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หลกัการของเครืองมือประเมินความมั นคงด้านอาหาร

อย่างมีส่วนรว่ม
� เป็นการพยายามที�จะทาํการประเมนิสถานะความม ั �นคงดา้นอาหารระดบัชมุชนของประเทศ อย่างมสี่วน

ร่วมและชมุชนเป็นผูใ้ชเ้ครื�องมอืไดเ้อง
� ผลการนาํเสนอนี�คือการลงไปศึกษาขอ้มลูจากตวัอย่าง 35 ชมุชน ท ั �วทกุภาค ไดแ้ก่ เหนือ กลาง 

ตะวนัตก ตะวนัออก อสีาน และใต ้
� โดยทาํการเลอืกตวัแทนตามภูม ินิเวศ วฒันธรรมและสงัคม กบัอกีเงื�อนไขหนึ�ง คือ เลอืกตามภยั

คุกคาม และชมุชนที�มภีาวะวกิฤต เช่น ภยัพบิตั ิเครอืข่ายปฏริูปที�ดนิ และภยัคุกคามพื�นที�อาหาร เป็น
� โดยทาํการเลอืกตวัแทนตามภูม ินิเวศ วฒันธรรมและสงัคม กบัอกีเงื�อนไขหนึ�ง คือ เลอืกตามภยั

คุกคาม และชมุชนที�มภีาวะวกิฤต เช่น ภยัพบิตั ิเครอืข่ายปฏริูปที�ดนิ และภยัคุกคามพื�นที�อาหาร เป็น
ตน้

� ผลการศึกษาเป็นขอ้มลูลา่สุด ของปี 2556 ดงันั�นจงึเป็นการดงึเอาขอ้มลูภายใตพ้ลวตัหลายดา้นที�มี
ความเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

� เพื�อนาํไปสู่การวางแผนความม ั �นคงดา้นอาหารของชมุชน
� เป็นการนาํเครื�องมอืไปใชใ้นปี แรก ดงันั�นจงึอาจจะตอ้งมกีารถอดประสบการณ์การทาํงานและทาํการ

ขยายพื�นที�ศึกษามากขึ�น



โครงการวจิยัดชันีชี�วดัความม ั �นคงทางอาหารประเทศไทย

� มลูนิธเิกษตรกรรมย ั �งยนื(ประเทศไทย) 
ไดท้าํประมวลผลจากรายงานศึกษาเชงิ
สาํรวจความม ั �นคงทางดา้นอาหารท ั �ว

� ขอ้มูลพื	นฐานกลุม่ตวัอย่าง

ส ัดส่วนเพศชายหญิงในเกณฑ์
ใกลเ้คียงกนั (58:42) กว่า 60 % สาํรวจความม ั �นคงทางดา้นอาหารท ั �ว

ประเทศ  ประกอบดว้ยภาคเหนือ อสีาน 
กลาง และใต ้รวมท ั�งสิ�น 35 ชมุชน 

� จาํนวนกลุม่ตวัอย่างรวมท ั�งสิ�น 
2,074 ราย (จาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถามและร่วมในกระบวนการ
คนืขอ้มลู)

ใกลเ้คียงกนั (58:42) กว่า 60 % 
ของผู ต้อบแบบสอบถามมีสถานะเ ป็น
หวัหนา้ครวัเรือน อายุเฉลี�ย 50 ปี ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (รอ้ยละ 92) 
ครวัเรอืนหนึ�งๆมสีมาชกิเฉลี�ย 4 คน 



โครงสรา้งประชากรกลุม่ตวัอย่าง : อาชีพหลกั
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โครงสรา้งประชากรกลุม่ตวัอย่าง : อาชีพหลกัและรายได ้
� กวา่รอ้ยละ 42 ของกลุ่มตวัอยา่งทาํนาเป็นอาชพีหลกั รองลงมาคอื อาชพี

รบัจา้ง (รอ้ยละ 20) 

