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Abstract

This study was conducted to investigate: 1) socio-economic attributes of farmers;
2) level of food security creating practice at the household level of the farmers; and
3) factors effecting food security creating at the household level of the farmers. The
sample group consisted of 279 farmers in Muang Kham, Xiengkhoung province, Laos P.D.R.
A set of questionnaires was used for data collection and analyzed by using descriptive
statistics and multiple regression.
Results of the study revealed that most of the respondents were female, 42.93 years
old on average, married and elementary school graduates on below. They had 6 household
members and 3 household work force on average. The respondents had 10.66 rai of farm
land with an income earned from the agricultural sector for 30,252.46 baht per year on
average. They had an income earned from the non-agricultural sector for 11,059.13 baht
per year. The respondents had household expenses for 25,802.92 baht per year and
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debts for 2,179.82 baht on average. Most of the respondents had no social position but
they were group member in the community for 4 groups on average. They attended a
training or joined an educational trip for 1.32 time on average. They perceived news or
information about farming for 19.22 time per month on average. The respondents had a
moderate level of knowledge about food security creating but they had a high level of
an agreement or attitude towards food security creating. As a whole, the respondents
performed food security creating at the household level at a moderate level (𝒙=3.46).
Based on its details, they had a high level of practices in terms of food utilization (𝒙=3.53),
access to food (𝒙=3.52), adequate food (𝒙=3.40), and food stability (𝒙=3.40), respectively.
The following had positive statistically significant relationship with food security creating
practice at the household level: educational attainment, an income earned from the
agricultural sector, an income earned from the non-agricultural sector, participation in
activities related to food security, knowledge about food security creating, and attitude
towards food security creating. Two factors were found to be negative: household expenses
and debt burden.
Keywords: Food availability, food access, food utilization, food stabilization

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร
และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของ
เกษตรกรในพื้นที่เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน
279 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลีย่ 42.93 ป มีสถานภาพสมรส สําเร็จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
3 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 10.66 ไร มีรายไดในภาคการเกษตรเฉลี่ย 30,252.46 บาทตอป
มีรายไดนอกภาคการเกษตรเฉลีย่ 11,059.13 บาทตอป มีรายจายในครัวเรือนเฉลีย่ 25,802.92 บาทตอป
มีหนี้สินเฉลี่ย 2,179.82 บาท สวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม เปนสมาชิกกลุมในชุมชนเฉลี่ย 4 กลุม
เขารวมฝกอบรมหรือศึกษาดูงานเฉลี่ย 1.32 ครั้งตอป ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ย
19.22 ครัง้ ตอเดือน เกษตรกรมีความรูเ กีย่ วกับการสรางความมัน่ คงทางอาหารอยูใ นระดับปานกลาง และ
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มีทัศนคติตอการสรางความมั่นคงทางอาหารอยูในระดับเห็นดวยมาก กลุมตัวอยางเกษตรกรมีการสราง
ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.46) โดยดานที่มี
คาเฉลีย่ การปฏิบตั มิ าก คือ ดานการใชประโยชนจากอาหาร (คาเฉลีย่ 3.53) รองลงมา ไดแก ดานการเขาถึง
อาหาร (คาเฉลี่ย 3.52) โดยดานการมีอาหารเพียงพอ และดานความมีเสถียรภาพของอาหารมีคาเฉลี่ย
เทากันที่ 3.40 ตามลําดับ ในสวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติในการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีจํานวน 8 ตัวแปร โดยเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงบวก
จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ระดับการศึกษา รายไดจากภาคการเกษตร รายไดนอกภาคการเกษตร การได
เขารวมโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ความรูเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทาง
อาหาร และทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร และตัวแปรที่มีความสัมพันธ
ในเชิงลบมีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก รายจายในครัวเรือน และภาระหนี้สิน
คําสําคัญ: การใชประโยชนจากอาหาร การเขาถึงอาหาร การมีอาหารเพียงพอ ความมีเสถียรภาพ
ดานอาหาร

