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บทคัดยอ
 การประเมินความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในระดับจังหวัดเปนกระบวนการที่ตองใชงบประมาณและเวลาในการ

สำรวจและวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองการประเมินซ้ำทุกป ในการศึกษานี้พบวาขอมูล จปฐ. มีการจัด

เก็บทุกปแตยังไมสะดวกในการนำขอมูลมาใชในการประเมินไดโดยตรง จึงไดพัฒนาโปรแกรมชวยจัดการ-ประมวลผลขอมูล 

จปฐ. สำหรับสกัดขอมูลรายคนและรายครัวเรือนจากฐานขอมูล จปฐ ป 2554 ของจังหวัดเชียงใหม พรอมกับตรวจสอบและ

ปรับปรุงความถูกตองขอมูล กอนนำไปคำนวณคาตัวแปรอิสระตางๆ ในสมการถดถอยเชิงพหุที่อธิบายความสัมพันธระหวาง

มูลคาอาหารที่บริโภคกับตัวแปรดานทุนการดำรงชีพของครัวเรือนใน 3 เขตนิเวศน คือ ที่ราบ ที่ดอน และที่สูง รวมท้ังสิ้น   

27 ตัวแปร เพื่อประมาณคาใชจายดานอาหารของครัวเรือน หากผลลัพธมูลคาดานอาหารที่ไดจากสมการ ต่ำกวาคาใชจายดาน

อาหารข้ันต่ำ (Minimum Dietary Energy Requirement, MDER) สามารถอนุมานไดวาครัวเรือนนั้นอยูในสภาวะไมมั่นคงทาง

อาหาร 

 จากการประเมินความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหมโดยใชสมการดังกลาวกับขอมูลตัวแปรที่

ประมวลไดจาก จปฐ พบวาครัวเรือนที่มีความไมมั่นคงทางอาหารของอำเภอเมืองมีสัดสวนนอยที่สุดเทากับรอยละ 6.2 ในขณะที่

อำเภอสะเมิง แมแจม และกัลยาณิวัฒนา มีสัดสวนครัวเรือนที่มีความไมมั่นคงทางอาหารมากท่ีสุดสามอันดับแรก เทากับรอยละ 

59.2 54.0 และ 54.0 ตามลำดับ ในภาพรวมของการประเมินทั้งจังหวัดเชียงใหม พบวาครัวเรือนที่มีความไมมั่นคงทางอาหารมี

จำนวน 63,187 ครัวเรือนหรือคิดเปนรอยละ 26.5 จากจำนวนครัวเรือนที่มีอยูในฐานขอมูล จปฐ ทั้งสิ้น 244,947 ครัวเรือน ซึ่ง

วิธีการดังกลาวนี้สามารถนำไปใชประเมินความไมมั่นคงทางอาหารระดับจังหวัดโดยใชขอมูล จปฐ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ

นำไปขยายผลใชในจังหวัดอื่นได 

คำสำคัญ : ความไมมั่นคงทางอาหาร / ขอมูล จปฐ / การประเมินความม่ันคงทางอาหาร 

ABSTRACT

 Household Food security assessment at provincial level requires large data set and time. Although the 

household dataset (Basic Minimum Need, BMN) is available and updated yearly, but accessing to specific data set is 

limited. The study explored the BMN database to identify data table and column corresponds to the specific variables 

required for assessing household food security of the whole Chiang Mai province. The data management software 

was constructed to support BMN data accessing and calculation to meet all given variables in the livelihood assets 
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regression equation developed earlier, to determine the value of food consumed per capita per day of individual 

household. 

 Comparing the values of food consumed per capita per day obtained from the equation to the value of food 

consumed to have minimum dietary energy requirement (MDER) in order to determine food insecurity of individual 

household in three agroecozones (lowland, upland and highland). Apart from food security assessment at household 

level, the result was aggregated to assess food security at the tambon and district level of Chiang Mai province. The 

result indicated that Muang district had the lowest insecure households as of 6.2 per cent, while Samoeng, 

Maechaem and Kalayaniwatana districts showed high proportions of food insecure households as of 59.2, 54.6 and 

54.0 percent respectively. For the overall food security assessment of all 244,947 households in Chiang Mai province 

found 63,187 households (26.5 per cent) were food insecure. This study resulted in method and tool to incorporate 

the existing BMN data for household food security assessment at the provincial level. 