� แต่เมื&อพจิารณาอาชพีที&ทาํรายไดห้ลกัสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ในตวัอยา่ง� แต่เมื&อพจิารณาอาชพีที&ทาํรายไดห้ลกัสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ในตวัอยา่ง
ประชากรที&ไดไ้ปศกึษา พบวา่ อาชีพรบัจ้าง รองลงมาคอื ทาํนา และทาํไร่ 
ตามลาํดบั

� แต่ทั 2งนี2ครวัเรือนเกือบครึ�งหนึ�ง (ร้อยละ 41)ยอมรบัว่าครวัเรือนมีการ
ก่อหนี.สินจากการประกอบอาชีพจริง มากกว่า 50,000 บาท



การพจิารณาผลการศึกษามีหลายระดบั
� ระดบัประเทศ

� ระดบัชมุชน

� และระดบัเกณฑแ์ต่ละมติ ิภาพรวมระดบัประเทศ� และระดบัเกณฑแ์ต่ละมติ ิภาพรวมระดบัประเทศ



เกณฑน์ํ	าหนกัดชันีความมั .นคงทางอาหาร : 
กาํหนดเป็น 4 มติคิวามม ั �นคงดา้นอาหาร ซึ�งรวมแลว้ผลเฉลี�ยจากพื�นที�ศึกษา 35 ชมุชน พบวา่แนวโนม้
ความม ั �นคงทางอาหารรวมของชมุชนชนบทไทยอยู่ที� 3.13 คะแนนจาก 5 คะแนนเตม็ จดัอยู่ในกลุม่
ระดบัความมั .นคงทางอาหารปานกลาง ในแต่ละมติสิามารถจาํแนกไดเ้ป็นคะแนนดงัต่อไปนี� 

เกณฑต์วัชี.วดั นํ.าหนักต่อ 
100%

ดชันีความมั �นคงทางอาหาร

คะแนนรวม คะแนนรายมติิ100% คะแนนรวม คะแนนรายมติิ

• การมอีาหารและนํ2าดื&ม บรโิภคเพยีงพอตลอดทั 2งปี 30

3.13 คะแนน
/ 5 คะแนน

3.28

• สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหารของชมุชน 30 2.96

• ความเสี&ยงและความเปราะบางของแหลง่อาหาร
ทอ้งถิ&น

20 3.33

• ศกัยภาพของครวัเรอืนและชมุชนต่อความมั &นคง
ทางอาหารทอ้งถิ&น

20 2.98

1.00-1.80 = ไม่มั �นคง 1.81-2.60 = น้อย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = ดี 4.21-5.00 = ดีมาก



ขยายความระดบัปานกลาง
� หมายถงึ  ระดับความมั�นคงทางดา้นอาหาร  อยู่ใน

ระดับปานกลางหรือพอใช ้ มีอาหารพอกิน แต่
อาจจะไม่มคีวามต่อเนื�อง หรืออาหารที�รับประทาน

ซึ�งรวมแลว้ผลเฉลี�ยจากพื�นที�ศึกษา 35 ชมุชน พบวา่แนวโนม้ความม ั �นคงทาง
อาหารรวมของชมุชนชนบทไทยอยู่ที� 3.13 คะแนนจาก 5 คะแนนเตม็ 

อาจจะไม่มคีวามต่อเนื�อง หรืออาหารที�รับประทาน
สว่นหนึ�งไม่ปลอดภัย มอีปุสรรคในเรื�องสทิธใินการ
เขา้ถงึระบบอาหาร หรือขอ้ใดขอ้หนึ�งใน 4 เกณฑ ์
ชุมชนมีการพูดคุยถึงแผนความมั�นคงทางดา้น
อาหารแต่ยังไม่มีรูปธรรมหรือความชัดเจนในทาง
ปฏบิัตกิาร ดังนั0นจะตอ้งสง่เสรมิที�ยังบกพร่องอยู่ใน
บางประการตามคะแนน และตามการคน้พบของ
ชมุชน อยา่งความเหมาะสม



จงัหวดัคะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คะแนน

บา้นหนองขยุ  ต.หนองสาหรา่ย อ.พนมทวน 
กาญจนบุรี

3.95

แผนภาพพื.นที�ศึกษา 35 ชมุชน

กาญจนบุรี

บา้นหนองนํ2าเขยีว ตําบลรงันก อําเภอสามงา่ม 
จงัหวดัพจิติร  

3.77

ชมุชนทา้ยตลาด ตําบลทา้ยตลาด  อําเภอเมอืง 
จงัหวดัลพบุรี

3.70

บา้นกุดตาใกล ้ตําบลสายนาวงั  อําเภอนาค ู
จงัหวดักาฬสนิธุ์

3.54

ชมุชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี

3.46



เกณฑต์วัชี	 วดั

�การมอีาหารและนํ�าดื�ม บรโิภคเพยีงพอตลอดท ั�งปี
�สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหารของชมุชน
�ความเสี�ยงและความเปราะบางของแหลง่อาหารทอ้งถิ�น�ความเสี�ยงและความเปราะบางของแหลง่อาหารทอ้งถิ�น
�ศกัยภาพของครวัเรอืนและชมุชนต่อความม ั �นคงทางอาหารทอ้งถิ�น
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1.การมีอาหารและนํ าดื�ม บริโภคเพียงพอตลอดทั งปี  (3.28 : ปานกลาง)

1.1.ครัวเรือนมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดปี

3.61 ดี

1.2 ครัวเรือนมีกบัข้าวบริโภคเพียงพอตลอดปี

3.57 ดี

              1.3.ครัวเรือนมีนํ �าดื�มสะอาดสาํหรับบริโภคตลอดปี

3.51 ดี

3.28 
2.89 

45

Food&Water …

3.51 ดี

1.4.รายการอาหารมีความหลากหลายและจํานวน
เพียงพอตอ่ครัวเรือน

3.28 ปานกลาง

1.5.สมาชิกในครัวเรือนเก็บหาอาหารจากแหลง่ธรรมชาติ

2.89 ปานกลาง

               1.6.สมาชิกในครัวเรือนสามารถผลติอาหารจากแปลง
เกษตรกรรม

2.77 ปานกลาง

1.7.สมาชิกในครัวเรือนซื �อวตัถดุิบและอาหารจากตลาด

3.40 ปานกลาง



2.สิทธิและการเข้าถงึระบบอาหารของชุมชน   (2.96 : ปานกลาง)

2.1.ชมุชนมีพื �นที�สาํหรับเป็นแหลง่อาหาร
2.96 ปานกลาง

2.2.ความสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ�น

3.19 ปานกลาง

2.3.ครัวเรือนมีสทิธิในการเข้าถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
3.07 ปานกลาง

2.4.ครัวเรือนมีการเก็บรักษาและขยายพนัธุกรรม
2.66 ปานกลาง

2.5.ครัวเรือนมีที�ดินเพียงพอตอ่การผลติอาหาร
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2.5.ครัวเรือนมีที�ดินเพียงพอตอ่การผลติอาหาร
2.91 ปานกลาง

2.6.ชมุชนมีแหลง่นํ �าเพียงพอเพื�อการเกษตรกรรม
2.80 ปานกลาง

2.7.การกระจายผลผลติจากพื �นที�เกษตรกรรมหรือพื �นที�ชายฝั�งของ
ครัวเรือนและชมุชน

2.54 น้อย

2.8.สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าถึงอาหารในระบบตลาด
3.41 ดี

2.9.ครัวเรือนมีความปลอดภยัด้านอาหารและโภชนาการ

3.19 ปานกลาง

2.66 

2.91 2.80 
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Right&Accessibi…
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3.ระดับความมั�นคงทางด้านอาหารที�ได้รับผลกระทบจากความเสี�ยงและความ

เปราะบาง ความเสี�ยงและความเปราะบาง  (3.33 : ปานกลาง)                                                                               

