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ความเหลือ่มล�า้ของค่าใช้จ่ายอาหารและเคร่ืองดืม่ของครัวเรือนไทย

Inequality of Thai Households in Food and Beverages Expenditure
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บทคดัย่อ

	 การศึกษาความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของ 

ครัวเรือน	และ	เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	ในปี	

พ.ศ.	2543	และปี	พ.ศ.	2554	การศึกษาน้ีใชก้ารค�านวณค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ี	(Gini	coefficient)	

เพ่ือแสดงถึงระดบัของความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย

และใชก้ารประมาณค่าโดยใช	้Quantile	Regression	Analysis	 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารของครัวเรือน	โดยจ�าแนกออกเป็นสองแบบจ�าลอง	 คือ	แบบจ�าลอง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารของครัวเรือนใน	 ปี	พ.ศ.	 2543	และแบบจ�าลองใน	 

ปี	พ.ศ.	 2554	ผลการศึกษาพบวา่	ความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของ 

ครัวเรือนในประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้ลดลง	ยกเวน้กรุงเทพมหานคร	 ท่ีมีแนวโนม้ 

เพิ่มข้ึน	นอกจากนั้น	พบวา่	 ปัจจยัดา้นเขตท่ีอยูอ่าศยั	 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	รายได้

ประจ�าเฉล่ีย	สาขาการผลิตหรืออาชีพหลกัของครัวเรือน	จ�านวนสมาชิกท่ีมีรายไดป้ระจ�า	

และ	ภาคท่ีอยูอ่าศยั	สามารถอธิบายความผนัแปรของ	 ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ของครัวเรือนไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติทั้งแบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	

ค�าส�าคญั :	ความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน
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และนโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	
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Abstract

	 The	study	of	the	Inequality	of	Thai	households	in	food	and	beverages	expenditure	
had	 two	objectives:	 to	explain	 the	 inequality	of	Thai	households	 in	 food	and	beverages	 
expenditures	 and	 to	 find	out	 the	 factors	 influencing	on	Thai	households	 in	 food	and	 
beverages	expenditure	 in	2000	and	2011.	This	 study	employed	 the	Gini	Co-efficient	 
Statistic	 to	indicate	an	inequality	of	Thai	households	in	food	and	beverages	expenditure	 
and	also	employed	 the	Quantile	Regression	Analysis	 to	 study	 the	 factors	 influencing	 
Thai	households	in	food	and	beverages	in	both	2000	and	2011.		Results	showed	that	an	 
inequality	of	Thai	households	in	food	and	beverages	expenditure	had	been	reduced	except	
Bangkok	which	had	an	upward	trend.	Furthermore,	Area	of	residence,	number	of	household	
members,	household	average	income,	household	main	occupation,	number	of	household	
earner	and	region	of	residence	were	the	factors	that	significantly	influenced	the	variation	 
of	Thai	household	in	food	and	beverages	both	in	2000	and	2011.					

Keywords:	Inequality	of	Thai	Households	in	Food	and	Beverages	Expenditure

บทน�า

	 แมว้่าประเทศไทยจะมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดา้นอาหารและ 

มีความพอเพียงดา้นอาหารอยูก่ต็าม	แต่องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	หรือ	

FAO	อา้งใน	นนทก์านต	์จนัทร์อ่อน	(2557)	พบวา่	ประชาชนชาวไทยส่วนหน่ึงยงัจดัอยูใ่น

กลุ่มผูอ้ดอยาก	หรืออยูใ่นภาวะทุพโภชนาการ	อีกทั้งประเทศไทยยงัคงมีความเส่ียงในเร่ือง 

ความมัน่คงทางอาหารในหลายประเดน็	เช่น	ฐานทรัพยากรธรรมชาติของไทยเส่ือมโทรม	

ตน้ทุนการผลิตภาคการเกษตรมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง	การสูญเสียพ้ืนท่ีทางการเกษตร	

แรงงานในภาคการเกษตรลดนอ้ยลงและมีอายเุฉล่ียสูงข้ึน	 เป็นตน้	 รัฐบาลไทยจึงให ้

ความส�าคญัต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศเป็นอยา่งมาก	โดยก�าหนดนโยบาย 

ตลอดจนยทุธศาสตร์และแผนงานในการบริหารจดัการดา้นอาหารของประเทศไวท้ั้งใน 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี	11	ในยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร	

ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน	และยงัใหมี้จดัท�ากรอบยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการ 
ดา้นอาหารของประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2551	(พชันี	อินทรลกัษณ์.	2555)	ซ่ึงกลยทุธ์หน่ึงในยทุธศาสตร์การจดัการดา้นอาหาร

ของประเทศ	คือ	การส่งเสริมการเขา้ถึงอาหารในระดบัชุมชนและครัวเรือน	ซ่ึงการเขา้ถึง

อาหารของประชาชนนั้นพิจารณาจากความสามารถของครัวเรือนหรือชุมชนในการไดม้า
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ซ่ึงอาหารทั้งท่ีผลิตข้ึนเองภายในครัวเรือนหรือชุมชนหรือซ้ือหามาไดจ้ากตลาด	 (อภิชาต	 

พงษศ์รีหดุลชยั	และคณะ.	2554).	อยา่งไรกต็ามความยากจนและความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ

ของครัวเรือนยอ่มเป็นอุปสรรคส�าคญัต่อการเขา้ถึงอาหารของครัวเรือนในการไดม้าซ่ึงอาหาร

จากการมีระบบตลาด	ครัวเรือนจ�าเป็นจะตอ้งมีรายไดท่ี้เพียงพอส�าหรับใชจ่้ายเป็น 

ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารเพื่อการบริโภคส�าหรับครัวเรือน	ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ

ของครัวเรือนยอ่มส่งผลต่อการเขา้ถึงอาหาร	ความพอเพียงของอาหารและความมัน่คง 

ของอาหารของครัวเรือน

	 จากท่ีกล่าวมา	ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมของครัวเรือนและปัจจยัท่ีมีผลตอ่ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย	

ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน�าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการก�าหนด	แนวทาง	มาตรการ	หรือ	นโยบาย

ต่างๆ	 เพ่ือลดความเหล่ือมล�้าดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทยและเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการเขา้ถึงอาหาร	ความพอเพียงของอาหารและความมัน่คงของอาหารของครัวเรือน

 

วตัถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย	

ในปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554

	 2.	 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย	

ในปี	พ.ศ.	2543	และปี	พ.ศ.	2554

กรอบแนวคดิ

	 การศึกษาน้ี	ประกอบดว้ย	2	กรอบแนวคิด	โดยกรอบแนวคิดแรกแสดงถึงการศึกษา

ในส่วนของความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย

ภาพที่ 1 	 กรอบแนวคิดในการศึกษาดา้นความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

ของครัวเรือน
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	 ส่วนกรอบแนวคิดท่ีสองแสดงถึงการศึกษาในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้าย

ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย	ดงัปรากฏในภาพท่ี	2	

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของ

ครัวเรือน

ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิของครัวเรือน 

ในประเทศไทย

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	พบวา่	ในปัจจุบนัยงัไม่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

ท่ีพิจารณาความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในประเทศไทย	

งานวิจยัเกือบทั้งหมดวดัความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากค่าสัมประสิทธ์ิ

ความไม่เสมอภาค	หรือ	 ค่าสัมประสิทธ์ิจีน่ี	 (Gini	 co-efficient)	 ซ่ึงสามารถค�านวณได ้

จากสองดา้นคือ	ดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย	ดา้นรายไดพ้ิจารณาจาก	1)	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ของครัวเรือน	หรือ	2)	 รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน	ดา้นค่าใชจ่้ายพิจารณา	 

จาก	1)	 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน	หรือ	2)	 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อเดือนของ 

ครัวเรือน	ผลการศึกษาความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ	โดย	ส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	 ใน	 ปี	พ.ศ.	 2554	พบวา่	 ในช่วง	 

ปี	พ.ศ.	2531-	2552	การกระจายรายไดข้องประเทศดีข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น	ค่าสมัประสิทธ์ิ

จีน่ีดา้นรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง	 0.48-0.54	โดยในปี	พ.ศ.	 2552	 ค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีมีค่าเท่ากบั	

0.485	โดยกลุ่มคนท่ีรวยท่ีสุด	 (ร้อยละ	10)	 ซ่ึงถือครองรายไดสู้งถึงร้อยละ	38.41	ขณะท่ี

กลุ่มคนท่ีจนท่ีสุด	(ร้อยละ	10)	ถือครองรายไดเ้พียงร้อยละ	1.69	ของรายไดท้ั้งหมดเท่านั้น	

ส�าหรับความเหล่ือมล�้าทางดา้นรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน	 เพื่อสะทอ้น

ให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่และมาตรฐานการครองชีพของครัวเรือน	 โดยในช่วงปี	 
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พ.ศ.	2531-2553	ค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีดา้นรายจ่ายมีค่าอยูร่ะหวา่ง	0.39-0.45	ซ่ึงต�่ากวา่ดา้นรายได ้

สะทอ้นให้เห็นว่า	 ครัวเรือนนั้นมีความแตกต่างกนัในดา้นรายไดม้ากกว่าดา้นรายจ่าย 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค	โดยในปี	พ.ศ.	2553	ค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีดา้นรายจ่ายมีค่าเท่ากบั	0.394	

ซ่ึงแสดงวา่ความเหล่ือมล�้าดา้นชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนนั้นดีข้ึนเลก็นอ้ย	

	 ในขณะท่ี	อานนัทช์นก	สกนธวฒัน	์(2558)	พบวา่	ศึกษา	สถานการณ์ความเหล่ือมล�้า

ทางดา้นรายไดข้องไทยในภาพรวมดีข้ึนเช่นกนั	แต่ประเทศไทยยงัคงมีความเหล่ือมล�้า 

ทางดา้นรายไดอ้ยูใ่นระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ	ในภูมิภาคอาเซียน	โดย 

ค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีของไทย	ลดลงจาก	0.514	ในปี	พ.ศ.	2548	เป็น	0.465	ในปี	พ.ศ.	2556	

นอกจากนั้นยงัพบวา่	 ในปี	พ.ศ.	 2556	กรุงเทพมหานครเป็นภูมิภาคท่ีมีความเหล่ือมล�้า 

ทางดา้นรายไดสู้งท่ีสุด	จากท่ีเคยมีความเหล่ือมล�้าทางดา้นรายไดต้ �่าท่ีสุดในปี	พ.ศ.	2531	

และ	2541	ในขณะท่ีรายไดย้งัคงกระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มคนท่ีรวยท่ีสุด	(ร้อยละ	10)	ซ่ึงถือครอง

รายไดสู้งถึงร้อยละ	36.8	 ในขณะท่ีกลุ่มคนท่ีจนท่ีสุด	 (ร้อยละ	10)	 ถือครองรายไดเ้พียง 

ร้อยละ	1.1	เท่านั้น

	 นอกจากนั้น	พงษธ์ร	วราศยั	 (2558)	 ไดศึ้กษาความเหล่ือมล�้าทางรายไดแ้ละ 

ความจ�าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย	ในช่วงระหวา่งปี	พ.ศ.	2531-	2556	พบวา่	ในช่วง

ระยะเวลาท่ีศึกษาสถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยมีแนวโนม้ดีข้ึนแต่กลบั 

พบวา่สถานการณ์ความเหล่ือมล�้าทางรายไดน้ั้นกลบัแยล่ง	ความแตกต่างของรายไดร้ะหวา่ง

กลุ่มประชากรท่ีรวยท่ีสุดและท่ีจนท่ีสุดมีสูงถึง	 34.9	 เท่าในปี	พ.ศ.	 2556	 ในขณะท่ี 

