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บทคัดยอ 
 แมวาประเทศไทยมีการผลิตอาหารเกินความตองการของประชากรในประเทศ และสงออกผลผลิต
สวนเกินดังกลาวไปในตลาดการคาอาหารของโลกทั้งในรูปของสินคาเกษตรสินคาเกษตรแปรรูปและอาหารแต
ก็ยังมีกลุมคนที่มีอาหารไมเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือนหรือการบริโภคอาหารที่ขาดโภชนาการ
โดยเฉพาะในครัวเรือนชนบทที่หางไกล งานวิจัยน้ีไดประเมินความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรใน
จังหวัดเชียงใหม โดยสัมภาษณครัวเรือนเกษตรกรตัวแทนในเขตพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง จํานวน 164 
ครัวเรือน โดยมีการสอบถามและประมาณชนิดและปริมาณอาหารที่สมาชิกในครัวเรือนบริโภคในรอบสัปดาห 
แปลงผลเปนปริมาณสารอาหารที่ไดรับตอคนตอวัน (แคลอร)ี เปรียบเทียบผลที่ไดกับคาตัวเลขความตองการ
อาหารข้ันตํ่ามาตรฐานประเมินเปนสัดสวนผูที่มีอาหารไมพอเพียง รวมถึงไดเสนความมั่นคงทางอาหารในรูป
คาใชจายอาหาร  เปรียบเทียบกับเสนความยากจนในแงรายไดในแตละพื้นที่วามีความแตกตางกันอยางไร  ผล
ที่ไดสามารถนําไปวิเคราะหเช่ือมโยงกับความสามารถในการเขาถึงอาหารโดยการประเมินอํานาจซื้อ ทุนในการ
ดํารงชีพ และทรัพยากรทางเกษตรของชุมชน เพื่อ ประเมินเปนความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชน 
รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงการวิเคราะหเขากับฐานขอมูลระดับประเทศ เพื่อประเมินความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนในพื้นที่ขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
คําสําคัญ:ความมั่นคงทางอาหาร, เสนความยากจน, การบริโภคอาหาร, การรับปริมาณแคลอร ี
 
Abstract 

Although Thailand is a country where food production beyond the needs of the 
population in the country, and export the excess produce and processing food to the world 
markets; meanwhile, some rural households are still facing food and/or nutritional 
inadequacy. This study aims at assessing the household food security of rural households in 
Chiang Mai province. 164 sampled households from three different agro-ecosystems which 
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are lowland, upland and highland, were interviewed to inquire the type and amount of food 
consumed in the household during one-week period. The food consumption items was 
converted into per capita calorie intake per day and compared to the standard food security 
line to assess the proportion of sampled households with insufficient food. The 
consumption amount that meets the food security line was converted to consumption 
expenditure and compared to the existing official poverty line of each area for consistency 
check. The study proposes an analytical framework to make inference from food 
consumption expenditure to various household livelihood assets attained from existing 
national database to enable the assessment of household food security on a larger scale. 
 
Keywords:food security, poverty line, food consumption, calorie intake 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่มีการผลิตอาหารเกินความตองการของประชากรในประเทศ และได
สงออกผลผลิตสวนเกินดังกลาวไปในตลาดการคาอาหารของโลก ทั้งในรูปของสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปร
รูปและอาหาร อยางไรก็ตามยังมีกลุมคนจํานวนไมนอยในชนบทและในเมืองโดยเฉพาะในครัวเรือนชนบทที่
หางไกล ที่มีอาหารไมเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือนหรือบริโภคอาหารที่ขาดโภชนาการ ซึ่งถือไดวาเปน
กลุมคนยากจนทางอาหาร (food poverty)  ซึ่งปญหาความยากจนทางอาหารน้ีกระจุกตัวอยูในชนบทของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมากเปนกลุมคนที่อยูในแถบแหงแลงกันดารและอยูหางไกลการ
คมนาคม ทั้งน้ีในกลุมคนที่มีอาชีพทําการเกษตร โดยเฉพาะผูที่ถือครองหรือเชาที่ดินขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล 
ที่แมจะใชที่ดินไปในการปลูกขาวเพื่อเปนอาหารหลักที่จําเปนสําหรับบริโภคในครัวเรือน แตไดพบวาผลผลิต
ขาวของกลุมคนดังกลาวไมเพียงพอตอการใชบริโภคในครัวเรือน 1 ปญหาการผลิตอาหารไมเพียงพอของ
เกษตรกรในชนบทเหลาน้ี แมดูผิวเผินจะเปนปญหาของกลุมคนไมมากนัก แตปญหาดังกลาวไดสะทอนถึง
สภาวะการเขาไมถึงอาหารของคนในชาติที่ยังมีอยู และยอมสงผลตอสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนใน
ครอบครัวตามมา ในสถานการณที่อาหารมีราคาแพงและรวมถึงทิศทางแนวโนมที่ราคาขาวจะปรับตัวสูงข้ึนใน
อนาคตอันใกลน้ี ยอมจะสงผลตอการขยายตัวของกลุมคนดังกลาว อันจะสงผลกระทบตอความไมมั่นคงในการ
บริหารจัดการดานอาหารของประเทศตามมา 

