ความเหลือ่ มล�ำ้ ของค่าใช้ จ่ายอาหารและเครื่องดืม่ ของครัวเรือนไทย
Inequality of Thai Households in Food and Beverages Expenditure
รั ชพันธุ์ เชยจิ ตร*

บทคัดย่ อ
การศึกษาความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของ
ครัวเรื อน และ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อค่าใช้จา่ ยด้านอาหารและเครื่ องดืม่ ของครัวเรื อน ในปี
พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2554 การศึกษานี้ใช้การค�ำนวณค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ (Gini coefficient)
เพือ่ แสดงถึงระดับของความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย
และใช้การประมาณค่าโดยใช้ Quantile Regression Analysis เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรื อน โดยจ�ำแนกออกเป็ นสองแบบจ�ำลอง คือ แบบจ�ำลอง
ปั จจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรื อนใน ปี พ.ศ. 2543 และแบบจ�ำลองใน
ปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า ความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของ
ครัวเรื อนในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น พบว่า ปั จจัยด้านเขตที่อยูอ่ าศัย จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อน รายได้
ประจ�ำเฉลี่ย สาขาการผลิตหรื ออาชีพหลักของครัวเรื อน จ�ำนวนสมาชิกที่มีรายได้ประจ�ำ 
และ ภาคที่อยูอ่ าศัย สามารถอธิ บายความผันแปรของ ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ของครัวเรื อนได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติท้ งั แบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2543 และ 2554
ค�ำส� ำคัญ : ความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน
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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�ำ

แม้ว่าประเทศไทยจะมี ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารและ
มีความพอเพียงด้านอาหารอยูก่ ต็ าม แต่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรื อ
FAO อ้างใน นนท์กานต์ จันทร์อ่อน (2557) พบว่า ประชาชนชาวไทยส่ วนหนึ่งยังจัดอยูใ่ น
กลุ่มผูอ้ ดอยาก หรื ออยูใ่ นภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้งประเทศไทยยังคงมีความเสี่ ยงในเรื่ อง
ความมัน่ คงทางอาหารในหลายประเด็น เช่น ฐานทรัพยากรธรรมชาติของไทยเสื่ อมโทรม
ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียพื้นทีท่ างการเกษตร
แรงงานในภาคการเกษตรลดน้อยลงและมีอายุเฉลี่ยสู งขึ้น เป็ นต้น รัฐบาลไทยจึงให้
ความส�ำคัญต่อความมัน่ คงทางอาหารของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยก�ำหนดนโยบาย
ตลอดจนยุทธศาสตร์ และแผนงานในการบริ หารจัดการด้านอาหารของประเทศไว้ท้ งั ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร
ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน และยังให้มีจดั ท�ำกรอบยุทธศาสตร์ ดา้ นการจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่ งชาติ
พ.ศ. 2551 (พัชนี อินทรลักษณ์. 2555) ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งในยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร
ของประเทศ คือ การส่ งเสริ มการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรื อน ซึ่งการเข้าถึง
อาหารของประชาชนนั้นพิจารณาจากความสามารถของครัวเรื อนหรื อชุมชนในการได้มา
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ซึ่ งอาหารทั้งที่ผลิตขึ้นเองภายในครัวเรื อนหรื อชุมชนหรื อซื้อหามาได้จากตลาด (อภิชาต
พงษ์ศรี หดุลชัย และคณะ. 2554). อย่างไรก็ตามความยากจนและความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรื อนย่อมเป็ นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเข้าถึงอาหารของครัวเรื อนในการได้มาซึ่งอาหาร
จากการมีระบบตลาด ครัวเรื อนจ�ำเป็ นจะต้องมีรายได้ที่เพียงพอส�ำหรับใช้จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อการบริ โภคส�ำหรับครัวเรื อน ปั ญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรื อนย่อมส่ งผลต่อการเข้าถึงอาหาร ความพอเพียงของอาหารและความมัน่ คง
ของอาหารของครัวเรื อน
จากที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและ
เครื่ องดื่มของครัวเรื อนและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อค่าใช้จา่ ยด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย
ซึ่งผลทีไ่ ด้จากการศึกษาน�ำไปสู่ขอ้ เสนอแนะในการก�ำหนด แนวทาง มาตรการ หรื อ นโยบาย
ต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทยและเพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มการเข้าถึงอาหาร ความพอเพียงของอาหารและความมัน่ คงของอาหารของครัวเรื อน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย
ในปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย
ในปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2554

กรอบแนวคิด

การศึกษานี้ ประกอบด้วย 2 กรอบแนวคิด โดยกรอบแนวคิดแรกแสดงถึงการศึกษา
ในส่ วนของความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาด้านความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ของครัวเรื อน
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ส่ วนกรอบแนวคิดที่สองแสดงถึงการศึกษาในส่ วนของปั จจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนไทย ดังปรากฏในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของ
ครัวเรื อน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
ในประเทศไทย

