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บทคัดยอ 
 การศึกษาระดับความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน และวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอ
ระดับความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน ที่มีองคประกอบ 3 ดาน คือ การมีอาหาร การเขาถึงอาหาร และการใช
ประโยชนจากอาหาร แตละองคประกอบมีตัวแปรสําคัญ และน้ําหนักที่แสดงความสําคัญของตัวแปรเพื่อใชในการ
คํานวณแตกตางกัน  ซึ่งผลของการวัดระดับการมีอาหารของครัวเรือนพบวา ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 70.20 มี
อาหารอยูในระดับไมม่ันคง และรอยละ 22.20 อยูในระดับคอนขางมั่นคง และรอยละ 7.60 อยูในระดับม่ันคง ดาน
การเขาถึงอาหารของครัวเรือนนั้น พบวาครัวเรือนรอยละ 28.00 อยูในระดับไมม่ันคง รอยละ  47.90 อยูในระดับ
คอนขางมั่นคง และรอยละ 24.10 อยูในระดับม่ันคง สวนดานการใชประโยชนจากอาหารของครัวเรือน  ครัวเรือน
สวนอยูในระดับไมม่ันคงรอยละ 52.40   รอยละ  40.00 อยูในระดับคอนขางมั่นคง รอยละ 7.60 อยูในระดับม่ันคง  
และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของความมั่นคงดานอาหารแลวพบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 53.50 อยูในระดับ
คอนขางมั่นคง รอยละ37.90 อยูในระดับไมม่ันคง และรอยละ 8.60 อยูในระดับม่ันคง 
 
คําสําคัญ  :  ความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน การมีอาหาร การเขาถึงอาหาร การใชประโยชนจากอาหาร 
 
Abstract  
 A study on levels of household food security in Karakate Sub-district, Chian-Yai District, Nakhon 
Si Thammarat Province has its objectives to measure levels of household food security. The three 
components of food security were classified as; ( i ) food availability, ( ii ) food access and ( iii ) food 
utilization. Each component has different key variables and their relative importance for calculation. It 
was found that 70.20 percent of the households had insecure household food availability, 28.20 percent 
were moderately secured and 7.60 percent were considered secured. In terms of household food 
access, 28 percent, 47.90 percent, and 24.10 percent were insecure, moderately secured and secured, 
respectively. The household food utilization revealed that 52.40 percent were insecure, 40 percent were 
moderately secured while only 7.60 percent were secured. The over all household food security was 
considered at the moderately secured level. 
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บทนํา 
ความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนเปนสวนหนึ่งของความมั่นคงในชีวิต และตอเนื่องไปจนถึงความมั่นคง

ของชาติ เพราะหากเกิดการขาดแคลนอาหารยอมทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชน และครัวเรือนต่ําลง  ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป ดังนั้นความมั่นคงดานอาหารจึงเปนส่ิงที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย  ในทาง
ทฤษฎีนั้นการพิจารณาเกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหารจะตองพิจารณาอยางนอยใน 3 ดาน คือการมีอาหาร การ
เขาถึงอาหาร และการใชประโยชนจากอาหาร (USAID, 1992) การมีการอาหารนั้นมีความหมายคือการที่ครัวเรือน
สามารถผลิตอาหารเพื่อนํามาบริโภคในครัวเรือนไดเพียงพอ   สวนทางดานการเขาถึงอาหารของครัวเรือนนั้นเปน
การที่ครัวเรือนมีรายไดที่เพียงพอในการนําไปซื้อหรือจัดหาอาหารมาบริโภคในครัวเรือน และทางดานการใช
ประโยชนจากอาหารนั้น หมายถึง การที่ครัวเรือนใชประโยชนจากอาหารอยางเพียงพอ ไดรับสารอาหารครบถวน 
และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
 การศึกษาระดับความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน  มีวัตถุประสงคเพื่อวัดและวิเคราะหระดับความมั่นคง
ดานอาหารของครัวเรือน  เพื่อจะไดทราบถึงสถานภาพความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนในพื้นที่ ตําบลการะเกด 
อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับตําบล ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่สามารถนําไปใชในการวางแผนโครงการ หรือพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการในแตละพื้นที่ หรือเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรตอไป 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ และใชการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อวัดระดับความมั่นคงดานอาหาร
ของครัวเรือน ในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือครัวเรือนทั้งหมดในตําบลการะเกด อําเภอ
เชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1,155   ครัวเรือน ใน 12 หมูบาน ใชวิธีการสํารวจประชากรทั้งหมด 
(census) แตคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อใชเปนตัวอยางในการวิเคราะหขอมูลเพียง 628 ครัวเรือน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลจากประชากร คือแบบสัมภาษณเชิง
โครงสราง และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางในการสนทนากลุม 