ความมั่นคงทางอาหารเปนประเด็นที่กวางและมีมิติครอบคลุมประเด็นดานลักษณะธรรมชาติ คุณภาพ
และ ความมั่นคงของการจัดหาอาหาร ตลอดจนการเขาถึงอาหาร ในขณะที่โลกกําลังเผชิญกับขอขัดแยงและ
ความผิดปกติ (paradox) อยางแพรหลายของความไมมั่นคงทางอาหารและการขาดแคลนอาหารทามกลาง
อาหารที่มากเกิน (food surpluses) แสดงใหเห็นวาการเพิ่มข้ึนของปริมาณอาหารไมไดชวยยกระดับการ
เขาถึงอาหารของกลุมผูยากจนและขาดแคลนในสังคม 2 ความมั่นคงทางอาหารเปนประเด็นที่พูดถึงทั้งที่ระดับ
ครอบครัว ภูมิภาคและประเทศ โดยสวนใหญจะเปนการถกเถียงในประเด็นเรื่องการเขาถึงอาหาร ในขณะที่
มุมมองทางดานสารอาหารของอาหารยังไมไดรับความสําคัญมากนัก 3 

ความมั่นคงทางอาหาร (food security) ไดมีผูนิยามไวหลายแบบ ซึ่งบางทีก็รวมเอาความมั่นคงทาง
โภชนาการดวย แตนิยามที่นาจะใชไดทั่วไปเปนของธนาคารโลกในป 1986 ที่นิยามความมั่นคงทางอาหารวา 
คือการที่ทุกคนมีการเขาถึง(มี)อาหารทั้งในดานกายภาพ และทางเศรษฐกิจ ในปริมาณที่เพียงพอตลอดเวลากับ
ความตองการของรางกายเพื่อสุขภาพและการทํางานที่ดี 4  Sen,5 ไดช้ีใหเห็นวา ความไมมั่นคงทางอาหาร มิใช
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เปนเรื่องของการไมมีปริมาณอาหารพอเพียง (อุปทานของผลผลิตอาหาร) เพียงเทาน้ัน แตรวมถึงการไมมี
ความสามารถในการเขาถึงอาหารของประชากร เชน ขาดกําลังซื้อ (effective demand) หรือ ขาดสิทธิตางๆ 
(entitlements) และระบุใหการไมสามารถเขาถึงอาหารเปนเหตุผลหลักที่อธิบายความไมมั่นคงทางอาหาร 
โดยที่การเขาถึงอาหารเปนผลจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากกวาปจจัยทางเทคนิคหรือทาง
กายภาพ  

นอกจากน้ี FAO 6 ไดระบุวา ความมั่นคงทางอาหารหมายถึงการที่ประชาชนมี "ปริมาณ" อาหารเพื่อ
การบริโภคที่เพียงพอ มีความ "หลากหลาย" ของประเภทอาหารที่ไดรับ และอาหารน้ัน "มีคุณภาพ" ซึ่ง
หมายถึงมีคุณคาทางโภชนาการและมีความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งประชาชนสามารถ "เขาถึง" อาหาร อันเกิด
จากระบบการกระจายอยางทั่วถึง นอกจากน้ียังมีการกลาวไววา “ความมั่นคงทางอาหารเกิดข้ึนเมื่อทุกคน
เขาถึง อาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีโภชนาการ ทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจที่ตอบสนองตอความ
ตองการและความพึงพอใจทางอาหารเพื่อชีวิตที่มีสุขภาวะดี”  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 7 
ระบุวาความมั่นคงทางอาหารจะเกิดข้ึนไดเมื่อประชาชนสามารถเขาถึงอาหารหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะ
เขาถึงอาหารไดตลอดเวลา โดยอาหารดังกลาวมีคุณคาทางโภชนาการปลอดภัยและมีปริมาณที่เพียงพอ ในการ
ที่จะตอบสนองตอความตองการดานโภชนาการและความนิยมในการบริโภค เพื่อการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ซึ่งองคประกอบของความมั่นคงดานอาหารน้ีประกอบดวย 4 องคประกอบสําคัญคือ การมีอาหาร
เพียงพอ (availability) มีเสถียรภาพ (stability) เขาถึงอาหาร (accessibility) และการใชประโยชน 
(utilization)  

