหรือไม่ รวมถึงการ
ทดสอบความเข้มแขง็ของการค�านวณหามาตรฐานรายได้ขัน้
ต�า่ด้วยวธิแีสดงความเหน็ทีเ่ป็นมต ิ(strength of consensus) 
ในข้ันตอนท้ายๆ ด้วยการให้พิจารณาตัดลดงบประมาณ 
จนกว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะเกิดความม่ันใจว่างบประมาณที่
ร่วมกันพิจารณาเป็นขั้นต�่าอย่างแท้จริงและยืนกรานว่าไม่
สามารถลดงบประมาณลงได้อีก

วิธีการศึกษาเพื่อค�านวณหามาตรฐานรายได้ขั้น
ต�่าจึงเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมในการร่วม
พิจารณารายการสินค้าและบริการท่ีเห็นร่วมกันว่า “จ�าเป็น” 
ต่อมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐานในสังคม โดยใช้เคร่ือง
มือศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) ด้วยการประชุม
สนทนากลุ่ม และได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
(expert) เฉพาะด้าน เช่น การค�านวณปริมาณสารอาหาร
ที่ร่างกายจ�าเป็นต้องได้รับให้เพียงพอโดยนักโภชนาการ 
เป็นต้น ทั้งนี้ จากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจาก CRSP 
และการทบทวนวธิกีารศกึษากรณศึีกษามาตรฐานรายได้ข้ัน
ต�่าของประเทศสหราชอาณาจักร สามารถสรุปขั้นตอนการ
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ก�าหนดมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐานในโครงการศึกษา
น�าร่องเพื่อก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่าของประชากรไทย
ได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่  1: การก�าหนดแนวทาง (Orientation 
groups) การประชุมสนทนากลุ่มของกลุ่มก�าหนดแนวทาง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างอภิปรายและปรึกษา
หารือจนได้ข้อสรุปร่วมกันเก่ียวกับ (1) นิยามของความ
จ�าเป็น/มาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐานของครัวเรือนใน
ประเทศไทยว่ามีความหมายอย่างไร ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง 
(2) ร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะของครัวเรือนที่จะใช้เป็นกรณี
ศึกษา (case study) ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญที่จ�าเป็น
ต้องใช้ในการประชุมในขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 2: คณะท�างาน (Task groups) ขั้นตอนนี้
เป็นการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณารายการของ
สินค้าและบริการที่ “จ�าเป็น” ส�าหรับสมาชิกแต่ละคนในครัว
เรือนกรณีศึกษา เพื่อให้ครัวเรือนนั้นมีมาตรฐานการครอง
ชีพขั้นพื้นฐานที่ยอมรับได้ตามนิยามที่ถูกก�าหนดในข้ันตอน
แรก ในการประชุมของคณะท�างานจะมีวิทยากรผู้ท�าหน้าที่
อ�านวยการประชมุ (Facilitator) เชญิชวนให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุ
สมมติว่าก�าลัง “เดินไปรอบๆ” บ้านของครัวเรือนกรณีศึกษา 
และช่วยกันพจิารณาว่าสินค้าและบริการประเภทใดบ้างทีค่วร
จะรวมอยู่ในรายการขั้นต�่าที่ครัวเรือนกรณีศึกษาพึงมี รวม
ถึงการพิจารณาประเด็นในเร่ืองสินค้าว่าควรมีคุณภาพเป็น
อย่างไร ราคาประมาณเท่าไร ซื้อที่ไหน ต้องเป็นสินค้ามือ
หนึ่งเท่านั้นหรือเป็นสินค้ามือสองก็ได้ รวมถึงระยะเวลาของ
สินค้าว่าสามารถใช้งานได้นานแค่ไหน โดยพิจารณารายการ
สนิค้าและบรกิารไล่เรียงไปตัง้แต่ประเภทของส่ิงของเคร่ืองใช้
ที่จ�าเป็นในบ้าน และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นอื่นๆ ของสมาชิกใน
ครัวเรือนกรณีศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อ
เพลิงหุงต้ม ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม (social 
and cultural participation) เป็นต้น

เม่ือได้ผลลัพธ์จากการประชุมของคณะท�างาน ขั้น
ตอนต่อไปท่ีคณะผู้วิจัยต้องด�าเนินการคือ รวบรวมข้อมูล
รายการสินค้าและบริการที่ได้จากการประชุมของคณะ
ท�างาน น�ามาค�านวณหาต้นทุนงบประมาณที่ต้องใช้ โดยค่า
ใช้จ่ายด้านอาหาร ถูกพิจารณาอีกคร้ังโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณสารอาหารและพลังงาน

ที่ได้รับจากรายการอาหารที่ถูกก�าหนดจากกลุ่มผู้เข้าร่วม
ประชุมเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
สมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนกรณีศึกษา

ขั้นที่ 3: กลุ่มตรวจทาน (Check back groups) 
ขั้นตอนนี้เป็นการจัดประชุม โดยมีผู้ถูกคัดเลือกให้เป็นคณะ
ตรวจทาน ท�าหน้าที่พิจารณางบประมาณขั้นต�่าท่ีต้องมีเพื่อ
ให้สามารถซื้อหาสินค้าและบริการท่ีถูกค�านวณต้นทุนในขั้น
ตอนที่ 2 โดยวิทยากรจะเชิญชวนให้สมาชิกร่วมกันพิจารณา
รายการสนิค้าและบริการทีไ่ด้จากคณะท�างาน ว่ามรีายการใด
ที่ควรต้องเพิ่มเติมหรือตัดออก รวมถึงดูงบประมาณท่ีมีการ
ก�าหนดไว้ด้วยว่าสูงไปหรือต�่าไป ก่อนที่กลุ่มจะร่วมกันลง
ความเห็นว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐาน
การครองชพีขัน้พืน้ฐานตามท่ีได้นยิามไว้ ท้ังนี ้หากมีรายการ
สนิค้าหรือบริการใดทีก่ลุ่มลงความเหน็ให้มีการเพิม่เตมิให้ท�า
หมายเหตไุว้เพือ่ไปค�านวณงบประมาณทีต้่องปรับปรุงส�าหรบั
รายการนัน้ๆ นอกจากนี ้กลุม่ตรวจทานจะถกูสอบถามความ
คดิเหน็เก่ียวกับรายการสนิค้าด้านอาหารท่ีได้รับการปรับปรุง
จากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

เนื่องจากนักวิจัยจะต้องค�านวณรายการค่าใช้จ่าย
จากงบประมาณรายบุคคลให้เป็นงบประมาณส�าหรับครัว
เรือนแต่ละประเภท (ครัวเรือน 2 รุ่นและครัวเรือน 3 รุ่น) 
โดยค�านึงถึงความประหยัดต่อขนาด (economies of scale) 
เช่น การประหยัดที่เกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกัน กลุ่มตรวจ
ทานจงึจ�าเป็นต้องพจิารณารายการค่าใช้จ่ายท่ีก่อให้เกิดการ
ประหยดัต่อขนาดด้วย เพือ่เป็นข้อมูลส�าหรับให้นกัวจิยัน�าไป
ค�านวณหาค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนในขั้นตอนต่อไป

ในท้ายท่ีสุด กลุ่มตรวจทานจะถูกสอบถามถึงงบ
ประมาณที่ได้รับการค�านวณมานี้ว่าสามารถใช้เป็นตัวแทน
มาตรฐานค่าครองชีพขั้นพื้นฐานของครัวเรือนกรณีศึกษา
ได้หรือไม่ โดยขอให้กลุ่มตรวจทานช่วยพิจารณาปรับลดงบ
ประมาณลง หากรายการสนิค้าและบรกิารท่ีถกูพจิารณาตาม
ขั้นตอนต่างๆ ได้ถูกก�าหนดมาตามความจ�าเป็นขั้นต�่าแล้ว 
กลุ่มตรวจทานต้องยืนยนัว่าไม่สามารถปรับลดรายการสนิค้า
หรือบริการและงบประมาณได้อีก หรือหากมีการตัดลดงบ
ประมาณลงก็จะท�าให้ไม่สามารถด�ารงชีพตามมาตรฐานการ
ครองชีพขั้นพื้นฐานได้นั่นเอง