3.1.ระดับความมั�นคงทางด้านอาหารได้รับผลกระทบจากภยั

พิบัติ และการเปลี�ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ
3.14

ปานกลาง

3.2.ระดับความมั�นคงทางด้านอาหาร ที�ได้รบผลกระทบจากการ

เกดิเหตุก่อการร้ายและความขัดแย้งภายในประเทศกระทบ ทั ง

ต่อการบริโภคและผลิตอาหาร
3.55

ดี

3.3.ระดับความมั�นคงทางด้านอาหาร ที�ได้รับผลกระทบจาก

3.37 

3Risk

3.3.ระดับความมั�นคงทางด้านอาหาร ที�ได้รับผลกระทบจาก

นโยบายแผนการพัฒนาประเทศที�กระทบต่อพื นที�แหล่งผลติ

อาหาร
3.37

ปานกลาง

3.4.ระดับความมั�นคงทางด้านอาหาร ที�ได้รับผลกระทบจากการ

สื�อสารมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคของ

ครัวเรือนและชุมชน
3.25

ปานกลาง



4.ศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนต่อความมั�นคงทางอาหารท้องถิ�น (2.98 

: ปานกลาง)              

4.1.ครัวเรือนมีการสาํรองอาหารและแหล่งผลิตอาหาร

2.85

ปานกลาง

4.2.ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื�อพัฒนาสร้างความอยู่ดี กนิดี 

ของชุมชน
2.90

ปานกลาง

4.3.ชุมชนมีเครือข่ายและภาคีความร่วมมือเพื�อการพัฒนา

ชุมชนที�ดี
2.91

ปานกลาง
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ชุมชนที�ดี
2.91

4.4.ชุมชนมีการแบ่งและแลกเปลี�ยนอาหาร

2.94

ปานกลาง

4.5.สมาชิกในชุมชนมีความรู้และภมูิปัญญาการเก็บหา

ผลผลิตอาหารจากแหล่งธรรมชาติ

3.30

ปานกลาง

2.91 2.94 
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Household Efficiency in Food …



แนวโนม้ความมั .นคงทางอาหารของประเทศไทย
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28%

7%
4%

ซื2อหา ปลกูเอง

ตามธรรมชาติ ประเพณี แหลง่ที.มาของอาหารของคนไทย
พบว่าปัจจุบ ันคนไทยยังคงต้อง
พึ�งพาอาหารด้วยการซื.อหาจาก
ตลาดเป็นหลกักว่าร้อยละ 61 มี
เพียง 28% เท่านั.นที�สามารถพึ�งพา
ตนเองด้วยการเพาะปลูก และมี

61%

28% ตนเองด้วยการเพาะปลูก และมี
เพยีง 7% เท่านั.นที�สามารถเข้าถึง
ห รื อ หา อ า หา ร จ า ก แ ห ล่ ง ต า ม
ธรรมชาติได้  ดงันั .นโดยรวมแล้ว
แหล่งอาหารที�ได้มาโดยไม่ต้องซื.อ 
คิดเป็น 39% ทําให้ต้องเฝ้าระวัง
เพิ&มเตมิในประเดน็ต่างๆเหล่านี2



เกณฑต์วัชี.วดั นํ.าหนักต่อ 
100%

ดชันีความมั �นคงทางอาหาร

คะแนนรวม คะแนนรายมติิ

• การมอีาหารและนํ2าดื&ม บรโิภคเพยีงพอตลอดทั 2งปี 30

3.13 คะแนน
/ 5 คะแนน

3.28

• สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหารของชมุชน 30 2.96

• ความเสี&ยงและความเปราะบางของแหลง่อาหาร 20 3.33

สรุป

/ 5 คะแนนทอ้งถิ&น
• ศกัยภาพของครวัเรอืนและชมุชนต่อความมั &นคง

ทางอาหารทอ้งถิ&น
20 2.98

• การพึ&งตนเองไดอ้ยูอ่ตัราสว่น   39: 61



ขอบคุณครับ

ขอให้มีความผาสุข
และความมั�นคง

ด้านอาหารกันทุก
คนนะครับ    