การประเมินความมั่นคงทางอาหาร อาจเริ่มจากการสํารวจหรือรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่ถือไดวา
เปนผูผลิตอาหารหลัก ซึ่งก็หมายความวาเกษตรกรคือผูสรางความมั่นคงทางอาหาร และเปนผูกําหนด
ความสามารถในการผลิตอาหารใหเพียงพอตอความตองการ ดังน้ันขอมูลความมั่นคงทางอาหารควรเริ่มจาก
ระดับครัวเรือน โดยเบื้องตนเนนที่ความพอเพียงของอาหารที่ผลิตได  จากน้ันควรมีการประเมินการเขาถึงของ
อาหารโดยพิจารณาจากกําลังซื้อของครัวเรือนรวมดวย ขอมูลที่ไดสามารถนํามาประมวลผลเพื่อใหไดคาดัชนีที่
สะทอนระดับความมั่นคงของอาหาร และเพื่อใหสามารถอธิบายความมั่นคงทางอาหารไดดีข้ึน อาจพิจารณา
รวมกับปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงกับหรือที่สงผลตอการผลิตและการเขาถึงอาหาร ซึ่งไดแก ทุน
ทางการดํารงชีพของครัวเรือนหรือของชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดลอม จากกรอบ
แนวคิดน้ีสามารถใชขอมูลพื้นฐานของหมูบานที่มีการสํารวจและปรับปรุงขอมูลอยูทุก 1-2 ป (จปฐ. และ กชช.
2ค) และขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงานตางๆ นํามาประมวลผลเพื่อประเมินระดับความมั่นคงของอาหาร
ไดทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด สามารถนําไปใชวิเคราะหวางแผนการพัฒนาเพื่อแกไขปญหา
ดานความมั่นคงทางอาหารในอนาคตได 

ในบทความน้ีนําเสนอผลของวิธีการสํารวจและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความมั่นคงของอาหารใน
ระดับครัวเรือนของชุมชนที่มีความแตกตางกันทางดานภูมินิเวศน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ความสัมพันธระหวางความมั่นคงทางอาหารกับทุนการดํารงชีพและทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่” ที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อประเมินความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกร โดยการเปรียบเทียบคาความมั่นคงทาง
อาหารกับเสนความยากจนในมิติดานรายจายในภูมินิเวศนที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม 
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วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
ในการประเมินความมั่นคงทางอาหาร โดยพิจารณาจากพลังงานที่ไดมาจากอาหารที่ไดรับ ได

ประยุกตใชหลายวิธี ไดแก วิธีการของ Smith and Subandoro 8 ที่ใชการสํารวจคาใชจายครัวเรือน 
(Household Expenditure Surveys: HESs) เปนหลัก วิธีการน้ีไดรับการพัฒนาข้ึนจากสถาบันวิจัยนโยบาย
อาหารระหวางประเทศ (IFPRI) และธนาคารโลก  ซึ่งทําการประมวลและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ
คาใชจายครัวเรือนใน 20 ประเทศในแอฟริกาและเอเชียต้ังแตป 2537 สําหรับขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับ
อาหารจะอยูในรูป “มูลคา” ของอาหารทั้งหมดที่ครัวเรือนไดรับ ทั้งที่มาจากการผลิตเอง การซื้อหา หรือผูอื่น
ใหมา  Smith and Subandoro 8 ไดระบุวาวิธีการดังกลาวเหมาะกับการเก็บขอมูลรายการอาหารตํ่าสุด คือ 
33 รายการ และมากที่สุด คือ 346 รายการ เน่ืองจากความสามารถในการมีรายการอาหารมากเกินไปอาจทํา
ใหขอมูลเกิดความผิดพลาดได ในแบบสอบถามมีการกลาวถึงขอมูลแหลงที่มาของอาหาร 4 แหลง คือ อาหาร
จากการซื้อ อาหารที่ผลิตหรือเก็บรวบรวมข้ึนเอง อาหารที่ไดรับจากผูอื่น และอาหารที่บริโภคนอกบาน ขอมูล
ที่ไดซึ่งอยูในรูปของปริมาณและคาใชจาย จะถูกแปลงใหอยูในรูปหนวยเมตริกทั้งในสวนของนํ้าหนักและราคา 
และจะถูกแปลงตอใหเปนปริมาณพลังงานจากอาหาร แตจากปริมาณขอมูลที่มากทําใหการประยุกตใชวิธีการน้ี
เพื่อวัดความมั่นคงทางอาหารทําไดอยางจํากัด  

