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บทที ่2 

ทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 ความหมายและแนวคิดของความมั่นคงทางอาหาร (Food security) 

การถือก าเนิดข้ึนของแนวคิดความมัน่คงทางอาหารสามารถนบัยอ้นหลงัไปไดต้ั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2513 – 
พ.ศ. 2522 ซ่ึงในขณะนั้นทัว่โลกก าลังประสบปัญหาวิกฤตด้านราคาอาหารและน ้ ามนั พฒันาการ
ทางดา้นแนวคิดหลงัจากนั้นมีมาอยา่งต่อเน่ือง  แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจของผูค้นต่อบทบาทอาหาร
ในสังคมมนุษยท่ี์มีความซบัซ้อนมากข้ึน (David,2006) ค าวา่ “ความมัน่คงทางอาหาร” เกิดข้ึนคร้ังแรก
ในปี 2517 ในการประชุมอาหารโลก (World Food Security and World Food Summit) ซ่ึงนิยามความ
มั่นคงทางอาหารว่าเป็นปัญหาความไม่พอเพียงทางด้านอุปทานของประเทศหรือภูมิภาคหน่ึงๆ 
หลงัจากนั้น เกิดแนวคิดเร่ือง การทรวงสิทธิดา้นอาหาร(Food Entitlement) ของนกัเศรษฐศาสตร์รางวลั
โนเบล Amartaya Sen ซ่ึงเสนอวา่ประเทศท่ีมีประชากรขาดแคลนอาหารจ านวนมากลว้นเป็นประเทศผู ้
ส่งออกอาหารทั้งนั้น ดงันั้นการขาดแคลนอาหารไม่ไดเ้กิดจากอาหารไม่เพียงพอหรือขาดหลกัประกนั
ทางกฎหมายเท่านั้น แต่เกิดจากการเขา้ไม่ถึงสิทธิดา้นอาหาร ขอ้เสนอของเซนมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การขยายแนวคิดความมัน่คงทางอาหารไม่ให้ผูกติดอยู่กบัความพอเพียงของอุปทานอาหารในระดบั   
มหภาคเท่านั้นอีกต่อไป แต่ตอ้งพิจารณาถึงมิติ “การเขา้ถึง” และ “เสถียรภาพ” ของความมัน่คงทาง
อาหารในระดบับุคคลและครัวเรือนดว้ย ในช่วงหลงั ๆ ความมัน่คงทางอาหารยงัได้ขยายครอบคลุม
การพิจารณาปัจจยัและบริบทท่ีเก่ียวขอ้งในระดับชุมชน ซ่ึงท าให้ประเด็นส าคญัอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เร่ือง
อาหารโดยตรง เช่น ความเป็นธรรมทางสังคม การพึ่งพาตนเองและการพฒันาชุมชน ถูกน ามาวเิคราะห์
ภายใตก้รอบของแนวคิดความมัน่คงทางอาหารแนวคิดความมัน่คงทางอาหารมีการพฒันาแนวคิดมา
เร่ือย ๆ โดยมีการให้ค  านิยาม ค าจ  ากดัความไวม้ากมายหลากหลายความหมาย และถูกพฒันาให้มีมิติท่ี
ซับซ้อนข้ึนตามความเขา้ใจของผูค้นในเร่ืองบทบาทของอาหาร หรือแมแ้ต่ความแตกต่างในแต่ละ
ประเทศและในแต่ละภูมิภาค (ศจินทร์  ประชาสันต์ิ, 2552)โดยความหมายและขอบเขตของความ
มัน่คงทางอาหารมีดงัน้ี 
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2.1.1 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations - FAO) 

   แนวคิดความมัน่คงทางอาหารมีการคิดคน้และพฒันาแนวคิดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1970 
โดยมีการให้ค  านิยาม ค าจ  ากดัความไวม้ากมาย ความหมายของ “ความมัน่คงทางอาหาร” ถูกพฒันาให้
มีมิติท่ีซบัซอ้นข้ึนตามความเขา้ใจของคนในเร่ืองบทบาทของอาหาร หรือแมแ้ต่ความแตกต่างในแต่ละ
ประเทศและภูมิภาค ดงันั้นความมัน่คงทางอาหาร ตามความหมายของ FAO จึงหมายถึง “...สภาวะท่ี
คนทุกคนและทุกขณะมีความสามารถเขา้ถึงอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภยัและมีโภชนาการ ทั้งในทาง
กายภาพและเศรษฐกิจ ในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทางอาหารของพวกเขา 
เพื่อให้เกิดชีวิตและสุขภาวะท่ีดี...” “Food security exists when all people, at all times, have physical 
and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life”. (FAO, 2006) จะเห็นว่า ค  านิยามของความมั่นคงทาง
อาหารนั้น จะพฒันามาจากความเพียงพอก่อน ต่อมาก็เพิ่มการเขา้ถึงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม และได้เพิ่มเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการและรสนิยมเข้าไปด้วย โดยจะต้องเกิดข้ึนตั้งแต่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดบัประเทศ ดงันั้นความหมายของความมัน่คงทางอาหาร
ของ อาหารเพื่อให้เกิดชีวิตท่ีมีพลงัและมีสุขภาพ ซ่ึงตามแนวคิดของ FAO นั้น ความมัน่คงทางอาหาร
จะตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 4 มิติซ่ึงสัมพนัธ์และบางคร้ังก็มีนยัยะท่ีทบัซอ้นกนั ไดแ้ก่ 

1. ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ท่ีอาจไดม้าจากการผลิตภายใน ประเทศหรือ
การน าเขา้จากต่างประเทศ รวมถึงความช่วยเหลือดา้นอาหารจากประเทศอ่ืน 

2. การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรท่ีพอเพียงของบุคคลเพื่อได้มาซ่ึงอาหารท่ีเหมาะสมและมี
โภชนาการ ทรัพยากรดงักล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะก าหนดควบคุมกลุ่มสินคา้หน่ึงๆ 
ไดภ้ายใตบ้ริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท่ีบุคคลอาศยัอยู ่(รวมถึงสิทธิ
ตามประเพณี เช่น การเขา้ถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน) 

3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารท่ีเพียงพอ น ้ าสะอาดและการรักษา
สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อท่ีจะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีทางโภชนาการ ซ่ึงความต้องการทาง
กายภาพทั้งหมดไดรั้บการตอบสนอง โดยนยัยะน้ี ความมัน่คงทางอาหารจึงสัมพนัธ์กบัปัจจยัน าเขา้ท่ี
ไม่ใช่อาหารดว้ย  

4. เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ท่ีประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะตอ้งเข้าถึงอาหารท่ี
เพียงพอตลอดเวลา ไม่ตอ้งเส่ียงกบัการไม่สามารถเขา้ถึงอาหารอนัเป็นผลมาจากวิกฤตท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
กะทนัหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ
ความไม่มัน่คงทางอาหารตามฤดูกาล ซ่ึงจะครอบคลุมถึงมิติความพอเพียงและการเขา้ถึงอาหารดว้ย 
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ภาพที ่2.1 องคป์ระกอบของความมัน่คงทางอาหาร 
ท่ีมา: ปรับจาก Food and Agricultural Organization, “Food Security,” Policy Brief Issue 2  

2.1.2 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
 องคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ความหมายของความมัน่คงทางอาหาร ไวว้า่การท่ีประชาชนทุก

คนสามารถเข้าถึงอาหาร ได้อย่างเพียงพอในทุกเวลา รวมทั้ งอาหารมีความปลอดภัยและคุณค่า
โภชนาการท่ีเพียงพอในทุกเวลา รวมทั้งอาหารมีความปลอดภยัและคุณค่าทางโภชนาการท่ีเพียงพอแก่
การด ารงชีวิตอยา่งมีสุขภาพท่ีแข็งขนั ทั้งน้ีมิไดเ้พียงให้มีผลิตผลทางอาหารมากข้ึน แต่รวมถึงโอกาส
ของประชาชน ท่ีสามารถมีรายได้ในการซ้ืออาหารด้วย  และต้องค านึ งถึงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควบคู่กนัไปอีกด้วย ซ่ึงองค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ระบุว่า
ความมัน่คงทาง อาหารมี 3 เสาหลกัส าคญั ไดแ้ก่  

1. Food Availability หรือความเพียงพอของปริมาณอาหารซ่ึงจะตอ้งมีอาหารท่ี เพียงพอ
อยา่งสม ่าเสมอ  

2. Food Access หรือการเขา้ถึงแหล่งของอาหารท่ีมีอยา่งเพียงพอ เพื่อท่ีจะไดรั้บ    อาหาร
ท่ีเหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

3. Food Use หรือการใชป้ระโยชน์ดา้นอาหารอย่างเหมาะสม โดยอา้งอิงจากโภชนาการ
และการดูแลขั้นพื้นฐานตลอดจนการมีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอและถูกสุขอนามยั 

 

มัน่คงทางอาหาร 
(Food security) 

การเขา้ถึงอาหาร 
(Food Access) 

การใชป้ระโยชน์จากอาหาร
อาหาร (Utilization) 

การมีเสถียรภาพดา้นอาหาร 
(Stability) 

การมีอาหารเพียงพอ 
(Food Availability) 
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2.1.3 พระราชบัญญตัิคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 ส าห รับประเทศไทย ได้มีการให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหารไว้ใน

พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ดงัน้ี “ ความมัน่คงทางอาหาร หมายถึง การ
เขา้ถึงอาหารท่ีมีอย่างเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั 
และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวยัเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี รวมทั้งการมี
ระบบการผลิตท่ีเก้ือหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยูข่องฐานทรัพยากร
อาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภยัพิบติั สาธารณภยัหรือการก่อการร้ายอนั
เก่ียวเน่ืองจากอาหาร ” จะเห็นได้ว่าความหมายของความมั่นคงทางอาหารตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 น้ี สอดคล้องกบัความหมายของ FAO และได้เพิ่มเติมให้
ครอบคลุมถึงระบบการผลิตท่ีสมดุลและความคงอยูข่องทรัพยากรอาหารดว้ยหากพิจารณาความหมาย
ของความมัน่คงทางอาหารทั้ง 2 ค  านิยามแลว้ จะเห็นว่าจะมีความหมายแตกต่างกบั การพึ่งพาตนเอง 
(Self – Sufficiency) ซ่ึงหมายถึงการผลิตด้วยตนเองเท่านั้น หากเป็นระดบัครัวเรือน จะหมายถึงการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนไดเ้พียงพอ ไม่ตอ้งซ้ือจากภายนอก แต่หากเป็นระดบัประเทศก็หมายถึง
การผลิตในประเทศได้เพียงพอไม่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ดงันั้น ความมัน่คงทางอาหารจึงไม่ใช่
ประเด็นปัญหามากนักส าหรับผูท่ี้มีฐานะดี หรือประเทศท่ีร ่ ารวย ซ่ึงสามารถซ้ือหาไดท้ัว่โลก ยกเวน้
กรณีเกิดภยัพิบติัท่ีทัว่โลกขาดแคลนดว้ย หรือเส้นทางคมนาคมถูกตดัขาด รวมทั้งอาหารอาจมีราคา
แพงเกินไป จนไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือ ส าหรับผูท่ี้ร ่ ารวยจึงมกักกัตุนหรือส ารองอาหารไวส่้วนหน่ึง
เพื่อความมัน่ใจ ในบางประเทศก็อาจมีการไปลงทุนเพื่อท าการปลูกพืช หรือเล้ียงสัตวใ์นต่างประเทศ 
เพื่อน าผลผลิตส่งกลับมาใช้บริโภคในประเทศ ถ้าจ าเป็นหรือส่งออกไปประเทศท่ีสาม ดังนั้ นแม้
ประเทศจะมีความมัน่คงทางอาหาร แต่ตอ้งพึ่งผูอ่ื้นโดยการน าเขา้ ก็อาจไม่ดีเท่ากบัการพึ่งตนเอง โดย
การผลิตให้เพียงพอก่อน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การพึ่งพาตนเอง จะมีความหมายท่ีมัน่คงกวา่ความ
มัน่คงทางอาหารท่ีตอ้งพึ่งคนอ่ืนในการผลิตจากนิยามท่ีกล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า ความมัน่คงทาง
อาหาร จึงหมายถึงการท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการ
อยา่งพอเพียง (พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551,2551) 