คํานํา

ความไมมนั่ คงทางอาหาร ถือเปนปญหาสําคัญ
ที่ประเทศกําลังพัฒนากําลังเผชิญอยู โดยเฉพาะ
การประสบกับปญหาทุพโภชนาการที่ประชาชน
ไมไดรบั อาหารทีม่ โี ภชนาการเพียงพอกับทีร่ า งกาย
ตองการ อยางไรก็ตามปญหาความไมมั่นคงทาง
อาหารยังไดประสบกับประเทศที่พัฒนาแลวดวย
เชนกัน คือ การขาดความสมดุลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุ ณ ภาพของอาหารและนํ้ า ที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับประชากรทีก่ าํ ลังเพิม่ มากขึน้ ในแตละป
จากปญหาดังกลาวจึงเปนที่มาให องคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United
Nations: FAO) ไดยกประเด็นความไมมั่นคงทาง
อาหารมาพิ จ ารณาเพื่ อ ให ทุ ก ประเทศเล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการสรางความมั่นคงทางอาหาร
โดยใหมีการพัฒนาและหนุนเสริมทุกองคประกอบ
ของกระบวนการผลิตอาหาร โดยเริ่มจากการผลิต
การทําเปนอาหาร การบริโภค และผลกระทบ

ที่เกิดจากการบริโภคภายใตหลักการสําคัญของ
ความมัน่ คงทางอาหารทัง้ 4 มิติ คือ 1) การมีอาหาร
เพียงพอ (Food Availability) 2) การเขาถึงอาหาร
(Food Access) 3) การใชประโยชนจากอาหาร
(Food Utilization) และ 4) การมีเสถียรภาพดาน
อาหาร (Food Stability) (สุพรรณี, 2560)
ตามทิศทางแผนพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสวนของการสราง
หลักประกันความมัน่ คงทางดานอาหารและการบริโภค
ที่ไดมาตรฐานทางโภชนาการไดใหความสําคัญ
ในการมุงเนนใหเกิดการสรางความปลอดภัยของ
ผูผ ลิตและผูบ ริโภค เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาทางการเกษตรใหได
คุณภาพและปริมาณและเพียงพอตอการบริโภค
ภายในประเทศ ซึง่ เปนพืน้ ฐานสําคัญในการสงเสริม
ใหประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี ทัง้ ดานรางกายและจิตใจ
ทั้งนี้การมีอาหารที่เพียงพอซึ่งสวนสําคัญในการ
สรางความมั่นคงทางอาหารยังเปนการชวยเหลือ
กลุมผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรีวัยชรา
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ใหมสี ว นรวมในการแกปญ
 หาความยากจน เปนการ
ลดภาวะการขาดอาหารและขาดโภชนาการไดอีก
ทางหนึง่ (Ministry of Planning and Investment,
2016)
เมืองคํา อยูใ นเขตจังหวัดเชียงขวาง มีหมูบ า น
ทั้งหมด 90 หมูบาน มีประชากร 51,716 คน
มีจํานวนครัวเรือน 8,192 หลังคาเรือน และมี
หมูบานที่ยากจนจํานวน 24 หมูบาน ประชาชน
ส ว นมากทํ า การเกษตรเป น อาชี พ หลั ก คิ ด เป น
รอยละ 91 และมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาหรือพื้นที่สูง
ถึง 2 ใน 3 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด ในสภาพเศรษฐกิจพบวา
ประชาชนสวนมากประสบปญหากับความยากจน
มีรายไดตาํ่ มีรปู แบบการยังชีพทีข่ นึ้ อยูก บั ธรรมชาติ
ภายใตระบบสังคมชนบททีม่ หี มูบ า นตัง้ อยูก ระจายกัน
หรือเปนหยอมบานเล็ก ๆ ที่อยูหางไกลจากพื้นที่
ทีเ่ ปนเขตเมือง ซึง่ เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหประชาชน
ไม ส ามารถเข า ถึ ง แหล ง อาหารได อ ย า งทั่ ว ถึ ง
เนือ่ งจากระบบการคมนาคมยังมีการสัญจรทีค่ อ นขาง
ลําบาก การติดตอสือ่ สารไมสะดวก และมีความลาชา
ในการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ (Sub-Committees
of the General Assembly of Mueang Kham,
2019) เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองคําประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญและมีแนวโนมทีจ่ ะ
เผชิญกับปญหาการขาดความมัน่ คงทางอาหาร ดังนัน้
เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการสรางความมั่นคง
ทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรใหเปน
ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น รู ป ธรรมนั้ น
จําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งมีการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร รวมกับการศึกษาถึงระดับ
การปฏิบัติในการสรางความมั่นคงทางอาหาร เพื่อ
นําไปสูการหาปจจัยที่มีผลตอการสรางความมั่นคง
ทางอาหารของเกษตรกร เพื่อใหเปนขอมูลในการ
ดําเนินงานการสรางความมัน่ คงทางอาหารในครัวเรือน