นอกจากน้ียังมีวิธีการของ Hoddinott and Yohannes 9 ที่ประเมินความมั่นคงทางอาหารจากความ
หลากหลายของอาหาร (Dietary Diversity) โดยคํานวณพลังงานจากอาหารที่แตละบุคคลบริโภคซึ่งมี
ความสัมพันธกับปริมาณแคลอรีการบริโภคตอคนและปริมาณแคลอรี่ที่ครัวเรือนมีไวสําหรับการบริโภค ทั้งใน
เขตชนบทและเขตเมือง ทั้งในครัวเรือนฐานะปานกลางและยากจน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนตัวแปรแทนของ
คุณภาพอาหารที่ครัวเรือนบริโภคได ความหลากหลายของอาหารพิจารณาจากจํานวนประเภทอาหารหรือกลุม
อาหารที่ครัวเรือนรับประทานภายในชวงระยะเวลาหน่ึง และยังบงบอกถึงความสัมพันธกับระดับรายไดที่
เพิ่มข้ึนหรือลดลง และเปนการสงสัญญาณถึงความเปราะบางของกลุมประชากรเมื่อจํานวนความหลากหลาย
ของอาหารที่บริโภคเริ่มลดลง 

จากสองวิธีการขางตน ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาคํานวณตอเพื่อหาคาพลังงานจากอาหารที่บริโภคตอคน
ตอวัน โดยนําพลังงานจากอาหารที่ครัวเรือนไดรับทั้งหมดหารดวยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน (Individual 
Food Intake Data) และสามารถคํานวณสัดสวนครัวเรือนที่ไดรับพลังงานจากอาหารไมเพียงพอ โดยการ
เปรียบเทียบระหวางพลังงานจากอาหารที่ครัวเรือนไดรับกับเกณฑพลังงานที่เพียงพอ รวมถึงสามารถวิเคราะห
ความหลากหลายของอาหาร โดยการนับรวมชนิดอาหารทั้งหมดที่ครัวเรือนไดมาจากการสํารวจ 

การศึกษาน้ีใชวิธีการที่พัฒนามาจากวิธีของ Smith and Subandoro 8 และ Hoddinott and 
Yohannes 9 โดยเลือกพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ที่มีความหลากหลายในแงความมั่นคงทางอาหารที่มีระบบ
การผลิตทั้งในเขตชลประทานและอาศัยนํ้าฝน ในสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ ที่ดอน และที่สูง รวมทั้งหมูบาน
ในอําเภอที่มีปญหาความยากจนในจังหวัดเชียงใหม โดยสุมตัวอยางครัวเรือนในพื้นที่ราบจํานวน 50 ครัวเรือน 
จากอําเภอแมแตง ตําบลข้ีเหล็ก  (บานดงปาลัน) และ อําเภอพราว ตําบลนํ้าแพร (บานปางิ้ว) พื้นที่ดอนอาศัย
นํ้าฝน จํานวน 56 ครัวเรือนจาก อําเภอเชียงดาว ตําบลเมืองนะ (บานเมืองนะ บานนํ้ารู บานเจียจัน)  อําเภอ
จอมทอง ตําบลบานหลวง (บานเมืองอาง) อําเภอดอยหลอ ตําบลดอยหลอ (บานสันหิน)  และ พื้นที่สูง 
จํานวน 58 ครัวเรือนจากอําเภอแมแจม  ตําบลชางเค่ิง (บานตนตาล  บานทุงยาว) และ อําเภออมกอย ตําบล
นาเกียน (บานนาเกียน บานแมโขง บานใบหนา) รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 164 ครัวเรือน  

ในการเก็บขอมูล ใชการสัมภาษณตัวแทนของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางขางตน โดยใหระบุชนิด
อาหาร และปริมาณการบริโภคอาหารแตละชนิดของสมาชิกในครัวเรือนใน 1 สัปดาห พรอมกับระบุแหลงที่มา
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ของอาหาร ราคาและคาใชจายที่ครัวเรือนจายกรณีซื้ออาหารเพื่อการบริโภค จากน้ันนําขอมูลการบริโภค
อาหารทุกชนิดในหมวดหมูตางๆ แปลงเปนคาพลังงานในรูปแคลอรี ่โดยใชคาอางอิงจากกองโภชนาการ กรม
อนามัย10 คํานวณตอใหไดเปนปริมาณพลังงานจากอาหารที่บริโภคตอคนตอวัน (daily calories intake) 
จากน้ันนําปริมาณอาหารที่เปนปริมาณพลังงานแคลอรีตอคนตอวันที่คํานวณได เปรียบเทียบกับคาความ
ตองการพลังงานอาหารข้ันตํ่ามาตรฐาน (minimum dietary energy requirement: MDER) ของประเทศ
ไทยที่ระบุโดย FAO ซึ่งมีคาเทากับ 1,850 กิโลแคลอรี่ตอคนตอวัน  และคาความตองการพลังงานอาหารโดย
เฉลี่ย (average dietary energy requirement: ADER) ซึ่งมีคาเทากับ 2,370 กิโลแคลอรี่ตอคนตอวัน11, 12  
เพื่อสามารถระบุสถานภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนแตละพื้นที่ 