วรัิลพชัร ประเสริฐศกัด์ิ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเร่ืองความมัน่คงทางอาหารในช่วงแรกนั้นจ ากดัอยู่
ในกรอบของกระบวนการผลิต มีเป้าหมายการผลิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงน าไปสู่การปฏิวติัเขียว (Green Revolution) โดยการน าเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรมาช่วยใน
การผลิตสินคา้เกษตรเพื่อให้ไดใ้นปริมาณมาก อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีปริมาณอาหารมากแลว้ แต่ปัญหา 
ความอดอยากของประชากรโลกยงัคงอยู่ ด้วยเหตุน้ีแนวคิดทางเลือกใหม่จึงเกิดข้ึนโดยหลายฝ่าย
ตระหนักว่า ความมัน่คงทางอาหารไม่ได้มีเพียงมิติด้านการผลิตอาหารให้ได้มากข้ึนเท่านั้น แต่ยงั
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เช่ือมโยงกบัประเด็นอ่ืนๆ เช่น การเขา้ถึงอาหาร การผลิตอาหารให้ได้ปริมาณสม ่าเสมอและราคาส
อาหารมีความเสถียรภาพ รวมถึงความปลอดภยัทางอาหาร ความมัน่คงทางอาหารของชุมชุน ทั้งยงั
รวมถึงบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ ของความมัน่คงทางอาหาร เช่น การพฒันา การลดปัญหาความยากจน 
สถานการณ์ความเส่ียง ความเปราะบาง การพึ่งพาตนเองและการพฒันาชุมชน เป็นตน้ นอกจากนั้น
บทบาทของเกษตรกรไดถู้กนามาทบทวนใหม่ว่า ภาคเกษตรกรรมไม่ไดเ้ป็นเพียงภาคการผลิตท่ีตอ้ง
ได้รับการปกป้องเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทส าคญัต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศทั้งในด้านการ
เพิ่มปริมาณอาหาร การสนบัสนุนการเขา้ถึงอาหาร การมีปริมาณอาหารท่ีสม ่าเสมอ และความปลอดภยั
ทางอาหารอีกดว้ย ความมัน่คงทางอาหารกบัการพฒันาภาคเกษตรในดา้นต่างๆ จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ี
ตอ้งด าเนินควบคู่กนัไป 

2.1.3.1 แนวคิดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความมั่นคงทางอาหาร 
1)  ความเปราะบาง (Vulnerability) 

ความเปราะบางเป็นแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กบัมิติดา้นเวลาหรือ “เสถียรภาพ” ของความ
มั่นคงทางอาหารอย่างใกล้ชิด องค์ความรู้เร่ืองความเปราะบางในความมั่นคงทางอาหารยงัมีอยู่
ค่อนขา้งน้อย ส่วนใหญ่แล้ว ความเปราะบางเป็นแนวคิดท่ีได้รับการพฒันาในงานศึกษาเร่ืองความ
ยากจนมากกวา่ความเปราะบางในมิติของความมัน่คงทางอาหาร นั้นหมายถึง โอกาสท่ีคนๆหน่ึงหรือ
ครัวเรือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีระดบัความมัน่คงทางอาหารต ่ากวา่เกณฑ์ความมัน่คงทางอาหาร
ขั้นต ่าท่ีพึงมีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะท่ีความมัน่คงทางอาหารให้ความสนใจสถานการณ์
และวิธีการแกไ้ขปัญหา (Coping Strategies) ดา้นอาหารใน “ปัจจุบนั” แนวคิดความเปราะบางมุ่งไปท่ี
ความเส่ียงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารใน “อนาคต” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความเปราะบางจะเป็น
แนวคิดท่ีดูจะเป็นกลางๆ แต่เม่ือถูกใช้ในบริบทความมัน่คงทางอาหารมกัจะหมายถึงผลลพัธ์ของไม่
ความมัน่คงทางอาหารในเชิงลบ ท าให้ความเปราะบางมีนยัยะถึงการแทรกแซงจากรัฐหรือหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อสร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางอาหารหรือป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีจะเกิดจากความไม่
มัน่คงทางอาหารผ่านมาตรการทั้งระยะสั้ นและระยะยาว เช่นเดียวกบัความมัน่คงทางอาหาร ความ
เปราะบางของแต่ละกลุ่มคนมีระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะความเส่ียงและความสามารถในการ
รับมือกบัความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนของสถานการณ์ คนท่ีไร้ความมัน่คงทางอาหารวนัน้ีอาจมี
ความเปราะบางน้อยในอนาคตพอๆกบัคนท่ีมีความมัน่คงทางอาหารวนัน้ีก็ไดห้ากสถานการณ์ด้าน
อาหารในอนาคตของคนกลุ่มแรกดีข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากคนๆหน่ึงหรือครัวเรือนมีความมัน่คง
ทางอาหารมากในวนัน้ี แต่มีแนวโน้มหรือโอกาสท่ีจะขาดความมัน่คงทางอาหารในอนาคต พวกเขาก็
จะมีความเปราะบางมาก ตาราง 2.1 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานะความมัน่คงทางอาหาร
ในปัจจุบนัและอนาคต และผลการวเิคราะห์ความเปราะบาง (Dilley and Boudreau, 2001) 
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ตารางที ่2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงทางอาหารและความเปราะบาง 
สถานการณ์ 
ความมัน่คง 
 

สถานภาพความมัน่คงทางอาหารท่ีคาดการณ์ใน “อนาคต” 
ทางอาหารใน “ปัจจุบนั 
มัน่คงทางอาหาร ไม่มัน่คงทางอาหาร 

มัน่คงทางอาหาร มีโอกาสมัน่คงทางอาหาร มีโอกาสขาดความมัน่คงทางอาหาร 

ไม่มัน่คงทางอาหาร 
มีโอกาสขาดความมั่นคงทาง
อาหาร 

ขาดความมัน่คงทางอาหาร 

 ไม่เปราะบาง เปราะบาง 
ท่ีมา: Christian Romer Løvendal and Marco Knowles. 2005. p. 6 อา้งถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ,2550  

2)  ความมัน่คงทางอาหารในมิติจิตวทิยาและสังคม 
   งานศึกษาความมัน่คงทางอาหารในมิติจิตวิทยาและสังคมยงัมีอยูค่่อนขา้งนอ้ย ในทาง

จิตวิทยา ความไม่มัน่คงทางอาหารท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกถูกกีดกันหรือขาดแคลน หรือท าให้
ครัวเรือนรู้สึกกระวนกระวายใจวา่จะมีอาหารเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงน ามาสู่ปัญหาความเครียดตามมาใน
มิติสังคม ความไม่มัน่คงทางอาหารหมายถึงการไดม้าซ่ึงอาหารโดยวิธีการท่ีต่างไปจากแบบแผนปกติ
ของสังคมและวฒันธรรม เช่น ไม่อาจกินอาหารได้ 3 ม้ือต่อวนั ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมหรืองาน
ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ตอ้งทานอาหารท่ีได้มาจากการบริจาคทาน ตอ้งลกัขโมย หรือติดหน้ี
ช าระค่าอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงผลในทางสังคมน้ีสามารถส่งผลกลบัในทางจิตวิทยาไดด้ว้ย เช่น ท าให้รู้สึก
ไร้อ านาจ รู้สึกผิด และอาย และรู้สึกแปลกแยก เป็นตน้  (Valerie Tarasuk, 2001, pp. 9-12. อา้งถึงใน   
ศจินทร์ ประชาสันต์ิ,2550) งานศึกษาช้ินหน่ึงท่ีครอบคลุมทั้ งมิติจิตวิทยาและสังคม คือ งานของ
นกัวชิาการ ช่ือ Radimer ซ่ึงมีอิทธิพลมากในวงการความมัน่คงทางอาหารของสหรัฐฯ และเป็นพื้นฐาน
ของการพฒันาแบบสเกลส ารวจความมัน่คงทางอาหารของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในเวลา
ต่อมา Radimer และทีมวิจยัไดท้  าการศึกษากลุ่มผูห้ญิงผูมี้รายไดน้อ้ยในนิวยอร์กโดยให้ผูถู้กสัมภาษณ์
บรรยายถึงสถานการณ์ท่ีพวกเธอตกอยู่ในภาวะหิวโหยหรือใกล้เคียง ท าให้ทีมวิจยัสรุปว่าความไม่
มัน่คงทางอาหารของบุคคลและครัวเรือนประกอบดว้ยลกัษณะ 4 อยา่ง คือ ความรู้สึกกงัวลใจเก่ียวกบั
อาหาร คุณภาพของอาหารท่ีไม่เพียงพอ ปริมาณอาหารไม่เพียงพอ และวิธีการไดม้าซ่ึงอาหารโดยไม่
เป็นท่ียอมรับของสังคม (ดูตาราง 2.2) (Jennifer Coates et al. 2006อ้างถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ
,2550) 
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ตารางที ่2.2  มิติของความไม่มัน่คงทางอาหารจากงานวจิยัเชิงปริมาณของ Radimer  
ความไม่มัน่คงทางอาหาร ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครัวเรือน 

เชิงปริมาณ การบริโภคไม่เพียงพอ อาหารหมดลง 

เชิงคุณภาพ ความไม่เพียงพอทางโภชนาการ อาหารไม่เหมาะสม 

เชิงจิตวทิยา ขาดตวัเลือก รู้สึกขาดแคลน กระวนกระวายใจเร่ืองอาหาร 

เชิงสังคม รูปแบบการบริโภคถูกรบกวน ไดอ้าหารมาโดยวิธีการท่ีสังคม
ไม่ยอมรับ 

ท่ีมา:  Kendall et al 2001. อา้งถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ,2550 

3)  ความไม่มัน่คงทางอาหารเป็นกระบวนการท่ีมีพลวตั 
  ความไม่มัน่คงทางอาหารไม่ไดเ้ป็นกระบวนการท่ีหยุดน่ิง แต่มีพลวตัและขั้นตอนใน

ตวัของมนัเองครัวเรือนไม่ไดน่ิ้งเฉยเม่ือเกิดปัญหาความไม่มัน่คงทางอาหาร ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาทั้ง
ในแง่ของจิตวิทยาและความพยายามแกไ้ขปัญหาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา เช่น งาน
ศึกษากลุ่มผูห้ญิงท่ีมีรายได้ต ่าในสหรัฐฯพบว่า เม่ือสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารเกิดข้ึน 
ความรู้สึกกระวนกระวายใจจะมาก่อนเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนั้นจึงจะตามมาด้วยการลดคุณภาพ
อาหาร แลว้จึงลดปริมาณอาหารของสมาชิกผูห้ญิง โดยท่ีการลดคุณภาพและปริมาณอาหารของสมาชิก
เป็นเด็กเล็กแทบจะไม่เกิดข้ึนหากสถานการณ์ยงัไม่แย่จนเกินไปในทางตรงกนัขา้ม ในกลุ่มผูสู้งอายุ
พบวา่ คนกลุ่มน้ีจะลดคุณภาพของอาหารลงเป็นอนัดบัแรก แลว้จึงตามมาดว้ยความรู้สึกกงัวลใจหาก
สถานการณ์ยงัไม่ดีข้ึน(Valerie Tarasuk, 2001, p. 12-13. อา้งถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ, 2550) 

การแกไ้ขปัญหาหรือยุทธศาสตร์ในการปรับตวัของครัวเรือนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ทรัพยากร ความรุนแรงและระยะเวลาของสถานการณ์ รวมถึงปัจจยัดา้นประชากรอ่ืนๆ เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนา เพศ ชนชั้น อายุ เป็นตน้ รูปท่ี 2.2 แสดงให้เห็นถึงพลวตัของการปรับตวัของครัวเรือน ในช่วง
แรกท่ีเกิดวิกฤตข้ึนครัวเรือนจะพยายามแก้ปัญหาโดยการลดความเส่ียงและจดัการกบัความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน เช่น ปรับเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก ปลูกพืชหลากหลายชนิด ขยายพื้นท่ีเพาะปลูก เป็นต้น ซ่ึง       
กลยุทธ์เหล่าน้ีส่วนใหญ่แล้วครัวเรือนไม่จ  าเป็นต้องลงทุนทรัพยากรมากนัก แต่หากวิกฤตยงัไม่
คล่ีคลาย เม่ือมาถึงช่วงท่ีสอง ครัวเรือนก็จ  าเป็นจะต้องน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ออกมาใช้มากข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็น เช่น ขายววัควาย ยืมเงินจากแหล่งเงินกูเ้ป็นตน้ และหากสถานการณ์
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ของครัวเรือนด าเนินต่อเน่ืองมาถึงช่วงท่ีสามก็เป็นสัญญาณของความลม้เหลวในการจดัการกบัปัญหา 
อาจท าใหค้รัวเรือนตอ้งลม้ละลาย ขายท่ีดินและตอ้งตดัสินใจยา้ยถ่ินเพื่อหางานท าในเมืองทา้ยท่ีสุด  

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณายุทธศาสตร์ของครัวเรือน ควรตระหนักไวด้้วยว่าในบางช่วงเวลา
ครัวเรือนอาจเลือกชัง่น ้ าหนกัระหว่างการรักษาระดบัความมัน่คงทางอาหารกบัความมัน่คงอ่ืนๆของ
ชีวิตไว ้เช่นความมัน่คงทางการศึกษาของบุตร เป็นตน้ ท าให้ครัวเรือนอาจยอมประสบความไม่มัน่คง
ทางอาหารในระดบัหน่ึงต่อไปก่อนหากสถานการณ์ยงัไม่ย  ่าแยจ่นเกินไป 

 
ภาพที ่2.2  รูปแบบการตอบสนองของครัวเรือนเม่ือยามอาหารขาดแคลน 
ท่ีมา: Watts, 1988. (อา้งถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ,2550) 

4)  ความมัน่คงทางอาหารในชุมชนของสหรัฐฯ  
   แนวคิดความมัน่คงทางอาหารของชุมชนมีจุดตั้งตน้อยา่งเป็นทางการในวรรณกรรม