ขั้นที่ 4: การพิจารณาสรุปงบประมาณ (Final ne-
gotiation groups) ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะน�ารายการสินค้า
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และบริการรวมถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ที่ผ่านการพิจารณา
ตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับแบบแผนการบริโภค (spending pattern) ของครัวเรือน
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบนี้คือรายจ่ายจาก
รายงานการส�ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio Economic Survey: SES) โดยส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
และจะจัดให้มีการประชุมสนทนากลุ่มในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อ
พจิารณาค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกรณศีกึษา โดยองค์ประกอบ
ของผู้เข้าร่วมประชุมจะแตกต่างจากการประชุมในขั้นก่อน
หน้า (task groups and check back groups) ที่มีการแยก
กลุม่ผู้ประชุมเพื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายรายบคุคลของครวัเรอืน
กรณศีกึษา (individual) แต่องค์ประกอบของผูเ้ข้าร่วมประชมุ
ในข้ันตอนสรุปงบประมาณ เป็นการผสมผสานระหว่างคน
รุ่นพ่อแม่ของเด็กและคนรุ่นปู่ย่าตายายของเด็ก เพื่อร่วมกัน
พิจารณางบประมาณส�าหรับทุกคนในครอบครัวกรณีศึกษา 
(household) และปรับรายการสินค้าและบริการท่ีค�านวณ
หาตามมาตรฐานรายได้ข้ันต�่าให้สอดคล้องกับแบบแผนการ
บริโภคจริงหากกลุม่มีความเหน็ร่วมกันว่าจ�าเป็นต้องแก้ไข ใน
ขั้นตอนสุดท้ายงบประมาณส�าหรับมาตรฐานรายได้ขั้นต�่าจะ
ถกูทดสอบอกีคร้ัง ด้วยการให้สมาชกิในกลุ่มพจิารณาปรับลด
งบประมาณอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อให้ได้งบประมาณสุดท้ายที่เป็น
ขั้นต�่าในการด�ารงชีพอย่างแท้จริง

กา ก า

ผลการศึกษาท่ีส�าคัญในขั้นตอนแรกคือ การสร้าง
นิยามความหมายของมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐานที่
สมาชิก/คนในสังคมมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อ
การด�ารงชีพในสังคมไทย ซึ่งผลสรุปจากการประชุมตัวแทน
ประชาชนได้นยิามความหมายของมาตรฐานการครองชพีข้ัน
พื้นฐานในสังคมไทยดังนี้

“การที่ประชาชนทุกคนมีปัจจัย 4 ที่เพียงพอใน
การด�ารงชีวิต ได้รบัการศกึษาทีมี่คุณภาพมาตรฐานเท่า
เทียมกันทุกพื้นที่ และได้รับการปลูกฝังจริยธรรมในทุก
ระดับ (ตัง้แต่ระดับก่อนวัยเรยีน) มีความม่ันคงด้านราย
ได้และเพยีงพอต่อค่าครองชีพ มีหลกัประกนัอย่างย่ังยืน
ส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เด็ก
ที่อยู่ในครอบครัวไม่สมบูรณ์ และผู้มีรายได้น้อย เข้าถึง

บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และการคมนาคมที่
จ�าเป็น รวมถึงมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย”

เหตุผลสนับสนุนที่รวบรวมจากการอภิปรายในการ
ประชุมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการก�าหนดนิยามมาตรฐาน
การครองชีพข้ันพื้นฐานดังกล่าวคือ นอกจากการมีปัจจัย
พื้นฐานในการด�ารงชีพคือท่ีอยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยา
รักษาโรคท่ีเพียงพอแล้ว สิ่งส�าคัญจ�าเป็นท่ีต้องมีเพื่อให้อยู่
ในสังคมไทยได้ยังประกอบไปด้วยการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ เพราะการศึกษา
เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส�าคญัและจ�าเป็นในการใช้ชวิีตทีจ่ะท�าให้
สามารถดูแลตนเองได้และมีผลระยะยาวต่อการหาเล้ียงชีพ 
แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ี
แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนในเมืองกับในชนบท ระหว่าง
โรงเรียนรฐักับเอกชน ซึง่ส่งผลกระทบถงึคุณภาพของคนและ
การท�างานให้มีรายได้สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ อีก
ประเด็นหนึ่งที่จ�าเป็นต้องก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานการด�ารง
ชีพขั้นพื้นฐานคือการได้รับการปลูกฝังจริยธรรมในทุกระดับ 
(ตัง้แต่ระดับก่อนวยัเรยีน) โดยเหตผุลสนบัสนนุเป็นเร่ืองของ
การวางพืน้ฐานให้เดก็มีความคิดรูจ้กัแยกแยะสิง่ทีถ่กูสิง่ทีผ่ดิ 
และเม่ือมีความรู้จะได้ไปหางานท�า ดูแลตวัเองได้ อยูใ่นสงัคม
ได้ นอกจากการศึกษาที่มีความส�าคัญจ�าเป็นต่อการด�ารง
ชีพขั้นพื้นฐานแล้ว ที่ประชุมยังได้อภิปรายถึงความจ�าเป็นที่
ต้องมีหลกัประกนัด้านการมีงานท�า การมีโอกาสในการท�ามา
หากิน เพื่อให้มีความม่ันคงของรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยง
ดูครอบครัว ส่วนครอบครัวหรือกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบาง
ในด้านกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นอีกกลุ่ม
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีหลักประกัน
ส�าหรับคนกลุ่มนี้เช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มท่ีอาจประสบความ
ไม่มั่นคงในด้านรายได้และไม่มีค่าครองชีพที่เพียงพอต่อการ
อยู่ในสังคมได้

