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บทคัดยอ

 วัตถุประสงคเพื่อประเมินการขาดแคลนอาหารและกลยุทธในการรับมือของเกษตรกร โดยการสัมภาษณเกษตรกร 1,305 

ครัวเรือน โดยใหเกษตรกรระบุการไดรับอาหารเพียงพอตามความตองการบริโภคในแตละป การระบุความรุนแรง และความถี่

ของอาหารท่ีขาด และกลยุทธในการรับมือกับภาวการณที่อาหารไมเพียงพอตอการบริโภคของครัวเรือน พบวาครัวเรือนมีอาหาร

ไมพอบริโภคตามที่ตองการในบางชวงเวลา 390 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 30 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด นอกจากน้ียัง  

พบวาครัวเรือนรอยละ 18 29 และ 23 ของกลุมตัวอยางในพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูงตามลำดับ มีขาวไมพอบริโภคตามท่ีตองการ 

ปริมาณขาวที่ไมพอเฉลี่ยเทากับ 196 136 และ 335 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ป ตามลำดับ ดานการบริโภคเนื้อสัตวพบวาครัวเรือนมี

เนื้อสัตวบริโภคไมพอตามท่ีตองการบริโภคท้ังส้ิน รอยละ 5.5 ของกลุมตัวอยางทุกพื้นที่ โดยครัวเรือนพื้นที่ราบขาดแคลน  

เนื้อสัตว รอยละ 3 พื้นที่ดอน รอยละ 4.6 และ พื้นที่สูงรอยละ 8.5 ตามลำดับ กลยุทธในการรับมือและแกไขปญหาอาหารไมพอ

บริโภคกับท่ีครัวเรือนตองการ พบวามี 2 ประเภท กลุมท่ี 1 เปนวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณอาหารของครัวเรือนในระยะสั้น 

และกลุมที่ 2 เปนวิธีการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการบริโภคอาหารในครัวเรือน ซึ่งพบวาระบบเครือญาติถือเปนทุนทางสังคมที่

สำคัญ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางกายภาพ เชน แหลงน้ำ ที่ดิน เปนตน มีผลตอการสรางรายไดที่จะนำไปจัดซื้ออาหาร  

คำสำคัญ : ความมั่นคงทางอาหาร / กลยุทธการรับมือ / เชียงใหม 

ABSTRACT

 The objective was to assess household food insecurity and coping strategies during food insecurity. The data 

was collected by interviewing 1,350 farming households. Farmers were asked to determine annual food requirement, 

severity and frequency of food shortage, coping strategy during food insecurity. It was found that about 30 percent of 

the total sampled households were food insecurity in certain time of the year. Within these food insecure households, 

the lowland, upland, and highland accounted for 22, 34, and 44 percent, respectively. It was found that the incidence 

of rice insufficiency happened in 18, 29 and 23 percent of the households of the lowland, upland and highland and 

the extent of rice deficit was 196, 136, and 335 kg per household per year, respectively. For meat consumption, 5.5 

percent of all sampled households had insufficiency. 3 percent of the households in the lowland, 4.6 percent in the 

upland, and 8.5 percent in the highland households had indicated that they could not meet household meat 

consumption requirement. The household coping strategies to food insecurity were of two types. Type 1 was to 
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increase food availability in the short term, and Type 2 was to change food consumption. It was found that kinship 

was an important social capital to mitigate food insecurity. Other factors such as natural capital, and physical capital 

(water resource, land, etc.) could affect household incomes and access to food.  

Keywords : Food Security / Coping Strategies / Chiang Mai 

บทนำ

 ความมั่นคงอาหารมีความสำคัญอยางยิ่งตอความ

มั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะในภาวะท่ีโลกอยูในสถานการณ

ที่ขาดเสถียรภาพในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

หรือดานนิเวศนและส่ิงแวดลอม ซึ่งอาจเปนสาเหตุแหงความ

เสื่อมถอยของสังคมมนุษย ความมั่นคงทางอาหารเปน

ประเด็นที่กวางและครอบคลุมทั้งประเด็นดานลักษณะ

ธรรมชาติ คุณภาพและ ความมั่นคงของการจัดหาอาหาร 

ตลอดจนการเขาถึงอาหาร ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับขอ

ขัดแยงและความผิดปกติ (Paradox) อยางแพรหลายของ

ความไมมั่นคงทางอาหารและการขาดแคลนอาหารทามกลาง

อาหารท่ีมากเกิน (Food Surpluses) การเพิ่มขึ้นในปริมาณ

อาหารไมไดทำใหยกระดับการเขาถึงอาหารของกลุมผูยากจน

และขาดแคลนในสังคม (Uzma and Butt. 2004)  

