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บทคัดยอ
 ในการศึกษาเร่ืองความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชนบทนั้น ตองมีการประเมินอาหารที่ครัวเรือนบริโภค ดังน้ัน

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินมูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคตอคนตอวัน รวมทั้งวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

มูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือน โดยใชขอมูลจากครัวเรือนตัวอยางจำนวน 1,275 ครัวเรือน

ครอบคลุมครัวเรือนบนพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูงใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหผลโดยใชแบบจำลองถดถอย  

เชิงพหุแยกกลุมตัวแปรกำหนดเปน 2 ชุด คือชุดตัวแปรอิสระดานรายไดรวมกับตัวแปรอื่นๆ และชุดตัวแปรอิสระดานรายจาย  

(ไมรวมการลงทุนการเกษตร) รวมกับตัวแปรอื่นๆ วิเคราะหแยกตามพื้นที่ราบ ที่ดอน ที่สูง ผลการศึกษา พบวาครัวเรือนบน

ที่ราบ ที่ดอน และท่ีสูง มีมูลคาการบริโภคอาหารเฉลี่ยเทากับ 50.551.6 และ 33.8 บาทตอคนตอวัน ตามลำดับ ผลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางมูลคาอาหารที่บริโภคกับทุนดำรงชีพดวยสมการถดถอยเชิงพหุเมื่อใชชุดตัวแปรดานรายจายของครัวเรือน 

พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารที่บริโภคของครัวเรือนตอคนตอวัน บนที่ราบไดรอยละ 

78 พื้นท่ีดอน รอยละ 86 และพ้ืนที่สูง รอยละ 82 ขณะท่ีผลการวิเคราะหโดยใชชุดตัวแปรดานรายไดไดผลวิเคราะหไมดีเทาชุด

ตัวแปรดานรายจายของครัวเรือน โดยพบวา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงมูลคาอาหารท่ีบริโภคของครัวเรือน  

ตอคนตอวันไดลดลง อยางไรก็ตามในท้ังสองชุดขอมูล ทุกตัวแปรมีทิศทางความสัมพันธกับตัวแปรตามถูกตองตามสมมติฐาน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติจากผลการศึกษาที่ไดนี้ สามารถนำไปใชในการประเมินความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน

จังหวัดเชียงใหมโดยใชขอมูลจากฐานขอมูล จปฐ. ได 

คำสำคัญ : มูลคาอาหารท่ีบริโภคคาใชจายอาหาร / ทุนการดำรงชีพ / เชียงใหม 

ABSTRACT

 In order to ascertain food security level of rural households, food consumption of such households must be 
estimated. Therefore, the objectives of this study were to assess the value of food consumed and to explore the 
relationships between value of food consumed both from in-kind sources and from cash expenses and independent 
variables concerning livelihood assets. Multiple regression analysis was performed over data 1,275 sampled 

households in the lowlands, the uplands and the highlands covering 8 districts in Chiang Mai. The analysis was made 
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using two sets of independent variables: one based on income, the other based on total household expenditures (not 

including investment and expenses in agriculture). Separate analysis was made for the lowlands, uplands and 

highlands. The results indicate the average value of food consumed on the lowland, the upland and the highland are 

50.551.6 and 33.8 Baht per capita per dayrespectively. The multiple regression results revealed that for the set of 

equations based on household expenditure (not including agricultural investment), independent variables could 

explained 78, 86 and 82 per cent variation in the values of food consumed per capita per day in the lowlands, 

uplands and highlands respectively. For the set of equations based on household income, the results explained less 

the variations in the dependent variable. For both sets, each equation was statistically significant with correct signs 

according to hypothesis. The above results were then used in determining levels of food insecurity in Chiang Mai 

Province using the national household data set Jor Por Thor. 