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ หมาย
ถึง การดูแลรักษาทางการแพทย์ ต้องมีบุคลากรทางการ
แพทย์เพยีงพอ ยกระดบัการเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์การ
สาธารณสุข ไม่ต้องรอคิวนาน และรักษาที่ไหนก็ได้ เพราะ
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้รัฐจะจัดให้มีบริการสาธารณสุขที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้ว แต่ในส่วนของคนไข้
จ�าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส�าหรับเดินทาง
ไปรักษา เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้จ�าเป็นต้องใช้เงินและเป็น
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เหตุผลท่ีจ�าเป็นต้องมีการระบุว่าการมีอาชีพ มีงาน มีราย
ได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและในยามเจ็บป่วยว่าเป็น
สิ่งจ�าเป็นในมาตรฐานการครองชีพข้ันพื้นฐาน ส่วนการเข้า
ถึงการคมนาคมที่จ�าเป็น ซึ่งในที่นี้ไม่ได้มีความหมายถึงการ
มีสาธารณูปโภค เช่น การมีถนนทั่วถึงเท่านั้น แต่หมายถึง
การเข้าถึง (access) การเดินทางโดยเฉพาะในกรณีต้องส่ง
ผูป่้วยฉกุเฉนิไปโรงพยาบาล ซึง่ในพืน้ท่ีชนบทเวลามีคนเจบ็
ไข้ได้ป่วย ถ้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมารถ
ไปหรือจ�าเป็นต้องมีบริการรถพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(ambulance)

ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย
หมายถึงการมีสิทธิหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในเวทีต่างๆ ในประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งท่ีประชุมได้อภิปราย
ประเด็นนี้ว่ามีความส�าคัญจ�าเป็นเช่นกัน เพื่อให้การก�าหนด
นโยบายตรงกับความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม
สนทนากลุ่ม แต่ที่ประชุมเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องบรรจุในนิยาม 
ได้แก่ ประเด็นเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ การมีเวลาให้กันใน
ครอบครัว ความปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัว ซึ่ง
ที่ประชุมเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญ แต่คิดว่าเป็น
เร่ืองเฉพาะแต่ละครอบครัวที่จะหาวิธีการให้เวลาดูแลกันใน
ครอบครวั ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดในนยิามมาตรฐานการครอง
ชีพขั้นพื้นฐาน ประเด็นปัญหาสังคมอย่างปัญหายาเสพติดที่
ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาอาชญากรรมลักทรัพย์ ประเด็น
นี้ตกไปเพราะท่ีประชุมเห็นว่า ถ้าคนในสังคมได้รับการปลูก
ฝังจริยธรรมในทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน) อย่างที่
ก�าหนดในนิยามมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐานข้างต้น 
ก็ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดนิยามเกี่ยวกับสังคมปลอดอบายมุข
หรือยาเสพติด ส่วนประเด็นเรื่องการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักด์ิศรีหรือการอยู่ในสังคมอย่างได้รับการยอมรับ 
ที่ประชุมเห็นว่า ถ้าสิ่งที่ก�าหนดในนิยามมาตรฐานการครอง
ชีพข้ันพื้นฐานเป็นไปได้จริง จะส่งผลให้ผู้คนสามารถด�ารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีและอยู่ในสังคมอย่างได้รับ
การยอมรับแล้ว

การค�านวณหาค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามมาตรฐาน
การครองชพีขัน้พืน้ฐานจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดคุณลักษณะ
ของครัวเรือนกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็น “ตัวแทน” ครัวเรือนใน
สงัคมไทย และให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุสนทนากลุม่ในข้ันคณะ

