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การวิจยันี มีวตัถปุระสงค์ 1) เพือศกึษาวิธีการจดัการอาหารในระดบัชุมชน 2) เพือศึกษา

วิธีการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน 3) เพือศึกษาปัญหาอปุสรรคและ

ข้อเสนอแนะในการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัย

เชิงคณุภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เจาะลึกผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญั และใช้การ

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา โดยยึดหลกัตรรกะและเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบท

ของชุมชน ทังนีผู้ วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบ 

เพือความชดัเจนเป็นรูปธรรม 

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. วิธีการจัดการอาหารในระดับชุมชนป่าตรง* ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่  

1) ในช่วงเวลาปกติ กล่าวคือ ชาวชุมชนป่าตรง* ได้มีการสํารองอาหารไว้กิน เช่น หน่อไม้ดอง  

ปลาร้า เห็ดตากแห้ง ปลาแดดเดียว และไข่เค็ม มีการปลกูพืชหมนุเวียน เพาะปลกูพืชอาหารไว้

บริเวณรอบ ๆ พืนทีบ้านหรือทีอยู่อาศยั 2) ในช่วงเวลาฉกุเฉินหรือเมือครังเกิดนําท่วม กล่าวคือ  

ชาวชุมชนป่าตรง* มีอาหารไว้กินเมือครังเกิดนําท่วมหรือภยัพิบัติ เนืองจากมีการถนอมอาหาร/ 

แปรรูปอาหารไว้กิน โดยผา่นวิธีการหมกัดอง แช่อิม ตากแห้ง อีกทังยังมีอาหารอยู่กินได้ประมาณ  

3 - 4 สปัดาห์ขณะเกิดภยัพิบัติ 3) ในช่วงขาดแคลน กล่าวคือ ชาวชุมชนป่าตรง* มีการแบ่งปัน

อาหารซึงกันและกัน เพราะว่ามีความสมัพันธ์ทีดีต่อกัน ใกล้ชิดสนิทสนม และอยู่อาศยักันแบบ

ญาติพีน้อง อีกทงัมกัช่วยเหลือกนัเมือยามตกทกุข์ได้ยาก 
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2. วิธีการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน แบ่งออกเป็น 3 วิธีการ  

คือ 1) การเก็บ/สะสมอาหาร กล่าวคือ ชาวชุมชนใช้การสํารองอาหารไว้กินในยามฉกุเฉิน รักษา

คณุคา่ของอาหาร ยืดอายใุห้แกอ่าหาร และการมีอาหารไว้ภายในบ้านก็จะทําให้สามารถป้องกัน

ความหิวโหยของคนในครอบครัวได้ 2) การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบูรณ์ โดยไม่ใช้

ปุ๋ ยเคมี และสร้างบ่อกักเก็บนําเพือใช้ในการเพาะปลูกสําหรับในแต่ละครอบครัว 3)การถนอม/ 

แปรรูปอาหาร เพือต้องการรักษาคุณค่าทางอาหาร เพิมมูลค่า และเพิมช่องทางรายได้ให้แก่

ครอบครัว โดยผ่านวิธีการแปรรูปอาหาร ทังการหมกัดอง แช่อิม ตากแห้ง ซึงอาหารทีมักทํากัน 

ก็คือ ปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาเกลือ หน่อไม้ดอง ผลไม้ดอง/แช่อิม กล้วยตาก และไขเ่คม็ 

3. ปัญหาอปุสรรคสําคัญในการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน 

กลา่วคือ บคุคลยงัไมค่อ่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรืองการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหาร

ในรูปแบบอืน ๆ นอกไปจากทีบรรพบุรุษได้ทํากันมา โดยมองว่ายังเป็นเรืองของอนาคต  

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่มภายในชุมชน ผู้ นําชุมชนยังไม่ให้ความสําคัญต่อปัญหา 

ความมนัคงทางอาหาร หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ไมใ่ห้การสนบัสนนุจริงจงั และศกัยภาพของ

กลุม่/องค์กรภายในชมุชนยงัไมมี่ความเข้มแขง็ 

ข้อเสนอแนะสําคญัจากการศึกษา กล่าวคือ ทุก ๆ คนควรส่งเสริมการผลิตอาหารและ

สํารองอาหารด้วยตนเองให้มากขนึ หน่วยงานในระดบัท้องถินควรให้การสนับสนุนในเรืองการให้

ความรู้เกียวกับอาหาร พร้อมทังให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ โดยมีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกั และหน่วยงานภาคีเครือข่ายควรเข้ามาจัดกิจกรรมสาธารณะทีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมทังเปิดโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน เพือพัฒนาให้ชุมชนสร้างการประกัน  

ความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชนได้ 
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The qualitative objectives of this research are 1) To study food management in 

local community; 2) To study the making of guarantee in food security in community;    

3) To look for obstacles and make suggestion for making guarantee in food security in 

community by collecting data through in-depth interview and usage of descriptive 

analysis, depending on logic and comparing to theoretical idea along with context of the 

community. All in all, the researcher also analyzes the quantitative data by using 

descriptive statics in order to create clarity. 