Keywords : Food Insecurity / Basic Minimum Need Data / Food Security Assessment 

บทนำ
 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ (FAO) 

ไดใหความหมายของความมั่นคงทางอาหารไว 4 มิติ คือ   

1) ความพอเพียง 2) การเขาถึง 3) การใชประโยชน และ   

4) เสถียรภาพ ถึงแมวาในเวลาตอมาไดมีการเพิ่มเติมมิติทาง

ดานคุณภาพอาหาร และประเด็นอื่นๆ ที่มีผลตอความไมมั่นคง

ทางอาหาร เชน ความเปนธรรม การพึ่งพาผานระบบเครือ

ญาติและสังคม นอกจากนี้ยังผนวกรวมแนวคิดเรื่องความ

เปราะบางท่ีมองสภาวะของความมั่นคงทางอาหารที่มีพลวัติ

ที่เคลื่อนไปตามมิติเวลา ซึ่งมีความสัมพันธกับแนวคิดดาน

ความเส่ียง ความสามารถในการรับมือ และการปรับตัว การใช

ดัชนีชี้วัด เปนวิธีการหนึ่งที่ใชชุดปจจัยท่ีเกี่ยวของในมิติ

ตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อบงช้ีให

เห็นสถานภาพของความมั่นคงทางอาหารของคนหรือครัวเรือน 

ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ซึ่งดัชนีชี้วัดที่กำหนดขึ้นมามี

ความสอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของความมั่นคง

ทางอาหารท่ีเฉพาะเจาะจง ทำใหชุดดัชนีที่หลายหนวยงาน

หรือองคกรใชในการศึกษาหรือในการประเมินแตกตางกันไป 

ซึ่งสามารถครอบคลุมบางมิติของความมั่นคงทางอาหาร

เทานั้น (ศจินทร ประชาสันติ์. 2552)  

 ปจจัยหรือเหตุผลหนึ่งท่ีเปนตัวกำหนดดัชนีที่ใชก็คือ 

กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลรวมทั้งเวลาและงบประมาณที่ใช 

การมีอยูและการเขาถึงขอมูลสนับสนุนท่ีจำเปน การดำเนิน

การศึกษาในระดับชุมชนแมสามารถกำหนดตัวช้ีวัดที่

สามารถสะทอนถึงสภาวะที่ใกลเคียงกับความเปนจริงไดแต

ตองการชนิดขอมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะพ้ืนที่ สวน
การศึกษาในระดับพื้นที่ที่ใหญขึ้นซึ่งใชคาดัชนีที่ไดจากขอมูล
ที่ประมวลรวบยอด (Aggregated Data) จากขอมูลที่มีอยูแลว 
ก็มีขอจำกัดในการบงบอกสภาพความเปนจริงในระดับยอย
ลงไป 
 จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ทำใหเกิดโจทย  
การศึกษาวิจัยวา ทำอยางไรจึงจะสามารถใชดัชนีชี้วัดเพื่อ
คาดการณหรือเฝาระวังสภาวะความไมมั่นคงทางอาหารใน
ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อกำหนดกลุม  
เปาหมายเพ่ือจัดสรรความชวยเหลือที่เรงดวน และสามารถ
ใชติดตามประเมินผลจากการดำเนินการชวยเหลือตางๆ โดย
ใชขอมูลระดับครัวเรือนที่มีการสำรวจจัดเก็บและปรับปรุง
ขอมูลทุกป 
 การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “ความ
สัมพันธระหวางความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน
ชนบท กับทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศนตางๆ” (ชาญชัย 
แสงชโยสวัสดิ์ และคณะ. 2555) ซึ่งมีกิจกรรมการศึกษา   
5 สวนหลัก คือ 1) การหาเสนความม่ันคงทางอาหารโดย  
การประเมินมูลคาอาหารท่ีครัวเรือนบริโภคตอคนตอวัน แบง
ตามเขตนิเวศน ที่ราบ ที่ดอน และที่สูง 2) การวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางมูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับทุก
การดำรงชีพของครัวเรือนโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ   
3) การประเมินความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน
จังหวัดเชียงใหม ที่ใชผลลัพธจากกิจกรรมที่ 1 นำมาขยาย
ผลจากระดับครัวเรือนถึงระดับจังหวัด ซึ่งไดนำเสนอราย

ละเอียดในบทความนี้ และ 4) เปนการวิเคราะหความสัมพันธ
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ของความไมมั่นคงทางอาหารของชุมชนกับทรัพยากรทาง

เกษตร เพื่อระบุปจจัยดานทรัพยากรที่สนับสนุน หรือเปน  

ขอจำกัด ที่นำไปสูความไมมั่นคงทางอาหารของชุมชน และ 

5) การศึกษากลยุทธในการรับมือกับอาหารไมเพียงพอของ

เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม  

วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาวิธีการและเครื่องมือสนับสนุนการสกัด 

ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล จปฐ 

 2. ประเมินความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน 

หมูบาน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยใชขอมูลที่วิเคราะห

ไดจาก จปฐ 

วิธีการศึกษา
 ในการศึกษานี้ ไดนำสมการทั้งสองสมการของแตละ

ภูมินิเวศนจากการศึกษาของ ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ และคณะ 

(2555) มาใชกับฐานขอมูล จปฐ. เพื่อทำการประมาณมูลคา

อาหารท่ีบริโภคของครัวเรือนตอคนตอวัน และนำไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑมูลคาการใชจายเพื่อบริโภคอาหารขั้นต่ำที่ไดจาก

การศึกษาของชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และคณะ (2555) เพื่อ

ประเมินความมั่นคงทางอาหารของแตละครัวเรือนในจังหวัด

เชียงใหม โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ (1) ศึกษาสมการถดถอย

เชิงพหุที่แสดงความสัมพันธระหวางมูลคาอาหารที่ครัวเรือน

บริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือน เพื่อทราบตัวแปร

ตางๆ และขอมูลที่ตองการ (2) วิเคราะหโครงสรางของฐาน

ขอมูล จปฐ. ตารางขอมูล และโครงสรางขอมูลในแตละตาราง 

และพัฒนาโปรแกรมชวยในการตรวจสอบ สกัด และประมวล

ผลขอมูลเบื้องตน จากฐานขอมูล จปฐ. นำมาคำนวณคาตัว

แปรตางๆ ในสมการ และมูลคาใชจายดานอาหารที่ระบุไวใน

ฐานขอมูล จปฐ. (3) ประมาณมูลคาคาใชจายดานอาหารของ

ครัวเรือน โดยใชสมการขางตนและขอมูลตัวแปรที่สกัดและ

วิเคราะหจากขอมูล จปฐ. (4) จัดแบงหมูบานออกตามเขต

นิเวศน โดยใชการวิเคราะหแบบซอนทับของแผนท่ี (5) 

ประเมินความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนโดยการ

เปรียบเทียบคาใชจายดานอาหารของครัวเรือนที่ไดจาก

สมการ 2 สมการ และมูลคาใชจายดานอาหารที่สกัดจาก 

จปฐ. โดยตรง กับคาใชจายดานอาหารท่ีบริโภคเพื่อใหได

พลังงานขั้นต่ำที่จำเปนตองไดรับเพียงพอตอคนตอวัน 

(Minimum Dietary Energy Requirement, MDER) ของ

แตละเขตนิเวศน และ (6) ประมวลสรุปสัดสวนครัวเรือนที ่ 

ไมมั่นคงทางอาหารเปนรายหมูบาน ตำบล และอำเภอ 

ผลการศึกษา
มูลคาคาใชจายดานอาหารเพ่ือใหไดพลังงานข้ันต่ำที่
จำเปน 

 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และคณะ (2555) ไดทำ  

การศึกษาเพ่ือคำนวณหามูลคาอาหารท่ีบริโภคเพื่อใหได

พลังงานข้ันต่ำที่จำเปนตองไดรับเพียงพอตอคนตอวัน 

(MDER ซึ่งเทากับ 1,850 กิโลแคลอรี/คน/วัน ในกรณี

ประเทศไทย) โดยใชขอมูลจากการสำรวจครัวเรือนตัวอยาง

จำนวน 194 ครัวเรือน ในเขตนิเวศนที่ราบ ที่ดอน และที่สูง 

ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา ครัวเรือนตัวอยางบนที่ราบ   

ที่ดอน และที่สูง ตองการมูลคาอาหารท่ีบริโภคเพื่อไดพลังงาน

ขั้นต่ำเทากับ 42.7 55.1 และ 51.3 บาทตอคนตอวัน   

ตามลำดับ จากคาใชจายดังกลาวนี้ ไดนำไปคำนวณหา

จำนวนครัวเรือนที่มีมูลคาอาหารที่บริโภคต่ำกวาเกณฑ พบวา

มีจำนวนครัวเรือนท่ีมีมูลคาอาหารที่บริโภคไมเพียงพอ  

บนที่ราบ ที่ดอน และที่สูง รอยละ 20 45 และ 40 ของ

จำนวนครัวเรือนตัวอยางทั้งหมดบนท่ีราบ ที่ดอน และที่สูง   

ตามลำดับ 

สมการความสัมพันธมูลคาอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับ
ทุนการดำรงชีพของครัวเรือน 