เร่ืองความมั่นคงทางอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือประมาณปี 2537 เกิดจากขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมท่ีตอ้งการขยายแนวคิดและการแกไ้ขปัญหาความไม่มัน่คงทางอาหารแบบเดิม
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โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดต้  ่าให้คลุมถึงระดบัชุมชน เพราะเช่ือวา่ความมัน่คงทางอาหาร
ของปัจเจกบุคคลและครัวเรือนมีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งกับบริบทแวดล้อมในชุมชน หากชุมชนมี
ศกัยภาพและความสามารถพึ่งพาและดูแลจดัการดา้นอาหารไดม้ากข้ึนก็จะแกปั้ญหาความไม่มัน่คงทาง
อาหารได้อย่างย ัง่ยืนข้ึน โดยไม่ตอ้งพึ่งพิงความช่วยเหลือเร่งด่วนจากแหล่งทุนภายนอกหรือความ
ช่วยเหลือด้านอาหารจากภาครัฐตลอดเวลา (ดูตาราง 2.3) ปัจจุบนัแนวคิดน้ีถูกน าไปประยุกต์ใช้แผ่
หลายในหลายร้อยองคก์รและชุมชนในทวปีอเมริกาเหนือ 

ตารางที ่2.3  การเปรียบเทียบระหวา่งโครงการภายใตแ้นวคิดการต่อตา้นความอดอยากและความมัน่คง
ทางอาหารชุมชน 

รูปแบบ 
ต่อตา้นความอดอยาก ความมัน่คงทางอาหารชุมชน 
การรักษา สวสัดิการสังคม การป้องกนั การพฒันาชุมชน 

หน่วยการวเิคราะห์ ปัจเจกบุคคล/ ครัวเรือน ชุมชน 
กรอบระยะเวลา ระยะสั้น ระยะยาว 

เป้าหมาย 
ลดต้นทุนทางสังคม สุขภาพบุคคล
ความเป็นธรรมทางสังคม 

สร้างทรัพยากรชุมชน “เมือง
แห่งสุขภาพ” การเสริมสร้าง
อ านาจปัจเจกบุคคล 

ระบบของช่องทาง 
 

อาหารฉุกเฉิน โครงการอาหารของ 
มลรัฐ 

ตลาด  การผลิตของตน เอง 
อาหารทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค 

ตวัแสดง 
USDA, HHS, หน่วยงานบริการสังคม 
สถาบนัการสงเคราะห์ 

องค์กรชุมชน หุ้นส่วนหลาย
ภาคส่วน 

ความสัมพัน ธ์กับ
การเกษตร 

สินคา้ อาหารราคาถูก 
สนบัสนุนเกษตรกรรมทอ้งถ่ิน
ราคาเป็นธรรมส าหรับ
เกษตรกร 

นโยบาย รักษาฐานอาหาร การวางแผนชุมชน 
ท่ี ม า: Winne et al. 2000, p.5. Cited in Anne C. Bellows and Michael W. Hamm, 2002. (อ้างถึ งใน        
ศจินทร์ ประชาสันต์ิ ,2550) 

5)  สิทธิทางอาหาร (Right to Food) 
สิทธิทางอาหารเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชน โดยปรากฏอยูก่ฎหมายหลายฉบบั เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหวา่ง
ประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม (ICESCR) เป็นต้น คณะกรรมการสิทธิทาง
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เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมไดก้ าหนดความหมายของสิทธิอาหารวา่คือ “สิทธิของทั้งผูช้าย ผูห้ญิง
และเด็ก ไม่วา่โดยล าพงัหรือร่วมกบัผูอ่ื้นในชุมชนในการเขา้ถึงอาหารไดอ้ย่างเพียงพอหรือมีวิธีการ
ส าหรับจดัซ้ืออาหารท่ีสอดคลอ้งกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ดต้ลอดเวลาทั้งในทางกายภาพและในทาง
เศรษฐกิจ” (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ , 2549, หน้า 26-27. อ้างถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ , 2550) 
องคป์ระกอบส าคญัของสิทธิทางอาหาร ไดแ้ก่ 

 การมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการ (Adequacy) ทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ปราศจากสารท่ีเป็นอนัตราย และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการบริโภค 

 การมีอาหารอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability) คือ การมีอาหารเพียงพอต่อความตอ้งการของ
คนรุ่นน้ีและคนในอนาคต รวมทั้งสามารถเขา้ถึงและจดัหาอาหารใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในระยะ
ยาวได ้

 จดัให้มีอาหารอย่างเพียงพอ (Availability) คือ สามารถเล้ียงดูตนเองโดยตรงจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ หรือจดัให้มีอาหารเพียงพอผ่าน
ระบบการแจกจ่าย การแปรรูป และการตลาดมีระบบเหมาะสม 

 ปัจเจกชนเขา้ถึงอาหารได้ (Accessibility) ในลกัษณะท่ีย ัง่ยืนและไม่แทรกแซงสิทธิ
มนุษยชนอ่ืนๆท่ีพึงมีพึงได ้

 

สิทธิทางอาหารน้ีถือเป็นส่วนส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละจ าเป็นจะตอ้งมีเพื่อบรรลุสิทธิ
มนุษยชนดา้นอ่ืนๆ ตามแนวคิดน้ี รัฐแต่ละประเทศจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพ ปกป้องและเติมเต็มสิทธิ
ดา้นอาหารของประชาชนโดยการด าเนินการเองภายในหรือร่วมมือกบัต่างประเทศโดยผา่นมาตรการท่ี
ส าคญั คือมาตรการทางกฎหมาย 

6)  อธิปไตยทางอาหาร (Food Sovereignty) 
อธิปไตยทางอาหาร มีจุดก าเนิดท่ีต่างจากความมัน่คงทางอาหาร เพราะในขณะท่ี

ความมัน่คงทางอาหารเกิดจากปัญหาการขาดแคลนอาหารและการเข้าไม่ถึงอาหารเป็นส าคญั ซ่ึง
วิธีการแก้ไขอาจหมายถึงการส่งเสริมผลิตภาพหรือการน าเข้าอาหารราคาถูกจากต่างประเทศ แต่
อธิปไตยทางอาหารเกิดมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวนาเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาและการค้าเสรี ท าให้รายละเอียดว่าด้วยใครคือผู ้ผลิตอาหาร 
แหล่งท่ีมาของอาหารและกระบวนการผลิตอาหารกลายเป็นประเด็นส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่มิติความ
มัน่คงทางอาหารท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปแนวคิดอธิปไตยทางอาหารถูกน าเสนอข้ึนคร้ังแรกในการประชุม
สุดยอดอาหารโลกปี 2539 โดยขบวนการเคล่ือนไหวระหว่างประเทศของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ
รายกลาง และความหมายของอธิปไตยทางอาหารท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป หมายถึง “สิทธิของประชาชนท่ีจะ
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ก าหนดนโยบายเกษตรและอาหารของตนเอง ท่ีจะปกป้องและควบคุมการค้าและการผลิตทาง
การเกษตรภายในประเทศเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีจะก าหนดขอบเขตท่ีพวกเขา
ตอ้งการพึ่งพาตนเอง ท่ีจะจ ากดัการทุ่มตลาด และท่ีจะให้ชุมชนประมงทอ้งถ่ินไดรั้บความส าคญัใน
การจดัการการใชแ้ละสิทธิต่อทรัพยากร” ( Via Campesina et al. 2007 อา้งถึงใน ศจินทร์ ประชาสันต์ิ, 
2550) 

หลกัการท่ีส าคญัของอธิปไตยทางอาหารมี 7 ขอ้คือ 
 อาหารคือสิทธิพื้นฐานของมนุษย ์ทุกคนตอ้งเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยั มีโภชนาการ

และยอมรับไดใ้นทางวฒันธรรมในปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งชีวติท่ีมีสุขภาวะอยา่ง
เตม็ศกัด์ิศรีมนุษย ์

 การปฏิรูปการเกษตรโดยการปฏิรูปท่ีดิน เพื่อให้เกษตรกรโดยเฉพาะท่ีไร้ท่ีดินและ
เกษตรกรผูห้ญิงเป็นเจา้ของท่ีดินของตนเองในการท าการเกษตร 

 ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะท่ีดิน น ้า เมล็ดพนัธ์ุและปศุสัตว ์
 จดัระบบการคา้ใหม่ โดยให้ความส าคญักบัการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

และสร้างความพอเพียงเป็นอนัดบัแรก 
 ยุติโลกาภิวตัน์ของความอดอยาก อนัเกิดมาจากการผูกขาดของบรรษทัขา้มชาติ ซ่ึง

ได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายทางเศรษฐกิจการคา้เสรี จะตอ้งมีการควบคุมและเก็บภาษีการเก็ง
ก าไรและบรรษทัจะตอ้งมีมาตรฐานความประพฤติ 

 สันติภาพทางสังคม โดยจะตอ้งไม่ใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือของความรุนแรง ยุติความ
ยากจนและการท าใหค้นเล็กคนนอ้ยกลายเป็นคนชายขอบ 

 การควบคุมทางประชาธิปไตย โดยเกษตรกรรายย่อยตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายทุกระดบั  

 

7)  ความมัน่คงทางอาหารในมิติวฒันธรรม 
วฒันธรรมกบัอาหารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด อย่างไรก็ตาม งานศึกษาความ

มัน่คงทางอาหารจากมุมมองดา้นวฒันธรรมยงัมีอยู่ค่อนขา้งน้อย ตวัอยา่งดชันีดา้นวฒันธรรมในท่ีน้ี
น ามาจากขอ้เสนอของขบวนการชนพื้นเมือง (Indigenous People) ซ่ึงไดน้ าเสนอแนวคิดว่าดว้ยดชันี
ทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเช่ือมร้อยฐานทรัพยากรทางอาหารเขา้กบัของความมัน่คงทาง
อาหารรวมถึงวิถีชีวิตของตน ดชันีดา้นวฒันธรรมน้ีไดน้ าเสนอในการประชุมปรึกษาหารือระดบัโลก
คร้ังท่ี 2 ว่าดว้ยสิทธิอาหารและความมัน่คงทางอาหารของคนพื้นเมือง ท่ีประเทศนิคารากวัในปี 2549 
ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องดัชนีวฒันธรรมของกลุ่มชนพื้นเมือง 
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ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1)การเขา้ถึง ความมัน่คง 2)ความอุดมสมบูรณ์การขาดแคลน 
3)การใชแ้ละการถ่ายโอนวิธีการ ความรู้ ภาษา 4)ศกัยภาพของชนพื้นเมืองในการปรับตวัยืดหยุน่และ/
หรือฟ้ืนฟูการใช้และการผลิต 5)ความสามารถของชนพื้นเมืองท่ีจะใช้สิทธิรวมถึงการตดัสินชีวิต
ตนเองและใหก้ารยนิยอมอยา่งเสรี 

2.2  ดัชนีช้ีวดัความมั่นคงทางอาหาร 

ดชันีช้ีวดัความมัน่คงทางอาหาร หมายถึง ชุดของปัจจยัท่ีใช้วดัมิติใดมิติหน่ึงหรือหลายมิติของความ
มัน่คงทางอาหาร ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานภาพท่ีเป็นอยู ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
มาตรการแทรกแซง 

2.2.1 พฒันาการของดัชนี 
 พฒันาการท่ีส าคญัของการพฒันาดชันีช้ีวดัความมัน่คงทางอาหารท่ีผ่านมามี 3 ลกัษณะ      

( Patrick Webb et al., 2006.) ไดแ้ก่ 
1)  จากความพอเพยีงของอาหาร สู่ประเด็นการเข้าถึงอาหาร 

เน่ืองจากในระยะแรกท่ีแนวคิดความมัน่คงทางอาหารถูกมองว่าเป็นปัญหาของการ
ขาดแคลนอุปทาน ดชันีท่ีใชเ้ป็นหลกัจะอยูใ่นรูปของส่วนต่างระหวา่งปริมาณผลผลิตอาหารและความ
ตอ้งการอาหารของประชากรในระดบัภูมิภาคหรือประเทศ  หรือท่ีเรียกว่าตารางสมดุลอาหาร (Food 
Balance Sheet) ส่วนในระดบัยอ่ยลงไป คือระดบัครัวเรือนและปัจเจกจะใช้ภาวะโภชนาการเป็นดชันี
วดัความมัน่คงทางอาหารเน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่การขาดแคลนอาหารในระดบัมหภาคจะส่งผลกระทบ
ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ท าให้ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา เกิดการเฝ้าระวงัโภชนาการอย่าง
แพร่หลายในประเทศก าลงัพฒันา โดยจะรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ทางโภชนาการของประชากรโดย
ใช้ขอ้มูลสภาวะโภชนาการในเด็กเป็นหลกั อย่างไรก็ตามเม่ือความมัน่คงทางอาหารครอบคลุมถึง
ประเด็นการเขา้ถึงอาหารในเวลาต่อมา ดชันีทางเศรษฐกิจสังคมจึงไดรั้บความส าคญัมากข้ึน แต่เน่ือง
ดว้ยการพฒันาดชันีทางเศรษฐกิจสังคมจ าเป็นตอ้งลงทุนทั้งเวลา ทรัพยากรเพื่อท าความเขา้ใจกบับริบท
ของแต่ละชุมชนเป้าหมาย ท าให้จนถึงปัจจุบนัมีระบบการติดตามความมัน่คงทางอาหารจ านวนนอ้ยท่ี
สามารถผนวกรวมทั้งขอ้มูลดา้นอุปทานและการเขา้ถึงไวด้ว้ยกนั 