เกษตรกรใหสอดคลองไปกับแผนพัฒนาประเทศ
และเตรี ย มความพร อ มต อ การเผชิ ญ กั บ ความ
ทาทายของความไมมนั่ คงทางอาหารในอนาคตของ
ครัวเรือนเกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ เกษตรกรที่
อาศั ย อยู  ใ นเขตพื้ น ที่ เ มื อ งคํ า แขวงเชี ย งขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งการ
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยในการสุมตัวอยางครั้งนี้มี
การสุมตัวอยางทั้งหมดสองขั้นตอน (Tow-stages
sampling) (ประชุม, 2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เปนการสุมหมูบาน ที่ตั้งอยูใน
4 กลุ  ม บ า นที่ เ ป น พื้ น ที่ ดํ า เนิ น โครงการเกษตร
โภชนาการ เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกําหนดใหมีการ
สุม หมูบ า นในแตละกลุม บานจํานวน 3 หมูบ า น โดย
วิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก ไดหมูบาน
ตัวอยางจํานวน 12 หมูบาน โดยแตละหมูบาน
มีจํานวนเกษตรกรรวมทั้งหมด 925 คน จากนั้น
คํานวณจากสูตร (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และยอมใหมีความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางเกษตรกร
จํานวน 279 คน
ขั้นตอนที่ 2 เปนการสุมเกษตรกรในแตละ
หมูบานตัวอยาง โดยไดทําการเทียบสัดสวนของ
จํานวนเกษตรกรทั้งหมดแตละหมูบานตัวอยางกับ
ขนาดตัวอยางทั้งหมดที่ไดจากการคํานวณ เพื่อหา
ขนาดกลุมตัวอยางเกษตรกรแตละหมูบาน เมื่อได
ขนาดกลุมตัวอยางเกษตรกรแตละหมูบานแลวจึง
ทําการสุมเกษตรกร โดยใชวิธีการสุมอยางงายดวย
การใชตารางเลขสุม ตามรายชือ่ เกษตรกรแตละหมูบ า น
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดทาํ การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรในเมืองคํา แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในป พ.ศ.
2563 จํานวน 279 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจาํ นวน 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร และตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ของเกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ระดับครัวเรือนมีองคประกอบจํานวน 4 ดาน ไดแก
1) ดานการมีอาหารเพียงพอ 2) ดานการเขาถึง
อาหาร 3) ดานการใชประโยชนของอาหาร และ
4) ดานความมีเสถียรภาพของอาหาร
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูลในเครือ่ งมือแลว ไดกาํ หนด
การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ โดยการประมวลผล
จากเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตรโดยแบงการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ คือ
1) ขอมูลลักษณะพืน้ ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ
สังคม และการปฏิบัติของเกษตรกรในการสราง
ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนใชสถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการ
วิเคราะหการปฏิบตั ขิ องเกษตรกรในการสรางความ
มั่ น คงทางอาหารระดั บ ครั ว เรื อ นกํ า หนดให
เกษตรกรระบุคะแนนการปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ
คือ 5=ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 4=ปฏิบัติอยูใน
ระดั บ มาก 3=ปฏิ บั ติ อ ยู  ใ นระดั บ ปานกลาง
2=ปฏิบัติอยูในระดับนอย และ 1=ปฏิบัติอยูใน
ระดับนอยสุด จากนัน้ นําคะแนนทีไ่ ดมาหาคาเฉลีย่