The finding found that 

1. Food management in Patrong community could be divided into 3 periods, 

which are 1) Normal period; there is food reservation such as pickled bamboo shoot, 

pickled fish, dried mushroom, dried fish and salted egg in community. There is also crop 

rotation in surrounding area. 2) Emergency or flooding period; sufficient food is available 

in Patrong community since there are adequate food preservation and food processing 

through the process of preserving in vinegar and salt solution, syrup and sundry. Thus 

foods are available for 3-4 weeks during disaster period. 3) Scarcity period; people in 

Patrong community commonly share foods with one another since they have a good 

relationship, are closely acquainted and live like one big family, as well as helping one 

another when facing difficulty.  
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2. The making of guarantee in food security in community is divided into  

3 methods namely 1) storing/collecting food; people in community preserve foods for an 

emergency, preserve nutrition and extend shelf life of food. Storing food in shelter can 

prevent family’s hunger. 2) Producing and maintaining good crop without using 

chemical fertilizer and building pond to store water for household agriculture 3) Food 

preservation and food processing; in order to preserve nutrition, add value to foods and 

earn additional family income by process such as pickling in vinegar and salt solution, 

pickling in syrup and sundry. Most preserved foods are pickled fish, dried fish, pickled 

bamboo shoot, pickled food in salt solution/syrup, dried banana and salted egg.  

3. Obstacles and suggestion for making guarantee for food security in 

community; individuals in community still lack of knowledge on how to make food 

security in other methods besides those methods inherited from their ancestor and still 

consider them as the future issue, conflict between individual and group in community, 

community leader doesn’t see an importance of food security, government/public sector 

doesn’t really support this issue and unit in community still has a low potential.  

The key suggestions are everybody should engage more self-food production 

and food preservation. Local unit should support education about foods as well as 

provide fund. Ministry of Agriculture and Cooperatives should be the main government 

sector in charge and other associate sector should participate in organizing public 

service activity as well as give the community an opportunity to be educated in order to 

develop the community and create food guarantee in community level. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

อาหารนบัวา่เป็นทรัพยากรทีมีความสําคญัมากทีสดุต่อการดํารงชีพ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

หรือสตัว์  ซึงล้วนแล้วแต่มีความสําคญัและจําเป็นด้วยกันทังสิน ด้วยสาเหตทีุว่าอาหารนันได้ให้

คณุคา่ ประโยชน์ และพลงังานตอ่ร่างกายของมนุษย์แล้ว ยังได้สะท้อนถึงความมนัคงทางอาหาร

ของประเทศทีมีทรัพยากรอาหารเพียงพอของแตล่ะประเทศอีกด้วย กลา่วคือ หากประเทศใดนันมี

ทรัพยากรอาหารอยู่มากและเพียงพอต่อความต้องการของคนในชาติแล้ว ประเทศนันก็ถือได้ว่า

เป็นประเทศทีมีความมันคงทางอาหารและเป็นความมันคงของประเทศนันด้วยเช่นกัน    

นอกจากนีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations: FAO) ได้กลา่วถึง ความมนัคงทางอาหารจะเกิดขึนได้เมือประชาชนทุกคน 

ทกุวยั ในทกุเวลา สามารถเข้าถึงอาหารได้ ไม่ว่าจะโดยการเสาะหาจากธรรมชาติ การเพาะปลกู   

การเลียงสตัว์ การซือหา หรือการได้รับทางสงัคมหรือทางวัฒนธรรม ทังนีอาหารดงักล่าวต้องมี

คณุภาพปลอดภยั มีปริมาณเพียงพอตอ่ความต้องการตามวยั นําไปสู่การดํารงชีวิตทีเข้มแข็งและ

มีสขุภาวะทีดี (ไกรสิทธิ  ตนัติศิริ  นทร์, 2555: 3) ซึงสอดคล้องกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) และองค์การอนามยัโลก (World 

Health Organization: WHO) ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาแผนรองรับ

เหตกุารณ์ความปลอดภยัด้านอาหารในภาวะฉกุเฉิน ทงัการสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อม 