2)  จากการวดัภววสัิย (Objective) สู่อตัวสัิย (Subjective) 
พฒันาการในส่วนน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากงานศึกษาเร่ืองความยากจน ซ่ึงไดห้ันมาให้

ความส าคญักบัการฟังประสบการณ์ของคนจน แทนท่ีจะวดัจากมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินแบบเดิม ดชันีความ
มัน่คงทางอาหาร โดยอตัวิสัยคือดชันีท่ีอยู่บนฐานของความรู้สึกหรือการรับรู้หรือประสบการณ์ของ
ครัวเรือนหรือปัจเจก  ซ่ึงยงัรวมถึงการให้ความส าคัญกับคุณค่าและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ทางอาหาร 
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3)  จากการใช้ดัชนีตัวแทน (Proxy) สู่ดัชนีพืน้ฐาน (Fundamental) 
การวดัความมัน่คงทางอาหารในงานจ านวนมากมกัใชด้ชันีตวัแทน เช่น ระดบัรายได ้

ปริมาณแคลอรีขอ้มูลการบริโภค หรือทรัพยสิ์นท่ีมี เป็นตน้ ซ่ึงดชันีเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นมีความสัมพนัธ์
พื้นฐานกบัระดบัความมัน่คงทางอาหารโดยตรง แต่ถือว่ามีความสัมพนัธ์สอดคล้องกบัระดบัความ
มัน่คงทางอาหาร ขอ้จ ากดัของการใชด้ชันีตวัแทน คือ ในบางบริบทอาจจะไม่สามารถบอกความมัน่คง
ทางอาหารได้อย่างถูกตอ้ง เช่น การใช้ระดบัรายได้ในการวดัความมัน่คงทางอาหารจะไม่สามารถ
ให้ผลท่ีถูกตอ้งในสถานการณ์ท่ีครัวเรือนปลูกพืชอาหารกินเอง นอกจากน้ี ดชันีตวัแทนน้ีอาจท าให้ไม่
เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลของความไม่มัน่คงทางอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
เช่น ในสหรัฐฯ ความรู้สึกกงัวลว่าอาหารจะไม่เพียงพอมีผลกระทบทางกายไดท้ั้งๆท่ีครัวเรือนอาจจะ
ยงัไม่ไดป้ระสบกบัการขาดแคลนอาหารจริงๆดว้ยซ ้ า ดงันั้น งานศึกษาในช่วงหลงัจึงไดพ้ยายามเจาะ
ไปท่ีการศึกษาเชิงคุณภาพ และพฒันาดชันีพื้นฐานมากข้ึนแต่โดยสรุปแลว้ แมว้า่ดชันีจะมีพฒันาการ
ไปใน 3 ทิศทางขา้งตน้ท่ีสามารถสะทอ้นความมัน่คงทางอาหารไดดี้ยิง่ข้ึน ถึงปัจจุบนั ก็ยงัไม่มีดชันีตวั
ใดท่ีสมบูรณ์แบบซ่ึงสามารถครอบคลุมมิติของความมั่นคงทางอาหารได้อย่างครบถ้วน( Daniel 
Maxwell et al., 1999.) 

ในทางปฏิบติัจึงอาจพบวา่หลายหน่วยงานหรือองคก์รอาจเลือกใชด้ชันีเพียงตวัใดตวัหน่ึงหรือหลายตวั
ประกอบกันข้ึนอยู่กบัแนวคิดความมัน่คงทางอาหารท่ีใช้ เป้าหมาย วตัถุประสงค์และเง่ือนไขทาง
ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน หนา้ท่ีของดชันีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 อยา่ง คือ 

• การคาดการณ์หรือเฝ้าระวงัวกิฤตดา้นอาหาร (Early Warning) 
• การคน้หาสาเหตุการไม่เขา้ถึงอาหารอยา่งเพียงพอ (Assessment) 
• การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อจดัสรรทรัพยากร (Targeting) 
• การติดตามประเมินผลกระทบจากโครงการความช่วยเหลือหรือการแทรกแซงต่างๆ 
(Monitoring or Evaluation) 

2.2.2 ประเภทดัชนี 
 โดยทัว่ไปดชันีความมัน่คงทางอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) ดชันี

กระบวนการซ่ึงวดัปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปทานอาหารและการเขา้ถึงอาหาร และ 2) ดชันีผลลพัธ์ 
ซ่ึงวดัความมัน่คงทางอาหารจากมุมมองของการบริโภคอาหาร เช่น ปริมาณแคลอรี การรับรู้ของ
ครัวเรือน และความหลากหลายของอาหารท่ีกิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามภายใตแ้นวคิด “สิทธิอาหาร” จะ
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มีการแบ่งประเภทดัชนีเป็นดชันีโครงสร้างอยู่ด้วย ดงันั้นในท่ีน้ีจึงขอแบ่งประเภทดชันีออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ดชันีกระบวนการ ดชันีผลลพัธ์ และดชันีโครงสร้าง 

 
1.  ดัชนีกระบวนการ (Process Indicator) 
   เป็นดชันีท่ีแสดงความมัน่คงทางอาหารในมิติของอุปทานอาหาร (Food Supply) และ

การเขา้ถึง (Access)ในพื้นท่ีหน่ึงๆ ประกอบดว้ยการศึกษาปัจจยัทางสภาพอากาศ เศรษฐกิจและสังคม
ต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัอุปทานและการเขา้ถึงอาหารโดยทัว่ไปมกัพบดชันกระบวน
การแบบใดแบบหน่ึงในระบบการประเมินผลหรือระบบติดตามความมัน่คงทางอาหารท่ีใชก้นัอยู ่

1.1) สถานการณ์อุปทานอาหาร (Food Supply) 
  ดชันีท่ีแสดงสถานการณ์อุปทานอาหารมีอยูห่ลายตวั เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ 

(เช่น ปริมาณน ้ าฝน)สภาพและการเขา้ถึงทรัพยากรส่วนรวม สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร ดุล
อาหาร (food balance sheet) การจดัการแมลงและศัตรูพืช  โครงสร้างตลาดและการสนับสนุนเชิง
สถาบนัอ่ืนๆ (เช่น จ านวนตลาดหรือจ านวนร้านคา้ในท้องถ่ิน ระยะทางใกล้ไกลจากแหล่งอาหาร 
สภาพถนนหนทาง และการเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆของรัฐ เป็นตน้) รวมถึง ความขดัแยง้ใน
พื้นท่ีและสงคราม 

1.2) ดัชนีรายได้ (Income Indicators) 
  ดชันีรายได้ เป็นดชันีท่ีสะทอ้นถึงการเขา้ถึงอาหารโดยเฉพาะในหมู่คนท่ีไม่

สามารถผลิตอาหารเองและตอ้งซ้ือกินเป็นหลกั การวดัทางตรง ท าไดโ้ดยน ารายไดจ้ากทุกแหล่งของ
ครัวเรือนมารวมกนั แต่การวดัทางตรงอาจตอ้งใช้เวลามากและไดข้อ้มูลรายไดท่ี้ต ่ากว่าความเป็นจริง 
ดงันั้นจึงมีการใช้ตวัแปรแทนหรือวดัทางออ้มแทน ซ่ึงใช้เวลาน้อยกว่า และมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขอ้มูลต ่ากวา่ (Frank Riely, 1999, p.35.) 

1.3) ยุทธศาสตร์การปรับตัวของครัวเรือน (Coping  Strategy Indicators) 
  ดชันีน้ีต่างจากดชันีตวัอ่ืน ๆ เน่ืองจากอยู่บนพื้นฐานแนวคิด “ความไม่มัน่คง

ทางอาหาร” มากกว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” ซ่ึงจะให้ความส าคัญกับ “ความเปราะบาง” และ 
“ความสามารถในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน” ของครัวเรือน ความเปราะบางต่อความไม่มัน่คง
ทางอาหารของครัวเรือนจะแตกต่างกันเพียงไรสามารถพิจารณาจากยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาของ
ครัวเรือน/ปัจเจก (Coping Strategies) ในแต่ละช่วงเวลาเม่ือเกิดภยัพิบติัหรือปัจจยัความเส่ียงต่างๆท่ี
น ามาสู่สถานการณ์ความไม่มัน่คงทางอาหาร หากครัวเรือนประสบสถานการณ์ทางอาหารท่ีเลวร้าย
มากข้ึน รูปแบบของการปรับตวัจะมีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ียอ้นกลบัไปเป็นแบบเดิมไดน้้อยลง  
(Less Reversible) 
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2. ดัชนีผลได้จากการบริโภค (Outcome Indicators) 
      ดชันีช้ีวดัจ านวนมากใช้ผลไดจ้ากการบริโภคเป็นตวัแปรแทนในการวดัความมัน่คง

ทางอาหารของปัจเจกหรือครัวเรือน การวดัผลไดจ้ากการบริโภคสามารถวดัไดห้ลายทาง ไดแ้ก่ 
2.1) การรับรู้ของครัวเรือน (Perception) 

  เป็นการสอบถามครัวเรือนเร่ืองความมัน่คงทางอาหารสามารถเปิดเผยให้เห็น
ถึงแง่มุมทางการยอมรับทางวฒันธรรมในอาหารท่ีครัวเรือนบริโภค รวมถึงปัญหาการขาดแคลนและ
การเขา้ถึงอาหารในบางช่วงเวลาของปี 

 

2.2) รายจ่ายหรืองบประมาณด้านอาหารของครัวเรือน (Expense) 
  การวดัรายจ่ายดา้นอาหารของครัวเรือนสามารถบ่งบอกถึงความสามารถและ

ความเส่ียงในทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในการดูแลความมัน่คงทางอาหารของตนเอง ครัวเรือนไดท่ี้มี
รายจ่ายด้านอาหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายจ่ายทั้งหมดจ านวนมากย่อมมีความเส่ียงหรือเปราะบางต่อ
ความไม่มัน่คงทางอาหารมาก นอกจากน้ี รายจ่ายดา้นอาหารยงัสามารถน ามาแปลงเป็นขอ้มูลพลงังาน
แคลอรีไดอี้ก 

2.3) ปริมาณพลงังานจากอาหาร (Energy Intake from Food) 
2.3.1) การวดัพลงังานจากอาหารทีปั่จเจกบุคคลบริโภค 

  การวดัพลงังานในระดบับุคคลจะวดัจากประเภทและปริมาณอาหาร
ทั้งหมดท่ีบริโภคเขา้ไป (รวมถึงขนมขบเค้ียว) ในแต่ละวนัทั้งท่ีบริโภคภายในครัวเรือนหรือซ้ือหาจาก
นอกครัวเรือนเป็นระยะเวลาประมาณ 7 วนัติดต่อกนั เพื่อรวมปัจจยัความเบ่ียงเบนในแต่ละวนัท่ีเกิดข้ึน 
การวดัอาจท าได้ทั้ งโดยการสังเกตและจากการสัมภาษณ์จากความทรงจ า จากนั้นปริมาณอาหารท่ี
บริโภคจะถูกแปลงเป็นปริมาณพลงังานแคลอรีตามสูตรการค านวณ การวดัความมัน่คงทางอาหารก็จะ
น าตวัเลขพลงังานแคลอรีท่ีค านวณไดม้าเทียบกบัค่าตวัเลขความตอ้งการอาหารขั้นต ่ามาตรฐาน 

2.3.2) การวดัพลงังานจากอาหารทีเ่ตรียมเพือ่บริโภคในครัวเรือน 
  วิธี น้ีวดัพลังงานจากปริมาณอาหารท่ีผ่านการแปลงข้อมูลของ

ครัวเรือนท่ีเตรียมไวส้ าหรับการบริโภคภายในระยะเวลาหน่ึงๆ  ซ่ึงโดยมากจะเป็น 1-2 สัปดาห์ โดย
สามรถจดัเก็บขอ้มูลจากการสอบถามผูรั้บผดิชอบดูแลอาหารในครัวเรือน ซ่ึงจะมีการแยกอยา่งชดัเจน
ระหว่างปริมาณอาหารท่ีซ้ือ ปริมาณอาหารท่ีเตรียมเพื่อการบริโภค  และปริมาณอาหารท่ีเสิร์ฟจริง 
ส่วนมาก การเก็บขอ้มูลจะไดห้น่วยวดัปริมาณอาหารท่ีอยูใ่นรูปหน่วยวดัทอ้งถ่ิน เช่นกระป๋อง หมอ้ ถุง 
ดงันั้นจึงตอ้งแปลงหน่วยเหล่านั้นให้อยู่ในรูปหน่วยวดัมาตรฐาน เช่น กิโลกรัม แล้วหักลบปริมาณ
อาหารท่ีสูญเสียไปจากการปรุงหรือกระบวนการแปรรูป หลงัจากนั้นจึงแปลงให้อยูใ่นรูปของพลงังาน
แคลอรี 
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2.4) ความหลากหลายของอาหาร (Dietary Diversity) 
  ความหลากหลายของอาหารเป็นดชันีหน่ึงท่ีมีงานศึกษารองรับค่อนขา้งมาก 

และพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัปริมาณแคลอรีการบริโภคต่อหัวและปริมาณแคลอรีท่ีครัวเรือนมีไว้
ส าหรับการบริโภคทั้ งในเขตชนบทและเขตเมือง ทั้ งในครัวเรือนฐานะปานกลางและยากจน 
(Hoddinott and Yohannes, 2002.) สามารถน ามาใช้เป็นตวัแปรแทนของคุณภาพอาหารท่ีครัวเรือน
บริโภคได ้ความหลากหลายของอาหารในช่วงเวลาหน่ึงๆยงับ่งบอกถึงความสัมพนัธ์กบัระดบัรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึนหรือลดลง และเป็นการส่งสัญญาณถึงความเปราะบางของกลุ่มประชากรเม่ือจ านวนความ
หลากหลายของอาหารท่ีบริโภคเร่ิมลดลงความหลากหลายของอาหารพิจารณาจากจ านวนประเภท
อาหารหรือกลุ่มอาหารท่ีครัวเรือนรับประทานภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง การเก็บข้อมูลท าโดยให้
สมาชิกในครัวเรือนหน่ึงคนหรือมากกวา่นั้นระบุประเภทหรือชนิดอาหารท่ีครัวเรือน 

2.5) ความถี่ในการบริโภคอาหาร (Frequency of Consumption) 
  เป็นการวดัความถ่ีในการบริโภคอาหารจ านวนหน่ึงท่ีเป็นส่วนส าคัญใน

อาหารแต่ละม้ือในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา เช่น ถามถึงจ านวนม้ืออาหารท่ีบริโภคต่อวนั 
จ านวนม้ืออาหารท่ีประกอบไปดว้ยเน้ือสัตว ์เป็นตน้  

2.6) ปริมาณการส ารองอาหาร 
  ปริมาณการส ารองอาหารหมายถึงการส ารองอาหารในช่วงปีท่ีผ่านมาหรือ

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีครัวเรือนอาจจะมีความเปราะบางต่อความไม่มัน่คงทางอาหารเป็นพิเศษ 
เช่น ช่วงก่อนการเก็บเก่ียว 

3.  ดัชนีเชิงโครงสร้าง (Structural Indicators) 
      ดชันีเชิงโครงสร้างแสดงถึงโครงสร้างทางสถาบนัหรือทางกฎหมายต่างๆท่ีด ารงอยูซ่ึ่ง

ให้หลกัประกนักบัความมัน่คงทางอาหาร สถาบนัเหล่าน้ีรวมถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในประเทศ 
กรอบนโยบายและการด ารงอยู่ขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ดชันีเชิงโครงสร้างน้ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินตามพนัธกรณีของรัฐในเร่ืองสิทธิการเขา้ถึงอาหาร  ส่วนใหญ่แลว้ การพิจารณา
ดชันีเชิงโครงสร้างจะดูเพียงวา่ “มี” หรือ “ไม่มี” เท่านั้น แต่บางคร้ังก็อาจไม่เพียงพอ เพราะจ าเป็นตอ้ง
สอบถามเพิ่มเติมถึงคุณภาพของกฎหมายและสถาบนัท่ีมีอยู ่ตวัอยา่งดชันีเชิงโครงสร้าง เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิท่ีจะมีอาหารอย่างเพียงพอ สถาบันท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิทางอาหาร กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคและอาหารปลอดภยั นโยบายแห่งชาติวา่ดว้ยการผลิตทางการเกษตร การคุม้ครองการเขา้ถึง
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิต โครงการความช่วยเหลือทางสังคม เป็นตน้ (Sven Söllner, 2006.) 
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2.3 กรอบแนวคิดเกีย่วกบัความยากจน 

ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาในเชิงระบบ และโครงสร้างระดบัชาติ ท่ีสะสมมานานในสังคมไทยจน
เป็นอุปสรรคส าคญั ต่อความย ัง่ยืนของการพฒันาประเทศ แมว้า่ภาครัฐจะให้ความสนใจ ในการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนมาโดยตลอด โดยเฉพาะตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 
(2525-2529) เป็นตน้มา แต่ยงัไม่สามารถแกไ้ขให้บรรลุผลท่ีจริงจงัไดข้ณะท่ีสภาพแวดลอ้มทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัไดส่้งผลให้ปัญหาความยากจน มี
ความสลับซับซ้อนยิ่งข้ึน ปัญหาความยากจน จึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม ท่ี
เช่ือมโยงมิติต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 

เม่ือกล่าวถึง “ความยากจน” ค านิยามเดิมท่ีเข้าใจและใช้อย่างแพร่หลายนั้ น มักอิงแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีค านึงถึงระดบัรายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีบุคคลสามารถด ารงชีพไดต้ามมาตรฐาน
ขั้นต ่าท่ียอมรับในแต่ละสังคม อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อ ๆ มาได้มีความพยายามท่ีจะนิยาม “ความ
ยากจน” ใหค้รอบคลุมมิติท่ีหลากหลายข้ึนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Development 
Programmed: UNDP, 2000) ไดจ้  าแนกนิยาม “ความยากจน” ออกเป็น 

1. ความยากจนเชิงรายได้ หรือความยากจนท่ีตวัเงิน (Income Poverty) โดยจ าแนกนิยามของ
ความยากจนเชิงรายได้ (Income Poverty) เป็นสองนัยคือ “ความยากจนข้นแค้น”(Extreme Poverty) 
หมายถึงการขาดแคลนรายได้ท่ีเพียงพอส าหรับบริโภคอาหารเพื่อยงัชีพซ่ึงอ้างอิงกับระดับความ
ตอ้งการสารอาหารขั้นต ่าของร่างกาย เป็นความยากจนสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) และ “ความยากจน
โดยรวม” (Overall Poverty) หมายถึงการขาดแคลนรายไดท่ี้เพียงพอต่อความจ าเป็นในการด ารงชีพท่ี
มิใช่อาหาร เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม สาธารณูปโภค และท่ีอยู่ รวมทั้งอาหารตามความตอ้งการของร่างกาย 
เป็นความยากจนสัมพทัธ์ (Relative Poverty) (ซ่ึงการวดัจะเปรียบเทียบรายไดข้องกลุ่มคนท่ีจนท่ีสุดกบั
คนท่ีรวยกวา่ ) 

2. ความยากจนท่ีตวัคน (Human Poverty) หรือความยากไร้ของคน หมายถึง การขาดแคลนขีด
ความสามารถขั้นพื้นฐานในอนัท่ีจะด ารงชีวิตไดดี้ ไดแ้ก่ การไม่รู้หนงัสือ ภาวะทุพโภชนาการ อายุสั้น 
สุขภาพของมารดาไม่ดี และการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีป้องกนัได ้ซ่ึงวดัโดยออ้มจากการเขา้ไม่ถึงบริการ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการคงระดับขีดความสามารถของทุนมนุษย์เช่น ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
การศึกษา การคมนาคมส่ือสาร และน ้าสะอาดส าหรับด่ืม เป็นตน้ 
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(สมชยั จิตสุชน, 2544) อธิบายถึงความยากจนกบัความไม่เท่าเทียมกนัของรายไดมี้ความเก่ียวพนักนัแต่
ก็ไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั เป็นไปได้ว่าสังคมหน่ึงสามารถประสบความส าเร็จในการลดความยากจนใน
ขณะท่ีการกระจายรายไดเ้ลวลง ในอีกดา้นหน่ึงของสังคม อาจไม่มีความเหล่ือมล ้ าในการกระจายตวั
ของรายได้และทรัพยสิ์นมากนัก แต่มีคนยากจนอยู่เป็นจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น ประเทศสังคมนิยม
รุนแรงในอดีต เช่น จีน และประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2500 ส านกังานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ให้ความหมายของความยากจนว่า เป็นสภาพของการไม่มีทรัพยข์องมนุษย ์อยา่งไรก็ตาม ไดมี้ความ
พยายามท่ีจะให้มีความชดัเจนในความหมายของ “ความยากจน” มากข้ึนดว้ยการน าเส้นความยากจน 
(Poverty Line) มาเป็นเกณฑ์เพื่อก าหนดว่าใครท่ีตอ้งถูกแบ่งชั้นว่าเป็นคนยากจน ทั้งน้ีเส้นความ เป็น
เกณฑ์ช้ีวดัท่ีค  านวณจากเกณฑ์มาตรฐานความตอ้งการบริโภคอาหารและสินคา้จ าเป็นขั้นต ่าท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคลมีหน่วยเป็นบาทต่อคนต่อเดือน และคนจนคือคนท่ีมีรายไดต้  ่า
กวา่เส้นความยากจน หรือคนท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะซ้ืออาหารและสินคา้ท่ีจ  าเป็นไดต้ามเกณฑค์วาม
ตอ้งการขั้นต ่าเส้นความยากจนทางการท่ีใชก้นัอยูเ่ดิมไดจ้ดัท าข้ึนและใชก้นัมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 
โดยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากสภาพในปีฐานในการค านวณ คือ ปี พ.ศ. 
2535 เป็นอย่างมาก ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงเห็นควรให้มี
การทบทวนและปรับปรุงเส้นความยากจนให้มีความทันสมยัและเป็นท่ียอมรับมากข้ึน เส้นความ
ยากจนท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั มีขอ้มูลในการค านวณ ดงัต่อไปน้ี (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย, 2546) 

1. ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2545 โดยใช้ข้อมูลด้าน
ลกัษณะของครัวเรือน สมาชิกของครัวเรือน รายจ่ายเก่ียวกับสินค้าและบริการและรายจ่ายเก่ียวกับ
อาหาร 

2. ขอ้มูลจ านวนประชากรจ าแนกรายจงัหวดัและเขต จากส ามะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 
2523, 2533 และ 2544 และขอ้มูล Population Projection 

3. ขอ้มูลราคาอาหารปีพ.ศ. 2545 จากส านักดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(ชุดทัว่ไป 
และเขตชนบท แยก 5 ภูมิภาค) 

4. ขอ้มูลปริมาณสารอาหารอา้งอิงท่ีควรไดรั้บประจ าวนัส าหรับคนไทย และตารางแสดงคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารไทย จดัท าโดย กองโภชนาการ กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุขวิธีการ
ค านวณเส้นความยากจนจะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่เส้นความยากจนดา้นอาหาร และเส้นความ
ยากจนในหมวดสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร แลว้น าเส้นความยากจนทั้งสองมารวมกนั 

เส้นความยากจนด้านอาหาร โดยปกติการค านวณเส้นความยากจนดา้นอาหารควรมีการปรับปรุงทุกๆ 
10 ปี  (สถาบันวิจัยเพื่ อการพัฒนาประเทศไทย ,2546) เพื่ อให้สะท้อนแบบแผนการบริโภคท่ี
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เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบแผนการบริโภคจะมีผลต่อการค านวณดชันีราคาสินคา้ราย
พื้นท่ีและตน้ทุนสารอาหาร นอกจากแบบแผนการบริโภคของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้ รูปแบบ
ในการด าเนินชีวิตและการท างานของคนไทยก็เปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงกองโภชนาการกรมอนามยั
กระทรวงสาธารณสุขไดแ้ต่งตั้งคณะท างานข้ึนมาเพื่อร่วมกนัก าหนดความตอ้งการสารอาหารขั้นต ่า
ของคนไทย แยกตามอายุและเพศ พบว่าคนไทยตอ้งการแคลอรีน้อยลง แต่ตอ้งการโปรตีนมากข้ึน
ความตอ้งการสารอาหารขั้นต ่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการค านวณเส้นความยากจนดา้น
อาหาร ดงันั้นเส้นความยากจนด้านอาหารถูกก าหนดโดยตน้ทุนสารอาหารและต้นทุนโปรตีนของ
ประชากร 20% ท่ีจนท่ีสุด โดยท่ีตน้ทุนสารอาหารน้ีค านวณโดยใช้ราคาในแต่ละภูมิภาคและเขตของ
อาหารแต่ละรายการก่อนท่ีจะถ่วงน ้ าหนักด้วยสัดส่วนประชากรเพื่อค านวณหาต้นทุนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ และใชด้ชันีราคาอาหารรายพื้นท่ีเป็นตวัปรับความแตกต่างของพื้นท่ี (ภาค/เขต) อีกคร้ัง 

เส้นความยากจนในหมวดสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เส้นความยากจนในหมวดสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหารสามารถ
ค านวณไดจ้ากเส้นความยากจนดา้นอาหาร โดยน าค่าใชจ่้ายดา้นอาหารต่อหวัของครัวเรือนมาหารดว้ย
เส้นความยากจนด้านอาหารแล้วคูณด้วย 100 ค่าท่ีได้เรียกว่า Food Welfare ถ้า Food Welfare มีค่า
เท่ากบั 100 หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารต่อหวัของครัวเรือนเท่ากบัเส้นความยากจนดา้นอาหาร 
จากนั้นเลือกครัวเรือนท่ีมีค่า Food Welfare อยู่ระหว่าง 90 -110 มาหาค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในหมวด
สินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร จะไดเ้ส้นความยากจนในหมวดสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร โดยแบ่งกลุ่มหมวดสินคา้ท่ี
ไม่ใช่อาหารขั้นพื้นฐาน ออกเป็น 9 กลุ่ม ดังน้ี (1)ค่าเส้ือผา้ (2)ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั (3) ค่า
เช้ือเพลิงและแสงสวา่ง (4) ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดในบา้น (5)ค่ารักษาพยาบาล (6) ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (7) 
ค่าเดินทางและคมนาคม (8) ค่าใชจ่้ายดา้นการส่ือสาร (9) ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา ส่วนสาเหตุของความ
ยากจน มีสาเหตุมาจากปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (2) ปัจจยัทางสังคม และ (3) 
ปัจจยัทางการเมือง อธิบายไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี (บุญธรรม ราชรักษ,์ 2548)  
 ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ปัจจยัการผลิตตามธรรมชาติและปัจจยัการผลิตส่วนบุคคล ปัจจยั