ค่าสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคทางรายไดท่ี้ผา่นมาเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงแคบๆ	ระหวา่ง	

0.44-0.55	มาโดยตลอด	โดยกรุงเทพมหานครเป็นภูมิภาคท่ีมีความเหล่ือมล�้าทางรายได ้

สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ	ของประเทศ	และยงัพบว่าปัญหาความเหล่ือมล�้า 

ทางรายไดย้งัคงเป็นปัญหาในเขตชนบทมาโดยตลอด	

ระเบียบวธีิการวจิยั

 1.	 วิธีการศึกษาเพ่ือใหไ้ดค้ �าตอบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ีแรกซ่ึงตอ้งการศึกษา

เหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	ในปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	

เพื่อใหผ้ลการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา	12	ปี	ซ่ึงยาวนานเพียงพอท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็น

การเปล่ียนแปลงของความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน 

ท่ีเกิดข้ึน	โดยเร่ิมตน้ศึกษาใน	ปี	พ.ศ.	2543	เพื่อมิใหไ้ดรั้บผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจ
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ในปี	พ.ศ.	2540	การศึกษาน้ีใชก้ารค�านวณค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ี	(Gini	coefficient)	เพื่อแสดง

ถึงระดบัของความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารของครัวเรือนในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา	

ทั้งน้ีในการค�านวณค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีตอ้งท�าการจ�าแนกครัวเรือนออกตามกลุ่ม	Quintiles	

จ�านวน	5	กลุ่ม	(ร้อยละ	20	ของจ�านวนตวัอยา่งทั้งหมด)	เพื่อเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายอาหาร

เฉล่ียต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนเฉล่ียในแต่ละกลุ่ม	

	 2.	 วิธีการศึกษาเพ่ือใหไ้ดค้ �าตอบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสองซ่ึงตอ้งการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	ในปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	

การศึกษาน้ีใชก้ารประมาณค่าโดยใช	้Quartile	Regression	Analysis	 เพ่ือศึกษาปัจจยั 

ท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารของครัวเรือนทั้ง	5	กลุ่ม	Quintiles	โดยจ�าแนกออกเป็นสอง

แบบจ�าลอง	คือ	แบบจ�าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารของครัวเรือนใน	ปี	พ.ศ.	2543	

และแบบจ�าลองใน	ปี	พ.ศ.	2554	

ผลการศึกษา

	 ผลการศึกษาในส่วนแรกจะเป็นการพรรณนาถึง	 ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

เฉล่ียของครัวเรือน	ในปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	โดยตารางท่ี	1	พบวา่	ในภาพรวม

ของประเทศ	ครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียเท่ากบั	2,218	บาทต่อคนต่อเดือน	

ในปี	พ.ศ.	 2543	 คิดเป็นร้อยละ	44.97	ของค่าใชจ่้ายอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน	 

ส่วนในปี	พ.ศ.	2554	 ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนเพิ่มข้ึนเป็น	3,742	บาท	

คิดเป็นร้อยละ	45.86	ของค่าใชจ่้ายอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน	เม่ือจ�าแนกครัวเรือน

ออกเป็น	5	กลุ่มๆ	ละเท่าๆ	กนั	พบวา่	ในปี	พ.ศ.	2543	ครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	1	ครัวเรือน

ในกลุ่ม	Quintilesท่ี	1	 มีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นเพียงร้อยละ	7.59	 เท่านั้น

ในขณะท่ี	ครัวเรือนในกลุ่ม	Quintilesท่ี	5	มีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ	40.28	ของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมดในปี	2543	

	 ส�าหรับในปี	พ.ศ.	 2554	ครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	 ท่ี	 1	 มีส่วนแบ่งค่าใชจ่้าย 

และเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ	9.27	ในขณะท่ี	ครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	 ท่ี	 5	 มีส่วนแบ่ง 

ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ	36.30	 ในปี	พ.ศ.	 2554	จากขอ้มูล 

ในตารางท่ี	1	พบวา่	ครัวเรือนมีความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม	อยา่งไร

กต็ามจะเห็นวา่ส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	5	

นั้นลดลง	ในขณะท่ีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	
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ท่ี	 1,	 2	 3	นั้นเพิ่มข้ึนแสดงว่า	 ความเหล่ือมล�้าดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน 

มีแนวโนม้ลดลง	(ตารางท่ี	1)	

ตารางที่ 1	 ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียต่อคนต่อเดือนทัว่ประเทศ	(บาทต่อคนต่อเดือน)

ทีม่า: ขอ้มูลดิบจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือน	ปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	

	 หมายเหตุ	1		คือ	ร้อยละของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อค่าใชจ่้ายบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือน		

หมายเหตุ	2		คือ	ร้อยละของส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจ�าแนกตามกลุ่ม	Quintiles

	 เม่ือจ�าแนกครัวเรือนออกตามเขตท่ีอยูอ่าศยั	พบว่า	 ปี	พ.ศ.	 2543	ครัวเรือน 

ในเขตเมืองมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียเท่ากบั	2,412	บาทต่อคนต่อเดือน	สูงกวา่

ครัวเรือนในเขตชนบทท่ีมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียเท่ากบั	 1,915	บาทต่อคน 

ต่อเดือน	ส่วนในปี	พ.ศ.	2554	ครัวเรือนในเขตเมืองยงัคงมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

เฉล่ียสูงกวา่ในเขตชนบท	โดยครัวเรือนในเขตเมืองมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ีย

เท่ากบั	4,666	บาทต่อคนต่อเดือน	ซ่ึงสูงกวา่ครัวเรือนในเขตชนบทท่ีมีค่าใชจ่้ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเฉล่ียเท่ากบั	3,193	บาทต่อคนต่อเดือน	นอกจากนั้นยงัพบวา่	ครัวเรือนในเขตเมือง

ท่ีอยูใ่นกลุ่ม	Quintilesท่ี	 5	 มีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงท่ีสุดคิดเป็น 