สําหรับคาความมั่นคงทางอาหารในรูปคาใชจายอาหาร คํานวณโดยใชมูลคาอาหารทั้งหมดที่ครัวเรือน
บริโภคตอวัน  ซึ่งประกอบดวย 1) คาใชจายอาหารที่ครัวเรือนซื้อมา คํานวณโดยนําปริมาณอาหารที่ครัวเรือน
ซื้อมาบริโภคแตละชนิดคูณดวยราคาซื้อของอาหารชนิดน้ัน และ 2) มูลคาคาใชจายอาหาร กรณีที่เกษตรกร
ไมไดซื้ออาหารชนิดน้ันๆ เชน จากการผลิตเอง จากเพื่อนบาน หรือแหลงอาหารธรรมชาติ คํานวณโดยใช
ปริมาณอาหารแตละชนิด คูณดวยราคาเฉลี่ยที่จําหนายในทองถ่ิน กรณีอาหารชนิดใดไมมีจําหนายในทองถ่ิน 
ไดใชราคากลางของจังหวัดเชียงใหม หรือบางชนิด เชน พืชผักพื้นบานที่ไมสามารถหาราคากลางได ก็ไดใช
ราคาพืชชนิดอื่นที่ใกลเคียงกัน คํานวณเปนมูลคารวมของอาหารที่ครัวเรือนบริโภค  จากน้ันปรับเปนคาใชจาย
อาหารตอคนตอวันของครัวเรือนในแตละพื้นที่ จากขอมูลที่ได นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ
ปริมาณความตองการพลังงานข้ันตํ่าที่จําเปนตองไดรับตอวัน (MDER) โดยใชสมการถดถอย (regression) เพื่อ
คํานวณหาคาอาหารข้ันตํ่าที่ตองซื้อเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคตอคนตอวัน ซึ่งในการศึกษาข้ันตอไปสามารถ
นําผลการศึกษาสวนน้ีไปใชสําหรับการประเมินความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนจํานวนมากทั้งในระดับ
หมูบาน และระดับที่ใหญกวา เพื่อลดขอจํากัดของการประเมินความมั่นคงทางอาหารที่ตองการการสํารวจ
ขอมูลดานการบริโภคอาหารจํานวนมาก 
ผลการศึกษา 

ความมั่นคงทางอาหารจากการคํานวณคาพลังงานในการบริโภค 
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาปริมาณพลังงานที่ไดจากการบริโภคอาหารเฉลี่ยของทุกพื้นที่จากจํานวน 

164 ตัวอยาง เทากับ 1,915 กิโลแคลอรี่ตอคนตอวัน และเมื่อนํามาคํานวณโดยแบงตามนิเวศนพื้นที่พบวา 
พื้นที่ราบลุม พื้นที่ดอน และพื้นที่สูงอาศัยนํ้าฝน มีคาพลังงานเฉลี่ยที่ไดจากการบริโภคอาหารตอคนตอวัน
เทากับ 2,377 กิโลแคลอรี่ (50 ตัวอยาง) 1,897 กิโลแคลอรี่ (56 ตัวอยาง) และ 1,850  กิโลแคลอรี่ (58 
ตัวอยาง) ตามลําดับ ซึ่งขอมูลคาพลังงานอาหารของพื้นที่สูงที่ตํ่ากวาพื้นที่อื่นน้ัน พบวาสอดคลองกับความ
หลากหลายของชนิดอาหารในการบริโภคที่มีความหลากหลายนอยกวาพื้นที่อื่น โดยที่พื้นที่ราบลุมมีความ
หลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภคมากที่สุด 