และแบงชวงสําหรับการพิจารณาระดับการปฏิบัติ
ของเกษตรกร ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ
4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับ
มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับ
มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับ
ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับ
นอย
1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับ
นอยสุด
2) การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การสรางความมัน่ คงทางอาหารระดับครัวเรือนของ
เกษตรกรใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งใชโปรแกรม
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรในการวิเคราะห
ทัง้ นีก้ ารวิเคราะหเพือ่ หาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั
การปฏิ บั ติ ต  อ การสร า งความมั่ น คงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกรใชสถิติการวิเคราะห
การถดถอยพหุคณ
ู เปนการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระตัง้ แต 2 ตัวขึน้ ไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว
วาตัวแปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธกบั ตัวแปรตาม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีระดับความสัมพันธ
มากนอยเพียงใด โดยการวิเคราะหในครัง้ นีค้ ณะผูว จิ ยั
ไดคดั เลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้ ง หมด 17 ตั ว แปร ได แ ก 1) เพศ 2) อายุ
3) สถานภาพสมรส 4) ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
5) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 6) จํานวนแรงงาน
ในครั ว เรื อ น 7) จํ า นวนพื้ น ที่ ทํ า การเกษตร
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8) จํานวนรายไดจากภาคการเกษตร รายไดเสริม
9) จํานวนรายจายในครัวเรือน 10) ภาระหนี้สิน
11) การมีตําแหนงทางสังคม 12) การเขารวมเปน
สมาชิกกลุม ของชุมชน 13) จํานวนครัง้ ในการติดตอ
กั บ เจ า หน า ที่ ท างการเกษตร 14) การเข า ร ว ม
โครงการเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร
15) จํานวนครั้งในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหาร 16) ความรูเกี่ยวกับการ
สรางความมั่นคงทางอาหาร และ 17) ทัศนคติของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ซึง่ จากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
แตละคู โดยใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Correlation) พบวา ไมมี
ตัวแปรอิสระคูใดที่มีคาความสัมพันธ (r) สูงกวา
0.80 ที่จะทําใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระดวยกันเองสูง (Multicollinearity)
และส ง ผลให เ กิ ด การละเมิ ด เงื่ อ นไขของการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (สุชาติ, 2546)

ผลการวิจัยและวิจารณ

ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุเฉลีย่ 42.93 ป มีสถานภาพสมรส
สําเร็จการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษา หรือตํา่ กวา
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 6 คน มีแรงงานในครัวเรือน
เฉลี่ย 3 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 10.66 ไร

มีรายไดในภาคการเกษตรเฉลี่ย 30,252.46 บาท
ตอป มีรายไดนอกภาคการเกษตรเฉลีย่ 11,059.13
บาทตอป มีรายจายในครัวเรือนเฉลี่ย 25,802.92
บาทตอป ผูที่รับผิดชอบในการใชจายในครัวเรือน
สวนใหญเปนแมบานหรือภรรยา มีภาระหนี้สิน
เฉลี่ย 2,179.82 บาท สวนใหญไมมีตําแหนงทาง
สังคม ไดเปนสมาชิกกลุมในชุมชนเฉลี่ย 4 กลุม
สวนใหญไมไดติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตร
เขารวมฝกอบรมหรือศึกษาดูงานเฉลี่ย 1.32 ครั้ง
ตอป ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ย
19.22 ครั้งตอเดือน เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับ
แนวทางการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง และมีทัศนคติตอ
การสรางความมั่นคงทางอาหารอยูในระดับเห็น
ดวยมาก
ระดับการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนเกษตรกร
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีคา เฉลีย่ ระดับ
การปฏิ บั ติ ใ นการสร า งความมั่ น คงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย 3.46) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
มากสุ ด คื อ ด า นการใช ป ระโยชน จ ากอาหาร
(คาเฉลี่ย 3.53) รองลงมา ไดแก ดานการเขาถึง
อาหาร (คาเฉลีย่ 3.52) โดยดานการมีอาหารเพียงพอ
และดานความมีเสถียรภาพของอาหารมีคาเฉลี่ย
เทากันที่ 3.40 ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1 Levels of food security capacity building at the household levels of farmers in
Muang Kham, Xiengkhouang province, Lao People’s Democratic Republic
(n=279)
Levels of food security capacity building
𝒙
S.D.
Description
in the household levels
1. Food availability
3.40
.631
Moderate
2. Food access
3.52
.589
High
3. Food utilization
3.53
.480
High
4. Food stability
3.40
.509
Moderate
Total
3.46
.462
Moderate
Remarks 4.51-5.00 = Highest 3.51-4.50 = High 2.51-3.50 = Moderate 1.51-2.50 = low 1.00-1.50 = Lowest

ปจจัยที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกร
การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ
ในการสรางความมัน่ คงทางอาหารในระดับครัวเรือน
เกษตรกร เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ใช ก ารวิ เ คราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีผลตอตัวแปรตามอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และเมือ่ พิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทาง
อาหารในระดับครัวเรือนเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ พบวามีทงั้ หมด 8 ตัวแปร โดยเปนตัวแปร
ที่มีความสัมพันธเชิงบวกจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก
รายไดจากภาคการเกษตร ระดับความรู ทัศนคติของ
เกษตรกร ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดนอกภาค
การเกษตร และการเขารวมโครงการหรือกิจกรรม
เกีย่ วกับความมัน่ คงทางอาหารมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตัวแปร
ทีม่ คี วามสัมพันธในเชิงลบ ไดแก รายจายในครัวเรือน
และภาระหนีส้ นิ (Table 2) โดยตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