ท�างาน คณะตรวจทาน และการพิจารณาสรุปงบประมาณ 
ท�าหน้าที่พิจารณารายการสินค้าและบริการที่จ�าเป็นของ
ครัวเรือนกรณีศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ (specific situation) 
แทนท่ีจะพดูถงึแต่ความต้องการของครัวเรือนของตวัเอง โดย
คุณลักษณะของครัวเรือนกรณีศึกษาในการศึกษาคร้ังนี้เป็น
ครอบครัวที่มีคน 3 รุ่นคือ มีคนรุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก และรุ่นปู่ย่า
ตายาย อยู่ในที่พักอาศัยเดียวกัน โดยนักวิจัยก�าหนดให้เด็ก
ในครัวเรือนกรณศีกึษาเป็นเด็กอาย ุ18 เดือน ซึง่เป็นช่วงอายุ
ค่ากลางระหว่างแรกเกดิถงึ 3 ปี เพราะถ้าเด็กเลก็เกินไปก็ยงั
มีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะบ้าน
ที่พักอาศัยได้จากการประชุมกลุ่มก�าหนดแนวทาง

ครัวเรือนกรณีศึกษา คือ “ครอบครัวของสมชาย 
สมหญิง ที่อยู่ในวัยท�างาน มีลูกอายุ 1 ขวบครึ่ง (น้องปัน
ปัน) อยู่กบัตายาย ซึง่มีสุขภาพแขง็แรง อาศยัอยู่ในบ้าน
ตนเอง เป็นบ้านชั้นเดียว มี 2 ห้องนอน พื้นที่ขนาด 100 
ตารางวา (1 งาน) อยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดลพบุรี”

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกรณีศึกษาตามมาตรฐานการ
ครองชีพขั้นพื้นฐานได้จากการประชุมสนทนากลุ่มของคณะ
ท�างาน กลุ่มตรวจทาน และการพิจารณาสรุปงบประมาณ 
ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่ง
ประเภทค่าใช้จ่ายเป็น 10 หมวด ได้แก่

หมวด 1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่อยู่อาศัย (Housing) 
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ลักษณะบ้านเพื่อประเมินค่าเช่า รายการส่ิงของที่ต้องมีเป็น
ขั้นพื้นฐานในส่วนต่างๆ ของบ้าน เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องครัว 
หอ้งนอน หอ้งน�า้ พื้นทีร่อบตวับ้าน และประเมนิค่าซอ่มแซม
บ้าน รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

หมวด 2 อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & drinks) 
พิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของครัวเรือนกรณีศึกษา ร่วมกับค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโภชนาการเก่ียวกับความต้องการบริโภคอาหารท่ีได้
รับพลังงานและสารอาหารท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายส�าหรับอาหารมื้อพิเศษและอาหาร
ตามเทศกาลด้วย

หมวด 3 เครื่องนุ่งห่ม (Clothing) เสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย ทั้งกรณีท�างานและไม่ท�างาน รวมถึงเสื้อผ้าส�าหรับ
เทศกาลหรือฤดูกาลต่างๆ

หมวด 4 ค่าใช้จ่ายสว่นบคุคล (Personal care) เครือ่ง
ใช้หรือสินค้าที่จ�าเป็นส่วนบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยส่งเสริมความ
ม่ันใจในการเข้าสงัคม เช่น เคร่ืองส�าอาง บรกิารท�าผม/ตดัผม 
เป็นต้น

หมวด 5 การดูแลรักษาสุขภาพ (Health care) 
เนือ่งจากประเทศไทยมีนโยบายหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า
และข้อสมมตสิ�าคญัทีมี่ผลต่อค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดูแลรักษา
สุขภาพคือทุกคนในครอบครัวกรณีศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพดี 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในหมวดการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นค่าใช้
จ่ายขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับแว่นสายตา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาสามัญประจ�าบ้าน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินค่าใช้จ่าย
ของคนในครอบครัวทีต้่องไปดูแลกรณมีีผูป่้วยเข้ารักษาในโรง
พยาบาล เป็นต้น

หมวด 6 การดูแลเด็ก (Childcare) ในกรณีครัวเรือน 
3 รุ่น เด็กเล็กส่วนใหญ่มักมีผู้ใหญ่ในครอบครัวดูแลอยู่เสมอ 
แต่ในการประเมินค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 2 รุ่น ที่ประชุมได้
ร่วมกันประเมินค่าใช้จ่ายกรณีต้องส่งเด็กไปสถานที่รับดูแล
เด็กตอนกลางวัน (day care service)