เมื่อนําขอมูลพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคอาหารมาวิเคราะหตอเพื่อหาความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนในภูมินิเวศนตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของปริมาณความตองการพลังงานข้ันตํ่าที่
จําเปนตองไดรับเทากับ  1,850 กิโลแคลอรี่ตอคนตอวัน พบวาสัดสวนของประชากรที่ไดรับอาหารไมเพียงพอ
หรือไมมีความมั่นคงทางอาหาร (มีคาพลังงานตํ่ากวา 1,850 กิโลแคลอรี่) ในพื้นที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง
อาศัยนํ้าฝน มีจํานวนรอยละ 32 (16 ครัวเรือน), 61 (34 ครัวเรือน) และ 59 (34 ครัวเรือน) ตามลําดับ 
(Figure 1) 
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Figure 1 Daily calories intake (kcal/capita/day) compared with MDER (1,850 Kcal) across 

lowland, upland and highland ecosystems 
 
คาความมั่นคงทางอาหารในรูปคาใชจายอาหาร 

จากมูลคารวมของคาใชจายอาหารที่ครัวเรือนบริโภค นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ
ปริมาณความตองการพลังงานข้ันตํ่าที่จําเปนตองไดรับตอวัน (MDER) ดวยสมการถดถอยในรูปของ natural 
logarithm  คือ ln Y = ln a + b ln X (ผลการทํา scatter plot พบวาขอมูลกระจายในลักษณะที่เหมาะสม
กับการใช ln) โดยใชคาปริมาณความตองการพลังงานข้ันตํ่าที่จําเปนตองไดรับตอวันเปนตัวแปรตาม (Y) และ
ใชมูลคารวมของคาใชจายอาหารที่ครัวเรือนบริโภคเปนตัวแปรกําหนด (X) วิเคราะหแยกตามภูมินิเวศน ที่ราบ
ลุม ที่ดอน และที่สูง จํานวนตัวอยางเทากับ 50 56 และ 58 ครัวเรือนตามลําดับ ผลการวิเคราะหดัง Table 1 
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Table 1    Regression analysis of daily calories intake (kcal/capita/day) and food expenditure 
(baht/capita/day): ln Y = ln a + b ln X 

Ecosystems Constant Variable X 
(food expenditure) 

Adjusted R 
square 

 Coefficient Std error Coefficient Std error 
Lowland  5.4941** 0.3006 0.5428** 0.0748 0.513019 
Upland  4.0001** 0.2079 0.9253** 0.0579 0.822419 
Highland  3.6517** 0.1818 1.0392** 0.0529 0.871058 

** Significance at 1 % level 
 
จากสมการที่ได นําไปคํานวณเปนคาใชจายที่ตองใชในการซื้ออาหารเพื่อใหไดพลังงานข้ันตํ่าที่

จําเปนตองไดรับเพียงพอตอคนตอวันบนที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง พบวามีมูลคาคาใชจายเทากับ 42.0  45.0 
และ 41.5 บาทตอคนตอวัน ตามลําดับ ซึ่งจากคาใชจายดังกลาวน้ีเมื่อนําไปคํานวณหาสัดสวนของประชากรที่
มีคาใชจายไมเพียงพอในการซื้ออาหารหรือผูที่มีอาหารไมเพียงพอตอการบริโภค พบวา สัดสวนของประชากรที่
มีคาใชจายในการบริโภคอาหารไมเพียงพอข้ันตํ่าในที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง เทากับ 19  36 และ 39 
ครัวเรือน ตามลําดับ หรือรอยละ 38  64 และ  67 ตามลําดับ (Table 2) แตถาใชเกณฑคาความตองการ
พลังงานอาหารโดยเฉลี่ย (ADER) ซึ่งเทากับ 2,370 กิโลแคลอรี ไปแทนคาในสมการ จะไดมูลคาคาใชจาย
อาหารที่ตองการโดยเฉลี่ยเทากับ  66.3  58.8 และ 52.6 บาทตอคนตอวัน และมีสัดสวนของครัวเรือนที่มี
คาใชจายในการบริโภคอาหารไมเพียงพอตามเกณฑเฉลี่ยในที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง เพิ่มเปนรอยละ 60  77 
และ 76  ตามลําดับ หรือรวมทุกพื้นที่เทากับรอยละ 71 (Table 2) 
 
Table 2 Percentage of household food insecurity measured by minimum dietary energy 

requirement (MDER) and average dietary energy requirement (ADER) across 
ecosystems 

 
Ecosystems 

 
Sample (n) 

MDER ADER 
Food expenditure 

for food 
requirement 

(baht/capita/day) 

Food insecurity 
(% of hh.) 

Food 
expenditure for 

food 
requirement 

(baht/capita/day) 

Food insecurity 
(% of hh.) 