 ในการศึกษาความมั่นคงทางอาหาร จำเปนตอง

พิจารณาการดำรงชีพควบคูกับการพิจารณากลยุทธใน  

การรับมือ ซึ่งประกอบดวยปจจัยสำคัญ ไดแก ความสามารถ 

(Capabilities), ทุน (Assets) และ กิจกรรมตางๆ ที่นำไปสู

วิถีทางในการดำรงชีวิต (Chamber and Conway. 2011)   

ความหลากหลายในการดำรงชีพเปนกระบวนการท่ีครัวเรือน

สรางความหลากหลายของกิจกรรม และความสามารถใน

การสนับสนุนทางสังคมเพื่อความอยูรอดและการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต (Ellis. 1999) ความหลากหลายสามารถเพ่ิม

ความเขมแข็งในการดำรงชีพ ชวยใหครัวเรือนแกปญหา

ความทุกขรอน มีการบริโภคที่เพียงพอ สรางรายไดและ

ความตองการแรงงาน มีผลทำใหรายไดสูงขึ้น ชวยปรับปรุง

ทักษะ รวมทั้งชวยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 

(Ellis and Allison. 2004) ดังนั้น ความหลากหลายในการ

ดำรงชีพจึงนำไปสูการหาแนวทางในการลดปญหาความ

ยากจน  

 อยางไรก็ตามในสถานการณผลิตทางเกษตรใน

ปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญความเสี่ยง เชน ความผันผวน

และความไมแนนอนของตลาด พลังงาน การแปรปรวนของ

สภาพอากาศ เปนตน ที่สงผลตอความไมมั่นคงทางอาหาร 

เกษตรกรจำเปนตองใชความสามารถในการรับมือเพ่ือรักษา

เสถียรภาพของระบบ และปรับตัวตอสิ่งที่เกิดขึ้นที่ ใหมีฟนตัว

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาหนาที่โครงสรางและ

การสะทอนกลับของระบบ (Capenter et al. 2001; Walker 

et al. 2004) ทั้งนี้ความสามารถของบุคคลที่จะรับมือ แกไข

ปญหาหรือกลยุทธในการปรับตัวของครัวเรือนจะแตกตางกัน

ไปขึ้นอยูกับความสามารถ ทรัพยากร ความรุนแรงและระยะ

เวลาของสถานการณ รวมถึงปจจัยดานประชากรอื่นๆ เชน 

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชนช้ัน อายุ (Frankenberger. 1992) 

Maxwell et al (2003) ไดระบุวิธีการพัฒนาดัชนียุทธศาสตร

การแกปญหาของครัวเรือนโดยการวิเคราะห “ความถี่”   

และ “ระดับความรุนแรง” ของปญหา ซึ่งปจจุบันถูกนำไปใช  

ในประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกาในระบบการเฝาระวัง   

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบของโครงการ

ความชวยเหลือตางๆ ที่ใหกับครัวเรือนภายใตสถานการณ

ความไมมั่นคงทางอาหาร  

 กลยุทธและวิธีการรับมือของเกษตรกรยังเกี่ยวของ

กับการดำเนินวิถีชีวิตที่มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ

ปจจุบันเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 

เชน การเก็บอาหารจากธรรมชาติ เก็บของปา การอนุรักษ

และการฟนฟูฐานทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ปา การปรับ

ระบบการผลิตการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเปนรายไดหลัก การ

มีอาชีพรับจางเนื่องจากไมมีที่ดินทำกิน งานวิจัยนี้ใหไดให

ความสนใจในประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรในแตละ  

ภูมินิเวศนในการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 

ตลอดจนวิธีการรับมือเม่ือเกิดภาวะอาหารไมเพียงพอ  

วิธีการศึกษา

 พื้นที่ศึกษากระจายใน 3 เขตนิเวศนเกษตร (ที่ราบ-

เขตชลประทาน ที่ดอน-เขตน้ำฝน และที่สูง-เขตน้ำฝน) โดย

ไดเลือกพ้ืนที่โดยอาศัยหลักเกณฑดานสภาพพื้นที่และขอมูล

ความยากจนตามแผนท่ีความยากจนท่ีจัดทำโดยสำนักงาน
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สถิติแหงชาติ จำนวน 1,305 ครัวเรือน โดยในพื้นที่ได  