กับตัวแปรทัง้ หมด สามารถอธิบายความผันแปรของ
ตัวแปรตาม (การสร า งความมั่ น คงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกร) อยูรอยละ 47.20
(R2 =.472) ซึ่งสามารถวิจารณผลการวิเคราะหได
ดังนี้
1. ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ถาเกษตรกร
ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับประถมศึกษา
จะมี แ นวโน ม ในการสร า งความมั่ น คงทางด า น
อาหารในครัวเรือนมากขึ้น (Sig.=.013) เนื่องจาก
การศึ ก ษาถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กษตรกร
มีพื้นฐานความรูที่จะนํามาประยุกตใชในการสราง
ความเขาใจในการวางแผนการสรางความมัน่ คงทาง
อาหารในครัวเรือน เชน การเลือกซื้ออาหารหรือ
วัตถุดบิ ประกอบการทําอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการ
หารายไดเพื่อการเขาถึงอาหาร เปนตน (Mishra,
2005)
2. จํ า น ว น ร า ย ไ ด  ใ น ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร
(Sig.=.000) สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกรที่มี
รายไดในภาคการเกษตรที่สูงขึ้นจะสงผลทําใหมี
การสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากรายไดจาก
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ภาคการเกษตรถือเปนรายไดหลักและอาจเปน
รายไดทางเดียวทีเ่ กษตรกรใชสาํ หรับในการซือ้ หรือ
หาอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดหาอาหารที่ให
คุณคาทางโภชนาการสูง และอาหารที่ตนเองหรือ
ครอบครัวไมสามารถผลิตไดมาใหเหลาสมาชิก
ในครอบครัวไดบริโภคไดอยางเพียงพอและทั่วถึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัตภณ และคณะ
(2559) ทีพ่ บวา รายไดของครอบครัวเปนปจจัยหนึง่
ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความมัน่ คงทางอาหารดานการ
ปริ ม าณอาหารของวั ย รุ  น ในชุ ม ชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. จํ า นวนรายได น อกภาคการเกษตร
(Sig.=.017) โดยอธิ บ ายผลการศึ ก ษาได ว  า
ถาเกษตรกรมีรายไดนอกภาคการเกษตร หรือ
รายได เ สริ ม นอกเหนื อ จากการทํ า เกษตรกรรม
เพิม่ มากขึน้ จะทําใหเกษตรกรมีแนวโนมสรางความ
มัน่ คงทางอาหารในระดับครัวเรือนในระดับทีส่ งู ขึน้
โดยแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรนอกเหนือจาก
การทําเกษตรกรรมในพื้นที่เมืองคํา คือ การเก็บ
ของปา และการทอผา (Kham District Agriculture
and Forestry Office, 2019) ซึง่ สะทอนใหเห็นวา
นอกเหนือจากเกษตรกรจะมีรายไดหลักจากการทํา
เกษตรกรรมแลว เกษตรกรยังมีการหารายไดเสริม
จากแหลงอื่นดวย อันเปนการบงชี้ถึงการมีโอกาส
หรือมีศกั ยภาพทีจ่ ะเขาถึงแหลงอาหารทีจ่ าํ เปนและ
การมีปริมาณอาหารทีเ่ พียงพอของครัวเรือนเกษตรกร
และสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรตนาพร
(2557) ที่พบวา ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ธรรมชาติทําใหชาวชุมชนเพียลาด อําเภอสังทอง
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมี ค วามมั่ น คงด า นอาหารได ใ น
ระดับหนึ่ง ซึ่งไดจากการหาผักพื้นบานในปา การ
หาปลาตามแหลงนํา้ ธรรมชาติ รวมถึงการเปนปจจัย