Keywords :  Value of Food Consumed / Food Expenditures / Livelihood Assets / Chiang Mai 

บทนำ
 อาหารเปนส่ิงจำเปนในการดำรงชีวิตของมนุษย 

พฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการของมนุษย

สามารถสะทอนไดจากมูลคาของอาหารที่ครัวเรือนบริโภค 

ครัวเรือนท่ีมีพื้นฐานการศึกษา อาชีพ รายได และทุน

ทางการดำรงชีพท่ีแตกตางกัน ยอมสงผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคในดานชนิด ปริมาณ และมูลคาอาหารที่บริโภคตาง

กัน ทั้งน้ีมูลคาอาหารที่บริโภคและแหลงที่มาของอาหารของ

ประชากรในเมืองยอมแตกตางจากประชากรในชนบทที่มี

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจสังคมและทุนในการดำรงชีพตางๆ 

เชน การผลิตขาวและพืชอื่น รายไดและจำนวนสมาชิกที่มี

รายไดในครัวเรือน คาใชจายและสัดสวนของคาใชจายจำเปน

ของครัวเรือน เปนตนปจจัยเหลานี้มีความแตกตางกันตาม

ลักษณะของครัวเรือนและตามภูมินิเวศน ซึ่งคาดวาสงผลตอ

มูลคาอาหารที่บริโภค โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต

อาหารเองไดสูงกวาคนในเมือง งานวิจัยนี้นำเสนอ การประเมิน

มูลคาอาหารท่ีครัวเรือนบริโภคซึ่งไดมาจากการซื้อ ผลิตเอง 

หรือไดฟรีจากแหลงอื่น เพื่อสามารถประเมินความมั่นคงทาง

อาหารตามเกณฑที่ควรจะมี ซึ่งคณะผูศึกษาไดใชเกณฑ  

การบริโภคอาหารขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) ที่ไดประเมินวาคนไทยควรไดรับ

พลังงานจากการการบริโภคอาหารอยางต่ำ 1,850 กิโลแคลอรี

ตอคนตอวัน และบุศรา และคณะ (2555) ไดประเมินวาเทียบเทา  

กับมูลคาอาหารประมาณ 50 บาทตอคนตอวัน แตกตางกัน

บางตามภูมินิเวศนซึ่งถาสามารถประเมินมูลคาอาหารที่  

ครัวเรือนบริโภคได ก็สามารถหาสัดสวนผูที่มีความไมมั่นคง

ทางอาหารได นอกจากนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง

มูลคาอาหารท่ีครัวเรือนบริโภค กับปจจัยพื้นฐานและทุน  

การดำรงชีพของครัวเรือนก็สามารถระบุถึงปจจัยสำคัญที่สง

ผลตอการบริโภคที่สามารถนำไปใชศึกษาเพ่ือประเมินความ

ไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในระดับตางๆ ได  

วัตถุประสงค 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาความ

มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชนบทโดยผานทางวัตถุประสงค

ยอยดังนี้ 

  1. ทราบมูลคาอาหารท่ีครัวเรือนในภูมินิเวศน

ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหมบริโภคเพื่อเปรียบเทียบกับมูลคา

อาหารท่ีเทียบเทาเกณฑความม่ันคงทางอาหารท่ีควรจะมี 

  2. ศึกษาความสัมพันธระหวางมูลคาอาหารที่

บริโภคกับปจจัยพื้นฐานและทุนการดำรงชีพของครัวเรือนบน

พื้นที่ราบ ที่ดอน และท่ีสูง ในจังหวัดเชียงใหม 

วิธีการศึกษา
การเก็บขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการสำรวจโดยใช

แบบสอบถามสัมภาษณเก็บขอมูลจากครัวเรือนจำแนกตาม

นิเวศเกษตร (agroecosystem) 3 เขต คือ พื้นที่ราบลุมเขต

ชลประทาน ที่ดอน และที่สูงเขตน้ำฝนโดยอาศัยหลักเกณฑ

ดานสภาพพื้นที่ แหลงน้ำ วิถีชีวิต รวมท้ังขอมูลความยากจน

ตามแผนที่ความยากจนที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ

และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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(สำนักงานสถิติแหงชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554) ดำเนินการสัมภาษณ
เก็บขอมูลจากหัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกในบานท่ีสามารถ
ใหขอมูลไดดีตามกลุมพื้นที่ที่ไดจำแนกไวรวมท้ังสิ้น 1,275 
ครัวเรือน กระจายใน 8 อำเภอ 15 ตำบล 37 หมูบาน โดยเปน
ครัวเรือนตัวอยางบนพื้นที่ราบในอำเภอแมแตง พราวจำนวน 
411 ครัวเรือน บนพื้นที่ดอนอำเภอเชียงดาว จอมทอง ฮอด 
ดอยหลอย จำนวน 419 ครัวเรือน และพ้ืนที่สูง อำเภอแมแจม 
อมกอย 445 ครัวเรือน 
 ขอมูลที่สัมภาษณประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของ
หัวหนาครัวเรือนและสมาชิก รายไดและแหลงที่มาของ  
รายไดที่ การถือครองท่ีดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเกษตร การผลิตพืชชนิดตางๆ การเลี้ยงสัตว การใช
ประโยชนจากพืชและสัตว เลี้ ยงแตละชนิดทั้ ง ในดาน  
การบริโภคในครัวเรือนและการจำหนายสรางรายได การใช
ประโยชนจากแหลงอาหารและฐานทรัพยากรอื่นๆ ขอมูล
ทางดานทรัพยสิน ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม การเขาถึง
แหลงเงินทุน และขอมูลคาใชจายครัวเรือน ทั้งที่เปนคาใช
จายอาหารและคาใชจายที่ไมใชอาหาร ซึ่งขอมูลที่สัมภาษณ
สวนใหญไดอางอิงใหสอดคลองกับฐานขอมูลที่มีในแบบ
สำรวจความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

การวิเคราะหขอมูล 
 ใชการประเมินมูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคเฉลี่ย
ตอคนตอวัน จากคาใชจายที่ซื้อเปนเงินสดและท่ีไดมาโดย  
ไมเปนเงินสดจากการผลิตเองในครัวเรือน การแลกเปลี่ยน
จากแหลงธรรมชาติ และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
มูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับปจจัยทุนการดำรงชีพ โดย
ใชแบบจำลองถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) 
ฟงกชันความสัมพันธสามารถแสดงไดดังนี้ 
 Y

i
 = f (X

i
) 

 เมื่อ Y
i
 = มูลคาอาหารท่ีบริโภคทั้งหมด (จากการซื้อ 

ผลิตเอง หาจากธรรมชาติ) (บาทตอคนตอวัน) 
 X

i
 = ชุดของตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม และทุน  

การดำรงชีพของครัวเรือน 
 ทั้งนี้ ชุดของตัวแปร X

i
 ที่ใชในการวิเคราะหจำแนก

เปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ใชตัวแปรทางดานคาใชจายครัวเรือนรวม
กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ สังคมและทุนการดำรงชีพอื่น และ 
ชุดท่ี 2 ที่ใชตัวแปรทางดานรายไดรวมกับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจสังคม และทุนการดำรงชีพอื่น เพื่อเปรียบเทียบวา
ตัวแปรชุดใดอธิบายตัวแปรตาม คือ มูลคาอาหารท่ีบริโภค

ตอคนตอวันไดดีกวากัน โดยมีการตรวจสอบปญหาขนาด
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (multicollinearity)   
รวมทั้งการทดสอบความเหมาะสมของสมการที่ใชดวย 
Likelihood Ratio Test (Greene, William. H. 1997) ซึ่งพบวา 
ควรวิเคราะหขอมูลดวยสมการแยกตามนิเวศเกษตร และ
ดวยเหตุผลจากปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม
ที่แตกตางกันของครัวเรือนตัวอยางในแตละนิเวศเกษตร   
การวิเคราะหครั้งนี ้ จึงเลือกใชวิธีการวิเคราะหแบบแยกพื้นที่
รวม 3 นิเวศเกษตร ผลจากการวิเคราะห ทำใหทราบถึง
ปจจัยที่มีผลตอมูลคาการบริโภคอาหารของครัวเรือน รวมทั้ง
ไดคาสัมประสิทธ์ิในโครงสรางสมการที่สามารถนำไปใช
ประมาณคามูลคาการบริโภคอาหารระดับครัวเรือน โดยใช
ขอมูลจากฐานขอมูล จปฐ.เปรียบเทียบกับขอมูลคาใชจาย
การบริโภคอาหารของครัวเรือนเพื่อใหไดพลังงานข้ันต่ำเพื่อ
ประเมินความมั่นคงทางอาหารในระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ 
และทั้งจังหวัด (พนมศักดิ ์พรหมบุรมย และเบญจพรรณ 
เอกะสิงห. 2555) 