คัดเลือก 2 อำเภอ 7 ตำบล และ 13 หมูบานรวมทั้งสิ้น   

441 ครัวเรือน (อ.แมแตง: ต.แมแตง ต.ขี้เหล็ก ต.อินทขิล 

ต .สันมหาพน และ อ .พราว : ต .ปาไหน ต .สันทราย   

ต.น้ำแพร) ที่ดอน 4 อำเภอ 5 ตำบล 8 หมูบาน จำนวน   

419 ครัวเรือน (อ.เชียงดาว : ต.เมืองนะ อ. ดอยหลอ : 

ต.ดอยหลอ อ.จอมทอง : ต.บานหลวง อ.ฮอด : ต.บอสลี) และ  

ที่สูง 2 อำเภอ 4 ตำบล 17 หมูบาน จำนวน 445 ครัวเรือน 

(อ.แมแจม : ต.ชางเคิ่ง ต.แมศึก อ.อมกอย : ต.นาเกียน   

ต.มอนจอง)  

 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามครัวเรือนตัวอยางท่ี

สัมภาษณเก็บขอมูลดานการขาดแคลนอาหารและกลยุทธใน

การรับมือกับการขาดแคลนอาหาร เทากับ 1,305 ครัวเรือน 

สำหรับการประเมินการขาดแคลนอาหารไดใหเกษตรกรระบุ

ความรุนแรง และความถี่ของอาหารท่ีขาด หรือไมเพียงพอ 

และการรับมือกับภาวการณที่อาหารไมเพียงพอ ไดประยุกต

ใชวิธีการของ Maxwell et al (2003) คำตอบที่ไดแสดงถึง  

วิธีการตางๆ ที่ครัวเรือนใชในการแกไขปญหาดานอาหาร 

“ความถี่” ของการใชแตละวิธีแกปญหารวมถึง “ระดับความ

รุนแรง” ของปญหา คำตอบเหลานี้จะถูกนำมาวิเคราะหเปน

รอยละท่ีจะแสดงถึงวิธีการที่ครัวเรือนใชตามสถานการณที่

เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังใชการประชุมกลุมเกษตรกร (Focus 

Group) ที่มีขาวพอเพียงและไมเพียงพอตอการบริโภคใน   

4 ครั้งใน 3 อำเภอ ไดแก อ.แมแตง อ.เชียงดาว อ.อมกอย 

เพื่อเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่มีผลตอ

ความเสี่ยงตอการเกิดอาหารไมเพียงพอตอการบริโภค และ

กลยุทธในระดับกลุมและชุมชนในการจัดการปญหาความ  

ไมมั่นคงทางอาหาร  

ผลการศึกษา

การขาดแคลนอาหารของครัวเรือน 

 ในกลุมตัวอยางจำนวน 1,305 ครัวเรือน พบวา 

จำนวน 390 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 30 ของกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ระบุวามีอาหารไมพอบริโภคตามที่ตองการ

ในบางชวงเวลา (ตารางที่ 1) ทั้งนี้พบวาสัดสวนครัวเรือนบน

พื้นที่ดอนและพื้นท่ีสูงมีอาหารไมเพียงพอบริโภคตามความ

ตองการในบางชวงเวลาสูงกวาครัวเรือนตัวอยางบนพื้นที่

ราบ กลาวคือ มีจำนวนครัวเรือนที่ระบุวามีอาหารไมพอ

บริโภคตามที่ตองการในบางชวงเวลา เทากับ 96 ครัวเรือน 

144 ครัวเรือน และ 150 ครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวน

เทากับ รอยละ 21.8 34.4 และ 33.7 ของจำนวนครัวเรือน

ตัวอยางท้ังหมดบนพ้ืนที่ราบ ที่ดอน และท่ีสูงตามลำดับ  

 สำหรับประเภทอาหารที่ครัวเรือนระบุวามีไมเพียงพอ

ตามที่ตองการบริโภคจำแนกเปน 3 กลุม คือ ขาว เนื้อสัตว

ตางๆ และอาหารประเภทอ่ืนๆ เชน เครื่องปรุงรส ผัก ผลไม 

เปนตน พบวาครัวเรือนบนพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง มีขาว