 ชาญชัย และคณะ (2555) ไดทำการศึกษาความ

สัมพันธระหวางมูลคาอาหารท่ีครัวเรือนบริโภคกับทุน  

การดำรงชีพและปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน   

โดยใชขอมูลจากครัวเรือนตัวอยางจำนวน 1,275 ครัวเรือน 

ครอบคลุมครัวเรือนในเขตนิเวศนที่ราบ ที่ดอน และท่ีสูงใน   

8 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหผลโดยใชแบบจำลอง

ถดถอยเชิงพหุ แยกกลุมตัวแปรกำหนดเปน 2 ชุด คือ 1) ชุด

ตัวแปรอิสระดานรายไดรวมกับตัวแปรอื่นๆ และ 2) ชุด

ตัวแปรอิสระดานรายจาย (ไมรวมการลงทุนการเกษตร) รวมกับ

ตัวแปรอื่นๆ วิเคราะหแยกตามพื้นท่ีราบ ที่ดอน ที่สูง ผล  

การศึกษาทำใหไดชุดตัวแปรของทั้งสมการชุดตัวแปรดาน

รายได และดานรายจาย ที่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

มูลคาอาหารท่ีบริโภคของครัวเรือนตอคนตอวันของทั้งสาม

เขตนิเวศน ซึ่งตัวแปรทั้งหมดจากสมการทั้งสอง มีจำนวน

รวมทั้งหมด 27 ตัวแปรดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ฐานขอมูล จปฐ  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไดกำหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและ
คนไทยที่พึงประสงคในอนาคต โดยกำหนดเปนเครื่องชี้วัด
ความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ) ของคนไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 
6 หมวดไดแก สุขภาพดี มีบานอาศัย ฝกใฝการศึกษา รายได
กาวหนา ปลูกฝงคานิยมไทย และรวมใจพัฒนา รวม 42 ตัวชี้วัด 
แตทั้งนี้ “โปรแกรมบันการบันทึกและประมวลผลขอมูลความ
จำเปนพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ) ป 2550-2554” หรือ 
BMN ที่มีอยูไมสามารถเรียกดูขอมูลที่เฉพาะเจาะจง และ  
ไมสามารถประมวล 

 ขอมูลในระดับครัวเรือน ดังนั้นจำเปนตองพัฒนา

ระบบชวยจัดการขอมูลที่สามารถประมวลผลขอมูลที่เฉพาะ

เจาะจงในระดับครัวเรือน และของหลายๆ หมูบาน สอดคลอง

กับความตองการ 

 ฐานขอมูล จปฐ เปนแบบ Relational Database 

(RDBM) สำหรับทำงานรวมกับ Microsoft SQL server ซึ่ง

สามารถใชการเช่ือมตอฐานขอมูลแบบเปด (Open Database 

Connectivity, ODBC) หรือการเชื่อมตอที่ใช ActiveX Data 

Objects (ADO) ของ Microsoft ทำใหสามารถใชงานฐาน

ขอมูลไดในหลายรูปแบบ อยางไรก็ดีจำเปนตองศึกษาโครงสราง

และลักษณะของฐานขอมูลกอนพัฒนาแอพพลิเคช่ันหรือ

โปรแกรมการจัดการและประมวลผลขอมูล 

 ฐานขอมูล จปฐ ประกอบดวยตารางขอมูล (Table) 

จำนวนมาก ตารางขอมูลหลักที่สำคัญคือตาราง Tambon 

BMN1 ที่จัดเก็บขอมูลท้ังหมดของครัวเรือน และตาราง 

mFamilyMember ที่จัดเก็บขอมูลของสมาชิกแตละคนใน  

ครัวเรือน ซึ่งตารางขอมูลทั้งสองนี้จะมีความเช่ือมโยงกัน

ทำใหทราบวา แตละระเบียนหรือแถวขอมูล (Row) ที่บรรจุ

ขอมูลรายบุคคลนั้น เปนของครัวเรือนใด ดังนั้นจึงสามารถ

ประมวลผลรายละเอียดขอมูล (Attribute) ที่สนใจของสมาชิก

ทุกคนในแตละครัวเรือน หรือนำมาประมวลรวมกับขอมูล  

ในระดับครัวเรือนได นอกจากนี้ทั้งสองตารางนี้ยังสัมพันธ

เช่ือมโยงเขากับตารางขอมูลอื่นๆ ซึ่งใชสำหรับการอธิบาย

ขอมูลตางๆ ในตาราง TambonBMN1 และ mFamily Member 

ที่สวนมากที่สวนมากจัดเก็บอยูในรูปของเลขรหัส (Code) 

 ในตารางขอมูลหลัก TambonBMN1 ประกอบดวย 

424 คอลัมน ซึ่งเม่ือพิจารณาดูโครงสรางขอมูลและคุณสมบัติ

ที่กำหนดไว พบวาไมไดมีการใหคำจำกัดความหรือความ

หมายของขอมูลใน Description ของแตละคอลัมนไว ฉะนั้น

การศึกษาโครงสรางฐานขอมูล จปฐ โดยสวนใหญใชวิธีการ

เทียบเคียงตัวแบบสอบถาม เขากับการดูขอมูลจริงใน

ระเบียนขอมูล รวมถึงการใชโปรแกรม BMN ทดสอบปอน

ขอมูลใหมเขาไปในฐานขอมูล แลวตรวจสอบตัวขอมูลที่จะ

ปรากฏอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปควบคูกัน ทั้งนี้ไดคัดเลือก

ศึกษาเฉพาะคอลัมนที่คาดวาจะใชเปนขอมูลหลักในงานวิจัย

นี้ เพื่อใชในการประเมินความม่ันคงทางอาหารตอไป 

โปรแกรมชวยจัดการและประมวลผลขอมูล จปฐ 

(โปรแกรม ชปข-จปฐ) 