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในปัจจุบนั ยังไม่มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ที่พจิ ารณาความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในประเทศไทย
งานวิจยั เกือบทั้งหมดวัดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรื อนจากค่าสัมประสิ ทธิ์
ความไม่เสมอภาค หรื อ ค่าสัมประสิ ทธิ์ จีนี่ (Gini co-efficient) ซึ่ งสามารถค�ำนวณได้
จากสองด้านคือ ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ด้านรายได้พิจารณาจาก 1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรื อน หรื อ 2) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรื อน ด้านค่าใช้จ่ายพิจารณา
จาก 1) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรื อน หรื อ 2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของ
ครัวเรื อน ผลการศึกษาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ใน ปี พ.ศ. 2554 พบว่า ในช่วง
ปี พ.ศ. 2531- 2552 การกระจายรายได้ของประเทศดีข้ ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ค่าสัมประสิ ทธิ์
จีนี่ดา้ นรายได้อยูร่ ะหว่าง 0.48-0.54 โดยในปี พ.ศ. 2552 ค่าสัมประสิ ทธิ์ จินี่มีค่าเท่ากับ
0.485 โดยกลุ่มคนที่รวยที่สุด (ร้อยละ 10) ซึ่งถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 38.41 ขณะที่
กลุ่มคนที่จนที่สุด (ร้อยละ 10) ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.69 ของรายได้ท้ งั หมดเท่านั้น
ส�ำหรับความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของครัวเรื อน เพื่อสะท้อน
ให้เห็ นถึงชี วิตความเป็ นอยู่และมาตรฐานการครองชี พของครัวเรื อน โดยในช่ วงปี
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พ.ศ. 2531-2553 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ดา้ นรายจ่ายมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.39-0.45 ซึ่งต�่ำกว่าด้านรายได้
สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรื อนนั้นมีความแตกต่างกันในด้านรายได้มากกว่าด้านรายจ่าย
เพือ่ การอุปโภคบริ โภค โดยในปี พ.ศ. 2553 ค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ดา้ นรายจ่ายมีค่าเท่ากับ 0.394
ซึ่งแสดงว่าความเหลื่อมล�้ำด้านชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนนั้นดีข้ ึนเล็กน้อย
ในขณะที่ อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ (2558) พบว่า ศึกษา สถานการณ์ความเหลือ่ มล�้ำ
ทางด้านรายได้ของไทยในภาพรวมดีข้ ึนเช่นกัน แต่ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล�้ำ
ทางด้านรายได้อยูใ่ นระดับสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน โดย
ค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ของไทย ลดลงจาก 0.514 ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น 0.465 ในปี พ.ศ. 2556
นอกจากนั้นยังพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 กรุ งเทพมหานครเป็ นภูมิภาคที่มีความเหลื่อมล�้ำ
ทางด้านรายได้สูงที่สุด จากที่เคยมีความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้ต่ำ� ที่สุดในปี พ.ศ. 2531
และ 2541 ในขณะที่รายได้ยงั คงกระจุกตัวอยูใ่ นกลุ่มคนที่รวยที่สุด (ร้อยละ 10) ซึ่งถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ในขณะที่กลุ่มคนที่จนที่สุด (ร้อยละ 10) ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ 1.1 เท่านั้น
นอกจากนั้น พงษ์ธร วราศัย (2558) ได้ศึกษาความเหลื่อมล�้ำทางรายได้และ
ความจ�ำเริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2531- 2556 พบว่า ในช่วง
ระยะเวลาที่ศึกษาสถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ ึนแต่กลับ
พบว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำทางรายได้น้ นั กลับแย่ลง ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มประชากรที่รวยที่สุดและที่จนที่สุดมีสูงถึง 34.9 เท่าในปี พ.ศ. 2556 ในขณะที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความไม่เสมอภาคทางรายได้ที่ผา่ นมาเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงแคบๆ ระหว่าง
0.44-0.55 มาโดยตลอด โดยกรุ งเทพมหานครเป็ นภูมิภาคที่มีความเหลื่อมล�้ำทางรายได้
สู งที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ และยังพบว่าปั ญหาความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ยงั คงเป็ นปั ญหาในเขตชนบทมาโดยตลอด

ระเบียบวิธีการวิจยั

1. วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้คำ� ตอบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่แรกซึ่ งต้องการศึกษา
เหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน ในปี พ.ศ. 2543 และ 2554
เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา 12 ปี ซึ่งยาวนานเพียงพอที่สามารถแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน
ที่เกิดขึ้น โดยเริ่ มต้นศึกษาใน ปี พ.ศ. 2543 เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
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ในปี พ.ศ. 2540 การศึกษานี้ใช้การค�ำนวณค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ (Gini coefficient) เพื่อแสดง
ถึงระดับของความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารของครัวเรื อนในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา
ทั้งนี้ในการค�ำนวณค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ตอ้ งท�ำการจ�ำแนกครัวเรื อนออกตามกลุ่ม Quintiles
จ�ำนวน 5 กลุ่ม (ร้อยละ 20 ของจ�ำนวนตัวอย่างทั้งหมด) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายอาหาร
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรื อนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม
2. วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้คำ� ตอบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่สองซึ่ งต้องการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน ในปี พ.ศ. 2543 และ 2554
การศึกษานี้ ใช้การประมาณค่าโดยใช้ Quartile Regression Analysis เพื่อศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรื อนทั้ง 5 กลุ่ม Quintiles โดยจ�ำแนกออกเป็ นสอง
แบบจ�ำลอง คือ แบบจ�ำลองปัจจัยทีม่ ผี ลต่อค่าใช้จา่ ยด้านอาหารของครัวเรื อนใน ปี พ.ศ. 2543
และแบบจ�ำลองใน ปี พ.ศ. 2554