ผลการศึกษา 

มูลคาอาหารท่ีบริโภค และสัดสวนครัวเรือนที่ไมมั่นคง
ทางอาหาร 
 สำหรับมูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคประเมินจาก
คาใชจายในการซื้ออาหารและวัตถุดิบในการทำอาหาร 
เครื่องปรุงรสขนมขบเคี้ยว คาใชจายในการบริโภคอาหาร
นอกบานและไปโรงเรียน เปนตน ซึ่งไดจากการสัมภาษณ
ครัวเรือนถึงคาใชจายเปนตัวเงินในการซื้ออาหารตางๆ เหลาน้ี
ในรอบปอยางละเอียด รวมกับมูลคาอาหารท่ีประเมินจาก
ผลผลิตพืชและสัตวตางๆ ที่ครัวเรือนผลิตและใชบริโภคใน
ครัวเรือนในรอบป อาหารที่ไดจากการแบงปนในชุมชน และ
การเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ ประเมินเปนมูลคาอาหารที่
บริโภคตอคนตอวัน ผลที่ไดพบวา ครัวเรือนบนพื้นที่ราบ   
ที่ดอน และที่สูงมีมูลคาอาหารที่บริโภคทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 
50.5 51.6 และ 33.8 บาทตอคนตอวัน ตามลำดับ โดยครัว
เรือนบนพื้นที่ราบที่ดอนและที่สูง มีสัดสวนการไดอาหารจาก
การซื้อรอยละ 7476 และ 57 ตามลำดับ แสดงถึงการพ่ึงพิง
อาหารจากการผลิตเองและจากแหลงอาหารธรรมชาติ เชน 
แหลงน้ำ ปา ที่คอนขางต่ำโดยเฉพาะครัวเรือนบนพ้ืนที่ราบ
และท่ีดอนสวนบนพื้นที่สูง การพึ่งพิงอาหารจากการผลิตเอง
และจากแหลงอาหารธรรมชาติยังมีสัดสวนคอนขางสูง 
 นอกจากนี้ เม่ือนำมูลคาอาหารท่ีแตละครัวเรือน
บริโภคไปเปรียบเทียบกับมูลคาอาหารที่บริโภคเพื่อใหไดคา
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พลังงานขั้นต่ำตามเกณฑของ FAO (1,850 กิโลแคลอรีตอ
คนตอวัน) ที่ประเมินโดยบุศรา และคณะ (2555) ที่มีคาเฉลี่ย
เทากับ 42.7 55.1 และ 51.3 บาทตอคนตอวัน บนพื้นที่ราบ 
ที่ดอน และท่ีสูง ตามลำดับนั้น (ซึ่งใกลเคียงกับเสนความ
ยากจนดานอาหารโดยเฉลี่ยของประชากรไทยในป พ.ศ. 
2552 ที่สำนักงานสถิติแหงชาติจัดทำไวเทากับ 1,586 บาท
ตอคนตอเดือน หรือ 53 บาทตอคนตอวัน (คณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ. 2554) พบวา จากครัวเรือนตัวอยาง จำนวน 
1,275 ครัวเรือนมีสัดสวนครัวเรือนที่มีมูลคาการบริโภค
อาหารต่ำกวามูลคาการบริโภคเพื่อใหไดพลังงานขั้นต่ำ หรือ
เปนครัวเรือนที่ประเมินไดวามีความไมมั่นคงทางอาหาร  
ถึงรอยละ 46 65 และ 83 บนพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง   
ตามลำดับซึ่งผลท่ีไดนี้พบวาเปนสัดสวนที่สูงกวาขอมูลของ 
FAO ที่ไดแสดงจำนวนผูขาดสารอาหารของประชากรไทย
โดยรวมในระหวางป 2547-2549 ประมาณรอยละ 17   
(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 2555) สาเหตุหลัก
มาจากการศึกษาในครั้งนี้ไดเนนการเก็บขอมูลในพื้นที่ชนบท
ที่ครัวเรือนสวนใหญยากจน โดยเฉพาะบนพ้ืนที่สูง ที่สวนใหญ
บริโภคอาหารจำพวกแปงท่ีมีมูลคานอยแตใหพลังงานสูง 
และอาหารสวนใหญ (มากกวารอยละ 50) ไดจากการผลิต
เองและจากธรรมชาติ ซึ่งในการประเมินมูลคาไดใชราคา  
ทองถิ่นซึ่งต่ำกวาราคาอาหารท่ีซื้อเปนสวนใหญ ทำใหมี
มูลคาอาหารที่บริโภคตอคนตอวันคอนขางต่ำซ่ึงสะทอนถึง
ความเปนอยูของครัวเรือนที่ยากจนจริงบนพื้นที่สูง 