 
วิธีวิเคราะหขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทั้งการวิเคราะหเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ เพื่อวัดระดับความ
ม่ันคงดานอาหารของครัวเรือน ในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เปนการอธิบายลักษณะทั่วไปของครัวเรือน โดยใชคาเฉลี่ย และ รอยละ  
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลที่อาศัยการคํานวณโดยใชสมการมาตรฐาน

(USAID, 1992 และ Mugniesyah and Kosuke, 2004) ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหความมั่นคงดานอาหารของ
ครัวเรือนในภาพรวม และการวิเคราะหองคประกอบ 3 ดานของความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน  

ในการวิเคราะหความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนนั้น พิจารณาความมั่นคงดานอาหารจากองคประกอบ 
3 ดาน คือ  
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(1) การมีอาหารของครัวเรือน (Household Food Availability หรือ HHFAV) ซึ่งประกอบดวย 
ตัวแปรตางๆคือ (1.1) ตัวแปรที่ดินทั้งหมด (ไร) คํานวณจากที่ดินทํากินทั้งหมดของเกษตรกร ทั้งที่ดินที่ใชทํา
การเกษตร ที่ดินวางเปลา และที่ดินที่เชาเพื่อทําการเกษตร โดยมีการกําหนดคาคะแนน ดังนี้ ถาครัวเรือนมีที่ดิน
ระหวาง 0 – 5 ไร ใหคาคะแนนเทากับ 1 ถาครัวเรือนมีที่ดิน  5-19 ไร ใหคะแนนเทากับ 2 และ ถาครัวเรือนมีที่ดิน 20 
ไร ขึ้นไป ใหคะแนนเทากับ 3  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) (1.2) ตัว
แปรผลผลิตขาวในรอบปที่ผานมา (กิโลกรัม) คํานวณจากผลผลิตขาวทั้งหมดที่ผลิตไดของครัวเรือนในรอบปที่ผาน
มา   ถาผลผลิตขาวของครัวเรือนนอยกวา 600 กิโลกรัม/ไร ใหคาคะแนนเทากับ 1 ถาผลผลิตขาวของครัวเรือน
มากกวา 600 กิโลกรัม/ไร ใหคาคะแนนเทากับ 2 (ศูนยวิจัยขาวพัทลุง, 2549) และ (1.3) ตัวแปรปริมาณขาวที่สํารอง
ของครัวเรือนในรูปของแคลอรี  ถาปริมาณแคลอรีของขาวที่สํารองไวของครัวเรือนอยูระหวาง 1,400 แคลอรี และ 
1,785 แคลอรีใหคาคะแนนเทากับ 1 ถาปริมาณแคลอรีของขาวที่สํารองไวของครัวเรือนอยูระหวาง 1,785 แคลอรี 
และ 2,550 แคลอรี ใหคาคะแนนเทากับ 2 ถาปริมาณแคลอรีของขาวที่สํารองไวบริโภคของครัวเรือนมากกวาหรือ
เทากับ 2,550 แคลอรี  ใหคาคะแนนเทากับ 3  (Mugniesyah and Kosuke, 2004 ) 

 
เมื่อไดคาของตัวแปรทั้ง 3 แลว สามารถนํามาวิเคราะหโดยใชสมการ ดังนี้ 

                        3  

HHFAV = �bjYj = b1Y1+b2Y2+b3Y3                                                      (1) 
                                            J=1 

เมื่อ HHFAV คือ การเขาถึงอาหารของครัวเรือน 
Y1 หมายถึง   คาคะแนนของตัวแปรที่ดินทั้งหมด 
Y2  หมายถึง  คาคะแนนของตัวแปรผลผลิตขาวในรอบปที่ผานมา 
Y3  หมายถึง   คาคะแนนของตัวแปรปริมาณขาวที่สํารองของครัวเรือนในรูปแคลอรี  
b1   หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร  Y1  มีคาเทากับ 0.5  
b2  หมายถึง  น้ําหนักของตัวแปร  Y2  มีคาเทากับ 0.25  
b3  หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร   Y3  มีคาเทากับ 0.25 (Mugniesyah and Kosuke, 2004) 

เกณฑในการพิจารณาระดับความมั่นคงดานอาหาร ดานการมีอาหารมีดังนี้ 
ชองวางระหวางชั้น  =   คาสูงสุด – คาต่ําสุด   =           2.75-1      =   0.58        

                                                    จํานวนชั้น                3  
นั่นคือ 

ระดับไมม่ันคงดานการมีอาหาร มีคาคะแนนรวมระหวาง  1.00 - 1.58   คะแนน 
ระดับคอนขางมั่นคงดานการมีอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  1.59 - 2.16    คะแนน 
ระดับม่ันคงดานการมีอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  2.17 – 2.75    คะแนน 
 