ไมพอบริโภคตามที่ตองการเทากับ 80 ครัวเรือน 122   

ครัวเรือน และ 101 ครัวเรือน ตามลำดับ โดยปริมาณขาวที่

ไมพอเฉลี่ยเทากับ 196, 136 และ 335 กิโลกรัม/ครัวเรือน 

ครัวเรือนที่ระบุวามีเนื้อสัตวไมพอตามท่ีการบริโภค มีทั้งส้ิน 

61 ครัวเรือน เปนครัวเรือนบนพ้ืนท่ีราบ 14 ครัวเรือน 

ปริมาณเน้ือสัตวที่ไมพอเทากับ 3.6 กิโลกรัม/ครัวเรือน   

ครัวเรือนบนพื้นที่ดอน 19 ครัวเรือน ปริมาณเนื้อสัตวที่  

ไมพอเฉลี่ยเทากับ 9.2 กิโลกรัม/ครัวเรือน และครัวเรือนบน

พื้นที่สูงจำนวน 38 ครัวเรือน ปริมาณเน้ือสัตวที่ไมพอเทากับ 

9.7 กิโลกรัม/ครัวเรือน  

 เม่ือสอบถามเพิ่มเติมโดยใหเกษตรกรระบุถึงความถี่

ของการเกิดปญหาอาหารบริโภคไมเพียงพอกับความ

ตองการ จำแนกตามระดับความรุนแรง 3 ระดับ คือ รุนแรง

นอย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก ซึ่งเกษตรกรจะเปน  

ผูระบุความหมายของ การใหความหมายในกรณีที่ขาดใน

ความรุนแรงนอย ปานกลาง และมาก เชนเดียวกับความถี่  

ในการเกิดปญหาเปน การเกิดไมบอยหรือนานๆ เกิดครั้ง 

และเกิดบอยคร้ัง อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหสัดสวนของ  

ครัวเรือนที่มีปญหาไมเพียงพอตอการบริโภค หรือขาดแคลน

อาหารพบวา 390 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 30 (จากตัวอยาง

ทั้งหมด 1,304 ครัวเรือน)  
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ตารางท่ี 1 ครัวเรือนตัวอยางที่มีอาหารไมพอบริโภคตามท่ีตองการตอป 

การขาดแคลนอาหาร 

พื้นที่ราบ 

(441 ตัวอยาง) 

พื้นที่ดอน 

(419 ตัวอยาง) 

พื้นที่สูง 

(445 ตัวอยาง) 

รวมทุกพื้นที่ 

(1,305 ตัวอยาง) 

ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ 

ไมขาดแคลนอาหาร 345 78.2 275 65.6 295 66.3 915 70.1 

ขาดแคลนเปนบางครั้ง 96 21.8 144 34.4 150 33.7 390 29.9 

 - ขาดแคลนขาว 80 18.1 122 29.1 101 22.7 303 23.2 

ปริมาณท่ีขาด (กก./ครัวเรือน/ป 53) 197 - 136 - 335 -   

 - ขาดแคลนเนื้อสัตว 14 3.2 19 4.6 38 8.5 71 5.5 

ปริมาณท่ีขาด (กก./ครัวเรือน/ป 53) 3.6 - 9.2 - 9.8 - 8.4 - 

 - ขาดแคลนเครื่องปรุงรส 2 0.5 3 0.7 11 2.5 16 1.2 

 - ปริมาณที่ขาด (กก./ครัวเรือน/ป) 1.5 - 2.0 - 1.8 - 1.8 - 

ตารางท่ี 2 จำนวนครัวเรือนท่ีขาดแคลนอาหารและระยะเวลาการขาดแคลนในรอบป จำแนกตามระดับความรุนแรง และ

ความถี่ในการขาดแคลนอาหาร 

ความรุนแรง 

ความถี่ 

ระยะเวลาการขาดแคลนอาหาร (วัน / ป) 

พื้นที่ราบ 

(441 ตัวอยาง ) 

(ขาดอาหาร 96 ตัวอยาง) 

พื้นที่ดอน 

(418 ตัวอยาง) 