ร้อยละ	38.99	และ	36.06	ของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมดในปี	พ.ศ.	2543	และ	

2554	ตามล�าดบั	ในขณะท่ีครัวเรือนในเขตเมืองเช่นกนัแต่อยูใ่นกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	1	มีส่วนแบ่ง

ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมต�่าท่ีสุดเพียงร้อยละ	7.77	และ	9.13	ของค่าใชจ่้ายอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมทั้งหมดในปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	ตามล�าดบั	แนวโนม้ความเหล่ือมล�้าของ

ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนทั้งในเขตเมืองมีแนวโนม้ลดลง	(ตารางท่ี	2)
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ตารางที ่2 ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียต่อคนต่อเดือนจ�าแนกตามเขตท่ีอยูอ่าศยั	

(บาทต่อคนต่อเดือน)

ทีม่า : ขอ้มูลดิบจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือน	ปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	
	 หมายเหตุ	1		คือ	ร้อยละของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อค่าใชจ่้ายบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือน	
	 หมายเหตุ	2		คือ	ร้อยละของส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจ�าแนกตามกลุ่ม	Quintiles

	 เม่ือจ�าแนกครัวเรือนออกตามสาขาการผลิต	ผลการศึกษาปรากฏในตารางท่ี	 3	 

พบวา่	ในปี	พ.ศ.	2543	ครัวเรือนในภาคเกษตรมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียเท่ากบั	

1,779	บาทต่อคนต่อเดือน	เพ่ิมข้ึนเป็น	2,696	บาทต่อคนต่อเดือน	ในปี	พ.ศ.	2554	ในขณะท่ี

ครัวเรือนนอกภาคเกษตรมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเฉล่ียสูงกวา่ครัวเรือนในภาค

เกษตร	โดยในปี	พ.ศ.	 2543	ครัวเรือนนอกภาคเกษตรมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

เฉล่ียเท่ากบั	 2,324	บาทต่อคนต่อเดือน	และเพ่ิมข้ึนเป็น	 4,038	บาทต่อคนต่อเดือน	 

ในปี	พ.ศ.	2554	ตารางท่ี	3	แสดงใหเ้ห็นวา่	ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นมีบทบาทส�าคญั

ในค่าใชจ่้ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในภาคเกษตรมากกวา่ครัวเรือนนอกภาคเกษตร	

และยงัพบวา่	ครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	 ท่ี	 5	 มีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

มากท่ีสุด	ส่วนครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	1	นั้นมีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

ต�่าท่ีสุด	อยา่งไรกต็ามความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมส�าหรับครัวเรือน

ทั้งสองประเภทกลบัมีแนวโนม้ลดลง	
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ตารางที ่3		 ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียต่อคนต่อเดือน	จ�าแนกสาขาการผลิต	 

(บาทต่อคนต่อเดือน)

ทีม่า :	ขอ้มูลดิบจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือน	ปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	

	 หมายเหตุ	1	คือ	ร้อยละของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อค่าใชจ่้ายบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือน	

	 หมายเหตุ	2	คือ	ร้อยละของส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจ�าแนกตามกลุ่ม	Quintiles

 

	 เม่ือจ�าแนกครัวเรือนออกตามภาคท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือพิจารณาความเหล่ือมล�้าดา้น 

ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งภมิูภาค	ผลการศึกษาซ่ึงปรากฏในตารางท่ี	4	พบวา่	

ในปี	พ.ศ.	2543	ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียสูง

ท่ีสุด	 เท่ากบั	 2,706	บาทต่อคนต่อเดือน	รองลงมาไดแ้ก่ครัวเรือนในภาคใต	้ภาคกลาง	 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 และภาคเหนือ	 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่ากบั	 

2,473	2,337	2,124	และ	2,009	บาทต่อคนต่อเดือน	ตามล�าดบั	ส่วนในปี	พ.ศ.	2554	ครัวเรือน

ในเขตกรุงเทพมหานคร	กย็งัคงมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงท่ีสุด	เท่ากบั	6,246	บาท

ต่อคนต่อเดือน	รองลงมาคือ	ครัวเรือนในภาคกลาง	ภาคใต	้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และ

ภาคเหนือ	 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่ากบั	4,145	3,869	3,212	และ	3,064	บาท 
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ต่อคนต่อเดือน	ตามล�าดบั	นอกจากนั้นตารางท่ี	 4	 ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่	ครัวเรือนในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นมีร้อยละของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเทียบกบัค่าใชจ่้ายอุปโภค

บริโภคทั้งหมดของครัวเรือนในสัดส่วนท่ีต�่าท่ีสุดประมาณไม่เกินร้อยละ	43	 ในขณะท่ี 

ร้อยละของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเทียบกบัค่าใชจ่้ายอุปโภคบริโภคทั้งหมดของ 

ครัวเรือนในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ร้อยละ	45	ในทุกภมิูภาคส�าหรับปี	พ.ศ.	2554	

	 เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมจ�าแนกตามกลุ่ม	Quintiles	

ทั้ง	5	กลุ่ม	พบวา่	ทุกภมิูภาค	ครัวเรือนท่ีตกอยูใ่นกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	5	นั้นครองส่วนแบ่งค่าใชจ่้าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดมากกวา่ร้อยละ	30	ของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมด	

ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีตกอยูใ่นกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	1	ของทุกภมิูภาคนั้นกลบัครองส่วนแบ่งค่าใช้

จ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนอ้ยท่ีสุดไม่ถึงร้อยละ	10	ของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมด

ทั้งในปี	พ.ศ.	 2543	และ	2554	แสดงใหเ้ห็นถึงความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมของครัวเรือนท่ีตกอยูใ่นกลุ่ม	Quintiles	ท่ีแตกต่างกนั	ครัวเรือนท่ีอยูใ่นกลุ่มยากจน