ผลการประมาณคาความสัมพันธระหวางมูลคาอาหาร  
ที่บริโภคกับทุนดำรงชีพ 

ผลการประมาณคาดวยชุดตัวแปรดานคาใชจาย 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคาอาหารท่ี
บริโภคกับชุดตัวแปรทางดานคาใชจายของครัวเรือนแตละ
ภูมินิเวศน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยชุดตัวแปรที่เหมาะสม
บนพื้นที่ราบมีทั้งหมด 9 ตัวแปร สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารท่ีบริโภคของครัวเรือน ไดประมาณ
รอยละ 78 (adjust R2 = 0.7794) ทุกตัวแปรมีผลตอ  
การเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารที่บริโภคของครัวเรือนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีผลในทิศทางเดียวกัน 
ยกเวนตัวแปรสัดสวนคาใชจายอื่นที่ไมใชอาหารของครัวเรือน
ตอคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือน ที่มีผลในทิศทางตรงกัน
ขามสวนชุดตัวแปรท่ีเหมาะสมบนพื้นที่ดอน มีทั้งหมด 13 

ตัวแปร ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารท่ีบริโภคของ

ครัวเรือน ไดประมาณรอยละ 86 และเกือบทุกตัวแปรมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารที่บริโภคของครัวเรือนอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน 

 สำหรับพื้นที่สูง พบวามีตัวแปรที่ เหมาะสม 15 

ตัวแปร ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารที่

บริโภคของครัวเรือน ไดประมาณรอยละ 82 โดยเกือบทุก

ตัวแปรมีผลตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารท่ีบริโภคของ

ครัวเรือนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทำนอง

เดียวกันกับบนพื้นที่ราบและที่ดอน ที่ตัวแปรเกือบทุกตัว

สัมพันธกับตัวแปรตามในทิศทางบวก ยกเวนสัดสวนคาใช

จายอื่นที่ไมใชอาหารของครัวเรือนตอคาใชจายทั้งหมดของ

ครัวเรือนที่มีผลในทิศทางตรงกันขาม 

ผลการประมาณคาดวยชุดตัวแปรดานรายได 
 ผลการประมาณคาสมการการบริโภคอาหารตอคน

ตอวัน โดยเนนตัวแปรทางดานรายไดตอคนตอวันของครัว

เรือนบนพื้นที่ราบ พบวาสมการที่เหมาะสมท่ีสุดประกอบ

ดวย 12 ตัวแปร ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลคา

อาหารท่ีบริโภคของครัวเรือนไดประมาณรอยละ 47 เกือบทุก

ตัวแปรมีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 มีเพียงตัวแปรมูลคาหนี้สินตอคน ที่มีนัยสำคัญ ระดับ 

0.05 สวนทิศทางความสัมพันธพบวา มี 3 ตัวแปรที่มีความ

สัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ จำนวนสมาชิกทั้งหมด

หรือขนาดครัวเรือน สัดสวนจำนวนคนชราตอจำนวนสมาชิก

ที่มีอายุ 7-60 ป และสัดสวนคาใชจายอื่นที่ไมใชอาหารของ

ครัวเรือนตอคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน (ตารางที่ 2)   

บนพื้นที่ดอน พบวามีจำนวนตัวแปรที่เหมาะสม 12 ตัวแปร 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารที่บริโภคของ

ครัวเรือนไดประมาณ รอยละ 68 โดยที่ทุกตัวแปรมีความ

สัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ในทิศทางเดียวกัน ยกเวน 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขาม คือ จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาด

ครัวเรือน สัดสวนจำนวนเด็กอายุนอยกวา 7 ปตอจำนวน

สมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน และตัวแปรสัดสวนคาใชจายอื่น

ที่ไมใชอาหารตอคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือนสวนบนที่สูง 

พบวา มีจำนวนตัวแปรท่ีเหมาะ 14 ตัวแปร ซึ่งอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาอาหารท่ีบริโภคตอคนตอวันของครัวเรือน

ไดประมาณ รอยละ 73 เกือบทุกตัวแปรมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทาง

เดียวกัน มี 3 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
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คือ จำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือขนาดครัวเรือน สัดสวน

จำนวนเด็กอายุนอยกวา 7 ปตอจำนวนสมาชิกของครัวเรือน

ที่มีอายุ 7-60 ป และตัวแปรสัดสวนคาใชจายอื่นที่ไมใช

อาหารตอคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคา

อาหารที่บริโภคกับขอมูลพื้นฐานและปจจัยทุนการดำรงชีพ

ของครัวเรือนขางตน เห็นไดวา ปจจัยตางๆ เหลานี้ สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลคาอาหารท่ีบริโภคของ  

ครัวเรือนในแตละภูมินิเวศนไดคอนขางดี โดยเฉพาะ  

การวิเคราะหโดยใชชุดตัวแปรทางดานคาใชจาย สำหรับ  

คาสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรกำหนด  

แตละตัวกับตัวแปรตาม ก็พบวามีความสัมพันธสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ควรจะเปน กลาวคือ สวนใหญมีความสัมพันธ  

ในทิศทางเดียวกัน มีบางตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทาง  

ตรงกันขาม เชน สัดสวนจำนวนคนชราอายุมากกวา 60 ป

ตอจำนวนสมาชิกที่มีอายุ 7 - 60 ป สัดสวนจำนวนเด็กอายุ

นอยกวา 7 ปตอจำนวนสมาชิกวัย 7 - 60 ป ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่วา ถาครัวเรือนมีจำนวนสมาชิกในวัยเด็กหรือ  

วัยชรามากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกวัยหนุมที่ยัง

แข็งแรงที่สามารถทำงานสรางอาหารและรายได ก็จะทำใหมี

อาหารเพ่ือการบริโภคตอคนลดลง หรือตัวแปรสัดสวนคาใช

จายอื่นที่ไมใชอาหารของครัวเรือนตอคาใชจายทั้งหมดของ

ครัวเรือน ซึ่งถามีคาสูงแสดงถึงการที่ครัวเรือนตองนำรายได

ไปใชเปนคาใชจายอื่นๆ สูง สามารถใชเพื่อการบริโภคอาหาร

ลดลง เปนตน ซึ่งจากผลการวิเคราะหที่ไดนี้ ชี้ใหเห็นถึง

ปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับมูลคาอาหารท่ีบริโภคของ

ครัวเรือน สามารถนำคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธที่ไดจาก

การวิเคราะหไปใชในการประเมินความไมมั่นคงทางอาหาร

ของครัวเรือนระดับตางๆ โดยใชขอมูลจากฐานขอมูล จปฐ. ได 

ตารางท่ี 1  คาประมาณการสัมประสิทธิ์ดานคาใชจาย ของครัวเรือนตัวอยางบนพื้นที่ราบที่ดอน และที่สูง  

ตัวแปร ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง 

คาคงที่ (Constant)  10.9923***  22.8264***  18.0646*** 

จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาดครัวเรือน  6.9676***  6.2136***  1.1607*** 

สัดสวนคาใชจายอื่นที่ไมใชคาอาหารตอคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน  -46.1794***  -66.5767***  -30.3905*** 

มูลคาขาวที่ผลิตและบริโภคเองตอคน (พันบาท)  2.6555***  2.6692***  2.7671*** 

มูลคาสัตว ประมงอาหารธรรมชาติ ที่บริโภค ตอคน (พันบาท)  2.3244***  2.3833***  2.1428*** 

มูลคาพืชอื่นที่บริโภคตอคน (พันบาท)  -  3.4671***  3.0800*** 

สัดสวนรายไดนอกฟารมตอรายไดทั้งหมด  -  -5.5909***  - 

รายไดนอกฟารมตอคน (พันบาท)  -  -  0.1651*** 

มูลคาหนี้สินตอคน (พันบาท)  -  -  0.1323*** 

สัดสวนรายไดจากภาคเกษตรตอรายไดนอกเกษตร  -  -  0.0141*** 

จำนวนปที่เรียนหนังสือของหัวหนาครัวเรือน (ป)  -  -  0.3278** 

สัดสวนจำนวนสมาชิกที่เรียนหรือเรียนจบตั้งแตมัธยมศึกษาข้ึนไปตอจำนวน

สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว

 - 12.9748*** 5.1977**

สัดสวนจำนวนเด็กอายุนอยกวา 7 ปตอจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน  - -8.8680ns  -