(ขาดอาหาร 144 ตัวอยาง) 

พื้นที่สูง 

(445 ตัวอยาง) 

(ขาดอาหาร 150 ตัวอยาง) 

รวมทุกพื้นที่ 

(1,304 ตัวอยาง) 

(ขาดอาหาร 390) 

ครัวเรือน รอยละ วัน/ป ครัวเรือน รอยละ วัน/ป ครัวเรือน รอยละ วัน/ป ครัวเรือน รอยละ วัน/ป 

รุนแรงนอย 
ไมบอย 69 72 41.1 88 61 32.1 96 64 29.4 253 65 33.6 

บอยคร้ัง 5 5 60.6 14 10 55.6 8 5 20.4 27 7 46.1 

รุนแรง 

ปานกลาง 

ไมบอย 11 11 51.7 18 13 35 16 11 69.6 45 12 63.7 

บอยคร้ัง 3 3 56.7 15 10 48 13 9 29 31 8 30.3 

รุนแรงมาก 
ไมบอย 2 2 220 4 3 20.5 3 2 18 9 2 64 

บอยครั้ง 6 6 121.5 5 3 25.6 14 9 21.8 25 6 44.5 

รวม 96 100 551.6 144 100 216.8 150 100 188.2 390 100 282.2 

ที่มา : จากการสำรวจ  

 สำหรับครัวเรือนตัวอยางบนพื้นที่ดอน จากจำนวน 

144 ครัวเรือนที่ระบุวามีปญหาอาหารไมพอบริโภคตามท่ี

ตองการน้ัน (ตารางท่ี 2) จำนวน 102 ครัวเรือน ระบุวามี

ความรุนแรงนอย และในจำนวนนี้สวนใหญคือ 88 ครัวเรือน 

หรือรอยละ 86 ระบุวาเกิดขึ้นไมบอย รวมท้ังระยะเวลาท่ี

อาหารไมพอก็ไมนาน คือเฉล่ียประมาณ 32 วัน อีก 14 ครัวเรือน

ระบุวาเกิดขึ้นบอย แตโดยรวมมีระยะเวลาที่อาหารไมพอ

เฉลี่ย 56 วัน สำหรับครัวเรือนที่ระบุวาอาหารไมพอเพียง

รุนแรงปานกลางมี จำนวน 33 ครัวเรือน โดยที่ 18 ครัวเรือน 

ระบุวาเกิดขึ้นไมบอย มีระยะเวลาท่ีอาหารไมพอเฉลี่ย

ประมาณ 35 วัน อีก 15 ครัวเรือน ระบุวาเกิดขึ้นบอย และมี

ระยะเวลาที่อาหารไมพอเฉล่ียประมาณ 48 วัน สวนครัวเรือน

ที่ระบุวาปญหาอาหารไมเพียงพอรุนแรงมากสำหรับบนพ้ืนที่

ดอนมีจำนวน 9 ครัวเรือน โดยมีความถี่ในการเกิดขึ้นทั้งที่  

ไมบอยและบอยครั้งในสัดสวนเทาๆ กัน โดยมีระยะเวลาที่

อาหารไมพอเฉลี่ยประมาณ 20 - 25 วันตอป (ตารางที่ 2) 

สวนครัวเรือนบนพื้นท่ีสูงที่ระบุวามีอาหารไมเพียงพอตามที่

ตองการจำนวน 150 ครัวเรือนนั้น สวนใหญ คือ 104 ครัวเรือน 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

ระบุวารุนแรงนอย และเกิดขึ้นไมบอย โดยมีระยะเวลาที่อาหาร
ไมพอเฉล่ียประมาณ 1 เดือน ในกรณีที่ระบุวาปญหารุนแรง
ปานกลางและรุนแรงมากมี 29 และ 17 ครัวเรือน ตามลำดับ 
ระยะเวลาที่อาหารไมพอเฉลี่ยอยูระหวาง 20 – 40 วัน 