ครองส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนอ้ยในขณะท่ีครัวเรือนท่ีร�่ ารวยครองส่วน

แบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในสดัส่วนท่ีมากกวา่	อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาส่วนแบ่ง

ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	1,	2	และ	3	ในภมิูภาคต่างๆ	

ยกเวน้กรุงเทพมหานครในช่วงปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	พบวา่	ส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในทั้งสามกลุ่มมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน	ในขณะท่ีส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายดา้น

อาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในกลุ่ม	Quintiles	ท่ี	5	ของทุกภมิูภาค	ยกเวน้กรุงเทพมหานคร	

ในช่วงปี	พ.ศ.	2543	และ	2554	กลบัมีแนวโนม้ลดลง	แสดงใหเ้ห็นวา่แนวโนม้ความเหล่ือมล�้า

ระหว่างครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคนั้นกลบัมีแนวโนม้ลดลง	 ยกเวน้กรุงเทพมหานครท่ี 

แนวโนม้ความเหล่ือมล�้าระหวา่งครัวเรือนของกรุงเทพมหานครอาจเพิ่มข้ึน	สวนทางกบั 

ภมิูภาคอ่ืนๆ	ของประเทศ	(พิจารณาไดจ้ากสมัประสิทธ์ิจิน่ีในตารางท่ี	5)	

	 เม่ือพิจารณาความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน

ระหวา่งปี	พ.ศ.	25431	และ	ปี	พ.ศ.	2554	ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีในตารางท่ี	5	พบวา่	ในภาพรวม

ของประเทศแนวโนม้ความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นลดลง	โดย 

ค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีลดลงจาก	0.3041	ในปี	พ.ศ.	2543	เป็น	0.2521	ในปี	พ.ศ.	2554	ครัวเรือน

ในเขตเมืองมีความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายดา้นอาหารมากกวา่ครัวเรือนในเขตชนบท	ครัวเรือน

ในภาคเกษตรมีความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนอ้ยกว่าครัวเรือน 

นอกภาคเกษตร	เม่ือพิจารณาตามภมิูภาคท่ีครัวเรือนตั้งอยูพ่บวา่	ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร

นั้นตอ้งเผชิญกบัปัญหาความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนเพราะ 
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ค่าสัมประสิทธ์ิจิน่ีของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนจาก	 0.2713	 เป็น	 0.2881	 

ในช่วงปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	ตามล�าดบั	(ตารางท่ี	5)	

ตารางที ่4  ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ียต่อคนต่อเดือน	จ�าแนกตามภมิูภาค	(บาทต่อ

คนต่อเดือน)

 

ทีม่า : ขอ้มูลดิบจากรายงานการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือน	ปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	

หมายเหตุ	1	คือ	 ร้อยละของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อค่าใชจ่้ายบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือน	

หมายเหตุ	2	คือ	ร้อยละของส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจ�าแนกตามกลุ่ม	Quintiles
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ตารางที ่5 ค่าสมัประสิทธ์ิจีน่ีดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม

ทีม่า :	จากการค�านวณของผูว้จิยั 

	 ดงันั้นครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาความเหล่ือมล�้า

ดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัครัวเรือนในส่วนภูมิภาค 

ในปีเดียวกนันั้น	 เน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิจิน่ีสูงท่ีสุด	 ถึง	 0.2881ในขณะท่ีครัวเรือน 

ในภาคเหนือประสบกบัปัญหาความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนอ้ยท่ีสุด

ในปี	พ.ศ.	2554	 เน่ืองจากมีค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีต�่าท่ีสุดเพียง	0.2382	 เม่ือเปรียบเทียบกบั 

ภมิูภาคอ่ืนๆ	ของประเทศ	อยา่งไรกต็ามผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นวา่	ความเหล่ือมล�้าดา้น

ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้ลดลงในทุกเขต

ท่ีอยูอ่าศยั	สาขาการผลิต	และในระดบัภมิูภาค	ยกเวน้กรุงเทพมหานคร	เพียงภมิูภาคเดียว

ท่ีความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมกบัเพิม่ข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา

	 นอกเหนือไปจากการน�าเสนอสถานการณ์ความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในช่วงปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	แลว้การศึกษาน้ีน�าเสนอ

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	 เพ่ืออธิบายวา่ 

มีปัจจยัหรือตวัแปรอิสระอะไรบา้งท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร

และเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	โดยก�าหนดให	้ตวัแปรตามของการศึกษาไดแ้ก่	ค่าใชจ่้ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเฉล่ียต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน	
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ตารางที ่6 ค่าสมัประสิทธ์ิของปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและครัวเรือน	

หมายเหตุ  1Adjusted	R2		ส�าหรับแบบจ�าลองปี	พ.ศ.	2543	เท่ากบั	0.440	

  2Adjusted	R2		ส�าหรับแบบจ�าลองปี	พ.ศ.	2554	เท่ากบั	0.312

		 	 ***หมายถึง		 นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ	99

	 ส�าหรับตวัแปรอิสระประกอบดว้ย	1)	 เขตท่ีอยูอ่าศยั	ก�าหนดใหเ้ป็น	Dummy	

Variable	ประกอบดว้ยเขตเมืองกบัเขตชนบท	2)	จ�านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน	(คน)	
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ตวัแปรอิสระตวัท่ีสาม	3)	รายไดป้ระจ�าเฉล่ียของครัวเรือน	4)	สาขาการผลิตหรืออาชีพหลกั

ของครัวเรือน	ก�าหนดใหเ้ป็น	Dummy	Variable	ประกอบดว้ยในภาคการเกษตรและ 

นอกภาคการเกษตร	5)	จ�านวนสมาชิกของครัวเรือนท่ีมีรายไดป้ระจ�า	(คน)	และ	6)	ภาคท่ีอยูอ่าศยั	

ประกอบดว้ย	กรุงเทพมหานคร	ภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือ 