การผลิตตามธรรมชาติคือ น ้ าฝน ฟ้า อากาศ ป่าไมแ้ละสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต และท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการผลิต ชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต โดยเฉพาะการผลิต
ทางเกษตร เช่น ท่ีภาคใตมี้สภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการด ารงชีพมากกวา่ภาคอีสาน ปัจจยัการผลิต
ส่วนบุคคล เช่น การไม่มีท่ีดินไม่มีเคร่ืองมือการผลิต ไม่มีทรัพยสิ์น ไม่มีเงินทุนท ากิน มีหน้ีสินลน้ตวั 
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 แนวทางการพฒันา ซ่ึงเน้นความเติบโตท่ีไม่สมดุลโดยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 
ทอดทิ้งภาคเกษตร การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ีไม่ไดส่้งเสริมภาคเกษตร
อยา่งจริงจงั รายไดข้องประชาชนจึงไปกระจุกตวัอยูท่ี่ภาคอุตสาหกรรม การคา้และการบริการ 

 กลไกเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีไร้ความเป็นธรรมท าให้ผูร้ ่ ารวยมากมีอ านาจซ้ือมาก ใช้
ทรัพยากรความมัง่คัง่ของชาติได้มาก ในขณะท่ีคนจนมีก าลังซ้ือน้อยมีโอกาสน้อย ก็จะได้รับการ
แบ่งปันนอ้ย 

2. ปัจจยัทางสังคม ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 5 ประการ ดงัน้ี 
 ลกัษณะส่วนบุคคล เช่นคนท่ีเกียจคร้านการงาน ฝักใฝ่อบายมุขใชจ่้ายเงินเกินตวั ไม่

รู้จกัภาวะพอเพียง ไม่อดทนท ามาหากิน ก็ยอ่มตอ้งประสบภาวะความยากจนไดโ้ดยง่าย 
 ลกัษณะทางครอบครัว ถา้มีครอบครัวขนาดใหญ่แต่หัวหน้าครอบครัวมีความรู้น้อย 

ทกัษะการท ามาหากินมีน้อย สมาชิกในครอบครัวต่างก็ขาดการศึกษา ครอบครัวนั้นก็มกัจะกลายเป็น
ครอบครัวยากจน 

 การศึกษาและทกัษะ ผูมี้ความรู้น้อยขาดทกัษะทางอาชีพ โอกาสท่ีจะมีงานท าท่ีดีมี
รายไดดี้ก็คงจะนอ้ย และมีโอกาสท่ีจะเป็นคนยากจนมากกวา่ผูมี้ความรู้ 

 วฒันธรรมและประเพณีค่านิยมและประเพณีบางอยา่ง ส่งเสริมความส้ินเปลืองและ
น าไปสู่ภาวะหน้ีสิน เช่นการจดังานบวช งานศพ งานแต่งงานท่ีเกินตวัเกินฐานะ เป็นตน้ 

 ลทัธิบริโภคนิยม เกิดจากการเอาอยา่ง และการกระตุน้ส่งเสริมการบริโภคของระบบ
ทุนนิยม ท่ีต้องการก าไรมาก จึงตอ้งผลิตมาก ขายให้ได้มาก กระตุน้ให้คนบริโภคมาก ๆ ในระบบ
ตลาดทุนนิยมจึงเต็มไปด้วยการโฆษณาเชิญชวนให้คนบริโภคกลุ่มคนท่ีอยากได้อยากบริโภค แต่
รายไดน้อ้ย จึงมกัถูกกระตุน้ใหใ้ชจ่้ายเกินตวั เป็นหน้ีสิน ตกอยูใ่นวงัวนของความยากจนได ้

 
3. ปัจจยัทางการเมือง อาจแบ่งไดด้งัน้ี 

 ไม่มีดุลยภาพในความสัมพันธ์เชิงอ านาจ คือคนบางกลุ่มมีอ านาจมากเกินไป มี
อภิสิทธ์ิมากเกินไป จึงใช้อ านาจและอภิสิทธ์ินั้นเอาเปรียบคนอ่ืนทางเศรษฐกิจ ดงันั้น สังคมจึงตอ้ง
สร้างระบบดุลอ านาจท่ีเหมาะสม ตอ้งให้ประชาชนมีอ านาจทางสังคมและการเมืองมากข้ึน โดยการ
สร้างองค์กรมวลชน องค์กรอาชีพ ความเข็มแข็งของชุมชนท่ีท าให้ดุลอ านาจในสังคมมีภาวะสมดุล
มากข้ึน เพื่อป้องกนัมิให้คนบางกลุ่มใช้อ านาจและอภิสิทธ์ิเอาเปรียบคนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีด้วยสิทธิด้อย
อ านาจ 
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 ระบบบริหารและการปกครอง ถา้นกัการเมืองและผูมี้อ  านาจรัฐมาจากกลุ่มคนและชน
ชั้นท่ีได้เปรียบและเอาเปรียบทางสังคม ก็มกัจะใช้อ านาจและกลไกทางการเมือง กลไกราชการเอา
เปรียบผูอ่ื้นต่อไป ถา้กลไกการเมืองและกลไกราชการไม่โปร่งใส ก็จะไม่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 

 จิตส านึกทางการเมืองของประชาชน เม่ือประชาชนมีจิตส านึกทางการเมือง เขา้ใจใน
สิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น มีความรักชาติรักประชาธิปไตย รักชุมชนของตนเอง และพร้อมท่ี
จะต่อสู้ทางการเมือง เพื่อแกปั้ญหาใหแ้ก่ตนเองและส่วนรวม  

 

2.4 ทฤษฏีการวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติ (Econometric Theory) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาจะข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของเวลาในอดีตเป็นพื้นฐาน กล่าวคือการ
วเิคราะห์อนุกรมเวลาเป็นวิธีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือค่าสังเกตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามล าดบั
เวลาท่ีเกิดข้ึน หรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรในช่วงเวลาในอดีต (ศิริลกัษณ์ เล็กสมบูรณ์, 2531) ซ่ึง
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา ขอ้มูลจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่ิง ดงันั้นจึงตอ้งมีการทดสอบ
ความน่ิงของขอ้มูลก่อน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การทดสอบความน่ิงข้อข้อมูล (Unit Root Test ) 
 วิธีการทดสอบท่ีเรียกว่า unit root เป็นวิธีทดสอบเพื่อแสดงว่ากระบวนการของ I(1)มี unit 

root นั่นเอง สมมติว่าตวัแปรหน่ึงๆ (x) เป็น Unit Root แลว้ก็เท่ากบั เราพบวา่ตวัแปรนั้นไม่น่ิง  (ทรง
ศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์,2547)กล่าวว่า การทดสอบ Unit Root นั้นสามารถทดสอบโดยการใช้ DF (Dicky-
Fullertest) (Dicky and Fuller,1981) และการทดสอบ ADF( Augmented Dicky-Fuller Test)(Said and 
Dickey ,1984) ท่ีมีสมมุติฐานว่าง(Null Hypothesis) ของการทดสอบ DF (DF Test) คือ 

0 : 1H    
จากสมการ 

1t t tX X       (2.1) 
 

ซ่ึงเรียกการทดสอบ Unit Root  โดยถา้  < 1 
tX จะมีลกัษณะน่ิง (Stationary) และถา้ 1 

tX จะมี
ลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) อย่างไรก็ตามการทดสอบน้ีสามารถท าไดอี้กทางหน่ึงซ่ึงเหมือนกบั
สมการท่ี (2.1) กล่าวคือ 

1t t tX X        (2.2) 
ซ่ึงก็คือ   11t t tX X     โดยท่ี  1    ถ้า ในสมการท่ี 4 มีค่าเป็นลบ จะได้ว่า   ใน
สมการท่ี (2.1)  จะมีค่าน้อยกวา่ 1 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ การปฏิเสธ 0 : 0H    ซ่ึงเป็นการยอมรับ 
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<0aH  หมายความว่า <1  และ
tX  มี integration of order zero แทนด้วย x ~ I (0) นั้นคือ tX  มี

ลกัษณะน่ิง (Stationary) ถา้เราไม่สามารถปฏิเสธ
0 : 0H   ได ้ก็หมายความว่า 

tX มีลกัษณะไม่น่ิง
(Non-Stationary) 

ถา้
tX เป็นแนวเดินเชิงสุ่มซ่ึงมีค่าโนม้เอียงทัว่ไปรวมอยูด่ว้ย (Random Walk With Drift)  

1t t tX X          (2.3) 

และถา้ 
tX เป็นแนวเดินเชิงสุ่มซ่ึงมีค่าโน้มเอียงทัว่ไปรวมอยู่ดว้ย ( Random Walk With Drift ) และมี

แนวโนม้ตามเวลาเชิงเส้น (Linear Time Trend) เราสามารถเขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี 

1t t tX t X           (2.4) 

โดยท่ี t = เวลาซ่ึงก็จะท าการทดสอบ
0 : 0H   โดยมี <0aH  เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดย

สรุปแล้วได้พิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกต่างกันในการทดสอบว่ามีUnit Root หรือไม่ 
ไดแ้ก่ 

1t t tX X     

1t t tX X       

1t t tX t X         

โดยในตวัพารามิเตอร์ท่ีอยู่ในความสนใจทุกสมการคือ นั้นคือถา้จะมี Unit Root โดยการเปรียบเทียบ
ค่าสถิติ t (T-Statistic ) ท่ีค  านวณได้ค่าท่ีเหมาะสมท่ีอยู่ในตาราง (Dicky-Fuller Test Tables) หรือค่า
วกิฤต Mackinnon  

อยา่งไรก็ตามค่าวิกฤต จะไม่เปล่ียนแปลง ถา้สมการท่ี (2.2), (2.3), (2.4) ถูกแทนท่ีโดยกระบวนการเชิง
ถดถอย ( Autoregressive Processes) 

1

1

t t i t i t

i

X X X


   



        (2.5) 

1

1

t t i t i t

i

X X X


    



        (2.6) 

1

1

t t i t i t

i

X t X X


     



        (2.7) 

ตามจ านวนของ Lagged Difference Terms ท่ีจะน าเขา้มารวมในสมการนั้นจะตอ้งมีมากพอท่ีจะท าให้
พจน์ค่าคลาดเคล่ือน (Error Term) มีลกัษณะเป็น Serially Independent และเม่ือน าเอาการทดสอบ DF 
มาใชก้บัสมการท่ี (2.5-2.7) เราจะเรียกวา่การทดสอบ ADF ซ่ึงค่าสถิติการทดสอบ ADF มีการแจกแจง
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เชิงเส้นก ากบั ( Asymptotic Distribution ) เหมือนกบัสถิติ DF ดงันั้นก็สามารถใช้ค่าวิกิฤตเดียวกนัได ้
(Gujarati,1995) 

2. เทคนิคการประมาณค่า Autoregressive Distributed Lag Models (ARDL) และ  Error 
Correction Model (ECM) 

    แบบจ าลองพลวตั( Dynamic Model )หรือตวัแบบพลวตัแบบการกระจายตวัของตวัแปร
ล่าช้าประเภทถดถอย จะเป็นกรณีตวัแบบความล่าช้า (Lagged) หรือตวัแบบพลวตัประเภทหน่ึง ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยค่าปัจจุบนัของตวัแปรและความล่าชา้ของตวัแปรอยูใ่นรูปสมการร่วมกนั ซ่ึง
ระบบสมการในลกัษณะดงักล่าวสามารถสร้างไดห้ลายรูปแบบ เช่น  

แบบจ าลอง Distributed Lags Model 

0 1 1 2 2t t t t ty X X X u           (2.8) 

แบบจ าลอง Autoregressive Model 

0 1 1 3 1t t t t ty X X Y u           (2.9) 

แบบจ าลอง Autoregressive Lags Model 

0 1 1 2 2 3 1t t t t t ty X X X Y u             (2.10) 

ซ่ึงระบบสมการท่ียกตวัอยา่งมาดงักล่าวถือเป็นการล าดบั order ของขอ้มูลท่ีเท่ากบั 1ในองคป์ระกอบ
ของ Autoregressive ดังสมการ (2.9) และเป็นล าดับของข้อมูลท่ี เท่ากับ 1 ในองค์ประกอบของ 
Distributed ดงัสมการ (2.10) จึงเขียนไดเ้ป็น ARDL (1,1) ดงัสมการ (2.11) และถา้ระบบสมการมีการ
ล าดับของข้อมูลเป็น ณ ล าดบั order ใดๆ โดยสมมติให้เป็น ณ p และ q แล้วจึงเขียนได้เป็น ARDL 
(p,q) และแสดงความสัมพนัธ์ใหเ้ป็นรูปแบบสมการไดด้งัต่อไปน้ี  

0 1 1 1 1... ...t t t q t q t p t p ty X X X Y Y u                  (2.11) 