(2) การเขาถึงอาหารของครัวเรือน (Household Food Access หรือ HHFA) มีตัวแปรใน
องคประกอบนี้ดังนี้  (2.1) รายไดทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปที่ผานมา (บาท/คน/เดือน) กําหนดให ถามีรายไดนอย
กวา 1,382 บาท/คน/เดือน ใหคาคะแนนเทากับ 1   ถามีรายไดมากกวา 1,382 บาท/คน/เดือน ใหคาคะแนนเทากับ 2  
ตัวแปร  (2.2) รายจายดานอาหารทั้งหมดของครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/เดือน) ถาสัดสวนคาใชจายดานอาหาร
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มากกวารอยละ 50 ใหคาคะแนนเทากับ 1 ถาสัดสวนคาใชจายดานอาหารนอยกวารอยละ 50 ใหคาคะแนนเทากับ 2 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)  และ (2.3) ความหลากหลายของประเภท
และชนิดของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน คํานวณโดยการจัดประเภทของอาหารและแบงกลุมอาหารเปนชนิดตาง 18 
ชนิด  คือ ถามีการบริโภคใหคาเทากับ 1 และถาไมมีการบริโภคใหคาเทากับ 0 แลวนํามาคํานวณหาผลรวมของ
อาหารที่บริโภคหารดวยจํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่ทําการสํารวจ (Swindale and Bilinsky, 2006) ซึ่งสามารถเขียน
สมการไดดังนี้ 
 
ความหลากหลายของประเภทและชนิดของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน  =   ผลรวมการบริโภค หรือไมบริโภคอาหารจํานวน 18 ชนิด 
                                                                                         จํานวนครัวเรือนที่ทําการสํารวจ 
 
ถาคาที่ไดมีคาความหลากหลายของประเภทและชนิดของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน ต่ํากวาคาเฉลี่ยในกลุม
กําหนดใหมีคะแนน เทากับ 1 ถาคาที่ไดมีคาความหลากหลายของประเภทและชนิดของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน
สูงกวาคาเฉลี่ยกําหนดใหมีคะแนน เทากับ 2 (Swindale and Bilinsky, 2006) 

เมื่อไดคาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแลว สามารถนํามาวเิคราะหโดยใชสมการดังนี้ 
                                  3 

 HHFA = �ck Xk = c1X1+c2X2+c3X3                                    (2) 
                 K=1 

เมื่อ HHFA คือ การเขาถึงอาหารของครัวเรือน 
X1 หมายถึง  คาคะแนนของตัวแปรรายไดเฉล่ียตอคนตอเดือน  
X2 หมายถึง คาคะแนนของตัวแปรคาใชจายดานอาหารตอครัวเรือนตอป  
X3 หมายถึง  คาคะแนนของตัวแปรความหลากหลายของอาหารที่บริโภค 
c1 หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร  X1 มีคาเทากับ 0.33  
c2 หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร X2 มีคาเทากับ 0.33 
c3 หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร X3 มีคาเทากับ 0.33 (Mugniesyah and Kosuke, 2004) 

เกณฑในการพิจารณาความมั่นคงดานอาหาร ดานการเขาถึงอาหารมีดังนี้ 
 

ชองวางระหวางชั้น   =   คาสูงสุด – คาต่ําสุด         2.00 – 1.00           =   0.33            
                                                        จํานวนชั้น                         3  
นั่นคือ 

ระดับไมม่ันคงดานการเขาถึงอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  1.00 - 1.33    คะแนน 
ระดับคอนขางมั่นคงดานเขาถึงอาหาร มีคาคะแนนระหวาง 1.34 - 1.67    คะแนน 
ระดับม่ันคงดานการมีอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  1.68 – 2.00    คะแนน 
 
(3) การใชประโยชนจากอาหารของครัวเรือน (Household Food Utilization หรือ HHFU)  