ภาคอีสาน	และ	ภาคใต	้ โดยก�าหนดใหเ้ป็น	Dummy	Variable	ทั้งส้ิน	4	ตวัแปร	ไดแ้ก่	

Dummy	Variable	ของภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน 

และภาคใต	้เทียบกบั	กรุงเทพมหานคร

	 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

ของครัวเรือนในการศึกษาคร้ังน้ีใช	้Ordinary	Least	 Square	และ	Quintiles	Regression	 

โดยสามารถแสดงค่าสมัประสิทธ์ิตวัก�าหนด	(Beta)	ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี	6	ซ่ึงพบวา่	แบบจ�าลอง

แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนในปี	พ.ศ.	 2543	และ	 

ปี	พ.ศ.	2554	มีค่า	Adjusted	R2	เท่ากบัร้อยละ	44.0	และ	31.2	ตามล�าดบั	แสดงใหเ้ห็นวา่	

ตวัแปรอิสระท่ีก�าหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสามารถอธิบายความผนัแปรของค่าใชจ่้าย 

ดา้นอาหารเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนส�าหรับแบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	2543	ไดม้ากกวา่	แบบจ�าลอง

ในปี	พ.ศ.	2554	แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	2554	นั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ	ท่ีนอกเหนือ

ตามท่ีก�าหนดไวใ้นการศึกษาท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	หรือกล่าวง่ายๆ	 ว่า	พฤติกรรมการใชจ่้ายของครัวเรือน 

ในดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

	 จากผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิตวัก�าหนดของแบบจ�าลองใน	 ปี	พ.ศ.	 2543	

พบวา่	ครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตเมือง	 มีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงกวา่ครัวเรือน 

ท่ีอยูใ่นเขตชนบท	ทั้งในภาพรวมซ่ึงพิจารณาจากสมัประสิทธ์ิจากการประมาณค่าดว้ยวธีิ	 

Ordinary	Least	 Square	 (OLS)	 ในขณะเดียวกนัครัวเรือนในกลุ่มครัวเรือนยากจนหรือ 

ครัวเรือนในกลุ่มครัวเรือนร�่ารวย	(พิจารณาจากขนาดของค่าสมัประสิทธ์ิ	ณ	ระดบั	Percentile	 

ท่ี	25,	50	และ	75)	จากผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิตวัก�าหนดดว้ยวธีิ	Quintiles	Regression	

กมี็ขอ้คน้พบในลกัษณะเดียวกนัคือ	ครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตเมือง	มีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสูงกว่าครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตชนบทเช่นกนัลกัษณะเช่นน้ีก็เกิดข้ึนส�าหรับ 

แบบจ�าลองใน	ปี	พ.ศ.	2554	ในขณะท่ีผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิตวัก�าหนดส�าหรับ

ตวัแปร	จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	กลบัใหผ้ลท่ีแตกต่างกนัระหว่างแบบจ�าลองในปี	 

พ.ศ.	2543	และ	แบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	2554	โดยในปี	พ.ศ.	2543	พบวา่	จ�านวนสมาชิกของ

ครัวเรือนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	 
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เม่ือจ�านวนสมาชิกครัวเรือนเพิ่มข้ึนครัวเรือนกมี็ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึน

ตามจ�านวนสมาชิกท่ีเพิม่ข้ึน	หากเป็นครัวเรือนท่ีร�่ ารวยดว้ยแลว้คา่ใชจ่้ายกเ็พิม่ข้ึนในสดัส่วน

ท่ีมากกวา่ครัวเรือนท่ียากจน	(พิจารณาจากขนาดของค่าสมัประสิทธ์ิ	ณ	ระดบั	Percentile	

ท่ี	25,	50	และ	75	ตามล�าดบั)	

	 ส่วนในปี	พ.ศ.	2554	จ�านวนสมาชิกของครัวเรือนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางลบ

กบัค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	 เม่ือจ�านวนสมาชิกครัวเรือนเพ่ิมข้ึน

ครัวเรือนกมี็ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมกลบัลดลง	และหากเป็นครัวเรือนท่ีร�่ ารวย

ดว้ยแลว้ค่าใชจ่้ายก็ลดลงในสัดส่วนท่ีมากกว่าครัวเรือนท่ียากจน(พิจารณาจากขนาด 

ของค่าสมัประสิทธ์ิ	ณ	ระดบั	Percentile	 ท่ี	 25,	 50	และ	75	ตามล�าดบั)	แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ในช่วงระยะเวลา	11	 ปี	ครัวเรือนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชจ่้ายดา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืมไปพอสมควร	ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ	เช่น	ในปัจจุบนัครัวเรือน

เป็นครัวเรือนเด่ียวมากข้ึน	จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมีนอ้ยลงเน่ืองจากภาวะเจริญพนัธุ์

ลดลงอยา่งมากในขณะน้ีท�าใหค้รัวเรือนมีขนาดเลก็ลง	ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 

กล็ดลง	นอกจากนั้นอาจเป็นไปไดว้า่ครัวเรือนซ่ึงมีขนาดเลก็ลงไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเนน้อรรถประโยชนใ์นเชิงคุณภาพมากกวา่ในเชิงปริมาณ	

ส่งผลใหค่้าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนลดลง

	 ส�าหรับตวัแปรรายไดป้ระจ�าเฉล่ียของครัวเรือน	พบว่า	 รายไดป้ระจ�าเฉล่ีย 

ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน	 ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนก็เพิ่มข้ึน	แสดงวา่	

รายไดป้ระจ�าเฉล่ียมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน

เม่ือก�าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี	ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งในแบบจ�าลองปี	พ.ศ.	2543	และแบบจ�าลอง	

ปี	พ.ศ.	2554	นอกจากนั้นยงัพบวา่	ค่าสมัประสิทธ์ิตวัก�าหนดของตวัแปรรายไดป้ระจ�าเฉล่ีย