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาในส่ วนแรกจะเป็ นการพรรณนาถึง ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
เฉลี่ยของครัวเรื อน ในปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554 โดยตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม
ของประเทศ ครัวเรื อนมีคา่ ใช้จา่ ยอาหารและเครื่ องดื่มเฉลีย่ เท่ากับ 2,218 บาทต่อคนต่อเดือน
ในปี พ.ศ. 2543 คิดเป็ นร้อยละ 44.97 ของค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริ โภคของครัวเรื อน
ส่ วนในปี พ.ศ. 2554 ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนเพิ่มขึ้นเป็ น 3,742 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 45.86 ของค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริ โภคของครัวเรื อน เมื่อจ�ำแนกครัวเรื อน
ออกเป็ น 5 กลุม่ ๆ ละเท่าๆ กัน พบว่า ในปี พ.ศ. 2543 ครัวเรื อนในกลุม่ Quintiles ที่ 1 ครัวเรื อน
ในกลุ่ม Quintilesที่ 1 มีส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายและเครื่ องดื่มคิดเป็ นเพียงร้อยละ 7.59 เท่านั้น
ในขณะที่ ครัวเรื อนในกลุ่ม Quintilesที่ 5 มีส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 40.28 ของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มทั้งหมดในปี 2543
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรื อนในกลุ่ม Quintiles ที่ 1 มีส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย
และเครื่ องดื่มคิดเป็ นร้อยละ 9.27 ในขณะที่ ครัวเรื อนในกลุ่ม Quintiles ที่ 5 มีส่วนแบ่ง
ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 36.30 ในปี พ.ศ. 2554 จากข้อมูล
ในตารางที่ 1 พบว่า ครัวเรื อนมีความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม อย่างไร
ก็ตามจะเห็นว่าส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในกลุ่ม Quintiles ที่ 5
นั้นลดลง ในขณะที่ส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในกลุ่ม Quintiles
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ที่ 1, 2 3 นั้นเพิ่มขึ้นแสดงว่า ความเหลื่อมล�้ำด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน
มีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าใช้จา่ ยอาหารและเครื่ องดืม่ เฉลีย่ ต่อคนต่อเดือนทัว่ ประเทศ (บาทต่อคนต่อเดือน)

ทีม่ า: ข้อมูลดิบจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อน ปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554
หมายเหตุ 1 คือ ร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มต่อค่าใช้จ่ายบริ โภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
หมายเหตุ 2 คือ ร้อยละของส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มจ�ำแนกตามกลุ่ม Quintiles

เมื่อจ�ำแนกครัวเรื อนออกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พบว่า ปี พ.ศ. 2543 ครัวเรื อน
ในเขตเมืองมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยเท่ากับ 2,412 บาทต่อคนต่อเดือน สูงกว่า
ครัวเรื อนในเขตชนบทที่มีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยเท่ากับ 1,915 บาทต่อคน
ต่อเดือน ส่ วนในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรื อนในเขตเมืองยังคงมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
เฉลี่ยสู งกว่าในเขตชนบท โดยครัวเรื อนในเขตเมืองมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ย
เท่ากับ 4,666 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าครัวเรื อนในเขตชนบทที่มีค่าใช้จ่ายอาหารและ
เครื่ องดื่มเฉลี่ยเท่ากับ 3,193 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนั้นยังพบว่า ครัวเรื อนในเขตเมือง
ที่อยูใ่ นกลุ่ม Quintilesที่ 5 มีส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มสู งที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 38.99 และ 36.06 ของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มทั้งหมดในปี พ.ศ. 2543 และ
2554 ตามล�ำดับ ในขณะทีค่ รัวเรื อนในเขตเมืองเช่นกันแต่อยูใ่ นกลุม่ Quintiles ที่ 1 มีส่วนแบ่ง
ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มต�่ำที่สุดเพียงร้อยละ 7.77 และ 9.13 ของค่าใช้จ่ายอาหาร
และเครื่ องดื่มทั้งหมดในปี พ.ศ. 2543 และ 2554 ตามล�ำดับ แนวโน้มความเหลื่อมล�้ำของ
ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนทั้งในเขตเมืองมีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนจ�ำแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย
(บาทต่อคนต่อเดือน)

ทีม่ า : ข้อมูลดิบจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อน ปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554
หมายเหตุ 1 คือ ร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มต่อค่าใช้จ่ายบริ โภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
หมายเหตุ 2 คือ ร้อยละของส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มจ�ำแนกตามกลุ่ม Quintiles