Lowland  50 42.0 38.0 66.3 60.0 
Upland  56 45.0 64.3 58.8 76.8 
Highland  58 41.5 67.2 52.6 75.9 
Total 164 45.5 57.3 60.7 71.3 

 
ผลการวิเคราะหขางตนบนฐานโภชนาการการที่ใชพลังงานในการบริโภคอาหาร (กิโลแคลอรี/่วัน) เปน

ตัวช้ีวัดความมั่นคงทางอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคของชุมชน ตลอดจนราคาอาหารในพื้นที่ ระบุวา
พลังงานที่พึงตองการเพื่อรักษาระดับความพอเพียงของอาหาร (MDER) 1,850 กิโลแคลอรี ่ตองใชเงินอยางตํ่า 
45 บาท สําหรับเปนคาอาหารตอคนตอวัน อยางไรก็ตามภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ ประชากรใน
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พื้นที่ที่ไดพึ่งพิงฐานทรัพยากรอาหารจากแหลงการผลิตและการไดอาหารจากแหลงธรรมชาติบางสวนประมาณ
รอยละ 50 -60 ซึ่งหมายถึงคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดจากการซื้ออาหารประชากรตองมีรายไดเพื่อนําไปซื้อ
อาหารประมาณ 25 บาทตอคนตอวัน 

เปรียบเทียบคาความมั่นคงทางอาหารกับเสนความยากจน 
จากมูลคาอาหารที่ครัวเรือนตัวอยางบริโภค ประเมินเปนตอคนตอวันขางตน นําไปเปรียบเทียบกับคา

ดัชนีความยากจนดานรายจาย ซึ่งดัดแปลงจากคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอเดือนของครัวเรือนจากขอมูลแผนที่
ความยากจนรายตําบล พ.ศ. 2551 (ขอมูลปลาสุดจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ 13) โดยใชดัชนีความยากจน
ดานรายจายนอกเขตเทศบาลของแตละตําบลที่โครงการฯ สัมภาษณเก็บขอมูลในจังหวัดเชียงใหม ประเมินเปน
สัดสวนคาใชจายอาหารเทากับ รอยละ 60 ของคาดัชนีความยากจนที่ได (เสนความยากจนดานรายจาย 
ประกอบดวยคาใชจายดานอาหารและคาใชจายที่ไมใชอาหาร สัดสวนคาอาหารประมาณรอยละ 60 – 70; 
ขอมูลจากการสอบถามสํานักงานสถิติแหงชาติ)  ปรับคาที่ไดดวยดัชนีผูบริโภคหมวดคาอาหารและเครื่องด่ืม
ของจังหวัดเชียงใหม ต้ังแตป พ.ศ. 2551 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 14 ซึ่งเพิ่มข้ึนรวมรอยละ 25 ไดเปนเสน
ความยากจนคาใชจายอาหารแตละตําบลปปจจุบัน จากน้ันคํานวณหาคาเฉลี่ยเสนความยากจนคาอาหารของ
ครัวเรือนบนพื้นที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูงดวยวิธีถวงนํ้าหนักกรณีจํานวนตัวอยางในแตละตําบลไมเทากัน ได
คาเสนความยากจนเฉลี่ยเทากับ 78.8  63.9 และ 58.8 บาทตอคนตอวัน ตามลําดับ สูงกวามูลคาอาหารเฉลี่ย
ที่ครัวเรือนตัวอยางบริโภคเพื่อใหไดอาหารเพียงพอตามเกณฑเฉลี่ย (ADER) ในพื้นที่ราบลุม  ที่ดอน และที่สูง 
ที่มีคาเทากับ 66  59 และ 53 บาทตอคนตอวัน ดังน้ันเมื่อนําไปเปรียบเทียบเปนรายครัวเรือน จึงพบวา มี
จํานวนครัวเรือนที่มีมูลคาคาใชจายอาหารตํ่ากวาเสนความยากจน ในแตละพื้นที่เปนสัดสวนคอนขางสูง คือ
เทากับ รอยละ 76  80 และ 84 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาสัดสวนผูไมมั่นคงทางอาหารที่คณะผูวิจัยคํานวณได 
(Table 2)  

 
Table 2 Comparison of a) food expenditure level (baht per capita per day) adequate to 

acquire average dietary energy requirement and b) adjusted official food poverty 
line (baht per capita per day)  across ecosystems 

 
Ecosystems 

No. of 
Sample  

(hh.) 