หลักในสนับสนุนการทํานา การเพาะปลูกอื่น ๆ
และการทําปศุสตั วทสี่ ง ผลใหผคู นในชุมชนมีอาหาร
เพียงพอ
4. จํานวนรายจายในครัวเรือน (Sig.=.005)
สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกรมีรายจายใน
ครัวเรือนสูงขึ้นจะมีผลทําใหการสรางความมั่นคง
ทางอาหารลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากภาระคาใชจาย
ในครัวเรือนของเกษตรกรสวนมากเปนไปเพื่อการ
ลงทุนในการทําการเกษตรหรือคาอุปการะทางการ
ศึกษาใหแกบตุ รหลาน ประกอบกับในปจจุบนั การผลิต
ในภาคการเกษตรยังประสบกับปญหาดินเสือ่ มโทรม
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และการ
ขาดแคลนนํา้ เพือ่ การเกษตร ซึง่ ทําใหเกษตรกรตอง
ใหเงินทุนในการบํารุงดูแลรักษาผลผลิตของตนเอง
ใหไดคุณภาพและปริมาณตามความตองการของ
ตลาด จึ ง ทํ า ให ข าดหรื อ มี ทุ น ทรั พ ย ไ ม เ พี ย งพอ
ในการจัดหาหรือเขาถึงแหลงอาหารที่มีประโยชน
ใหแกสมาชิกในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ดังผลการศึกษาของ คําสุกขะ และคณะ
(2562) ที่พบวา การเกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน
ภัยแลง และนํ้าทวมเปนอีกหนึ่งในสาเหตุทําให
ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณนอยไมเพียงพอตอ
การบริ โ ภค และถื อ เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส  ง ผลต อ
ครั ว เรื อ นยากจน เมื อ งบั ว ละพา แขวงคํ า ม ว น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. จํานวนหนี้สินในครัวเรือน (Sig.=.032)
สามารถอธิ บ ายได ว  า เกษตรกรที่ มี ภ าระหนี้ สิ น
ในครัวเรือนที่สูงมากขึ้นจะมีแนวโนมที่จะสราง
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนลดลง สําหรับ
ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนมาก
ตองแบกรับภาระหนี้สินจากการกูยืมเงินเพื่อใชใน
กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง ซึ่งทําใหมีเงิน
ทุนไมเพียงพอและเกิดความยากลําบากในการเขา
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ถึงอาหารสําหรับเลีย้ งดูสมาชิกในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาสามารถเทียบเคียงไดกบั การศึกษาของ ปุณณดา
และคณะ (2559) ที่พบวา ครัวเรือนเกษตรกรไทย
ที่มีหนี้สินจะมีโอกาสที่จะตกเปนครัวเรือนมีความ
ไมมั่นคงดานอาหารสูงขึ้นตามไปดวย
6. การเขารวมการฝกอบรมทีเ่ กีย่ วกับการทํา
เกษตรกรรม (Sig.=.011) สามารถอธิบายไดวา
เกษตรกรที่ไดเขารวมการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจะมีการสรางความมั่นคงทาง
อาหารในครัวเรือนในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยการเขารวม
ฝกอบรมในดานการเกษตรเปนชองทางหนึง่ ในการ
เพิ่มองคความรู หรือเทคโนโลยีใหมและทันสมัยที่
เกษตรกรสามารถนํามาปรับใชกับการดําเนินการ
ทําเกษตรกรรมของตนเอง โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให
ไดมาซึ่งกําไรหรือรายไดที่สูงขึ้น หรือการไดรับ
องคความรูเกี่ยวกับการวางแผนในการทําเกษตร
ตลอดจนการผลิตสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัย
จากสารเคมีสาํ หรับเปนแหลงอาหารเพือ่ การบริโภค
มาบริโภค ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ นิคม และ
คณะ (2560) ที่พบวา การถายทอดองคความรูเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตอาหารตามหลักเกษตรอินทรีย
เปนหนึง่ ในองคประกอบของรูปแบบการสรางความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนดวยกระบวนการ
สิง่ แวดลอมศึกษาในชุมชนริมนํา้ พอง อําเภอนํา้ พอง
จังหวัดขอนแกน ทีส่ มาชิกในครัวเรือนควรไดรบั เพือ่
นําไปสูการสรางอาหารไดปลอดภัย เพียงพอและ
พึ่งตนเองไดอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. ความรูเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทาง
อาหาร (Sig.=.000) อธิบายผลการวิเคราะหไดวา
เกษตรกรที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางความมั่นคง
ทางอาหารในระดับทีส่ งู ขึน้ จะมีแนวโนมสรางความ
มัน่ คงทางอาหารในครัวเรือนสูงขึน้ ตามไปดวย ทัง้ นี้