เมื่อจ�ำแนกครัวเรื อนออกตามสาขาการผลิต ผลการศึกษาปรากฏในตารางที่ 3
พบว่า ในปี พ.ศ. 2543 ครัวเรื อนในภาคเกษตรมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยเท่ากับ
1,779 บาทต่อคนต่อเดือน เพิม่ ขึ้นเป็ น 2,696 บาทต่อคนต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่
ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มโดยเฉลี่ยสูงกว่าครัวเรื อนในภาค
เกษตร โดยในปี พ.ศ. 2543 ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
เฉลี่ยเท่ากับ 2,324 บาทต่อคนต่อเดือน และเพิ่มขึ้นเป็ น 4,038 บาทต่อคนต่อเดือน
ในปี พ.ศ. 2554 ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จา่ ยอาหารและเครื่ องดื่มนั้นมีบทบาทส�ำคัญ
ในค่าใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคของครัวเรื อนในภาคเกษตรมากกว่าครัวเรื อนนอกภาคเกษตร
และยังพบว่า ครัวเรื อนในกลุ่ม Quintiles ที่ 5 มีส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
มากที่สุด ส่วนครัวเรื อนในกลุม่ Quintiles ที่ 1 นั้นมีส่วนแบ่งค่าใช้จา่ ยอาหารและเครื่ องดื่ม
ต�่ำที่สุด อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มส�ำหรับครัวเรื อน
ทั้งสองประเภทกลับมีแนวโน้มลดลง
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.2 (July - December 2017)

109

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จ�ำแนกสาขาการผลิต
(บาทต่อคนต่อเดือน)

ทีม่ า : ข้อมูลดิบจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อน ปี พ.ศ. 2543 และ 2554
หมายเหตุ 1 คือ ร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มต่อค่าใช้จ่ายบริ โภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
หมายเหตุ 2 คือ ร้อยละของส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มจ�ำแนกตามกลุ่ม Quintiles

เมื่อจ�ำแนกครัวเรื อนออกตามภาคที่อยูอ่ าศัยเพื่อพิจารณาความเหลื่อมล�้ำด้าน
ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างภูมิภาค ผลการศึกษาซึ่งปรากฏในตารางที่ 4 พบว่า
ในปี พ.ศ. 2543 ครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยสูง
ที่สุด เท่ากับ 2,706 บาทต่อคนต่อเดือน รองลงมาได้แก่ครัวเรื อนในภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับ
2,473 2,337 2,124 และ 2,009 บาทต่อคนต่อเดือน ตามล�ำดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรื อน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ก็ยงั คงมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มสูงที่สุด เท่ากับ 6,246 บาท
ต่อคนต่อเดือน รองลงมาคือ ครัวเรื อนในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และ
ภาคเหนือ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเท่ากับ 4,145 3,869 3,212 และ 3,064 บาท
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ต่อคนต่อเดือน ตามล�ำดับ นอกจากนั้นตารางที่ 4 ยังแสดงให้เห็นว่า ครัวเรื อนในเขต
กรุ งเทพมหานครนั้นมีร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเทียบกับค่าใช้จา่ ยอุปโภค
บริ โภคทั้งหมดของครัวเรื อนในสัดส่ วนที่ต่ำ� ที่สุดประมาณไม่เกินร้อยละ 43 ในขณะที่
ร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเทียบกับค่าใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคทั้งหมดของ
ครัวเรื อนในสัดส่ วนที่สูงกว่าร้อยละ 45 ในทุกภูมิภาคส�ำหรับปี พ.ศ. 2554
เมื่อพิจารณาส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มจ�ำแนกตามกลุ่ม Quintiles
ทั้ง 5 กลุม่ พบว่า ทุกภูมภิ าค ครัวเรื อนที่ตกอยูใ่ นกลุม่ Quintiles ที่ 5 นั้นครองส่วนแบ่งค่าใช้จา่ ย
อาหารและเครื่ องดื่มมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มทั้งหมด
ในขณะทีค่ รัวเรื อนทีต่ กอยูใ่ นกลุม่ Quintiles ที่ 1 ของทุกภูมภิ าคนั้นกลับครองส่วนแบ่งค่าใช้
จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มน้อยที่สุดไม่ถึงร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มทั้งหมด
ทั้งในปี พ.ศ. 2543 และ 2554 แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและ
เครื่ องดื่มของครัวเรื อนที่ตกอยูใ่ นกลุ่ม Quintiles ที่แตกต่างกัน ครัวเรื อนที่อยูใ่ นกลุ่มยากจน
ครองส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มน้อยในขณะที่ครัวเรื อนที่ร่ ำ� รวยครองส่ วน
แบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มในสัดส่ วนที่มากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาส่วนแบ่ง
ค่าใช้จา่ ยด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในกลุม่ Quintiles ที่ 1, 2 และ 3 ในภูมภิ าคต่างๆ
ยกเว้นกรุ งเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ 2554 พบว่า ส่วนแบ่งค่าใช้จา่ ยด้านอาหารและ
เครื่ องดื่มของครัวเรื อนในทั้งสามกลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในกลุ่ม Quintiles ที่ 5 ของทุกภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ 2554 กลับมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความเหลื่อมล�้ำ
ระหว่างครัวเรื อนในแต่ละภูมิภาคนั้นกลับมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นกรุ งเทพมหานครที่
แนวโน้มความเหลื่อมล�้ำระหว่างครัวเรื อนของกรุ งเทพมหานครอาจเพิ่มขึ้น สวนทางกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ (พิจารณาได้จากสัมประสิ ทธิ์จินี่ในตารางที่ 5)
เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน
ระหว่างปี พ.ศ. 25431 และ ปี พ.ศ. 2554 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จนิ ี่ในตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวม
ของประเทศแนวโน้มความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มนั้นลดลง โดย
ค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ลดลงจาก 0.3041 ในปี พ.ศ. 2543 เป็ น 0.2521 ในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรื อน
ในเขตเมืองมีความเหลือ่ มล�้ำด้านค่าใช้จา่ ยด้านอาหารมากกว่าครัวเรื อนในเขตชนบท ครัวเรื อน
ในภาคเกษตรมีความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มน้อยกว่าครัวเรื อน
นอกภาคเกษตร เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคที่ครัวเรื อนตั้งอยูพ่ บว่า ครัวเรื อนในกรุ งเทพมหานคร
นั้นต้องเผชิญกับปั ญหาความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ้นเพราะ
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ค่าสัมประสิ ทธิ์ จินี่ของครัวเรื อนในกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้นจาก 0.2713 เป็ น 0.2881
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จ�ำแนกตามภูมิภาค (บาทต่อ
คนต่อเดือน)