ประกอบดวยตัวแปรตางๆดังนี้  (3.1) พลังงานที่ไดรับ คํานวณไดโดยการนําคาพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคอาหาร 
18 ชนิดของสมาชิกในครัวเรือนในชวงเวลา 24 ชั่วโมงที่ผานมาแลวนํามารวมกัน และนําคาที่ไดมาเทียบกับระดับ
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พลังงานที่ควรไดรับตอ 1 วันซึ่งเทากับ 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน  โดยมีการกําหนคาคะแนนดังนี้ ถาระดับพลังงาน
ของครัวเรือนมีคาต่ํากวา 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน กําหนดใหคะแนนเทากับ 1 ถาระดับพลังงานของครัวเรือนมีคา
มากกวา 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน กําหนใหคะแนนเทากับ 2 (กรมอนามัย, 2546 ) (3.2) ตัวแปรโปรตีนที่ไดรับ 
คํานวณไดโดยการนําคาของโปรตีนที่ไดรับจากการบริโภคอาหาร 18 ชนิดของสมาชิกในครัวเรือนในชวงเวลา 24 
ชั่วโมงที่ผานมาแลวนํามารวมกัน และนําคาที่ไดมาเทียบกับระดับโปรตีนที่ควรไดรับตอ 1 วันซึ่งเทากับ 52 กรัม/คน/
วัน ถาระดับโปรตีนของครัวเรือนมีคาต่ํากวา 52 กรัม/คน/วัน กําหนใหคะแนนเทากับ 1 ถาระดับโปรตีนของครัวเรือน
มีคามากกวา 52 กรัม/คน/วัน กําหนใหคะแนนเทากับ 2 (กรมอนามัย, 2546 ) (3.3) ตัวแปรระดับพลังงานที่เพียงพอ
สําหรับผูใหญ คํานวณโดยนําคาพลังงานที่ไดรับของครัวเรือนมาเปรียบเทียบกับระดับพลังงานที่ตองการตอวันคือ 
2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน หากคาที่ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 แสดงวาเพียงพอและใหคาคะแนนเทากับ 2 แต
ถาต่ํารอยละ 70 กวาแสดงวาไมเพียงพอและใหคาคะแนนเทากับ 1  (3.4) ตัวแปรระดับโปรตีนที่เพียงพอสําหรับ
ผูใหญ คํานวณโดยนําคาโปรตีนไดรับมาเปรียบเทียบกับความตองการโปรตีนตอวันคือ 52 กรัม/คน/วัน หากคาที่ได
มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 แสดงวาเพียงพอและกําหนใหคะแนนเทากับ 2  แตถาต่ํากวารอยละ 70 แสดงวาไม
เพียงพอ และกําหนใหคะแนนเทากับ 1 (Mugniesyah and  Kosuke, 2004) 
 

เมื่อไดคาของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแลว สามารถนํามาวิเคราะหโดยใชสมการ ดังนี้ 
       4 

HHFU = �dl zl = d1Z1+d2Z2+d3Zz3+d4Z4                     (3) 
                                                                          l =1 

เมื่อ HHFU คือ การใชประโยชนจากอาหารของครัวเรือน 
Z1 หมายถึง   คาคะแนนของตัวแปรพลังงานที่ไดรับ             

 Z2 หมายถึง   คาคะแนนของตัวแปรโปรตีนที่ไดรับ  
Z3 หมายถึง   คาคะแนนของตัวแปรระดับพลังงานที่เพียงพอสําหรับผูใหญ  

 Z4 หมายถึง  คาคะแนนของตัวแปรระดับโปรตีนที่เพียงพอสําหรับผูใหญ  
 d1 หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร Z1  มีคาเทากับ 0.3  
 d2 หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร Z2 มีคาเทากับ 0.2  
 d3 หมายถึง น้ําหนักของตัวแปร Z3 มีคาเทากับ 0.3  
 d4 หมายถึง  น้ําหนักของตัวแปร z4  มีคาเทากับ 0.2 (Mugniesyah and Kosuke, 2004) 

เกณฑในการพิจารณาความมั่นคงดานอาหารดานการใชประโยชนจากอาหารมีดังนี้ 
 

ชองวางระหวางชั้น =    คาสูงสุด – คาต่ําสุด         2 - 1           =   0.33            
                                                     จํานวนชั้น                       3  
นั่นคือ 

ระดับไมม่ันคงดานการใชประโยชนจากอาหาร มีคาคะแนนระหวาง         1.00 - 1.33 คะแนน 
ระดับคอนขางมั่นคงดานการใชประโยชนจากอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  1.34 - 1.67 คะแนน 
ระดับม่ันคงดานการใชประโยชนจากอาหาร มีคาคะแนนคะแนนระหวาง    1.68 – 2.00 คะแนน 
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(4) ความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน (Household Food Security หรือ HHFS) เมื่อไดคา
ขององคประกอบของความมั่นคงดานอาหารทั้งสามดานแลว นําคาที่ไดมารวมกันในสัดสวนน้ําหนักความสําคัญ
ของแตละดาน เพื่อหาคาความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนโดยในภาพรวมใชสมการดังนี้ 
 

HHFS =  w1*HHFAV + w2* HHFA + w3* HHFU                         (4)       
    

เมื่อ HHFS หมายถึง ความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน 
HHFAV หมายถึง คาคะแนนของการมีอาหาร    
HHFA หมายถึง คาคะแนนของการเขาถึงอาหาร     
HHFU หมายถึง คาคะแนนของการใชประโยชนจากอาหาร    
w1 หมายถึง   น้ําหนักของตัวแปร HHFAV เทากับ 0.4  
w2 หมายถึง   น้ําหนักของตัวแปร HHFA เทากับ 0.4  
w3 หมายถึง   น้ําหนักของตัวแปร HHFU   เทากับ 0.2 (Mugniesyah and Kosuke, 2004) 