ตัวแปรหุนคาใชจายในครัวเรือนไมรวมเกษตร 15-29.99 บาทตอคนตอวัน 25.5131*** 25.9273*** 15.5194***

ตัวแปรหุนคาใขจายในครัวเรือนไมรวมเกษตร 30-44.99 บาทตอคนตอวัน 41.6514*** 44.7187*** 28.8531***

ตัวแปรหุนคาใขจายในครัวเรือนไมรวมเกษตร 45-59.99 บาทตอคนตอวัน 51.4536*** 59.1577*** 32.6037***

ตัวแปรหุนคาใขจายในครัวเรือนไมรวมเกษตร ตอคนตอวัน 60-74.99 52.1914*** 78.3978*** 48.7705***

ที่มา: จากการวิเคราะห 

หมายเหตุ : *** ระดับนัยสำคัญ 0.01 ** ระดับนัยสำคัญ 0.05ns ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 2  คาประมาณการสัมประสิทธิ์ดานรายไดของครัวเรือนตัวอยางบนพื้นที่ราบ ที่ดอน และท่ีสูง 

ตัวแปร ที่ราบ ท่ีดอน ที่สูง

คาคงที่ (Constant) 53.8657*** 64.7147*** 30.0354***

จำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือขนาดครัวเรือน -2.6347*** -3.7230*** -1.2558***

จำนวนปที่เรียนหนังสือของหัวหนาครัวเรือน (ป) - - 0.4797***

สัดสวนสมาชิกที่เรียนหรือเรียนจบตั้งแตมัธยมขึ้นไปตอสมาชิกทั้งหมด

ในครัวเรือน
13.1121*** 15.6837*** -

สัดสวนจำนวนคนชรา ตอจำนวนสมาชิกอายุ 7-60 ป -6.0010*** - -

สัดสวนจำนวนเด็กอายุนอยกวา 7 ป ตอจำนวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน - -26.5383** -3.8868*

สัดสวนคาใชจายอื่นที่ไมใชคาอาหารตอคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน -44.7553*** -65.9347*** -25.3821***

มูลคาขาวที่ผลิตและบริโภคเองตอคน (พันบาท) 2.3709*** 2.6100*** 2.3845***

มูลคาสัตว ประมงอาหารธรรมชาติ ที่บริโภคตอคน (พันบาท) - 1.8987*** 1.3671***

มูลคาพืชอื่นท่ีบริโภคตอคน (พันบาท) - 3.3683*** 3.0290***

มูลคาปศุสัตวทั้งหมดที่ครัวเรือนเลี้ยงไวปจจุบัน (พันบาท) 0.0791*** - -

รายไดนอกฟารมตอคน (พันบาท) - - 0.1421***

สัดสวนหน้ี ตอรายไดรวม - 2.7068** -

มูลคาหนี้สินตอคน (พันบาท) 0.0931** - 0.2290***

ตัวแปรหุน รายไดตอคนตอวัน 50-99 บาท 8.7927*** 9.7372*** 7.6113***

ตัวแปรหุน รายไดตอคนตอวัน 100-149.99 15.9633*** 19.6741*** 11.2731***

ตัวแปรหุน รายไดตอคนตอวัน 150-199.99 20.7880*** 23.5232*** 22.7928***

ตัวแปรหุน รายไดตอคนตอวัน 200-249.99 19.1358*** 35.5505*** 18.9858***

ตัวแปรหุน รายไดตอคนตอวัน >250 บาท 25.1383*** - 17.9394***

F-value (d.f.) 31.47 (398)* 74.34 (404)*** 86.44 (427)***

R2 0.4869 0.6883 0.7392
Adjust R2 0.4714 0.6790 0.7306

ที่มา: จากการวิเคราะห 

หมายเหตุ: *** ระดับนัยสำคัญ 0.01 ** ระดับนัยสำคัญ 0.05 

วิจารณ และสรุปผล
 ผลการประเมินมูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคตอคน

ตอวัน โดยใชคาใชจายเปนตัวเงินในการซื้ออาหาร รวมกับ

มูลคาอาหารที่ครัวเรือนผลิตเองหรือแลกเปลี่ยน และจาก

อาหารท่ีเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ พบวา ครัวเรือนบนพื้นที่สูง