ทีม่ า : ข้อมูลดิบจากรายงานการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อน ปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554
หมายเหตุ 1 คือ ร้อยละของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มต่อค่าใช้จ่ายบริ โภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
หมายเหตุ 2 คือ ร้อยละของส่ วนแบ่งค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มจ�ำแนกตามกลุ่ม Quintiles
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์จีนี่ดา้ นอาหารและเครื่ องดื่ม

ทีม่ า : จากการค�ำนวณของผูว้ จิ ยั

ดังนั้นครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานครจึงต้องเผชิญกับปั ญหาความเหลื่อมล�้ำ
ด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับครัวเรื อนในส่ วนภูมิภาค
ในปี เดียวกันนั้น เนื่ องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ์ จินี่สูงที่สุด ถึง 0.2881ในขณะที่ครัวเรื อน
ในภาคเหนือประสบกับปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มน้อยที่สุด
ในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ต่ำ� ที่สุดเพียง 0.2382 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ภูมภิ าคอื่นๆ ของประเทศ อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า ความเหลื่อมล�้ำด้าน
ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มลดลงในทุกเขต
ที่อยูอ่ าศัย สาขาการผลิต และในระดับภูมิภาค ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร เพียงภูมิภาคเดียว
ที่ความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มกับเพิม่ ขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา
นอกเหนื อไปจากการน�ำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหาร
และเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554 แล้วการศึกษานี้นำ� เสนอ
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน เพื่ออธิ บายว่า
มีปัจจัยหรื อตัวแปรอิสระอะไรบ้างที่สามารถอธิบายความผันแปรของค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่ องดื่มของครัวเรื อน โดยก�ำหนดให้ ตัวแปรตามของการศึกษาได้แก่ ค่าใช้จ่ายอาหาร
และเครื่ องดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรื อน
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและครัวเรื อน

หมายเหตุ 1Adjusted R2 ส�ำหรับแบบจ�ำลองปี พ.ศ. 2543 เท่ากับ 0.440
		2Adjusted R2 ส�ำหรับแบบจ�ำลองปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 0.312
***หมายถึง นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99