หมวด 7 กิจกรรมการมีส ่วนร่วมทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and culture participation) ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายส�าหรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจท่ีท�าประจ�า รวม
ถึงงานอดิเรก กิจกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่ายส�าหรับการพัก

ผ่อนประจ�าปี และโอกาสพเิศษ เช่น เทศกาลต่างๆ ท่ี “ขัน้ต�า่/
อย่างน้อย” สมาชกิในครัวเรือนกรณศีกึษาควรมีโอกาสได้ท�า

หมวด 8 การเดินทาง (Transport) ประเมินจากความ
จ�าเป็นในการเดินทาง “ขั้นต�่า/อย่างน้อย” และการคมนาคม
ปกติประจ�าของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ประเภทของ
ยานพาหนะของครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ค่าน�้ามัน ค่าซ่อมบ�ารุงรักษา รวมถึงค่าใช้บริการรถ
สาธารณะในชีวิตประจ�าวันและกรณีฉุกเฉิน

หมวด 9 การสื่อสาร (Communication) พิจารณา
ประเภทของเครื่องมือสื่อสารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

หมวด 10 ค่าใช้จ่ายการประกันความเสี่ยง (Insur-
ance) ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายส�าหรับความคุ้มครอง
แบบในระบบประกันสังคมท่ีเหมาะสมกับวัยท�างานและผู้สูง
อายุในครอบครัวกรณีศึกษา

ภาพท่ี 1 แสดงค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 3 รุ่นทีมี่สมาชกิ
ประกอบด้วยสามีภรรยาวัยท�างาน ลูกวัย 18 เดือน และตา
ยาย มีค่าใช้จ่ายท่ีค�านวณตามกระบวนการศึกษาเพื่อหา
มาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐานเท่ากับ 26,997 บาทต่อ
เดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 5,399 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนใน
กรณีครัวเรือน 2 รุ่นคือครอบครัวที่ประกอบด้วย สมาชิก 3 
คน สามีภรรยาวัยท�างาน ลูกวัย 18 เดือน นั้น มีค่าใช้จ่ายที่
ค�านวณตามกระบวนการศึกษาเพือ่หามาตรฐานการครองชพี
ขั้นพื้นฐานเท่ากับ 21,583 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นจ�านวนเงิน
ที่ดูเหมือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน 3 รุ่น แต่เมื่อ
พิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในกรณีครัวเรือน 2 รุ่นเท่ากับ 
7,194 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวของครัว
เรอืน 3 รุน่ ซึง่สาเหตทุีค่รัวเรือน 2 รุ่นมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน
สูงกว่าเกิดจากในหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครัวเรือน 2 รุ่นมี
ค่าใช้จ่ายการน�าเด็กเล็กไปฝากเล้ียงท�าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
คนของครัวเรือน 3 รุ่นต�า่กว่าเพราะการประหยัดต่อขนาดที่
เกิดจากการมีคนในครอบครัวดูแลเด็กเล็ก จึงไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการน�าเด็กเล็กไปฝากหรือจ้างคนเลี้ยง

าม มา ม นกา นา  มา นทา บั
า ับ ท ท

เนื่องจาก MIS ให้ระดับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นขั้นต�่าใน
การด�ารงชวิีตและการได้รับการยอมรับในสังคมของครัวเรอืน
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ประเภทที่ศึกษา การใช้งานจึงมีได้สองลักษณะ ดังนี้
ลกัษณะแรก คอื ใช้ MIS ในการเป็นมาตรวัดว่ามีครวั

เรือนประเภทที่ศึกษาจ�านวนเท่าไรท่ีด�ารงชีวิตต�่ากว่าความ
จ�าเป็นขั้นพื้นฐานและอาจมีปัญหาการได้รับการยอมรับใน
สังคม เป็นการใช้งานคล้ายกับเส้นความยากจน (poverty 
line) กล่าวคือ น�าค่า MIS ที่ได้มาเทียบเคียงกับรายจ่ายของ
ครัวเรือนประเภทที่ศึกษาที่ได้จากการส�ารวจครัวเรือน หาก
ครัวเรือนใดมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าก็ถือว่าเป็นครัวเรือนที่ด�ารง
ชีวิตต�่ากว่าความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน การใช้งานในลักษณะนี้
อาจใช้อกีแนวทางหนึง่ได้ คือท�าการส�ารวจว่าครัวเรอืนใช้จ่าย
ในเร่ืองอะไรบ้าง และถ้าพบว่ามีบางรายการท่ีครัวเรือนไม่ได้
ใช้แต่อยู่ในรายการของ MIS ก็ให้ถามว่าท�าไมถึงไม่ใช้จ่าย
ในเร่ืองนั้นๆ ถ้าค�าตอบคือ เพราะไม่ต้องการใช้ก็ไม่ถือว่ามี
ปัญหาใด แต่ถ้าตอบว่าเพราะมรีายได้ไม่พอใช้จ่ายในรายการ
นั้นก็ถือว่าครัวเรือนนี้ขาดแคลน จากนั้นก็อาจนิยามว่าครัว
เรือนใดขาดแคลนเกินกว่า x รายการ (เช่น x = 3 หรือ 5) ก็
ให้ถอืว่าครัวเรือนนัน้ด�ารงชวีติต�า่กว่าความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน

การใช้งานลักษณะที่สอง เชื่อมโยงกับลักษณะแรก 

คือ เป็นการใช้งานเชิงนโยบาย ตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นแล้วคือ
รัฐบาลอังกฤษใช้ผลการค�านวณด้วยวิธี MIS มาเป็นฐานใน
การก�าหนด “ค่าจ้างที่อยู่ได้” หรือ living wage โดย Living 
Wage Commission ได้กล่าวยอมรับว่าวิธีการศึกษา MIS 
ของ Centre for Research in Social Policy at Loughbor-
ough University เป็นวธิกีารท่ีดีทีส่ดุส�าหรบัการก�าหนด living 
wage ในประเทศอังกฤษ

ส�าหรับประเทศไทยนั้น การใช้ MIS มีทั้งความเหมาะ
สมและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม โดยในด้านความเหมาะสม
นั้นประกอบด้วย

ก. ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ไม่ใช่
ประเทศท่ียากจนอีกต่อไป เช่น หากใช้เส้นความยากจน
ทางการ ไทยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 8.6 ของประชากรในปี 
2559 โดยใช้เส้นความยากจนท่ีไม่เพยีงสะท้อนความต้องการ
สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานขั้นต�่า กล่าวคือ หากใช้แนวคิดว่าความ
ยากจนหมายถงึการขาดแคลนปัจจยัสีคื่ออาหาร เครือ่งนุง่ห่ม 
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อาจกล่าวได้ว่าเกือบไม่มีคนจน
อีกต่อไปในประเทศไทย นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมในสังคม 

ภาพที่ 1 า า ั น ามมา านกา พ ันพน าน ั น 2 ุน  3 ุน

ที่มา: โครงการศึกษาน�าร่องเพื่อก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�า่ของประชากรไทย
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อุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ซี่งการเอามาใช้สามารถท�าได้หลายวิธี 

วิธีแรก รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเท่าจ�านวนที่เด็กเล็ก
ต้องใช้ในแต่ละเดือน คือเท่ากับค่าใช้จ่ายส�าหรบัปันปัน 3,183 
บาทต่อเดือนในกรณีครอบครัว 3 รุ่น และ 6,183 บาทต่อ
เดอืนส�าหรับครอบครวั 2 รุ่น ซึง่ตวัเลขจะสูงกว่า 600 บาทต่อ
เดือนทีใ่ช้อยู่ในปัจจบัุนค่อนข้างมาก นอกจากนีต้วัเลข 6,183 
บาทในกรณคีรอบครัว 2 รุน่นัน้ จ�านวน 3,000 บาทเป็นค่าใช้
จ่ายส�าหรับการจ้างคนเลีย้งเด็ก ซึง่หากปันปันอายุถงึ 2 ขวบ
ก็สามารถเข้าศูนย์เด็กเล็กได้ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะลดลงมาก 

วิธีที่สอง รัฐบาลให้เงินอุดหนุนโดยค�านึงถึงความ
จริงที่ว่าครอบครัวปันปันน่าจะมีรายได้อยู่บ้างแล้ว รัฐบาล
จึงอาจให้เงินอุดหนุนในลักษณะ ‘เติมเต็ม’ เฉพาะส่วนที่ขาด 
โดยสามารถค�านวณส่วนท่ีขาดนี้เป็นรายบุคคลได้ ตัวอย่าง
ดังแสดงในตารางที่ 1 ส�าหรับส่วนที่ขาดส�าหรับน้องปันปัน 
ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 897 บาทต่อเดือนกรณีครอบครัว 3 รุ่น และ 
2,036 บาทต่อเดือนส�าหรับครอบครัว 2 รุ่น