ของครัวเรือนนั้นเพิ่มข้ึน	ตามกลุ่มเปอร์เซ็นตท่ี์สูงข้ึนแสดงใหเ้ห็นวา่ครัวเรือนท่ีร�่ ารวยนั้น

มีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมมากกวา่ครัวเรือนท่ียากจน	 (พิจารณาจากขนาดของ 

ค่าสมัประสิทธ์ิ	ณ	ระดบั	Percentile	 ท่ี	25,	50	และ	75	ตามล�าดบั)	ส�าหรับสาขาการผลิต

หรืออาชีพหลกัของครัวเรือน	 ซ่ึงในการศึกษาน้ีแบ่งออกเป็นครัวเรือนในภาคการเกษตร

กบัครัวเรือนนอกภาคการเกษตร	ผลการศึกษาพบวา่	ครัวเรือนในภาคการเกษตรมีค่าใชจ่้าย

ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมต�่ากว่าครัวเรือนนอกภาคการเกษตรทั้งในปี	พ.ศ.	 2543	และ	 

ปี	พ.ศ.	 2554	ไม่วา่ครัวเรือนในภาคเกษตรจะเป็นครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนร�่ ารวย

กต็าม	ส�าหรับตวัแปรจ�านวนสมาชิกของครัวเรือนท่ีมีรายไดป้ระจ�า	 ซ่ึงแสดงถึงจ�านวน

สมาชิกของครัวเรือนท่ีมีรายไดม้าจุนเจือครอบครัว	ผลการศึกษาในตารางท่ี	6	พบวา่	จ�านวน



117Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.2 (July - December 2017)

สมาชิกท่ีมีรายไดป้ระจ�าของครัวเรือนนั้นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร

และเคร่ืองด่ืมของครัวเรือน	 เม่ือก�าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ีเม่ือครัวเรือนมีจ�านวนสมาชิก 

ท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน	ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมกเ็พิ่มข้ึนเช่นกนั	(ตารางท่ี	6)

	 เม่ือจ�าแนกครัวเรือนออกตามภมิูภาค	ผลการศึกษาพบวา่	แบบจ�าลองปี	พ.ศ.	2543	

และ	แบบจ�าลองปี	2554	ใหผ้ลท่ีแตกต่างกนั	กล่าวคือ	แบบจ�าลองปี	พ.ศ.	2543	พบวา่ครัวเรือน

ในทุกภมิูภาคมีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมต�่ากวา่ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ในขณะท่ีผลการศึกษาตามแบบจ�าลองปีพ.ศ.	2554	กลบัพบวา่	ภาคเหนือเป็นภมิูภาคเดียว

ท่ียงัคงมีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมต�่ากวา่ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร	ในขณะท่ี

ภาคกลาง	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน	และภาคใตมี้ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมสูงกวา่ในครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร	แสดงใหเ้ห็นวา่	การกระจาย 

รายไดท่ี้ดีข้ึนในภาคกลาง	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และภาคใต	้ ส่งผลให้ครัวเรือน 

ในภมิูภาคดงักล่าวมีเงินส�าหรับจบัจ่ายใชส้อยในส่วนท่ีเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเปรียบเทียบ

ดีกว่าครัวเรือนเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาความเหล่ือมล�้าของรายได ้

มากข้ึนพิจารณาไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ีของกรุงเทพมหานครท่ีเพิ่มข้ึน	(ตารางท่ี	5)

อภปิรายผล

	 จากการศึกษาสถานการณ์ความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ของครัวเรือนระหวา่งปี	พ.ศ.	25431	และ	ปี	พ.ศ.	2554	สรุปไดว้า่	ในภาพรวมของประเทศ 

แนวโนม้ความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นลดลง	โดยค่าสมัประสิทธ์ิจิน่ี

ลดลงจาก	0.3041	ในปี	พ.ศ.	2543	เป็น	0.2521	ในปี	พ.ศ.	2554	ครัวเรือนในเขตเมืองมีความ

เหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายดา้นอาหารมากกวา่ครัวเรือนในเขตชนบท	ครัวเรือนในภาคเกษตร

มีความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมนอ้ยกว่าครัวเรือนนอกภาคเกษตร	 

เม่ือพิจารณาตามภมิูภาคท่ีครัวเรือนตั้งอยูพ่บวา่	ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครนั้นตอ้งเผชิญ

กบัปัญหาความเหล่ือมล�้าของค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิม่ข้ึนเพราะคา่สมัประสิทธ์ิจิน่ี

ของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนจาก	0.2713	ในปี	พ.ศ.	2543	 เป็น	0.2881	ในปี	

พ.ศ.	2554	ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรายงานการวเิคราะห์สถานการณ์ความยากจน

และความเหล่ือมล�้าในประเทศไทย	ปี	2556	ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ	 (2554)	และงานศึกษาของ	อานนัทช์นก	สกนธวฒัน์	 (2558)	รวมทั้ง 

งานศึกษาของ	พงษธ์ร	วราศยั	(2558)	ท่ีพบวา่แนวโนม้ความเหล่ือมล�้าของรายไดข้องครัวเรือน
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ซ่ึงวดัทั้งทางดา้นรายไดต้ั้งแต่	 ปีพ.ศ.	 2543	 เป็นตน้มา	นั้นมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน	กล่าวคือ	 
ค่าสัมประสิทธ์ิ	 จีน่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองทั้งในภาพรวมของประเทศ	 เขตเมือง	 

เขตชนบท	รวมทั้งในระดบัภูมิภาคทุกภูมิภาคของประเทศ	ยกเวน้กรุงเทพมหานครเพียง

ภมิูภาคเดียวท่ีความเหล่ือมล�้ากลบัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนและครัวเรือนในเขตเมืองตอ้งเผชิญ

กบัปัญหาความเหล่ือมล�้ามากกวา่ในเขตชนบท	

	 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและครัวเรือนโดยมีแบบจ�าลอง

ท่ีใชใ้นการศึกษาสองแบบจ�าลองคือ	 แบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	 2543	 และ	แบบจ�าลอง 