เกณฑในการพิจารณาความมั่นคงดานอาหารมีดังนี้ 
ชองวางระหวาง   =       ชั้นคาสูงสุด – คาต่ําสุด       =   2.30 – 1.00           =    0.43           
                                          จํานวนชั้น           3  
นั่นคือ 
ระดับไมม่ันคงของความมั่นคงดานอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  1.00 - 1.43   คะแนน 
ระดับคอนขางมั่นคงของความมั่นคงดานอาหาร มีคาคะแนนระหวาง 1.44 - 1.87   คะแนน 
ระดับม่ันคงของความมั่นคงดานอาหาร มีคาคะแนนระหวาง  1.88 – 2.30   คะแนน 

 
ผลการวิจยั  
 ผลการวิจัยสามารถนําเสนอในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา 
ตําบลการะเกด เปนหนึ่งใน 10 ตําบลของอําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่

ทั้งหมด ประมาณ 60.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,675.58 ไร ลักษณะภูมิประเทศของตําบลการะเกด เปน
ที่ราบลุมใชเปนพื้นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมมีแมน้ําปากพนังไหลผานทางดานทิศตะวันตกของตําบล การ
ประกอบอาชีพของประชากรในตําบลการะเกดสามารถจําแนกได ดังนี้   อาชีพเกษตรกรรมอยางเดียว ไดแก ทํานา 
ปลูกผัก เล้ียงสัตว เกษตรกรรมคูกับการรับจาง อาชีพเกษตรกรรมคูกับการคาขาย อาชีพรับราชการ และอาชีพทํานา
กุง จํานวนประชากรของตําบลการะเกด ในป พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 1,155 ครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด 3,664 
คน เปนชาย 1,673 คน และหญิง 1,991 คน (องคการบริหารสวนตําบลการะเกด, 2551) 

จากอดีตถึงปจจุบัน ตําบลการะเกดไดมีการเปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพทางการเกษตร
อยางมาก กลาวคือ ในอดีตเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทํานาเปนหลัก และมีการปรับเปล่ียนมาเปนการทํานากุงใน
พื้นที่นาขาว เพราะชวงนั้นนากุงมีรายไดสูงกวาการทํานา  แตเมื่อนากุงเริ่มประสบปญหาขาดทุน จึงมีการ
ปรับเปล่ียนอาชีพอีก เปนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปาลมน้ํามัน สนประดิพัทธ และยางพารา  ทั้งในพื้นที่
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นากุงเดิม และพื้นที่นาขาว ซึ่งสถานการณเชนนี้ในอนาคตอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารของ
ครัวเรือนได เพราะพื้นที่ปลูกพืชอาหารลดลง และถูกปรับเปล่ียนเปนพืชอื่นๆ หรือเปนกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น  

2) การมีอาหาร   
การวัดการมีอาหารของครัวเรือน  วัดโดยใชตัวแปรที่เกี่ยวของ คือ ที่ดินทํากินทั้งหมด เนื่องจาก

ที่ดินสามารถนํามาทําการเพาะปลูกพืชอาหารได ถาครัวเรือนมีที่ดินก็สามารถผลิตอาหารไวบริโภคไดเอง และถา
ครัวเรือนนําที่ดินมาปลูกขาวก็จะมีผลผลิตขาวไวเพื่อบริโภค ซึ่งเปนการประกันความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน
ได และเมื่อนําผลผลิตขาวทั้งหมดมาแปลงคาเปนแคลอรีก็สามารถวัดถึงระดับความพอเพียงของการมีขาวไวบริโภค
ในครัวเรือนได 

จากการสํารวจพบวาขนาดที่ดินที่ถือครองเฉลี่ยของเกษตรกรตําบลการะเกดคือ 12 ไร  และ
สามารถจําแนกรายละเอียดที่ดินออกเปนชวงตางๆไดดังนี้ ขนาดที่ดินนอยกวา 5ไร จากการสํารวจมีเกษตรกร
จํานวน 245 รายคิดเปนรอยละ 39.01  ขนาดที่ดิน 5-19 ไร จํานวน 223 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35.47  และขนาด
ที่ดิน 20 ไรขึ้นไปจํานวน 160 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 25.47   การใชประโยชนจากที่ดินสวนใหญเปนการทํานา 
ปลูกผัก ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน 