(Johnston and Dinardo, 1997)โดยทั่วไปลักษณะของความสัมพันธ์ท่ีเป็น ARDL ตัวแปรต่างๆ ใน
สมการถดถอยจะประกอบดว้ยค่าความล่าช้าของตวัแปรตามและค่าปัจจุบนักบัค่าความล่าช้าของตวั
แปรอธิบายหน่ึงตวัแปรหน่ึงหรือมากกวา่นั้น ซ่ึงโครงสร้างท่ีเป็นความล่าช้าในลกัษณะท่ีกล่าวมานั้น
สามารถท าการGeneralization ให้เป็นสมการในรูป Lag Polynomial ภายใต้เง่ือนไขของค่าความ
คลาดเคล่ือน (Error Term) ซ่ึงแทนด้วย 

tu ตอ้งเป็น White Noise คือมีค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นศูนย ์และ
ความแปรปรวน(Variance) คงท่ี แลว้ระบบสมการเป็น ARDL (p,q) ซ่ึงอยู่ภายใตต้วัแปรอธิบายเพียง
หน่ึงตวั สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี (ไพรฑูรย ์ไกรพรศกัด์ิ,2554) 
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   0t t tA L Y c B L X       (2.12) 
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   2. . . 0,t n i d   

นอกจากน้ี ก าหนดให้กระบวนการ 
tX  เป็นตวัแปรท่ีก าหนดจากภายนอก (Exogenous)ดงันั้นจึงเป็น

อิสระกบัตวัแปรสุ่มความคลาดเคล่ือน(
t )ดว้ย 

ตวัอยา่งของตวัแบบประเภท ADL รูปแบบหน่ึง เขียนแสดงไดด้งัสมการขา้งล่างน้ี 

0 1 0 1 1t t t t tY c Y X X           (2.13) 

จากสมการท่ี (2.13) ขา้งตน้ สามารถจดัรูปใหม่ ไดด้งัสมการท่ี (2.14) ดงัต่อไปน้ี 
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ในท่ีน้ี ก าหนดให้   1A Z Z  โดยท่ี  A Z  น้ีมีรากสมการ(Root)อยู่นอก Unit Circle นั่นคือ
<1  

อาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า
tY  ในท่ีน้ี จะมีค่าข้ึนอยู่กับ

tX และ t jX  ด้วย เม่ือ 1,2,..,j    นั้ นคือ 
ระยะเวลาของความล่าช้ามีจ  านวนตั้งแต่ 1 ระยะเวลานานออกไปจนถึงอนนัต์(infinite) และมีตวัแปร
สุ่มความคลาดเคล่ือนเป็นกระบวนการแบบค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (MA)ท่ี Invertible และมี Infinite Order 

จากการท่ีมีขอ้สมมติว่า
tX  จะตอ้งเป็นตวัแปรก าหนดจากภายนอก (Exogenous) จึงถือไดว้่ามีค่าไม่

เปล่ียนแปลง(Fixed)โดยจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั X  

เทอม   tB L X  สามารถเขียนไดว้า่  1B X  

วิธีการทั่วไปเพื่อใช้ปรับหรือจดัรูปแบบสมการท่ีเป็น Dynamic Adjustment Process เพื่อเข้าสู่การ 
Parameterization ของแบบจ าลองให้อยู่ในรูปแบบของ ECM นั้ น ยกตัวอย่างท่ีเป็น  Simple ECM 
ดงัต่อไปน้ี  

จากสมการตวัแบบ ARDL ดงัเช่นตวัอยา่งในสมการท่ี (2.13) ขา้งตน้ สามารถจดัการให้อยูใ่นรูปของ
สมการหกัลบ (Difference Equation)ได ้ดงัสมการท่ี (2.15) ดงัน้ี 
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สมการท่ี (2.15) แสดงถึง การเปล่ียนแปลงของ
tY  จะได้มาจากการเปล่ียนแปลงใน

tX และความ
แตกต่างระหว่างค่าของ

tY  (ในระยะก่อนหน้า ) กับค่า Steady State ของ Y (ซ่ึงก็คือค่าของตัว
คลาดเคล่ือนในระยะก่อนหนา้ t-1 เป็นตวัปรับค่าการเปล่ียนแปลงของ

tY ) 

กรณีดุลยภาพระยะยาว (Steady State) ณ ระดบั tX X  
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  (2.16) 

ดงันั้น ถา้หากวา่ 1>tY Y  และ 0t   ก็จะไดว้า่ 1 >0tY Y   สมการท่ี (2.15)แสดงให้เห็นวา่ ในส่วน
ของการปรับตวัของเทอมสุดทา้ยของสมการน้ี จะให้ค่าเป็นลบ ซ่ึงหมายความว่า เม่ือใดท่ีค่าแทจ้ริงท่ี
เกิดข้ึนสูงกวา่ปกติหรือสูงกว่าค่าในระยะยาวแลว้ เทอมสุดทา้ยน้ีจะมีกลไกการปรับตวัในลกัษณะท่ี
ตรงขา้มกนั ซ่ึงในกรณีน้ีจะมีค่าท่ีลดลงหรือเป็นลบ 

กลไกของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการปรับตวัลดลงหรือเพิ่มข้ึน ของเทอมสุดทา้ยน้ีเป็นตวัปรับแกไ้ขของ
ค่า ท่ี เกิดข้ึน ดังนั้ นจึงเรียกตัวแบบน้ีว่า Error Correction Mechanism (ECM) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
รูปแบบสมการ ARDL และสมการ ECM ในกรณีทัว่ไป ของสองพลวตัขา้งล่างน้ี จะได ้
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   (2.17) 

ในท่ีน้ี สมการท่ี (2.17) แสดงถึงสมการรูปแบบทัว่ไปของสมการ ECM ท่ีเขียนไดเ้สมอส าหรับทุกๆค่า 

tY  ใดๆ 

2.5 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากนิยามความมัน่คงทางอาหาร (Food Security)ท่ีกล่าวไวท้  าให้เขา้ใจไดว้า่ความมัน่คงทางอาหารคือ
การท่ีทุกคนมีการเข้าถึง (มี)อาหารทั้ งในด้านกายภาพ และทางเศรษฐกิจ ในปริมาณท่ีเพียงพอ
ตลอดเวลากบัความตอ้งการของร่างกายเพื่อสุขภาพและการท างานท่ีดี (World Bank ,1986) และยงัมีผู ้
นิยามและศึกษาถึงประเด็นปัญหาดงักล่าวไวม้ากมาย ซ่ึงความมัน่คงทางอาหารเป็นแนวคิดท่ีสามารถ
อธิบายให้ตายตวัได้ยาก จึงท าให้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเกิดขอ้สงสัยและพยายามศึกษาว่าความ
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มัน่คงทางอาหาร ว่าน่าจะหมายถึงการจดัหาอาหารให้พอเพียงและมีคุณค่าทางโภชนาการส าหรับ
มนุษยใ์นการด ารงชีวติ (Gregory et.al, 2005) 
 

(Sen ,1981) ได้ช้ีให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนในชนบทกบั
ทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศน์ต่างๆ กบัมัน่คงทางอาหาร มิใช่เป็นเร่ืองของการไม่มีปริมาณอาหาร
พอเพียง (อุปทานของผลผลิตอาหาร) เพียงเท่านั้น แต่เป็นการไม่มีความสามารถในการเขา้ถึงอาหาร
ของประชากรดว้ย เช่น ขาดก าลงัซ้ือ (Effective Demand) หรือ ขาดสิทธิต่างๆ (Entitlements) โดย Sen 
แสดงให้เห็นได้ว่าการท่ีไม่สามารถเข้าถึงอาหารเป็นเหตุผลหลักท่ีอธิบายเร่ืองความไม่มัน่คงทาง
อาหาร โดยการเขา้ถึงอาหารเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากกว่าปัจจยัทางเทคนิค 
หรือ ทางกายภาพ โดยแนวความคิดของ Sen เช่นน้ี ท าให้มีผูพ้ฒันาแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกัน คือเร่ือง 
ความเปราะบาง (Vulnerability) ท่ีเป็นสาเหตุของความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยความเปราะบาง
ประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกดา้นความเส่ียง และปัจจยัภายในท่ีขาดความสามารถรับมือกบัความเส่ียง 
และความกดดันต่างๆ (Dilley and Boudreau, 2001) และจากการศึกษาของ (Gundersen and Ribar, 
2011) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความไม่มนัคงทางอาหารและความไม่เพียงพอของค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร ซ่ึงใน
การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นการพิจารณาถึงปัจจยัภายนอกและมาตรการต่างๆของความไม่มัน่คงทางดา้น
อาหาร ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีจะมุ่งเน้นช่วยเหลือประชากรท่ีมีรายไดต้  ่าและผูท่ี้มีปัญหาขาดแคลนทาง
อาหารเพื่อแกปั้ญหาความไม่มัน่คงทางอาหาร ซ่ึงการจดัการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ียงัช่วยส่งเสริมให้มี
การพฒันาและยกระดบัของผูมี้รายไดต้  ่าใหส้ามารถเขา้ถึงอาหารท่ีมีอยูไ่ดง่้ายข้ึน นอกจากยงัมีงานวจิยั
ท่ีท าการศึกษาในเร่ืองของความมัน่คงทางอาหารในแต่ละประเทศท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัใดบา้งท่ีมีผล
ความมั่นคงอาหาร จากงานวิจัยของ (Arshi, 2010)ได้ศึกษาในเร่ือง “Food Security Analysis of 
Pakistan: Time Series Approach” ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความมัน่คงทางอาหารของ
ประเทศปากีสถานซ่ึงเป็นการศึกษาถึงสถานการณ์ความมัน่คงทางอาหารและปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
มัน่คงทางอาหารของประเทศปากีสถานโดยใช้แบบจ าลอง Auto Regressive Distributed Lag Model 
(ARDL) โดยใชข้อ้มูลรายปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 - 2008 โดยการใชว้ิธี Error Correction Mechanism ตาม
กระบวนการ ARDL ( Autoregressive Distributed Lag) ทดสอบความสัมพนัธ์ในระยะสั้ นและระยะ
ยาวซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อหัว ผลผลิตรวม รายไดต่้อหวั อตัราการรู้หนงัสือ
และอตัราการตายของเด็กทารกก่อนถึงอายุ 1 ปี มีความสัมพนัธ์กบัความมัน่คงทางอาหารในประเทศ
ปากีสถาน ซ่ึงอตัราการตายของเด็กทารกก่อนถึงอาย ุ1 ปีเป็นตวัแทนของขอ้มูลในการพิจารณาในเร่ือง
ของการบริการด้านสุขภาพซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่ามีทิศทางในด้านลบ ดงันั้นแสดงให้เห็นว่า 
อตัราการตายของเด็กท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลมาจากไดรั้บอาหารไม่เพียงพอซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่
มัน่คงทางอาหารในประเทศ ในขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมี(เขา้ถึง)อาหาร
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ต่อหัวและรายไดร้ายต่อหัวจะพบวา่มีทิศทางความสัมพนัธ์ในทางบวกนั้นก็แสดงให้เห็นวา่รายไดต่้อ
หวัเพิ่มข้ึนสะทอ้นให้เห็นถึงความมัน่คงทางอาหารท่ีดีข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงอตัราการรู้หนงัสือของ
ผูใ้หญ่จะพิจารณาไปถึงโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าหาก
ประชากรได้รับโอกาสทางการเรียนจะเป็นผลท าให้สามารถเขา้ถึงโอกาสต่างๆตามมาซ่ึงเป็นผลให้
ความสัมพนัธ์ของอตัราการรู้หนงัมือกบัการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อหวัมีทิศทางบวก เช่นเดียวกนักบั (Iram 
and Butt, 2004)  ได้ท าก าร ศึกษ าเร่ือ ง  “Determinants of Household Food Security: An Empirical 
Analysis for Pakistan”เพื่อทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการมีอาหาร (Food 
Availability) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกัในความมัน่คงทางอาหารและเป็นฟังก์ชันท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบั
ราคาอาหาร การใช้จ่าย สถิติประชากรครัวเรือน รสนิยมและความพึงพอใจของครัวเรือน โดยเป็น
การศึกษาทางดา้นปริมาณโดยเลือกใชต้วัช้ีวดัการไดรั้บแคลอร่ีต่อหวั (Calorie Intake Per Capita) เป็น
ตวัแปรตามท่ีใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square Regression: 
OLS) จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 16,305 ครัวเรือน จากทั้งชุมชนในเมือง
และท้องถ่ินกว่า 1,150 ชุมชน โดยขอ้มูลปัจจยัท่ีน าเข้าได้แก่ อายุของมารดา การศึกษาของมารดา 
รายไดข้องครัวเรือน การเขา้ถึงแหล่งน ้ า ขนาดครัวเรือน ลกัษณะของครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา่ร้อย
ละ 70 ของประชากรศึกษามีครัวเรือนขนาดใหญ่ (เฉล่ีย เท่ากบั 9 คน) อายุของมารดานั้นมีผลทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัต่อปริมาณเฉล่ียของการไดรั้บแคลอร่ีต่อหวัในระดบัครัวเรือน ทงัน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบั
มารดาท่ีมีอายนุอ้ยกวา่แลว้นั้นมารดาท่ีมีอายุมากกวา่นั้นมีประสบการณ์มากกวา่จึงสามารถจดัการและ
เข้าใจถึงปริมาณสารอาหารจ าเป็นท่ีต้องการและคุณภาพของอาหารได้ดีกว่า และผลการศึกษายงั
ช้ีให้เห็นบทบาทส าคญัของรายไดข้องครัวเรือนในไดรั้บแคลอร่ีต่อหัวอยา่งเท่าเทียมกนัของครัวเรือน 
นัน่เป็นเพราะวา่กลุ่มท่ีมีระดบัรายไดค้รัวเรือนท่ีสูงกวา่มีโอกาสในการเขา้ถึงและสามารถจดัซ้ืออาหาร
ท่ีมีคุณภาพไดม้ากกว่ากลุ่มท่ีมีรายไดค้รัวเรือนต ่าโดยในพื้นท่ีศึกษามีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นท่ีอยู่ใน
กลุ่มท่ีระดบัรายไดค้รัวเรือนสูง ร้อยละ 51 อยูใ่นกลุ่มรายไดค้รัวเรือนระดบัปานกลาง แต่ถึงอยา่งไรก็
ตามความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเขา้ถึงแหล่งน ้ า
ท่ีสะอาด อาหารท่ีปลอดภยั การมีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานภายในบา้นท่ีจะสามารถสนับสนุน
การไดรั้บแคลอรีต่อหัวท่ีเพิ่มข้ึน รวมไปถึงการศึกษาถึงความมัน่คงทางอาหารท่ีเก่ียวกบัการพิจารณา
ในเร่ืองของอุปทานหรือปริมาณสินคา้เกษตร(ปริมาณอาหาร) และความตอ้งการในการบริโภคอีกดว้ย 
ซ่ึงจากงานของ (Nichola, 2006)ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบั “The Food Security Problem In Ethiopia - A 
Supply Side Analysis” เป็นการศึกษาถึงความไม่มัน่คงทางอาหารของประชากรในประเทศเอทิโอเปีย
โดยมีการใช้ดชันีต่างๆเป็นตวัวดั เช่น อตัราการเจริญเติบโตของประชากร รวมไปถึงการเพิ่มข้ึนของ
ภาคการเกษตรและนโยบายของรัฐบาลท่ีเขา้มาดูแลช่วยเหลือ เป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ประชากร
ส่วนใหญ่ในประเทศจะประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง 85% จึงท าให้ประเทศมีปริมาณสินคา้เกษตร
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(ปริมาณอาหาร)ท่ีมากพอ แต่อย่างไรก็ตามประชากรเหล่าน้ียงัมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน จึงส่งผลให้
ประสบปัญหาดา้นการด ารงชีวิต เช่นประชากรเหล่าน้ีมีรายไดต้  ่า รายไดจึ้งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
จึงท าให้เห็นไดว้่าในการวิเคราะห์ในเร่ืองของความมัน่คงทางอาหาร ท่ีเน้นในเร่ืองของอุปทานของ
ปริมาณสินคา้เกษตร(สินคา้อาหาร)น้ี ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของรายไดแ้ละความยากจนของประชาชน
อยู่ด้วย และยงัมีการศึกษาของ (Gandhi and Zhou, 2014) ท่ีได้ศึกษาในเร่ืองของ “Food Demand and 
the Food Security Challenge with Rapid Economic Growth in the Emerging Economies of India and 
China” ท่ีอธิบายเก่ียวกับความต้องการอาหารและความมัน่คงในอาหารของประเทศ 2 ประเทศคือ
ประเทศอินเดียและประเทศจีนซ่ึงจากการศึกษาพบว่าในทั้ง 2 ประเทศพบเจอปัญหาเดียวกนัคือความ
ต้องการอาหารในประเทศเพิ่มข้ึนเน่ืองจากประเทศท่ีก าลังมีการพฒันาของระบบเศรษฐกิจท าให้
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คนในประเทศมีความต้องการบริโภคเพิ่มข้ึน ท าให้ราคา
อาหารในประเทศมีราคาสูงข้ึนจึงส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในอาหารของทั้งสองประเทศ รวมไปถึง
การศึกษาความมัน่คงทางด้านอาหารในประเทศไทย  จากการศึกษาของ( นนทกานต์ จนัทร์อ่อน, 
2557) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ซ่ึงสรุปดังน้ี  1) 
สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร 2)  สถานการณ์ด้านปัจจยัการผลิต 3) สถานการณ์ด้านแรงงานภาค
เกษตร 4) การวางแผนการผลิตและตลาด 5) การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการ
ผลิตอาหาร6) ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้และความตกลงระหวา่งประเทศ  7) นโยบายเก่ียวกบั
ความมัน่คงดา้นอาหารของประเทศ และการเขา้ถึงอาหารของประชากร และจากรายงานการวิเคราะห์
ความมัน่คงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548 – 2554( ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมกบัส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)ท าการวิเคราะห์ความมัน่คงอาหารจากแบบส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2554 พบวา่ มีตวัแปรความไม่เท่าเทียมในการบริโภคอาหารต ่าลง 
ซ่ึงเป็นผลจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในรอบสิบปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีประเทศไทยมี
ระดบัความไม่มัน่คงอาหารในระดบัประเทศอยูใ่นเกณฑต์ ่าและ มีความแตกต่างของการไดรั้บพลงังาน
และสารอาหารจากอาหารท่ีบริโภคในระดบัพื้นท่ีค่อนขา้งมาก 