รวมทังการตระหนักรู้ และการรับมือต่อเหตกุารณ์ความปลอดภยัด้านอาหารในภาวะฉกุเฉินได้

อย่างรวดเร็ว เป็นองค์ประกอบหลกัของแผนงานทีเกียวข้องกบัความปลอดภยัด้านอาหารในภาวะ

ฉกุเฉินของ FAO และ WHO ซึงได้แก่ ระบบการป้องกนัความปลอดภยัด้านอาหารในภาวะฉกุเฉิน

(Emergency Prevention System for Food Safety) และเครือข่ายความปลอดภยัด้านอาหาร 

ระหว่างประเทศ (The International Food Safety Authorities Network: INFOSAN) (องค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามยัโลก, 2553: 7) ยิงไปกวา่นนัในปัจจุบันนี
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ประชากรโลกได้เพิมอตัราสงูขึนอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคอาหารใน

ปริมาณทีเพิมขนึ จึงทําให้เกิดการแข่งขนัแย่งชิงทรัพยากรอาหารกันมากยิงขึน สภาพภมิูอากาศ 

หรือความแปรปรวนของธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นเรืองสําคญัทีได้เกิดขึนหลายพืนที อีกทังยังได้ส่ง

ผลเสียตอ่พืนทีเพาะปลกู นอกจากนียังรวมถึงการทีขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมยัและ 

มีประสิทธิภาพ ได้สง่ผลกระทบตอ่การทําเกษตรกรรม เนืองจากจะทําให้ได้ผลผลิตต่อไร่ในระดบั

ตําอย่างตอ่เนืองเป็นระยะเวลานาน และการทีทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสียหาย  เสือมโทรม 

ขาดความสมดลุในระบบนิเวศ ได้ทําให้เกิดการขาดแคลนอาหาร และนําไปสูปั่ญหาความอดอยาก

หิวโหยในทีสดุ 

ขณะเดียวกันสงัคมไทยได้ให้ความสําคญักับความมันคงด้านอาหาร โดยปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีสิบ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับทีสิบเอ็ด พ.ศ. 

2555-2559 ซึงกลา่วไว้เกียวกับการเสริมสร้างความมนัคงในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ทัง

การสร้างหลกัประกันชีวิต สวสัดิการสังคม ความมนัคงด้านอาหาร (สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550: 69) มาจนถึงในยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวคือ 

ยทุธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคการเกษตร ความมนัคงของอาหารและพลงังาน  ซึงให้ความสําคญั

กับการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรอย่างรู้

คณุค่า เพือความยังยืนในการพัฒนา สร้างความมนัคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ทังการ

สร้างความมนัคงทางด้านอาหารและพลงังานชีวภาพด้านครัวเรือน ชมุชน  และประเทศ เพือสร้าง

ภมิูคุ้มกนัและความเข้มแขง็ให้กบัภาคเกษตร (สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 2555: 52-65) จวบมาจนถึงนโยบายความมนัคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ซึงได้

กล่าวไว้เกียวกับการเสริมสร้างความมันคงทางพลงังานและอาหารโดยมุ่งหวังเพือสร้างความ

ตระหนักให้ทุกภาคส่วน ดําเนินการอย่างจริงจังในการจัดการอาหาร ของประเทศ โดยจะต้องมี

แผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นได้เข้ามามีส่วนร่วมและดําเนินการ

ฟืนฟภูาคเกษตรกรรม ให้มีการสง่เสริมระบบเกษตรกรรมอย่างยังยืน (สํานักงานสภาความมนัคง

แห่งชาติ, 2558: 18-19) 

1ทงันีคําวา่ “ฐานทรัพยากรอาหาร” ทีขบวนการเกษตรกรรมยงัยืนและทรัพยากรธรรมชาติ

ใช้ จึงมีนัยยะของการต่อสู้ เพือปกป้องทังตัวฐานทรัพยากร ระบบการผลิต และวัฒนธรรมการ

บริโภคของชมุชนท้องถิน และคนในสงัคมให้มีความมนัคง ยงัยืน ปลอดภยัจากการคกุคามของรัฐ 

                                                   

* นามสมมต ิ
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และกลุม่ทนุข้ามชาติ โดยมุง่หวงัให้ชมุชนท้องถินและผู้คนในสงัคมทังทีอยู่ในสงัคมไทยและทีอืน

มุ่งสร้าง “ฐานทรัพยากรอาหาร” ของตนเองขึนมา ทังนีจะเกิดขึนได้ด้วยการสร้างสรรค์ของ

เกษตรกร ชมุชนท้องถิน และความร่วมมือของภาคประชาสงัคม (กฤษฎา บญุชยั และคณะ, 2550: 

24) กลา่วคือ ชมุชนสามารถจดัการ การเข้าถึงทรัพยากรอาหาร และการเก็บรักษาอาหารได้โดย