ดานปริมาณผลผลิตขาวทั้งหมดที่ครัวเรือนผลิตไดในรอบปที่ผานมา พบวา เกษตรกรในตําบล
การะเกดสวนใหญจะทํานาจํานวน 2 ครั้งตอป พันธุขาวที่นิยมปลูกคือขาวพันธุชัยนาท ในรอบปที่ผานมาปริมาณ
ผลผลิตขาวเฉลี่ยของครัวเรือนเทากับ 5,882 กิโลกรัม และมีผลผลิตเฉล่ียตอไรเทากับ 390 กิโลกรัม/ไร ซึ่งถือวามี
ผลิตภาพคอนขางต่ํา ซึ่งครัวเรือนสวนใหญมีผลผลิตขาวเฉลี่ยต่ํากวา 600 กิโลกรัม/ไร สูงถึง 590 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 93.90 และมีครัวเรือนที่มีผลผลิตเฉล่ียสูงกวา 600 กิโลกรัม/ไร แค 38 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 6.10 
เทานั้น 
  สําหรับปริมาณขาวที่สํารองไวของครัวเรือนในรูปของแคลอรีนั้น จากการคํานวณพบวา จํานวน
แคลอรีจากปริมาณขาวที่เกษตรกรสํารองไวในครัวเรือนมีคาเฉลี่ยเทากับ 548.56  กิโลแคลอรี และจากการจัดกลุม
พบวาครัวเรือนสวนใหญมีปริมาณแคลอรีที่สํารองไวในระดับต่ําจํานวน 581 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.5   ในขณะ
ที่ปริมาณแคลอรีที่สํารองไวในระดับสูงมากกวา 2,550 กิโลแคลอรี มีเพียง 26 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.1 เทานั้น    
  ดังแสดงในตารางที่ 1 การวิเคราะหความมั่นคงดานอาหารในองคประกอบทางดานการมีอาหาร
นั้น พบวาครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับไมม่ันคงสูงถึง 441 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 70.20  เนื่องมาจากครัวเรือน
สวนใหญมีขนาดถือครองที่ดินคอนขางต่ํา และในการเพาะปลูกครัวเรือนอาจไมไดนําที่ดินเหลานั้นมาปลูกพืชอาหาร
ทั้งหมด และครัวเรือนที่มีการทํานายังมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรในระดับต่ําอีกดวย นอกจากนี้ปริมาณขาวที่สํารอง
ไวบริโภคในรูปแคลอรี ก็มีระดับที่ต่ําเชนเดียวกัน  

3) การเขาถึงอาหาร 
การพิจารณาองคประกอบดานการเขาถึงอาหารของครัวเรือน พิจารณาโดยตัวแปรตางๆคือ

รายไดเฉล่ียตอคนตอเดือน  รายไดจะเปนตัวสะทอนถึงความสามารถในการซื้ออาหารมาบริโภค ถามีรายไดมากก็
สามารถซื้ออาหารมาบริโภคใหเพียงพอได นอกจากนี้ยังมีตัวแปรรายจายดานอาหารของครัวเรือนซึ่งเปนตัวแปรที่
สามารถบอกไดวาครัวเรือนนํารายไดไปใชจายในการซื้ออาหารมากนอยแคไหน และตัวแปรความหลากหลายของ
ประเภทและชนิดอาหารที่บริโภคซึ่งเปนการวัดถึงความหลากหลายของอาหารที่บริโภค เพราะการบริโภคอาหารที่
หลากหลายแสดงถึงการเขาถึงอาหารที่แตกตางกันอยางครบถวน 
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จากการสํารวจแหลงที่มาของรายไดของครัวเรือนสวนใหญเปนรายไดในภาคการเกษตร เชน จาก
การทํานา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว และมีรายไดนอกภาคการเกษตรจากการรับจาง และลูกหลานสงมาให  ซึ่งรายได
เฉล่ียตอหัวตอคน จากการสํารวจของตําบลการะเกดคือ 38,365.30  บาท/คน/ป หรือ 3,197.10 บาท/คน/เดือน ซึ่ง
เมื่อนํามาเทียบกับระดับรายไดเหนือเสนความยากจนของจังหวัดที่มีคาเทากับ 1,382 บาท/คน/เดือน หรือมีคาสูง
กวาประมาณ 2.31เทา  และครัวเรือนสวนใหญที่มีรายไดตอหัวเฉลี่ยสูงกวาระดับความยากจนของจังหวัด จํานวน  
415 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 66.10 และมีครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาระดับความยากจนของจังหวัด จํานวน 213 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 33.90  

 ดานรายจายดานอาหารมีคาเฉลี่ย 2,662.70 บาท/เดือน ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรายจาย
ทั้งหมดของครัวเรือนพบวามีจํานวน  505  ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 80.40  ที่มีอัตราสวนระหวางรายจายดานอาหาร
กับรายจายทั้งหมดนอยกวารอยละ 50  และมีครัวเรือนที่มีอัตราสวนระหวางรายจายดานอาหารกับรายจายทั้งหมด
มากกวารอยละ 50 จํานวน 123 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 19.60  