ส�ำหรับตัวแปรอิสระประกอบด้วย 1) เขตที่อยูอ่ าศัย ก�ำหนดให้เป็ น Dummy
Variable ประกอบด้วยเขตเมืองกับเขตชนบท 2) จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรื อน (คน)
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ตัวแปรอิสระตัวที่สาม 3) รายได้ประจ�ำเฉลี่ยของครัวเรื อน 4) สาขาการผลิตหรื ออาชีพหลัก
ของครัวเรื อน ก�ำหนดให้เป็ น Dummy Variable ประกอบด้วยในภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร 5) จ�ำนวนสมาชิกของครัวเรื อนทีม่ รี ายได้ประจ�ำ (คน) และ 6) ภาคทีอ่ ยูอ่ าศัย
ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อ
ภาคอีสาน และ ภาคใต้ โดยก�ำหนดให้เป็ น Dummy Variable ทั้งสิ้ น 4 ตัวแปร ได้แก่
Dummy Variable ของภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อภาคอีสาน
และภาคใต้ เทียบกับ กรุ งเทพมหานคร
การประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ของครัวเรื อนในการศึกษาครั้งนี้ใช้ Ordinary Least Square และ Quintiles Regression
โดยสามารถแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตวั ก�ำหนด (Beta) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6 ซึ่งพบว่า แบบจ�ำลอง
แสดงปั จจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2543 และ
ปี พ.ศ. 2554 มีค่า Adjusted R2 เท่ากับร้อยละ 44.0 และ 31.2 ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรอิสระที่กำ� หนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถอธิ บายความผันแปรของค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารเครื่ องดื่มของครัวเรื อนส�ำหรับแบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2543 ได้มากกว่า แบบจ�ำลอง
ในปี พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่าแบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2554 นั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือ
ตามที่กำ� หนดไว้ในการศึกษาที่สามารถอธิ บายความผันแปรของค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่ องดื่มของครัวเรื อน หรื อกล่าวง่ายๆ ว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรื อน
ในด้านอาหารและเครื่ องดื่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จากผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ตัวก�ำหนดของแบบจ�ำลองใน ปี พ.ศ. 2543
พบว่า ครัวเรื อนที่อยูใ่ นเขตเมือง มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มสู งกว่าครัวเรื อน
ที่อยูใ่ นเขตชนบท ทั้งในภาพรวมซึ่ งพิจารณาจากสัมประสิ ทธิ์ จากการประมาณค่าด้วยวิธี
Ordinary Least Square (OLS) ในขณะเดียวกันครัวเรื อนในกลุ่มครัวเรื อนยากจนหรื อ
ครัวเรื อนในกลุม่ ครัวเรื อนร�่ำรวย (พิจารณาจากขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ ณ ระดับ Percentile
ที่ 25, 50 และ 75) จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ตวั ก�ำหนดด้วยวิธี Quintiles Regression
ก็มีขอ้ ค้นพบในลักษณะเดียวกันคือ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นเขตเมือง มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและ
เครื่ องดื่ มสู งกว่าครัวเรื อนที่อยู่ในเขตชนบทเช่ นกันลักษณะเช่ นนี้ ก็เกิ ดขึ้นส�ำหรับ
แบบจ�ำลองใน ปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ตวั ก�ำหนดส�ำหรับ
ตัวแปร จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อน กลับให้ผลที่แตกต่างกันระหว่างแบบจ�ำลองในปี
พ.ศ. 2543 และ แบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2554 โดยในปี พ.ศ. 2543 พบว่า จ�ำนวนสมาชิกของ
ครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน
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เมื่อจ�ำนวนสมาชิกครัวเรื อนเพิ่มขึ้นครัวเรื อนก็มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ้น
ตามจ�ำนวนสมาชิกที่เพิม่ ขึ้น หากเป็ นครัวเรื อนที่ร่ �ำรวยด้วยแล้วค่าใช้จ่ายก็เพิม่ ขึ้นในสัดส่ วน
ที่มากกว่าครัวเรื อนที่ยากจน (พิจารณาจากขนาดของค่าสัมประสิ ทธิ์ ณ ระดับ Percentile
ที่ 25, 50 และ 75 ตามล�ำดับ)
ส่ วนในปี พ.ศ. 2554 จ�ำนวนสมาชิกของครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
กับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน เมื่อจ�ำนวนสมาชิกครัวเรื อนเพิ่มขึ้น
ครัวเรื อนก็มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มกลับลดลง และหากเป็ นครัวเรื อนที่ร่ �ำรวย