กลยุทธในการรับมือการขาดแคลนอาหาร 
 ในการสอบถามรายครัวเรือน เกี่ยวกับกลยุทธใน  
การปองกันและแกไขปญหาอาหารไมพอบริโภคกับที่  
ครัวเรือนตองการโดยใชแบบสอบถาม ไดจำแนกกลยุทธที่
เกษตรกรใชตามระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น คือ 
รุนแรงระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมาก และในแตละ
ระดับความรุนแรงนั้นยังจำแนกยอยตามความถ่ีที่เกิดขึ้นอีก 
2 ระดับ คือ กรณีเกิดขึ้นไมบอยครั้ง และกรณีที่เกิดขึ้นบอย
คร้ัง โดยจำแนกกลยุทธที่เกษตรกรใชปองกันหรือรับมือกับ
ปญหาการขาดแคลนอาหารเปนกลุมๆ ไดแก กลุมที่ 1 เปน
กลยุทธเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณอาหารของ  
ครัวเรือนในระยะส้ัน และกลุมที่ 2 เปนกลยุทธเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงการบริโภคอาหารในครัวเรือน 
ผลการรวบรวมขอมูลรายครัวเรือน ดังมีรายละเอียดใน
ตารางที่ 3 

วิจารณและสรุปผล

 ในการศึกษากลยุทธในการรับมือตอความไมมั่นคง
ทางอาหาร พบวาครัวเรือนมีอาหารไมพอบริโภคตามที่
ตองการในบางชวงเวลา 390 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 
30 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด (1,305 ครัวเรือน) และสัดสวน
ครัวเรือนพื้นที่ราบ พื้นที่ดอน และพื้นที่สูง มีอาหารไมเพียงพอ
บริโภค รอยละ 22, 34 และ 44 ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง  
พบวาครัวเรือนรอยละ 18, 29 และ 23 ของกลุมตัวอยางใน
พื้นท่ีราบ ที่ดอน และท่ีสูงตามลำดับ มีขาวไมพอบริโภคตาม
ที่ตองการ และปริมาณขาวที่ไมพอเฉล่ียเทากับ 196,136, 
และ 335 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ป ตามลำดับ ดานการบริโภค
เนื้อสัตวพบวาครัวเรือนมีเนื้อสัตวบริโภคไมพอตามท่ีการบริโภค
ทั้งสิ้น รอยละ 5.5 ของกลุมตัวอยางทุกพื้นที่ โดยครัวเรือน
พื้นท่ีราบขาดแคลนเนื้อสัตว รอยละ 3 พื้นที่ดอน รอยละ 4.6 
และพื้นท่ีสูงรอยละ 8.5 ตามลำดับ  
 เมื่อวิเคราะหระดับความรุนแรงครัวเรือนพื้นที่ราบได
ระบุวาปญหาอาหารบริโภคไมเพียงพอกับความตองการ และ
มีความรุนแรงในระดับนอย รอยละ 16.8 รุนแรงระดับปานกลาง
รอยละ 3.2 และรุนแรงระดับมากรอยละ 1.8 โดยครัวเรือนที่
ระบุวามีความรุนแรงในระดับนอยและระดับปานกลางน้ัน  
จะเกิดปญหาไมบอยครั้ง โดยมีระยะเวลาท่ีอาหารไมเพียงพอ
กรณีมีความรุนแรงนอย และรุนแรงปานกลางเฉลี่ยอยูที่