มีมูลคาอาหารที่บริโภคเฉลี่ยต่ำกวาครัวเรือนบนพื้นท่ีดอน 

และที่ราบ ดังนั้นเม่ือนำมูลคาอาหารที่บริโภคของครัวเรือน

ตัวอยางรายครัวเรือนเปรียบเทียบกับเกณฑมูลคาอาหารที่

บริโภคเพ่ือใหไดคาพลังงานข้ันต่ำก็พบวาบนพ้ืนที่สูง มี

สัดสวนของครัวเรือนที่มีความไมมั่นคงทางอาหารสูงกวาครัว

เรือนบนพื้นที่ดอนและที่ราบ สาเหตุหนึ่งมาจากลักษณะ

อาหารที่บริโภคซึ่งเปนอาหารจำพวกแปงที่มีมูลคานอยแตให
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พลังงานท่ีสูง และอาหารสวนใหญ คือมากกวารอยละ 50   

ไดจากการผลิตเองและจากธรรมชาติ ซึ่งในการประเมินมูลคา

ไดใชราคาในทองถ่ินซึ่งต่ำกวาราคาอาหารที่ซื้อเปนสวนใหญ 

ทำใหผลการประเมินมูลคาอาหารท่ีบริโภคตอคนตอวันบนที่

สูงคอนขางต่ำ นอกจากนี้ ผลจากครัวเรือนตัวอยางบนท่ีสูงท่ี

ศึกษาครั้งนี้ ไดเนนเปาหมายไปที่ครัวเรือนยากจน ดังนั้น

เมื่อเปรียบเทียบมูลคาอาหารท่ีบริโภคกับมูลคาอาหารที่

บริโภคเพื่อใหไดคาพลังงานขั้นต่ำที่ใชผลการศึกษาจากครัว

เรือนตัวอยางที่มีความเปนอยูที่ดีกวา ผลที่ไดจึงทำใหครัวเรือน

บนพื้นที่ที่สูงมีความไมมั่นคงทางอาหารเปนสัดสวนที่สูง ซึ่ง

สะทอนถึงความเปนอยูของครัวเรือนที่ยากจนจริง 

 สำหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคา

อาหารท่ีบริโภคของครัวเรือนกับขอมูลพื้นฐานและปจจัยทุน

การดำรงชีพของครัวเรือน กลาวไดวาไดผลที่คอนขางดี   

โดยเฉพาะการวิเคราะหโดยใชชุดตัวแปรทางดานคาใชจาย 

ที่พบวาสามารถอธิบายความสัมพันธกับมูลคาอาหารท่ี

บริโภคถึงรอยละ 78 - 86 ขณะที่การใชชุดตัวแปรทางดาน

รายได พบความสัมพันธที่ลดลงคือประมาณรอยละ 47–73 

โดยในทั้งสองชุดขอมูล ทุกตัวแปรมีทิศทางความสัมพันธกับ

ตัวแปรตามถูกตองตามสมมติฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สำหรับครัวเรือนบนพื้นที่ราบ พบวา ความสัมพันธระหวาง

มูลคาอาหารท่ีบริโภคกับชุดตัวแปรท้ังทางดานทางดานคาใช

จายและดานรายได มีนอยกวาครัวเรือนบนพื้นที่ดอน และ  

ที่สูง ทั้งนี้เนื่องจากครัวเรือนบนพื้นท่ีราบมีรูปแบบการบริโภค

ที่ตางจากที่ดอนและที่สูง มีการบริโภคอาหารท่ีหลากหลาย 

มีโอกาสที่การบริโภคอาหารถูกกำหนดจากปจจัยภายนอก

อื่นๆ มากกวาครัวเรือนบนพื้นที่ดอนและที่สูง จากผล  

การวิเคราะหที่ไดนี ้ ทำใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีความ

สัมพันธกับมูลคาอาหารที่บริโภคของครัวเรือน สามารถนำ

ไปใชรวมกับขอมูลจากฐานขอมูล จปฐ. เพื่อการประเมิน

ความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนระดับชุมชน ตำบล 

อำเภอ และระดับจังหวัดโดยใชคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ

ที่ไดจากการวิเคราะหในแตละชุดตัวแปรได 
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