 โปรแกรมชวยจัดการและประมวลผลขอมูล จปฐ 
(โปรแกรม ชปข-จปฐ) พัฒนาข้ึนโดยใชภาษา Visual Basic 
ซึ่งตองทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการติดตั้งโปรแกรม 
BMN และฐานขอมูล จปฐ ป 2554 ของจังหวัดเชียงใหมไว
เรียบรอยแลว ซึ่งโปรแกรมฯ นี้ไดออกแบบใหทำการเชื่อม
ตอกับฐานขอมูล จปฐ สืบคน และประมวลผลขอมูลผานทาง 
MSDE ที่ถูกติดตั้งพรอมกันกับโปรแกรม BMN 
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ตารางท่ี 1 ตัวแปรท่ีใชประมาณมูลคาการบริโภคอาหาร ในสมการชุดตัวแปรดานรายจายและรายได 

ตัวแปรการวิเคราะห
สมการดานคาใชจาย สมการดานรายได

ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง

1. จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาดครัวเรือน (คน) ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
2. สัดสวนจำนวนเด็กอายุนอยกวา 7 ปตอสมาชิกทั้งหมด ¸ ¸
3. สัดสวนเด็กอายุนอยกวา 7 ปตอสมาชิกอายุ 7-60 ป ¸
4. สัดสวนคนชราอายุมากกวา 60 ปตอสมาชิกอายุ 7-60 ป ¸
5. จำนวนปที่เรียนหนังสือของหัวหนาครัวเรือน (ป) ¸ ¸
6. สัดสวนสมาชิกที่เรียนตั้งแตมัธยมศึกษาขึ้นไปตอจำนวนสมาชิกทั้งหมด ¸ ¸ ¸ ¸
7. สัดสวนคาใชจายอื่นที่ไมใชอาหารของครัวเรือนตอคาใชจายท้ังหมด ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
8. มูลคาขาวที่ผลิตและบริโภคเองตอคน (พันบาท) ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
9. มูลคาสัตว ประมง อาหารธรรมชาติ ที่บริโภคตอคน (พันบาท) ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
10. มูลคาปศุสัตวทั้งหมดที่ครัวเรือนเลี้ยงปจจุบัน (พันบาท) ¸
11. มูลคาพืชอื่นที่บริโภคตอคน (พันบาท) ¸ ¸ ¸ ¸
12. รายไดนอกฟารมตอคน (พันบาท) ¸ ¸
13. สัดสวนรายไดนอกฟารมตอรายไดทั้งหมด ¸
14. สัดสวนรายไดจากภาคเกษตรตอรายไดนอกเกษตร (นอกฟารม) ¸
15. มูลคาหนี้สินตอคน (พันบาท) ¸ ¸ ¸
16. สัดสวนหนี้ ตอรายไดรวม ¸
17. ตัวแปรหุนคาใชจายครัวเรือนไมรวมเกษตร 15-29.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
18. ตัวแปรหุนคาใชจายครัวเรือนไมรวมเกษตร 30-44.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
19. ตัวแปรหุนคาใชจายครัวเรือนไมรวมเกษตร 45-59.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
20. ตัวแปรหุนคาใชจายครัวเรือนไมรวมเกษตร 60-74.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
21. ตัวแปรหุน คาใชจายครัวเรือนไมรวมเกษตร =>75 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
22. ตัวแปรหุนรายไดครัวเรือน 50-99.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
23. ตัวแปรหุนรายไดครัวเรือน 100-149.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
24. ตัวแปรหุนรายไดครัวเรือน 150-199.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸ ¸
25. ตัวแปรหุนรายไดครัวเรือน 200-249.99 บาท/คน/วัน ¸ ¸
26. ตัวแปรหุนรายไดครัวเรือน =>200 บาท/คน/วัน ¸
27. ตัวแปรหุนรายไดครัวเรือน =>250 บาท/คน/วัน ¸ ¸

 โปรแกรม ชปข-จปฐ ที่พัฒนาข้ึน สามารถใชเลือก
หมูบานท่ีตองประมวลผลขอมูล จปฐ โดยเลือกไลเรียงจาก
ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบานตามลำดับ ซึ่ง
สามารถเลือกหมูบานเปาหมายไดหลายหมูบาน หรือเลือก

ทั้งตำบล หรืออำเภอ หลังจากนั้น ผูใชสามารถออกแบบ

ขอมูลที่ตองการประมวลผล และสรางเปนชุดขอมูลใหมและ

บันทึกเปนแฟมขอมูล Excel เพื่อนำไปประมวลผลตอไปได 

เชน การสรางขอมูลคาใชจายดานอาหาร ซึ่งจำเปนสำหรับ

การคำนวณตัวแปรหนึ่งในสมการ สามารถใชโปรแกรมนี้

สรางขอมูลโดยรวมคาขอมูลจากสามสดมภในตาราง 

TambonBMN1 ซึ่งไดแก Q143Value (คาใชจาย-ขาวสาร) 