ประมาณ 40-60 วัน สวนครัวเรือนที่ระบุวาเปนปญหาใน
ระดับรุนแรงมากซึ่งมีอยูเพียง 8 ครัวเรือน ในพื้นท่ีราบพบ  
6 ครัวเรือนที่ระบุวาเกิดปญหาบอยครั้ง และมีระยะเวลาที่
อาหารไมพอตามที่ตองการเฉลี่ยนานถึงประมาณ 120 วัน 
ในกลุมครัวเรือนนี้เปนครัวเรือนที่ยากจน ไมไดผลิตขาวเอง 
รวมทั้งบางรายที่ไมมีพื้นท่ีทำกินเปนของตนเอง สวนขอมูล
การเกิดโรคท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค พบสัดสวนของการ
เปนโรคเบาหวาน และโรคความดันสูงกวาโรคอื่นๆ  
 สวนวิธีการรับมือและแกไขปญหาอาหารไมพอบริโภค
กับที่ครัวเรือนตองการ พบวามี 2 ประเภท กลุมที่ 1 เปน  
วิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณอาหารของครัวเรือนในระยะสั้น 
และกลุมท่ี 2 เปนวิธีการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภค
อาหารในครัวเรือน ซึ่งพบวาระบบเครือญาติถือเปนทุนทาง
สังคมท่ีสำคัญ รวมถึงทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทาง
กายภาพ เชน แหลงน้ำ ความอุดมสมบูรณของดิน เปนตน 
จากขอมูลการสำรวจรายครัวเรือนและการประชุมระบุวา 
ความไมมั่นคงทางอาหารอาจเกิดขึ้นไดเน่ืองจากขาดเสถียรภาพ
ของอาหาร (Food Stability) เชนการที่เกษตรกรไมสามารถ
เขาถึงแหลงน้ำ ตลอดจนความอุดมสมบูรณของดินลดลง 
และมีการใชสารเคมีในปริมาณมาก เกษตรกรสวนใหญยัง
ไมมีมาตรการในการบำรุงดินเพื่อสรางเสถียรภาพผลผลิต  
ในระยะยาว การสรางความม่ันคงทางอาหารระดับปจเจก 
การสรางอาหารระยะสั้น พบไดทุกพื้นที่ ในการแกไขปญหา
ขาวไมเพียง ซ่ึงสวนใหญพบวา มีการใชวิธีการคลายคลึงกัน
ในท้ัง 3 พื้นท่ีแตระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการ
ขาดแตกตางกัน พื้นที่สูงมีการขาดระยะยาวกวา ประมาณ   
5 เดือน วิธีการรับมือที่สำคัญที่เพื่อแกไขปญหา ประกอบ
ดวยกลยุทธระยะสั้น เชน การยืมขาวจากเครือญาติ การยืม
ขาวจากพอคา การรับจาง การกูยืมเงิน การเปลี่ยนแปลง  
การบริโภคอาหาร เปนตน  
 การเขาถึงอาหาร (Food Accessibility) พบวาในที่สูง 
และที่ดอน พบวามีแหลงอาหารธรรมชาติ เชนมีพืชพื้นถิ่น 
พืชสมุนไพร เห็ด หรือสัตวที่มีความสมบูรณกวาพื้นที่ราบ 
และสามารถนำมาเปนอาหารได นอกจากนี้ยังพบวาแหลง
อาหารที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญตอ
การพ่ึงตนเองไดของชุมชนชนบทที่สูง (ชาญชัย และคณะ. 

2555) พบวา การพึ่งตนเองดานอาหารของครัวเรือนที่มาจาก   
การซื้อ การผลิตไดเองและจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแบงปนภายในชุมชน มีความแตกตางกันตามนิเวศน  
และสังคมวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ โดยพบวา พื้นที่ราบ 
สัดสวนการพึ่งตนเองดานอาหาร เปนอาหารท่ีมาจากการซื้อหา
ถึงรอยละ 57.8 และรอยละ 34.2 เปนอาหารที่มาจาก  
การผลิตและจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ สวนอีกรอยละ 8.0 
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มาจากการแบงปนกันในชุมชน พื้นที่ดอน สัดสวนการพึ่ง
ตนเองดานอาหาร เปนอาหารที่มาจากการซื้อหาถึงรอยละ 
46.2 และรอยละ 45.9 เปนอาหารที่มาจากการผลิตและจาก
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สวนอีกรอยละ 8.0 มาจากการแบง
ปนกันในชุมชน ในพื้นที่สูงสัดสวนการพึ่งตนเองดานอาหาร 
รอยละ 42.9 เปนอาหารที่มาจากการผลิตและจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และรอยละ 53.1 เปนอาหารที่มาจาก
การซื้อหาสวนอีกรอยละ 4.0 นั้นมาจากการแบงปนกันใน
ชุมชน พบวาในพื้นที่สูงมีสัดสวนของการผลิตอาหารเองและ
การหาจากแหลงธรรมชาติสูงกวาบนพื้นที่ดอน และพื้นที่ราบ 
จากขอมูลดังกลาวไดชี้ใหเห็นวา แหลงอาหารจากธรรมชาติ 
และวิถีการดำเนินชีวิต การแบงปนยังมีบทบาทสำคัญตอ  
การสรางความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนบท  
 สวนการรับมือในระดับกลุมหรือชุมชน พบวามี  
การกลยุทธการเพิ่มอาหารในการผลิตทางเกษตร โดยการใช
ทุนทางสังคมที่มีอยู โดยเฉพาะการใชแรงงานแลกเปล่ียน 
และการมีเครือขายทุนทางสังคม เครือญาติ ในการยืมอาหาร 
ยังเปนกลยุทธที่สำคัญในการสรางความมั่นคงทางอาหาร
และรายไดของชุมชนบนที่สูง รวมถึงการจัดตั้งกลุมตางๆ 