 

(พีรพนัธ์ คอทอง, 2553) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมัน่คงดา้น
อาหาร ความปลอดภยัดา้นอาหาร และ การผลิตปศุสัตวข์องประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าปัญหา
ส าคญัอยูท่ี่ผลิตภาพของทรัพยากรปัจจยัการผลิต  โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาท่ีสงผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีลดนอ้ยถอยลงเน่ืองจากขาดการเสริมสร้างและพฒันาต่อยอดความรู้อยา่งต่อเน่ือง  นอกจากนั้นยงัมี
ปัญหาในเร่ืองท่ีดินเพื่อการปศุสัตวท่ี์นบัวนัจะถูกชุมชนสังคมเมืองขยายตวัเขา้มาใกลแ้ละน าไปใช้เป็น
ท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึน และปัญหาส าคญัอีกประการก็คือปัญหา ลกัษณะโครงสร้างตลาดจากตลาดแบบผูซ้ื้อ
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ผูข้ายนอ้ยราย กลายเป็นการใชก้ลไกท าการตลาดท่ีเป็นการคา้ขายลงทุนจากกลุ่มผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานของ( พชัรา โล่จินดารัตน์, 2554) ท่ีได้ท าการศึกษาในเร่ืองของการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรภาคการเกษตรและผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของไทยเป็นการพยากรณ์ 
ขอ้มูลในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ แรงงานสาขาการผลิตขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และมนั
ส าปะหลงั ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2553 น่าจะลดลงร้อยละ 9.77, 46.39 และ 28.44 ตามล าดบั และ 
ในภาวะปรกติ (หากไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร หรือ ไม่มีปัญหาการเป็นสังคมผูสู้งอายุ)
คาดว่าผลผลิตขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และมนั น่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ18.37, 1.45 และ 12.04 ตามล าดบั 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างแรงงาน (จ านวนแรงงานโดยรวมลดลงและ
พึ่งพาแรงงานผูสู้งอายุในสัดส่วนสูงข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ภาคเกษตรเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุ) 
จะส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละมนัส าปะหลงัในปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.18, 0.20 
และ 0.04 ตามล าดบัในส่วนของ ความแตกต่างดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงระดบัของภาวการณ์ขาดแคลน
สินคา้เกษตรท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอีก 10 ปีขา้งหนา้ อนัเกิดจากการท่ีโครงสร้างแรงงานเกษตรไม่สามารถ
ตอบสนองต่อปัจจยัสนับสนุนการผลิตอ่ืนๆ ได้ ซ่ึงสถานการณ์ของสินคา้ขา้วมีแนวโน้มจะประสบ
ภาวะขาดแคลนแรงงานรุนแรงกวา่สินคา้เกษตรหลกัอ่ืนๆ ของไทย 
นอกจากน้ียงัมีงานศึกษาเก่ียวกบัการจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความมัน่คงทาง
อาหาร จากงานวิจยัของ( สุรชัย รักษาชาติ, 2545) ได้ศึกษาเร่ือง “ความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนของคนชายขอบ : รูปแบบการบริโภค และแหล่งท่ีมาของอาหารของครัวเรือนกะเหร่ียง ภาค
ตะวนัตก ประเทศไทย” พบวา่ครัวเรือนกะเหร่ียงเน้นการผลิตขา้วเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอด
ทั้งปี และท าการผลิตพืชไร่เชิงเด่ียวระบบการพฒันากระแสหลกัและการขยายตวัของเมือง ท าให้เกิด
ความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรในท้องถ่ิน การปรับตวัเข้าสู่การผลิตเพื่อขายท าให้เกิดปัญหา
หน้ีสินเพราะตอ้งใช้เงินมาซ้ือขา้วบริโภค จึงท าให้มีปัญหาบุกรุกป่าเพื่อเพาะปลูกขา้วไร่ ซ่ึงเป็นการ
ขดัแยง้กบับริบทเง่ือนไขใหม่ท่ีไดเ้ปล่ียนไป (กฎหมายการอนุรักษ์) ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้
เกิดความเขา้ใจต่อประเด็นความมัน่คงทางอาหารส าหรับคนชายขอบนั้นเช่ือมโยงโดยตรงต่อฐาน
ทรัพยากร (ดิน น ้ า ป่า แรงงาน) และการบริหารจดัการท่ีปรับตวัตามบริบทและขอ้ก าจดั นอกจากน้ี
การศึกษาน้ีช้ีไดใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะตอ้งการงานวิจยัเพื่อหาหนทางท าการเกษตร
ทางเลือก ให้สามารถฟ้ืนฟูดินในพื้นท่ีท ากินทางการเกษตร รวมทั้งการจดัการกบัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม 
โดยทั้งหมดน้ีตอ้งเป็นการลงทุนท่ีต ่าและควรใช้ภูมิปัญญาเดิมท่ีมีการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นฐานการ
พฒันา และ(พนม ด้วงทอง, 2552) ได้ศึกษาเร่ืองทฤษฏีใหม่กบัความมัน่คงทางอาหารในครัวเรือน:
กรณีศึกษาบา้นก๋องป๋อใต ้ต าบลเกียน อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการศึกษามีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนเปรียบเทียบกบัทฤษฏีใหม่โดยประยุกต์
และเพื่อศึกษาถึงความมัน่คงทางอาหารในครัวเรือน บา้นก๋องป๋อใต ้หมู่ 8  ต าบลเกียน อ าเภออมก๋อย  



 

41 
 

จงัหวดัเชียงใหม่ ในมิติการมีอยูข่องอาหาร ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ครัวเรือนของชุมชนบา้นก๋องป๋อใต ้
มีทั้งหมด 64 ครัวเรือน โดยมีวิธีการศึกษาโดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณร่วมกบัการศึกษาเชิงคุณภาพ 
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มยอ่ย และผลการวิจยัพบวา่ สถานการณ์การผลิต
ทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฏีใหม่มีเพียงดา้นเดียวคือการผลิตขา้วไดเ้กิน 200 กก./คน/ปี รวม 58 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.62 ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากมีระบบคลองส่งน ้ าท่ีครอบคลุ่มไปทัว่ทั้งหมู่บ้าน 
ส่วนดา้นอ่ืนๆยงัไม่มีความสอดคลอ้ง ในส่วนการมีอยูข่องอาหาร ชุมชนมีทรัพยากรอาหารพื้นบา้น 91 
ชนิด แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ทรัพยากรอาหารประเภทพืชผกั 74 ชนิด ไมผ้ล 4 ชนิด สัตว ์13 ชนิด 
และการเขา้ถึงอาหารทุกครัวเรือนมีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอาหาร ส่วนกลางของ
ชุมชน เท่าเทียมกนั ภายใตเ้ง่ือนไขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิปัญญา มี ทกัษะความช านาญ
และความสามารถในการเสาะหาอาหารตามธรรมชาติ ผา่นระบบความสัมพนัธ์ แบบเครือญาติท่ีมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั และการใช้ประโยชน์ของอาหาร โดยการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กอายุ
นอ้ยกวา่ 5 ปีในชุมชนโดยการชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง ภาวะโภชนาการของเด็กอายุนอ้ยกวา่ 5 ปีใน
ชุมชน พบระดบัท่ีเป็นปัญหาดงัน้ี เกณฑ์น ้ าหนักตามอายุ มีเด็กน ้ าหนกัน้อยกว่าเกณฑ์ 2 คน ร้อยละ
16.67 น ้ าหนักค่อนข้างน้อย 3 คน ร้อยละ 25 ซ่ึงแสดงว่ามีการขาดแคลนอาหาร ส่วนในด้านการ
ประเมินความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนท่ีมีความมัน่คงทางอาหาร 16 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ครัวเรือนท่ีไม่มั่นคงทางอาหารมีจ านวน 48 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75 แบ่ง
ออกเป็น 1)ครัวเรือนท่ีไม่มัน่คงทางอาหารแต่ไม่อดอยากจ านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 47 และ 
2)ไม่มัน่คงทางอาหารและอดอยากจ านวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28 และใน 18 ครัวเรือนน้ี
แบ่งย่อยไดอี้กเป็นสองกลุ่มคือ ขาดแคลนไม่รุนแรงและรุนแรง ซ่ึงมี 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23 
และ 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย 5 ของครัวเรือนทั้งหมด ตามล าดบั 
 