Q144Value (คาใชจาย-อาหารที่จำเปน) และ Q145Value 

(คาใชจาย-ขนมกินเลน-ขนมกรุบกรอบ) โปรแกรม ชปข-จปฐ 

สามารถประมวลผลขอมูลไดทั้งระดับรายครัวเรือน และ

ระดับหมูบาน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดไดใน ชาญชัย 

และคณะ (2555) 

 กอนทำการคำนวณคาของตัวแปรตางๆ ในตารางที่ 1 

ไดทำการตรวจสอบชวงคาของขอมูล เพื่อใหมีความมั่นใจใน

ความถูกตองของขอมูลเพิ่มขึ้น โดยใชวิธีการกรองขอมูล 

(Data Filtering) ผลการตรวจสอบพบชวงคาขอมูลที่ผิดปกติ
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ในบางสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานคาใชจายและดาน

รายไดของครัวเรือน ซึ่งจะนำไปคำนวณคาตัวแปรหลักของ

ทั้งสองสมการ ขอมูลที่ตรวจพบปรากฏอยูในแบบสอบถาม 

จปฐ เกือบทุกอำเภอ รวมมากกวา 200 รายการขอมูล ซึ่ง

สันนิษฐานวาเกิดจากการนำเขาขอมูลท่ีผิดพลาด 

การแบงหมูบานออกตามเขตนิเวศน 
 เนื่องจากมูลคาดานอาหารเพื่อใหได MDER ของครัว

เรือนในแตละเขตนิเวศนที่จะนำไปใชเปนเกณฑสำหรับ

ประเมินความมั่นคงทางอาหารนั้นมีคาไมเทากัน จึงไดจัด

แบงหมูบานในจังหวัดเชียงใหมเปน 3 ภูมินิเวศน คือที่ราบ 

ที่ดอน และที่สูง โดยใชขอมูลเชิงพื้นที่และเครื่องมือทาง

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Systems, 

GIS) ไดแกขอมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงตัวเลข 

(Digital Elevation Model : DEM) ความลาดชันของพ้ืนที่ 

(Slope) โดยนำมาวิเคราะหเชิงซอนทับ (Overlay) กับ

ตำแหนงหมูบาน โดยหมูบานที่อยูสูงนอยกวา 310 เมตร 

และมากกวา 750 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (MASL) กำหนด

เปนท่ีลุมและที่สูงตามลำดับ สวนหมูบานที่อยูในระหวางนี้

หากมีความลาดชันของพื้นท่ีรอยละ 0-2 2-25 และมากกวา 

25 กำหนดใหเปนที่ราบ ที่ดอน และที่สูงตามลำดับ 

 จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน   

25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมูบาน แตจากฐานขอมูล 

จปฐ ป 2554 มีการจัดเก็บและบักทึกขอมูลจากแบบสอบถาม

จำนวน 1,832 หมูบาน จาก 182 ตำบล 25 อำเภอ ทั้งนี้จาก

ไมมีการจัดเก็บขอมูลของชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล และพบวาขอมูลในบาง

หมูบานไมสมบูรณ จึงไดตัดขอมูลออกจากการวิเคราะห รวมทั้ง

หมูบานที่ไมสามารถระบุตำแหนงหรือเขตนิเวศนได ซึ่งใน

ที่สุดมีจำนวนหมูบานที่ทำการวิเคราะหทั้งสิ้น 1,794 หมูบาน 

แบงออกตามเขตนิเวศนที่ราบ ที่ดอน และที่สูง จำนวน 956, 

494 และ 344 หมูบาน ตามลำดับ รวมจำนวนครัวเรือน

ที่ทำการศึกษาวิเคราะหทั้งสิ้น 244,947 ครัวเรือน 

ผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารโดยใชสมการ
ความสัมพันธและขอมูล จปฐ. 

 ผลการวิเคราะหโดยใชสมการความสัมพันธของ

ตัวแปรอิสระทางดานรายได ดานรายจาย ในการประเมิน

มูลคาอาหารที่บริโภคตอคนตอวัน และมูลคาอาหารที่บริโภค

ตอคนตอวันที่คำนวณโดยตรงจาก จปฐ. เม่ือนำไปเปรียบ

เทียบกับคาใชจายดานอาหารที่ใชเปนเกณฑของเสนความ

มั่นคงทางอาหาร (MDER) ที่ไดจากการศึกษาในกิจกรรมที่ 1 

ของแตละครัวเรือนในแตละเขตภูมินิเวศน ของจังหวัด

เชียงใหม สรุปไดดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินมูลคาอาหารท่ีบริโภคระหวาง 3 วิธีการ เปรียบเทียบกับมูลคาใชจายเพ่ือการบริโภคอาหารขั้นต่ำ 

(MDER) (บาท/คน/วัน) (ที่มา: จากการคำนวณ) 