ข้อพงึระวงัของทัง้สองกรณคีอื หากครัวเรือนมีรายได้
ต�า่กว่ามาตรฐานรายได้ขัน้ต�า่ (minimum income standard) 
นัน่หมายความว่าสมาชกิทกุคนจะมีชวีติความเป็นอยู่ต�า่กว่า
การยอมรับได้ของสังคม เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลตั้งใจจะให้กับ
น้องปันปันอาจถกูน�าไปใช้กับสมาชกิคนอืน่ของครอบครัวได้

การได้รับการยอมรับได้กลายเป็นประเด็นส�าคัญ สังเกตได้
จากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วงกว่าย่ีสบิปีท่ีผ่านมา
ที่มีประชาชนเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองจ�านวนมาก
และกระจายไปทุกพื้นที่ ดังนั้นแนวคิดในเรื่องความยากจน
จงึเร่ิมล้าสมัย ในขณะทีแ่นวคิดเร่ือง MIS ท่ีเน้นการได้รับการ
ยอมรับและมีส่วนร่วมในสังคมจะเหมาะสมกว่า

ข. ไทยมีปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล�้าสูง ซึ่งส่งผลให้
ความคดิเร่ืองความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานในการได้รับการยอมรับ
ในสังคมอาจแตกต่างกันได้มากแล้วแต่พื้นฐานครอบครัว 
ถิ่นที่อยู่ และปัจจัยอื่น กระบวนการ MIS ที่แยกคิดระหว่าง
ประเภทครัวเรอืนและถิน่ท่ีอยูจ่งึมีความเหมาะสมส�าหรบัการ
ศึกษาเรื่องนี้ในประเทศไทย

ในส่วนข้อควรพิจารณานั้นประกอบด้วย
ก. ข้อจ�ากัดด้านต้นทุนกระบวนการจัดท�า MIS เช่น 

ต้นทุนในการจัดสนทนากลุ่มจ�านวนหลายกลุ่มและหลายขั้น
ตอน (ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนในการ
เข้าร่วมสนทนา เป็นต้น) รวมท้ังต้นทุนในส่วนของนักวิจัย 
ที่ส�าคัญคือหากต้องการได้ภาพของ MIS ท่ีครอบคลุมท้ัง
ประเทศ จะต้องมีการท�า MIS ของครัวเรือนหลายลักษณะ 
(อาจเกิน 10 ประเภทครัวเรือน) และอาจต้องท�า MIS ของ
ครัวเรือนแต่ละลักษณะในพื้นที่ต่างกัน เช่น กรณีของไทย
อาจต้องแยกท�า กรุงเทพฯ ชานเมืองกรุงเทพฯ เมืองรอบ
กรุงเทพฯ เมืองใหญ่ในภาคอืน่ๆ และต้องแยกในเขตและนอก
เขตเทศบาลด้วย เหล่านี้ล้วนท�าให้ต้นทุนเพิ่มสูงข้ึนมากได้ 
อาจถึงระดับหลายสิบล้านบาท

ข. ข้อจ�ากัดที่สองคือการท�า MIS ต้องการบุคลากรที่
มีความช�านาญกระบวนการจ�านวนไม่น้อย (หากต้องการท�า
ครอบคลุมทั้งประเทศ) ซึ่งอาจใช้วิธีให้สถาบันศึกษาในพื้นที่
เป็นผู้จัดท�าโดยมีการอบรมจากส่วนกลาง การอบรมควรท�า
ทั้งในห้องอบรมและการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่

การน�ามาใช้ในประเทศไทยจึงควรเร่ิมจากการศึกษา
อย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ที่จะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ยอมรับในตัวเลข MIS ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม หาก
การยอมรับอยู่ในระดับสูงก็น่าจะสามารถท�ากระบวนการนี้
ในระดับประเทศได้

ส�าหรับการใช้ในเชิงนโยบายนั้น ตัวเลขที่ได้จากการ
ศกึษานีท้ีเ่น้นไปท่ีการมีเด็กเล็กในครอบครัวกเ็พือ่ให้สามารถ
น�าตัวเลขท่ีได้มาเป็นแนวทางในการก�าหนดจ�านวนเงิน

า า ที่ 1 น ุ นุน ม ม า ับ นที่ า า ับน น น

ที่มา: โครงการศึกษาน�าร่องเพื่อก�าหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่าของประชากร

ไทย 2561 และข้อมลูการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนปี 2560