ด้วยแล้วค่าใช้จ่ายก็ลดลงในสัดส่ วนที่มากกว่าครัวเรื อนที่ยากจน(พิจารณาจากขนาด
ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ณ ระดับ Percentile ที่ 25, 50 และ 75 ตามล�ำดับ) แสดงให้เห็นว่า
ในช่วงระยะเวลา 11 ปี ครัวเรื อนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านอาหารและ
เครื่ องดื่มไปพอสมควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ในปัจจุบนั ครัวเรื อน
เป็ นครัวเรื อนเดี่ยวมากขึ้น จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อนมีนอ้ ยลงเนื่องจากภาวะเจริ ญพันธ์ุ
ลดลงอย่างมากในขณะนี้ทำ� ให้ครัวเรื อนมีขนาดเล็กลง ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
ก็ลดลง นอกจากนั้นอาจเป็ นไปได้วา่ ครัวเรื อนซึ่ งมีขนาดเล็กลงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่เน้นอรรถประโยชน์ในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริ มาณ
ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนลดลง
ส�ำหรับตัวแปรรายได้ประจ�ำเฉลี่ยของครัวเรื อน พบว่า รายได้ประจ�ำเฉลี่ย
ของครัวเรื อนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนก็เพิ่มขึ้น แสดงว่า
รายได้ประจ�ำเฉลีย่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าใช้จา่ ยด้านอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อน
เมือ่ ก�ำหนดให้ปัจจัยอืน่ ๆคงที่ ลักษณะเช่นนี้พบทั้งในแบบจ�ำลองปี พ.ศ. 2543 และแบบจ�ำลอง
ปี พ.ศ. 2554 นอกจากนั้นยังพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ตวั ก�ำหนดของตัวแปรรายได้ประจ�ำเฉลี่ย
ของครัวเรื อนนั้นเพิ่มขึ้น ตามกลุ่มเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าครัวเรื อนที่ร่ ำ� รวยนั้น
มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มมากกว่าครัวเรื อนที่ยากจน (พิจารณาจากขนาดของ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ณ ระดับ Percentile ที่ 25, 50 และ 75 ตามล�ำดับ) ส�ำหรับสาขาการผลิต
หรื ออาชีพหลักของครัวเรื อน ซึ่ งในการศึกษานี้แบ่งออกเป็ นครัวเรื อนในภาคการเกษตร
กับครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรื อนในภาคการเกษตรมีค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารและเครื่ องดื่มต�่ำกว่าครัวเรื อนนอกภาคการเกษตรทั้งในปี พ.ศ. 2543 และ
ปี พ.ศ. 2554 ไม่วา่ ครัวเรื อนในภาคเกษตรจะเป็ นครัวเรื อนยากจนหรื อครัวเรื อนร�่ำรวย
ก็ตาม ส�ำหรับตัวแปรจ�ำนวนสมาชิกของครัวเรื อนที่มีรายได้ประจ�ำ  ซึ่ งแสดงถึงจ�ำนวน
สมาชิกของครัวเรื อนที่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ผลการศึกษาในตารางที่ 6 พบว่า จ�ำนวน
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สมาชิกที่มีรายได้ประจ�ำของครัวเรื อนนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่ องดื่มของครัวเรื อน เมื่อก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่เมื่อครัวเรื อนมีจำ� นวนสมาชิก
ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน (ตารางที่ 6)
เมื่อจ�ำแนกครัวเรื อนออกตามภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า แบบจ�ำลองปี พ.ศ. 2543
และ แบบจ�ำลองปี 2554 ให้ผลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แบบจ�ำลองปี พ.ศ. 2543 พบว่าครัวเรื อน
ในทุกภูมิภาคมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มต�่ำกว่าครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในขณะที่ผลการศึกษาตามแบบจ�ำลองปี พ.ศ. 2554 กลับพบว่า ภาคเหนือเป็ นภูมิภาคเดียว
ที่ยงั คงมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มต�่ำกว่าครัวเรื อนในกรุ งเทพมหานคร ในขณะที่
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อภาคอีสาน และภาคใต้มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่ องดื่มสู งกว่าในครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า การกระจาย
รายได้ที่ดีข้ ึนในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ ส่ งผลให้ครัวเรื อน
ในภูมภิ าคดังกล่าวมีเงินส�ำหรับจับจ่ายใช้สอยในส่วนทีเ่ ป็ นอาหารและเครื่ องดื่มโดยเปรี ยบเทียบ
ดีกว่าครัวเรื อนเขตกรุ งเทพมหานครที่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาความเหลื่อมล�้ำของรายได้
มากขึ้นพิจารณาได้จากค่าสัมประสิ ทธิ์จินี่ของกรุ งเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 5)