รายการ 

ใชสมการชุดตัวแปรดาน 

รายจาย 

ใชสมการชุดตัวแปรดาน 

รายได 

ใชขอมูล จปฐ. มูลคาใชจายเพื่อการบริโภค 

อาหารข้ันต่ำ 

ไดจากแบบสอบถาม Mean StdDev Mean StdDev Mean StdDev 

ที่ราบ 64.95 12.96 40.84 15.49 37.78 15.20 42.7 

ที่ดอน 71.16 22.55 42.87 22.81 37.37 19.64 55.1 

ที่สูง 52.87 20.55 40.61 22.25 35.11 19.66 51.3 

รวมทุกหมูบาน 64.34 18.66 41.36 19.14 37.16 17.44 51.8 

 จากผลลัพธของทั้งสามวิธีการ พบวาสมการชุด

ตัวแปรดานคาใชจาย ใหผลการประเมินมูลคาอาหารที่

บริโภคตอคนตอวันสูงกวาผลลัพธจากอีกสองวิธีการ ทั้งนี้

พบวาขอมูลจาก จปฐ. ใหมูลคาอาหารท่ีบริโภคตอคนตอวัน

ต่ำท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาขอมูลของ จปฐ. มูลคาอาหารที่

บริโภคตอคนตอวันมาจาก 3 สวน ไดแก ซื้อขาวสาร   

ซื้ออาหารท่ีจำเปน และการซื้อขนมกรุบกรอบ ซึ่งเปนเพียง

หมวดหลักๆ เทานั้น ไมไดรวมถึงคาใชจายละเอียดปลีกยอย

อื่นๆ ที่สามารถตีเปนมูลคาอาหารที่บริโภค เชน คาใชจาย

ซื้อเครื่องปรุงรสสำหรับทำอาหารในครอบครัว คาเคร่ืองดื่ม 

คาใชจายท่ีบริโภคอาหารนอกบาน และมูลคาของอาหารที่ได

จากธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำใหขอมูลมูลคาอาหารท่ีบริโภคตอ
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คนตอวันท่ีไดจาก จปฐ นั้นคอนขางต่ำ และไมไดครอบคลุม

คาใชจายที่เปนรายละเอียดปลีกยอยทั้งหมดเหลานี้  

 จากขอมูลในตารางที่ 2 เมื่อนำมูลคาอาหารที่บริโภค

ตอคนตอวันของแตละครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหมที่ไดจาก

สามวิธีขางตน ไปเปรียบเทียบกับมูลคาใชจายเพื่อการ

บริโภคอาหารข้ันต่ำ (MDER) ที่ใชเปนเสนความมั่นคงทาง

อาหารของแตละเขตภูมินิเวศนดังไดแสดงเปรียบเทียบไวใน

ตารางท่ี 2 ไดผลลัพธดังแสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งพบวาหากนำ

มูลคาอาหารที่บริโภคที่ไดจากสมการความสัมพันธตัวแปร

ดานรายได และจากขอมูล จปฐ มาใชในการประเมินความ

มั่นคงทางอาหารของครัวเรือน จะทำใหมีสัดสวนของครัว

เรือนที่มีความไมมั่นคงทางอาหารสูงมากเกินไปเม่ือเปรียบ

เทียบกับผลการศึกษาตัวอยางครัวเรือนในการศึกษาของ

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และคณะ (2555) 

ตารางท่ี 3 รอยละครัวเรือนท่ีมีความไมมั่นคงทางอาหาร เม่ือเปรียบเทียบมูลคาอาหารที่บริโภคตอคนตอวันที่ประเมินไดจาก   

3 วิธีการ และที่ไดจากการศึกษาในกิจกรรมท่ี 1 กับเสนความม่ันคงทางอาหาร (ที่มา: จากการคำนวณ) 

รายการ
จากสมการ

ตัวแปรดานรายจาย

จากสมการ

ตัวแปรดานรายได
จากขอมูล จปฐ.

จากการศึกษาของชาญชัย

และคณะ (2555)

ที่ราบ 18.7 77.5 75.0 20.0

ที่ดอน 26.0 76.2 82.4 44.6

ที่สูง 58.7 83.5 84.1 39.7

รวมทุกหมูบาน 26.5 78.0 78.3 33.0

 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม มีสัดสวนของครัว

เรือนที่มีความไมมั่นคงทางอาหารโดยใชมูลคาอาหารที่

บริโภคตอคนตอวันที่ประเมินไดจากสมการชุดตัวแปรดาน

รายจาย (รอยละ 26.5) ใกลเคียงกับผลลัพธที่ไดจากการ

ศึกษาในกิจกรรมที่ 1 มากที่สุด (รอยละ 33.0) (ตารางที่ 3) 