ชนิดและประเภทของอาหารที่ครัวเรือนบริโภค (HDDS) พิจารณาจากความหลากหลายของชนิด 
และประเภทของอาหารหลักที่ครัวเรือนบริโภคในชวงเวลา 1 สัปดาหที่ผานมา จากการศึกษาพบวา มีจํานวน 289 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 46  ที่มีความหลากหลายของชนิดและประเภทของอาหารที่บริโภคสูงกวาคาเฉลี่ย และมี
จํานวน 339 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 54 ที่มีความหลากหลายของชนิดและประเภทของอาหารที่บริโภคต่ํากวา
คาเฉลี่ย  
  ดังแสดงในตารางที่ 1 การวิเคราะหความมั่นคงดานอาหารทางดานการเขาถึงอาหาร พบวา
ครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับคอนขางมั่นคงคือ 301 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 47.90   ระดับไมม่ันคง 176 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 28 และ ระดับม่ันคง 301 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 24.10 ครัวเรือนสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอหัวสูง
กวาระดับเสนความยากจนของจังหวัด และสัดสวนรายจายดานอาหารตอรายไดทั้งหมดพบวาครัวเรือนสวนใหญมี
รายไดเพียงพอในการซื้อหาอาหารมาบริโภค แตในดานความหลากหลายของประเภทและชนิดของอาหารที่บริโภค
ไมสูงนัก 
 
ตารางที่ 1 ระดับความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนทางดานการมีอาหาร การเขาถึงอาหาร และการใชประโยชน 

    จากอาหาร 
องคประกอบ ไมม่ันคง รอยละ คอนขางมั่นคง รอยละ ม่ันคง รอยละ 

การมีอาหาร 441 70.20 139 22.20 48 7.60 
การเขาถึงอาหาร 176 28.00 301 47.90 151 24.10 
การใชประโยชนจากอาหาร 329 52.40 251 40.00 48 7.60 
ความมั่นคงดานอาหาร 238 37.90 336 53.50 54 8.60 
 
 

4) การใชประโยชนจากอาหาร 
  สําหรับองคประกอบดานการใชประโยชนจากอาหารของครัวเรือน มีตัวแปรที่เกี่ยวของคือ 
พลังงานที่ไดรับและโปรตีนที่ไดรับ เปนการวัดถึงความเพียงพอของพลังงานและโปรตีนที่ไดรับจากกการบริโภค
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อาหารในแตละวัน วามีความเพียงพอหรือไม และวัดระดับพลังงานที่เพียงพอ และระดับโปรตีนที่เพียงพอ เพื่อวัดถึง
ระดับความเพียงพอของสารอาหารที่ไดรับจากการบริโภคอาหารในแตละวัน 
  พลังงานจะไดรับจากการบริโภคอาหารซึ่งอาหารแตละประเภทจะใหระดับพลังงานที่ไมเทากัน 
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพบวา พลังงานที่ไดรับเฉลี่ยเทากับ 2,275.15 กิโลแคลอรี/คน/วัน  โดยปกติรางกายมีความ
ตองการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน ซึ่งถือวาอยูในระดับที่เพียงพอ แตเมื่อพิจารณาขอมูลจํานวนครัวเรือนที่
ไดรับพลังงานเฉลี่ย/คน/วัน พบวาครัวเรือนสวนใหญไดรับพลังงานในระดับไมเพียงพอจํานวน 332 ครัวเรือนหรือรอย
ละ 53 และครัวเรือนที่ไดรับระดับพลังงานเพียงพอจํานวน 296 ครัวเรือนหรือรอยละ 47 

โปรตีนที่ไดรับเฉล่ีย/คน/วันพบวา มีคาเทากับ 18.81 กรัม/คน/วัน เทานั้นซึ่งโดยปกติแลวรางกาย 
ตองการโปรตีน 52 กรัม/คน/วัน ซึ่งถือวาไมเพียงพอ และครัวเรือนที่ไดรับโปรตีนที่เพียงพอ/คน/วัน พบวามีจํานวนแค 
18 ครัวเรือนเทานั้น หรือรอยละ 2.90 ซึ่งนอยมาก แตครัวเรือนที่ไดรับโปรตีนไมเพียงพอมีสูงถึง 610 ครัวเรือน หรือ
รอยละ 97.10 ซึ่งสูงมาก  

ระดับพลังงานที่เพียงพอจะพิจารณาจากการนําระดับพลังงานที่ไดรับตอคนตอวัน เทียบกับระดับ 
พลังงานที่ควรไดรับ คือ 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน ซึ่งจากการสํารวจพบวา ระดับพลังงานจะอยูในระดับเพียงพอ
จํานวน 483 รายคิดเปนรอยละ 76.90   และอยูในระดับไมเพียงพอจํานวน 145 ราย คิดเปนรอยละ 23.10    

ระดับโปรตีนที่เพียงพอจะพิจารณาจากการนําระดับโปรตีนที่ไดรับเทียบกับระดับโปรตีนที่ควร 
ไดรับตอคนตอวัน คือ 52 กรัม ซึ่งจากการสํารวจพบวา ระดับโปรตีนจะอยูในระดับที่ไมเพียงพอจํานวน 576 รายคิด
เปนรอยละ 91.70   และอยูในระดับเพียงพอจํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 8.30 ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ต่ํามาก  
   การพิจารณาความมั่นคงดานอาหารในดานการใชประโยชนจากอาหาร พบวา ครัวเรือนสวน
ใหญอยูในระดับไมม่ันคง จํานวน 329 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 52.40 ระดับคอนขางมั่นคง 251 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 40.0 และระดับม่ันคงจํานวน 48 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.60 