Food expenditure level 
adequate to acquire 

average dietary energy 
requirement (baht per 

capita per day) 

Adjusted official food 
poverty line  

(baht per capita per 
day) 

Percentage of 
poor households 

(%) 

Lowland  50 66.3 78.8 76.0 
Upland  56 58.8 63.9 80.4 
Highland  58 52.6 58.8 84.5 

Total 164 60.7 66.6 80.5 

 
วิจารณและสรุปผล 

พฤติกรรมการบริโภคของประชากรในจังหวัดเชียงใหมที่มีการแบงตามภูมินิเวศน พบวาการไดมาของ
อาหารมาจากหลายแหลง ไดแก การไดมาจากการซื้อ การผลิตในฟารมเกษตรกร และแหลงอาหารที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ จากการคํานวณคาพลังงานที่ไดจากการบริโภคอาหารเมื่อแปลงคาในรูปของคาพลังงานที่ไดรับ
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พบวา สัดสวนของประชากรที่อาหารไมเพียงพอหรือไมมีความมั่นคงทางอาหาร (มีคาพลังงานตํ่ากวา 1,850 
กิโลแคลอร)ี ในพื้นที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง รอยละ 32  61และ 59 ตามลําดับ ของครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด 
และการที่เกษตรกรบนที่ดอนและที่สูง มีสัดสวนของอาหารไมเพียงพอคอนขางสูงน้ัน มีความสอดคลองกับ
ความหลากหลายของอาหารที่บริโภค จากผลการศึกษาน้ีจะเห็นไดวา สัดสวนของประชากรที่มีโภชนาการไม
เพียงพอตอการดํารงชีพตามปกติในชนบท จังหวัดเชียงใหมน้ัน มีสูงถึงรอยละ 30-60 ทีเดียว ซึ่งตางจาก
ภาพรวมของประเทศที่มีอาหารเพียงพอตอความตองการของประชากร 

การวิเคราะหคาความมั่นคงทางอาหารโดยใชคาใชจายเปนตัวเปรียบเทียบพบวาคาที่ไดจากการ
คํานวณคาใชจายเพื่อใหเพียงพอในการบริโภคอาหารบนพื้นที่ราบลุม ที่ดอน และที่สูง เทากับ 42  45 และ 
41.5 บาทตอคนตอวัน ตามลําดับ ซึ่งการใชคาใชจายมาประเมินความมั่นคงทางอาหารน้ันมีผลดี ตรงที่ไมตอง
ใชการประเมินการบริโภคปริมาณอาหารซึ่งเปนวิธีที่ยุงยาก และไมสามารถทําไดสะดวกในทุกๆ พื้นที่ ตรงกัน
ขามกับคาใชจายซึ่งสามารถใชฐานขอมูลของกรมพัฒนาชุมชน เชน กชช.2ค หรือ จปฐ. มาประเมินไดทุก 1-2 
ป ในทุกพื้นที่ อยางไรก็ตาม ผลจากการใชคาใชจายมาประเมิน เมื่อเทียบกับการใชปริมาณอาหารที่ประชากร
บริโภคก็ยังมีความคาดเคลื่อนอยูบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่ราบลุม  สวนบนพื้นที่ดอน และพื้นที่สูง น้ัน
พบวาสัดสวนประชากรที่ไมมั่นคงทางอาหาร ประเมินผลไดใกลเคียงกันทีเดียว สิ่งที่นาสนใจสําหรับเกษตรกร
บนที่สูงสําหรับคาใชจาย 41 บาทตอคนตอวันเพื่อใหไดอาหารพอเพียงตอการบริโภคตามมาตรฐานการบริโภค
อาหารข้ันตํ่า  จากการประเมินแหลงที่มาของอาหารตามมูลคาใชจาย พบวา รอยละ 60 เปนมูลคาอาหารที่ได
จากการผลิตเองและมาจากแหลงธรรมชาติ ซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณ 25 บาทตอคนตอวัน ซึ่งนับวาไมสูงนัก 
อยางไรก็ตามพบวาการสรางรายไดบนที่สูงมีโอกาสนอย น้ันหมายถึงความมั่นคงทางอาหารมีความสําคัญ
เน่ืองจากเกษตรกรมีโอกาสการสรางรายไดข้ันตํ่าตอวันนอยมาก ดังน้ันแนวทางการสรางความมั่นคงทาง
อาหารบนที่สูงและที่ดอนจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน การเพิ่มผลิตภาพของขาว การใชความ
หลากหลายของพืชสวนรอบบาน ในพื้นที่มีแหลงนํ้าการพัฒนาเกษตรผสมผสานโดยอาศัยสระนํ้าเปนหลัก และ
การอนุรักษพื้นที่ปาธรรมชาติเพื่อเปนคลังอาหาร และการพัฒนากองทุนขาวในชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน 
กิตติกรรมประกาศ 
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