เชน กลุมการผลิตทางเกษตร เชน กลุมขาว ขาวโพด   
ถั่วเหลือง กลุมแมบาน กลุมออมทรัพย ธนาคารขาว ฯลฯ   
ไดเอื้อประโยชนตอการผลิตทางเกษตร และการสรางความ
มั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน  
 อยางไรก็ตามพบวา บทบาทของหนวยงานระดับ
ทองถ่ิน มีความสำคัญตอการพัฒนาในพ้ืนที่ เชน สาธารณะสุข 
องคการบริหารสวนทองถิ่น โครงการหลวง โครงการ  
พระราชดำริ หนวยงานรัฐตางๆ ที่สงผลตอการ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ำ ไฟฟา สาธารณะสุข เปนตน 
การสรางอาชีพทางเลือก การสนับการจัดตั้งกองทุน 
กิจกรรมการรณรงค และการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ำ ปา และ
การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน ไดสงผลตอการ ความเปนอยู
ที่ดีขึ้น และการสรางความมั่นคงทาอาหารและรายได 
อยางไรก็ตามการจัดในรูปของกลุมจำเปนตองไดมีกติกา 
การสรางแรงจูงใจ ในการมีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สงผลโดยตรงตอความ
มั่นคงทางอาหาร 

ตารางท่ี 3 วิธีการรับมือกับการขาดแคลนอาหาร จำแนกตามระดับความรุนแรง และความถ่ีในการเกิด 

ระดับ 

ความรุนแรง 
ความถี่ 

วิธีการรับมือกับการขาดแคลนอาหาร 

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 

วิธีการ รอยละ วิธีการ รอยละ วิธีการ รอยละ 

รุนแรงนอย ไมบอย/ 

นานๆ คร้ัง 

วิธีการเพิ่มปริมาณ
อาหารของครัวเรือน
ในระยะสั้นโดยการใช
เงินออมที่มีอยูเพื่อซื้อ
อาหาร 

37.5 
 

วิ ธี ก า ร เ พ่ิ มป ริ ม าณ
อาหารของครัวเรือนใน
ระยะสั้นโดยการรับจาง 
ในและนอกฟารม 

23.5 
 

วิธีการเพิ่มปริมาณอาหาร
ของครัวเรือนในระยะสั้น
โดยการเก็บอาหารจากปา 
ลาสัตวหรือบริโภคพืชผัก
ที่ยังโตไมเต็มที่ 

33.3 
 

บอยคร้ัง วิธีการเปลี่ยนแปลง
การบ ริ โภคอาหาร
โดยการลดคาใชจาย
อาหาร 

33.3 
 

วิ ธี ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม าณ
อาหารของครัวเรือนใน
ระยะสั้นโดยการยืมเงิน
จากญาติ เพื่อนบานซื้อ
อาหาร 

50.0 
 

วิธีการปนสวนโดยการลด
จำนวนม้ืออาหารลง 

50.0 
 

รุนแรงปานกลาง ไมบอย/ 

นานๆ คร้ัง 

วิธีการเพิ่มปริมาณ
อาหารของครัวเรือน
ในระยะสั้นโดยการใช
เงินออมที่มีอยูเพื่อซื้อ
อาหาร 

42.9 
 

วิ ธี ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม าณ
อาหารของครัวเรือนใน
ระยะส้ันโดยการยืมเงิน
จากญาติ เพื่อนบานซื้อ
อาหาร 

60.0 
 

วิธีการเพิ่มปริมาณอาหาร
ของครัวเรือนในระยะสั้น
โดยการกู จ ากนายทุน 
หรือพอคาซื้ออาหาร 

33.3 
 

บอยคร้ัง วิธีการเพิ่มปริมาณ
อาหารของครัวเรือน
ในระยะสั้นโดยการ
ยืมเงินจากญาติหรือ
เพื่อนบานซื้ออาหาร 

50.0 วิธีการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคอาหารโดยการ
ลดคาใชจายอาหาร 

50.0 - - 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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