5) ความมั่นคงดานอาหาร 
ดังแสดงในตารางที่ 1 การวิเคราะหความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนที่เปนผลของ

องคประกอบทั้ง 3 ดาน นั้นจําแนกไดเปน 3 ระดับคือ ไมม่ันคง คอนขางมั่นคง และมั่นคง  พบวา ระดับความมั่นคง
ดานอาหารของครัวเรือนในตําบลการะเกดอยูในระดับคอนขางมั่นคงมีจํานวน 336 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 53.50 
ในขณะที่ระดับม่ันคงมีไมสูงคือมีเพียง 54 ครัวเรือนหรือคิดเปนรอยละ 8.60 เทานั้น สวนที่เหลืออีก 238 ครัวเรือน 
หรือรอยละ 37.90 อยูในระดับไมม่ันคงทางดานอาหาร 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือนในตําบลการะเกด พบวาครัวเรือนมีความ
ม่ันคงดานอาหารในระดับคอนขางมั่นคงจํานวนมากที่สุดรอยละ 53.50 ระดับไมม่ันคงเปนอันดับรองลงมารอยละ 
37.90  สวนระดับม่ันคงมีนอยที่สุดเพียงรอยละ 8.60 เปนที่นาสังเกตวาครัวเรือนสวนใหญในตําบลการะเกดมีอาชีพ
ทํานาเปนอาชีพหลัก แตในองคประกอบของความมั่นคงดานอาหารดานการมีอาหาร ซึ่งมีตัวแปรเกี่ยวกับขนาดที่ดิน 
ผลผลิตขาว และปริมาณแคลอรีจากการขาว ครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับไมม่ันคง ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการที่
ผลผลิตตอไรของขาวที่ผลิตไดอยูในระดับต่ํา อาจจะเปนผลมาจากการขาดแคลนน้ําในการทําการเพาะปลูก  หรือ 
น้ําทวม และการแทรกซึมของน้ําทะเล นอกจากนี้การใชประโยชนที่ดินที่ไมไดใชเปนพื้นที่ปลูกพืชอาหารเพียงอยาง
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เดียว แตมีการใชประโยชนในการปลูกพืชอื่นๆ ดวย สวนองคประกอบดานการเขาถึงอาหารของครัวเรือนสวนใหญ
อยูในระดับคอนขางมั่นคง ทั้งนี้เพราะครัวเรือนมีรายไดจากการประกอบอาชีพอื่นๆ สวนใหญเปนอาชีพนอกภาค
การเกษตร ซึ่งทําใหมีรายไดเพียงพอในการนําไปใชจายในการซื้ออาหาร แตในอนาคตถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
สมาชิกในครัวเรือนไมสามารถหารายไดมากพอ เพราะอาชีพนอกภาคการเกษตรสวนใหญพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม อาจสงผลใหรายไดของครัวเรือนลดลง และหากจะกลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อการดํารงชีพก็
อาจทําไดยาก ส่ิงเหลานี้อาจสงผลตอการเขาถึงอาหารของครัวเรือนได  เมื่อพิจารณาจากองคประกอบดานการใช
ประโยชนจากอาหารก็พบวาครัวเรือนสวนใหญอยูในระดับไมม่ันคง ทั้งนี้เพราะวาการใชประโยชนจากอาหาร
โดยเฉพาะระดับโปรตีนที่ครัวเรือนไดรับอยูในระดับต่ํามาก จึงเปนที่นาสังเกตวาแมครัวเรือนจะมีความสามารถใน
การเขาถึงอาหารในระดับคอนขางมั่นคง แตการซื้ออาหารมาบริโภคก็ไมไดเนนอาหารโปรตีนมากนัก แตจะเนน
อาหารที่ใหพลังงานสูงมากกวา 

ดังนั้นการดําเนินโครงการในพื้นที่ตําบลการะเกดควรมุงเนนโครงการที่จะทําใหความมั่นคงดานอาหาร
เพิ่มขึ้น เชน โครงการเกี่ยวกับการทํานาใหไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือโครงการเกี่ยวกับชลประทานเพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา
ในการทํานาอยางเพียงพอ แกไขปญหาน้ําทวมและการแทรกซึมของน้ําทะเล และโครงการเกี่ยวกับการใชที่ดินให
เกิดประโยชนมากที่สุดไมปลอยที่ดินใหรกรางวางเปลา และอาจจะมีโครงการดานสาธารณสุข รณรงคใหครัวเรือน
บริโภคอาหารที่ใหระดับโปรตีนเพิ่มขึ้นดวย 
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