การที่เกษตรกรมีความรูนั้นจะสามารถชวยใหการ
นําเอาแนวคิดวิทยาการ หรือเทคโนโลยีตาง ๆ
เกี่ยวกับการหนุนเสริมความมั่นคงทางอาหารมา
ประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและ
เปนไปตามหลักวิชาการ เชน ความรูเกี่ยวกับการ
ปลู ก พื ช ในระบบเกษตรปลอดภั ย หรื อ เกษตร
อินทรีย ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดเพื่อ
การจําหนายผลผลิตใหเกิดรายไดสูงสุด ความรู
เกีย่ วกับการปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพชื
และความรูเกี่ยวกับโภชนาการดานอาหาร เปนตน
ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ล  ว นแต เ ป น องค ค วามรู  ที่ ส ามารถ
สนับสนุนการสรางความมัน่ คงทางอาหารในครัวเรือน
ของเกษตรกรได ทั้ ง สิ้ น ผลการศึ ก ษาดั ง กล า ว
สอดคลองกับการศึกษาการสรางความมั่นคงทาง
อาหารของเกษตรกรอินทรีย ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลางของ เพชรบุญ และคณะ (2559)
ที่พบวา กลวิธีการสรางความมั่นคงของเกษตรกร
อินทรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางใหมี
ความมั่นคงทั้งดานการบริโภค ดานการผลิต และ
ด า นทรั พ ยากรส ว นหนึ่ ง มาจากใช ค วามรู  แ ละ
เทคโนโลยี จนไดผลผลิตอาหารทีม่ คี วามหลากหลาย
ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ
8. ทั ศ นคติ ต  อ การสร า งความมั่ น คงทาง
อาหาร สามารถอธิบายไดวา (Sig.=.000) เกษตรกร
ที่ มี ทั ศ นคติ ต  อ การสร า งความมั่ น คงทางอาหาร
ในเชิงบวกหรือเห็นดวยทีจ่ ะมีการสรางความมัน่ คง
ทางการอาหารในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น โดยผลการ
ศึกษาสะทอนใหเห็นถึงการที่เกษตรกรมีมุมมอง
หรือมีแนวความคิดทีด่ ตี อ การสรางความมัน่ คงทาง
อาหารถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให
เกษตรกรมีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสรางความมัน่ คง
ทางอาหาร โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตทีไ่ มใชสารเคมีทที่ าํ ลายสิง่ แวดลอม มีการรักษา
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คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการคัดเลือกพันธุพ ชื
หรือสัตวที่ใหคุณคาทางอาหารสูงสุดมาผลิตเพื่อ
เปนสินคาและอาหารเพื่อการบริโภค ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ รณิดา และคณะ (2560) ทีพ่ บวา
ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให กิ จ กรรมการจั ด การความ
หลากหลายทางชีวภาพสูความมั่นคงทางอาหาร
ของชาติพันธุในลุมนํ้ากก-ลุมนํ้าโขง: กรณีศึกษา

จั ง หวั ด เชี ย งรายประสบผลสํ า เร็ จ คื อ การที่
ประชาชนในชุ ม ชนมี ค วามรั ก หวงแหนแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง และมีความเขาใจ
ถึงความสัมพันธของคนกับปาทีต่ อ งอาศัยและพึง่ พิง
ในดานทรัพยากรนํา้ และแหลงอาหารเพือ่ ใชในการ
ดําเนินชีวิต

Table 2 Factors effecting food security capacity building in the household levels of
farmers in Muang Kham, Xiengkhouang province, Lao People’s Democratic
Republic

Independent variables
1. Educational attainment
2. Agricultural income
3. Non-agricultural income
4. Household Expenses
5. Debt burden
6. Participating in a training
7. Knowledge about food security
8. Attitudes about food security
Constant
R2 = .477 (47.70%)

Dependent variable
Creating Food Security of Farmers in
Household Levels
B
t
Sig.
.167
2.488
.013*
5.671E-06
5.134
.000**
3.734E-06
2.410
.017*
-2.902E-06
-2.835
.005**
-6.864E-06
-2.159
.032*
.027
2.576
.011*
.000**
.063
7.763
.176
4.407
.000**
1.649
8.101
.000**
F = 13.693 Sig. F = 0.000**

Remarks *Statistically significant level at 0.05 **Statistically significant level at 0.01
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สรุปผลการวิจัย

การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสร า งความ
มัน่ คงทางอาหารในระดับครัวเรือนเกษตรกร เมืองคํา
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผลการศึกษาสรุปไดวา การสรางความมั่นคง
ทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเมืองคํา
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยปจจัยที่มี
ผลตอการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในเชิงบวก ไดแก ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน
รายไดจากภาคการเกษตร จํานวนรายไดนอกภาค
การเกษตร ความรูเ กีย่ วกับการสรางความมัน่ คงทาง
อาหาร และทัศนคติของเกษตรกรเกีย่ วกับการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร และการเขารวมโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทางอาหาร
ในขณะทีป่ จ จัยทีส่ ง ผลใหการสรางความมัน่ คงทาง
อาหารในระดั บ ครั ว เรื อ นของเกษตรกรที่ ล ดลง
ไดแก จํานวนรายจายในครัวเรือน และจํานวนหนีส้ นิ
ของเกษตรกร โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือนเกษตรกร (ตัวแปรตาม) อยูร อ ยละ
47.20 (R2 =.472)

ขอเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงระดับ
การศึกษาและความรูมีความสัมพันธในเชิงบวกตอ
การสรางความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของ
เกษตรกร ดังนั้นหองการเกษตรและปาไม และ
โครงการเกษตรโภชนาการ เมืองคํา แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรมีการ
ถายทอดองคความรูหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

การสนับสนุนการผลิตพืชและสัตวในระบบเกษตร
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม อาทิ ระบบเกษตรทีด่ แี ละ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP)
ระบบเกษตรอินทรีย หรือระบบเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ เพือ่ ใหไดมาซึง่ อาหารและสินคาเกษตร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไรสารเคมี สามารถใหเปนวัตถุดบิ ในการ
ประกอบอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย
2. หองการเกษตรและปาไม และโครงการ
เกษตรโภชนาการ เมื อ งคํ า แขวงเชี ย งขวาง
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ควร
สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
โครงการรวมกับโรงเรียนในพืน้ ทีใ่ หมกี ารบูรณาการ
หรื อ สร า งเครื อ ข า ยสํ า หรั บ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จาก
เกษตรกรที่มีการผลิตพืชหรือสัตวในระบบเกษตร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลผลิตดังกลาว
มาเป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ ทํ า อาหารกลางวั น ของ
โรงเรี ย น ตลอดจนมี ก ารปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มและ
สรางเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
เพือ่ นําไปสูก ารสรางคนรุน ใหมทคี่ าํ นึงถึงความสําคัญ
ของความมัน่ คงทางอาหารทีเ่ ปนพืน้ ฐานสําคัญของ
การดําเนินชีวิตในปจจุบัน
3. หองการเกษตรและปาไม เมืองคํา แขวง
เชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ควรสนั บ สนุ น ให มี โ ครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ มี
กระบวนการสาธิตหรือฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต
สินคาเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยจากสารเคมี
ทีอ่ าจทําอันตรายแกผบู ริโภคได เชน โครงการจัดทํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ดิ น สํ า หรั บ การเพาะปลู ก พื ช ผล
ทางการเกษตร ไดแก การผลิตปุยหมักจากเศษพืช
และมูลสัตว การทําผลิตภัณฑปอ งกันโรคและแมลง
ศัตรูพืชแบบอนุรักษธรรมชาติ ตลอดจนการจัดทํา
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โครงการทีส่ รางผลิตภัณฑเพือ่ การปศุสตั ว เชน การ
ผลิ ต อาหารเลี้ ย งสั ต ว โ ดยใช วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ
ในทองถิ่น การจัดทําโรงเรือนการเลี้ยงและแปรรูป
ที่ไดมาตรฐานและสะอาด เปนตน
4. หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกสิกรรมและปาไม ตลอดจนโครงการ
เกษตรโภชนาการในเขตเมืองคํา แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรมีการ
พัฒนาสือ่ รูปแบบตาง ๆ รวมถึงชองทางสําหรับการ
ประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหารใหแกเกษตรกร เพื่อการปลูกฝงและสราง
ทัศนคติที่ดี อันนําไปสูการยอมรับแนวคิดความ
มัน่ คงทางอาหารมาปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรมสําหรับ
สมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะองคความรูทางโภชนาการและการใช
ประโยชนจากอาหารทีห่ ลากหลาย องคความรูด า น
การบริ ห ารป จ จั ย การผลิ ต ภายใต ร ะบบเกษตร
อินทรียหรือการเพาะปลูกที่ไมใชสารเคมีและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม องคความรูดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพือ่ เพิม่ มูลคา
องคความรูดานการตลาด เปนตน
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