อภิปรายผล

จากการศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ของครัวเรื อนระหว่างปี พ.ศ. 25431 และ ปี พ.ศ. 2554 สรุ ปได้วา่ ในภาพรวมของประเทศ
แนวโน้มความเหลือ่ มล�้ำด้านค่าใช้จา่ ยอาหารและเครื่ องดื่มนั้นลดลง โดยค่าสัมประสิทธิ์จินี่
ลดลงจาก 0.3041 ในปี พ.ศ. 2543 เป็ น 0.2521 ในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรื อนในเขตเมืองมีความ
เหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายด้านอาหารมากกว่าครัวเรื อนในเขตชนบท ครัวเรื อนในภาคเกษตร
มีความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มน้อยกว่าครัวเรื อนนอกภาคเกษตร
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคที่ครัวเรื อนตั้งอยูพ่ บว่า ครัวเรื อนในกรุ งเทพมหานครนั้นต้องเผชิญ
กับปัญหาความเหลือ่ มล�้ำของค่าใช้จา่ ยอาหารและเครื่ องดื่มเพิม่ ขึ้นเพราะค่าสัมประสิทธิ์จินี่
ของครัวเรื อนในกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้นจาก 0.2713 ในปี พ.ศ. 2543 เป็ น 0.2881 ในปี
พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย ปี 2556 ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2554) และงานศึกษาของ อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ (2558) รวมทั้ง
งานศึกษาของ พงษ์ธร วราศัย (2558) ทีพ่ บว่าแนวโน้มความเหลือ่ มล�้ำของรายได้ของครัวเรื อน
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ซึ่ งวัดทั้งทางด้านรายได้ต้ งั แต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา นั้นมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน กล่าวคือ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ จีนี่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ องทั้งในภาพรวมของประเทศ เขตเมือง
เขตชนบท รวมทั้งในระดับภูมิภาคทุกภูมิภาคของประเทศ ยกเว้นกรุ งเทพมหานครเพียง
ภูมิภาคเดียวที่ความเหลื่อมล�้ำกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและครัวเรื อนในเขตเมืองต้องเผชิญ
กับปั ญหาความเหลื่อมล�้ำมากกว่าในเขตชนบท
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและครัวเรื อนโดยมีแบบจ�ำลอง
ที่ใช้ในการศึกษาสองแบบจ�ำลองคือ แบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2543 และ แบบจ�ำลอง
ในปี 2554 แล้วพบว่า แบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2554 จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อนมีความสัมพันธ์
กับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและครัวเรื อนในทิศทางลบ ในขณะที่แบบจ�ำลองในปี พ.ศ. 2543
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อนมีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จา่ ยด้านอาหารและครัวเรื อนในทิศทางบวก
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมประวิณ มันประเสริ ฐ (2553) ที่พบว่า การก้าวเข้าสู่สงั คม
ผูส้ ูงอายุของไทยส่ งผลให้แบบแผนการบริ โภคของประชากรในสังคมผูส้ ูงอายุเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม โดยเฉพาะร้อยละของการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มนั้นลดลงจากร้อยละ 7.9
พ.ศ. 2551 เหลือเพียงร้อยละ 3.1 ในปี พ.ศ. 2571 ส�ำหรับการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม
นอกบ้านก็มีสดั ส่ วนลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 2.1 ในปี พ.ศ. 2551 ลดเหลือเพียงร้อยละ 1.2
ในปี พ.ศ. 2571 ส่ วนสัดส่ วนค่าใช้จ่ายส�ำหรับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก็ลดลงเช่นกันจาก
ร้อยละ 0.6 ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น ร้อยละ 0.4 ในปี พ.ศ. 2771 จากผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถยืนยันได้วา่ ในช่วงระยะเวลาที่ทำ� การศึกษา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2554
ผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มส่ งผลให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม กอปรกับการเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุ ส่ งผลให้จำ� นวนสมาชิกในครัวเรื อนในปัจจุบนั ที่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก
การลดลงของภาวะเจริ ญพันธ์ุ นอกจากนั้นผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยด้านเขตที่อยูอ่ าศัย
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อน รายได้ประจ�ำเฉลี่ย สาขาการผลิตหรื ออาชีพหลักของครัวเรื อน
จ�ำนวนสมาชิกที่มีรายได้ประจ�ำ  และภาคที่อยูอ่ าศัย สามารถอธิ บายความผันแปรของ
ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของครัวเรื อนได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติท้ งั แบบจ�ำลอง
ในปี พ.ศ. 2543 และ 2554 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาทิตร รักษ์ธรรม (2548)
พรพิมล พันธ์พมิ าย (2550) และ นันทศักดิ์ มะลิลา (2555) ที่พบว่า ปัจจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรื อน ภูมิภาคที่ต้ งั ของครัวเรื อน จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรื อน ลักษณะ
ชุมชนที่อยูอ่ าศัย การครอบครองที่อยูอ่ าศัยของครัวเรื อน เพศและการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรื อน รายได้ของครัวเรื อน และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหัวหน้าครัวเรื อน
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มีอิทธิ พลต่อค่าใช้จ่ายในการบริ โภคทั้งสิ นค้าและบริ การด้านสุ ขภาพและการบริ โภค
สิ นค้าอื่นๆ ของครัวเรื อน โดยครัวเรื อนที่หวั หน้าครัวเรื อนอยูใ่ นระบบมีหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริ โภคสิ นค้าด้านสุ ขภาพมากกว่าครัวเรื อนที่หัวหน้า
ครัวเรื อนไม่อยูใ่ นระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าหรื อครัวเรื อนที่หวั หน้าครัวเรื อน
อยูใ่ นระบบสวัสดิการของส�ำนักงานประกันสังคมหรื อระบบสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งชี้ให้เห็น
ได้วา่ การที่ผบู ้ ริ โภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาบริ โภคสิ นค้าและบริ การด้านสุ ขภาพมากขึ้น
นั้นเป็ นการบริ โภคที่เน้นอาหารและเครื่ องดื่มในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริ มาณ

ข้ อเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรุ งเทพมหานคร และเทศบาลนคร หรื อเทศบาลเมือง ควรจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ด้านอาหารและเครื่ องดื่มแก่ครัวเรื อนผูม้ ีรายได้นอ้ ยในเขตเมืองของแต่ละจังหวัดและ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่น โครงการธงฟ้ าราคาประหยัด หรื อ โครงการในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้ครัวเรื อนที่มีรายได้นอ้ ยในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อ ในเขตเทศบาลนคร เทศบาล
เมืองสามารถหาซื้อ อาหารและเครื่ องดื่ม รวมทั้งสินค้าและบริ การทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับการครองชีพ
ในราคาที่ประหยัดและเหมาะสมกับฐานะความเป็ นอยูข่ องพวกเขาเพื่อช่วยลดภาระค่า
ครองชีพอันจะน�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มในสังคม
2. จากผลการศึกษาที่พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริ โภค
ไปเน้นอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก�ำหนด
มาตรฐานอาหารและเครื่ องดื่มที่เน้นด้านคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม เช่น การก�ำหนด
มาตรฐานอาหารอินทรี ย ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสังคมผูส้ ู งอายุ นอกจากนั้นควรก�ำหนดให้มีการติดฉลากแสดงราคาและคุณลักษณะ
ต่างๆ ของอาหารอินทรี ยบ์ นภาชนะที่บรรจุ เป็ นต้น อีกทั้งควรส่ งเสริ มหรื อประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็ นการกระตุน้ อุปสงค์ อุปทานและส่ งเสริ มตลาดอาหารและเครื่ องดื่มที่เน้นคุณภาพ
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