และเมื่อพิจารณารอยละครัวเรือนที่มีความไมมั่นคงทาง

อาหารพบวาครัวเรือนของอำเภอเมืองเชียงใหมมีสัดสวน

นอยที่สุด (รอยละ 6.2) และอำเภอกัลยาณิวัฒนามีสัดสวน

มากที่สุด (รอยละ 54.0) ดังแสดงในตารางที่ 4 

วิจารณและสรุปผล
 การศึกษานี้เปนการนำผลการประเมินความมั่นคง

ทางอาหารระดับครัวเรือนที่ตองอาศัยขอมูลที่ละเอียดใน

ระดับครัวเรือน และเวลาในการจัดเก็บขอมูลคอนขางมาก 

เพื่อหาความสัมพันธปริมาณพลังงานอาหารที่บริโภคเขากับ

คาใชจาย ที่แตกตางกันในแตละเขตนิเวศน มาเชื่อมโยงกับ

ฐานขอมูล จปฐ. เพื่อใหสามารถนำมาประเมินความมั่นคง

ทางอาหารของทั้งจังหวัดเชียงใหมได โดยการพัฒนาโปรแกรม 

ชปข-จปฐ. เชื่อมตอกับฐานขอมูล จปฐ เพื่อนำมาสรางขอมูล

เฉพาะที่ตองการ โดยการนำเขา และ/หรือประมวลขอมูลข้ึน

มาใหม นอกจากนี้ยังชวยตรวจสอบความถูกตองและความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

 จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีการประเมิน

ความม่ันคงทางอาหารระหวาง 1) การใชสมการความสัมพันธ

ของชุดตัวแปรดานคาใชจาย 2) ความสัมพันธของตัวแปร

ดานรายได และ 3) ขอมูลคาใชจายดานอาหารจากฐานขอมูล 

จปฐ พบวาวิธีการประเมินโดยใชสมการความสัมพันธของชุด

ตัวแปรดานคาใชจายใหผลการประเมินที่ดีที่สุด จากผลของ

การประเมินความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือน สามารถ

นำไปประมวลสรุปเปนสัดสวนของครัวเรือนที่มีความ  

ไมมั่นคงทางอาหารระดับหมูบาน และระดับพื้นที่ที่ใหญขึ้น

ไปได 

 แนวทางการประเมินความมั่นคงทางอาหารที่กลาว

มาสามารถครอบคลุมปจจัยหรือตัวช้ีวัดที่สำคัญทางดาน

ความพอเพียง และการเขาถึง ที่สามารถประมวลไดจาก

ขอมูล จปฐ นอกจากนี้ผลของการศึกษายังไดนำไปวิเคราะห

กับความสัมพันธกับสภาพทรัพยากรเกษตรของแตละพื้นที่ 

(ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห. 2555) 

ดังนั้นโดยสรุปรวมการศึกษาทั้งหมดของโครงการวิจัยน้ี

สามารถพัฒนาวิธีการประเมินที่สามารถช้ีเปาหมายชุมชนที่

มีความเสี่ยงพรอม ที่สามารถใชเฝาระวังโดยตรวจวัดและ

ปรับปรุงผลไดทุกๆ ป 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม โดยใชสมการชุดตัวแปร 

  ดานรายจาย 

อำเภอ ครัวเรือนทั้งหมด ขอมูลไมสมบูรณ ไมมั่นคง มั่นคง 
รอยละครัวเรือน 

ที่ไมมั่นคงทางอาหาร 

สะเมิง  3,670  252  2,023  1,395  59.2 
แมแจม  10,235  404  5,371  4,460  54.6 
กัลยาณิวัฒนา  1,999  27  1,065  907  54.0 
อมกอย  10,215  722  4,674  4,819  49.2 
เวียงแหง  3,299  119  1,492  1,688  46.9 
ฮอด  8,211  32  3,050  5,129  37.3 
พราว  10,862  56  3,860  6,946  35.7 
แมอาย  9,186  686  3,022  5,478  35.6 
ดอยเตา  6,288  14  2,025  4,249 ` 32.3 
จอมทอง  12,935  24  4,004  8,907  31.0 
ฝาง  15,807  410  4,499  10,898  29.2 
เชียงดาว  10,995  92  2,842  8,061  26.1 
แมวาง  5,800  209  1,461  4,130  26.1 
แมแตง  10,891  108  2,561  8,222  23.8 
แมริม  14,947  152  3,498  11,297  23.6 
แมออน  5,621  15  1,239  4,367  22.1 
ดอยสะเก็ด  14,671  478  2,927  11,266  20.6 
ไชยปราการ  4,575  4  926  3,645  20.3 
สันปาตอง  16,329  235  3,010  13,084  18.7 
สันกำแพง  10,058  1,452  1,508  7,098  17.5 
สันทราย  15,268  327  2,614  12,327  17.5 
หางดง  11,783  206  2,023  9,554  17.5 
ดอยหลอ  7,141  9  1,107  6,025  15.5 
สารภ ี  15,857  29  1,887  13,941  11.9 
เมืองเชียงใหม  8,304  245  499  7,560  6.2 
รวม  244,947  6,307  63,187  175,453  26.5 
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