ในปี	2554	แลว้พบวา่	แบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	2554	จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสมัพนัธ์

กบัค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและครัวเรือนในทิศทางลบ	ในขณะท่ีแบบจ�าลองในปี	พ.ศ.	2543	

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและครัวเรือนในทิศทางบวก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ	สมประวณิ	มนัประเสริฐ	(2553)	ท่ีพบวา่	การกา้วเขา้สู่สงัคม

ผูสู้งอายขุองไทยส่งผลใหแ้บบแผนการบริโภคของประชากรในสงัคมผูสู้งอายเุปล่ียนแปลง

ไปจากเดิม	โดยเฉพาะร้อยละของการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นลดลงจากร้อยละ	7.9	

พ.ศ.	2551	เหลือเพียงร้อยละ	3.1	ในปี	พ.ศ.	2571	ส�าหรับการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม

นอกบา้นกมี็สดัส่วนลดลงเช่นกนั	จากร้อยละ	2.1	ในปี	พ.ศ.	2551	ลดเหลือเพียงร้อยละ	1.2	

ในปี	พ.ศ.	 2571	 ส่วนสัดส่วนค่าใชจ่้ายส�าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์็ลดลงเช่นกนัจาก 

ร้อยละ	0.6	 ในปี	พ.ศ.	 2551	 เป็น	 ร้อยละ	0.4	 ในปี	พ.ศ.	 2771	จากผลการศึกษาดงักล่าว

สามารถยนืยนัไดว้า่ในช่วงระยะเวลาท่ีท�าการศึกษา	ระหวา่ง	ปี	พ.ศ.	2543	และ	ปี	พ.ศ.	2554	

ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมส่งผลให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม	กอปรกบัการเขา้สู่

สงัคมผูสู้งอาย	ุส่งผลใหจ้�านวนสมาชิกในครัวเรือนในปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจาก 

การลดลงของภาวะเจริญพนัธุ์	นอกจากนั้นผลการศึกษาท่ีพบวา่	 ปัจจยัดา้นเขตท่ีอยูอ่าศยั	

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	รายไดป้ระจ�าเฉล่ีย	สาขาการผลิตหรืออาชีพหลกัของครัวเรือน	

จ�านวนสมาชิกท่ีมีรายไดป้ระจ�า	 และภาคท่ีอยูอ่าศยั	สามารถอธิบายความผนัแปรของ	 

ค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติทั้งแบบจ�าลอง 

ในปี	พ.ศ.	 2543	และ	2554	สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ	วาทิตร	 รักษธ์รรม	 (2548)	 

พรพิมล	พนัธ์พิมาย	(2550)	และ	นนัทศกัด์ิ	มะลิลา	(2555)	ท่ีพบวา่	ปัจจยัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ

และสงัคมของครัวเรือน	ภูมิภาคท่ีตั้งของครัวเรือน	จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	ลกัษณะ

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยั	การครอบครองท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน	 เพศและการศึกษาของหวัหนา้

ครัวเรือน	รายไดข้องครัวเรือน	และการมีหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของหวัหนา้ครัวเรือน	
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มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในการบริโภคทั้งสินคา้และบริการดา้นสุขภาพและการบริโภค 

สินคา้อ่ืนๆ	ของครัวเรือน	โดยครัวเรือนท่ีหวัหนา้ครัวเรือนอยูใ่นระบบมีหลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้จะมีค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้ดา้นสุขภาพมากกว่าครัวเรือนท่ีหัวหนา้ 

ครัวเรือนไม่อยูใ่นระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้หรือครัวเรือนท่ีหวัหนา้ครัวเรือน 

อยูใ่นระบบสวสัดิการของส�านกังานประกนัสงัคมหรือระบบสวสัดิการขา้ราชการ	ซ่ึงช้ีใหเ้ห็น

ไดว้า่การท่ีผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาบริโภคสินคา้และบริการดา้นสุขภาพมากข้ึน

นั้นเป็นการบริโภคท่ีเนน้อาหารและเคร่ืองด่ืมในเชิงคุณภาพมากกวา่เชิงปริมาณ	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่	หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	

เช่น	กรุงเทพมหานคร	และเทศบาลนคร	หรือเทศบาลเมือง	ควรจดัโครงการเพื่อช่วยเหลือ

ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ครัวเรือนผูมี้รายไดน้อ้ยในเขตเมืองของแต่ละจงัหวดัและ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	เช่น	โครงการธงฟ้าราคาประหยดั	หรือ	โครงการในลกัษณะเดียวกนั	

เพื่อใหค้รัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยในเขตกรุงเทพมหานคร	หรือ	ในเขตเทศบาลนคร	เทศบาล

เมืองสามารถหาซ้ือ	อาหารและเคร่ืองด่ืม	รวมทั้งสินคา้และบริการท่ีจ�าเป็นส�าหรับการครองชีพ

ในราคาท่ีประหยดัและเหมาะสมกบัฐานะความเป็นอยูข่องพวกเขาเพ่ือช่วยลดภาระค่า 

ครองชีพอนัจะน�าไปสู่การลดความเหล่ือมล�้าดา้นค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในสงัคม

	 2.	 จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงแบบแผนการบริโภค 

ไปเนน้อาหารท่ีมีคุณภาพมากข้ึน	ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่	หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	ควรก�าหนด

มาตรฐานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเนน้ดา้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม	เช่น	การก�าหนด

มาตรฐานอาหารอินทรีย	์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในสงัคมผูสู้งอาย	ุนอกจากนั้นควรก�าหนดใหมี้การติดฉลากแสดงราคาและคุณลกัษณะ

ต่างๆ	ของอาหารอินทรียบ์นภาชนะท่ีบรรจุ	เป็นตน้	อีกทั้งควรส่งเสริมหรือประชาสมัพนัธ์

เพื่อเป็นการกระตุน้อุปสงค	์อุปทานและส่งเสริมตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเนน้คุณภาพ
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