การปรับเปลียนวิถีชีวิตและการปรับตวัของคนในชมุชนเอง 

ในสงัคมไทยนนั ผู้คนมีความเชือสืบตอ่กนัมาวา่ยงัมีความอดุมสมบรูณ์ด้านอาหาร ดงัจะ

เห็นได้จากคํากลา่วทีวา่ ประเทศไทยยังเป็นอู่ข้าวอู่ทอง ในนํามีปลาในนามีข้าว จึงได้รับสมญา-

นามวา่เป็น “ครัวของโลก” ด้วยความเชือเช่นนีจึงทําให้ผู้คนโดยเฉพาะปัจจุบันยังไม่ได้ตระหนัก

หรือรับรู้ถึงสญัญาณความไมม่นัคงทางอาหาร ทังในมิติของความปลอดภยั การเข้าถึงทรัพยากร

ด้านอาหารซึงมีราคาทีแพงขนึหรือหาซือได้ยากขนึ ตลอดจนการลดปริมาณความหลากหลายทีได้

ปรากฏขึน ทางรอดทีจะให้คงภาวะความมนัคงด้านอาหารนัน ไม่ให้เปราะบางหรือสุ่มเสียงต่อ

ความไมม่นัคงด้านอาหาร ก็คือการจัดการอาหารทังในภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะใน

ชมุชนทีมีลกัษณะพืนทีทีจํากดั และมีความเป็นชมุชนเมืองหรือใกล้เขตเมือง โดยมีวิถีชีวิตทีมิได้อยู่

กบัเกษตรกรรมอาหาร ถึงแม้วา่จะเพาะปลกูเป็น คือการทําสวนยาง ปาล์ม หรือไม้ดอกไม้ประดบั

ตา่ง ๆ  เฉกเช่น ชมุชนป่าตรง* จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึงชมุชนนีได้ชือวา่เป็นแหลง่ปลกูไม้ดอกไม้ประดบั

ทีใหญ่ทีสดุของประเทศ รวมทงัเป็นแหลง่ปลกูพืชสมนุไพรให้แกโ่รงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  

ด้วยเหตนีุเองจึงทําให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาในประเด็นของการสร้างการประกันความมนัคง

ทางอาหารในระดบัชมุชน ซึงในการศกึษาครังนีผู้ วิจยัได้เลือกชมุชนป่าตรง* อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

จงัหวดัปราจีนบุรี ซึงเป็นชุมชนทีตงัอยู่ในพืนทีภาคกลางของประเทศไทย โดยถือได้ว่าเป็นพืนที  

ทีมีความอุดมสมบูรณ์  (อู่ข้าวอู่นํา) และยังเป็นพืนทีทีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยชุมชนนีได้เปลียนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชอาหาร มาเป็นการปลูกไม้ดอก  

ไม้ประดบั ทําให้ชมุชนแห่งนีเริมมีความเปราะบางทางอาหาร เห็นได้จากคราวนําท่วมใหญ่เมือปี 

พ.ศ. 2554 ซึงชุมชนไม่สามารถขายไม้ดอกไม้ประดบัได้เป็นแรมเดือน จนขาดเงินซือหาอาหาร 

แม้วา่พืนทีหลายสว่นของชุมชนจะไม่ถูกนําท่วม แต่ก็เริมมีปัญหาในการเข้าถึงอาหาร สญัญาณ

ความไม่มนัคงทางอาหารจึงเริมขึน แต่ในขณะเดียวกันนันได้มีบางครัวเรือนทีมีการจัดการเรือง

แหลง่ผลิตอาหารเองก็สามารถอยู่ได้ ทําให้เป็นทีน่าสนใจวา่การจดัการเพือสร้างการประกันความ

มนัคงอาหารของชุมชนมีวิธีการเป็นอย่างไร และจะมีแนวทางใดในการสร้างให้ชุมชนเกิดความ

มนัคงทางอาหาร  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  เพือศกึษาวิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

1.2.2  เพือศกึษาวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

1.2.3  เพือศกึษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างการประกนัความมนัคงทาง

อาหารในระดบัชมุชน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือหาสาระ ประกอบด้วย 

1.3.1.1  การสร้างการประกันความมันคงทางอาหาร ซึงในการศึกษามีเนือหา

ครอบคลมุถึงการดําเนินการเกียวกบัแหลง่อาหารในระดบัชุมชนเพือสร้างความมนัคงทางอาหาร 

เช่น การทําให้มีอาหารทีเพียงพอ การเข้าถึงอาหารได้ การนําอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

การมีเสถียรภาพของอาหาร และความยงัยืนของอาหาร 

1.3.1.2  วิธีในการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน เช่น  

ชมุชนมีแนวทางในการสร้างหรือสามารถให้เกิดทรัพยากรอาหารทีมีความหลากหลาย และมีความ

เพียงพอตอ่ความต้องการ อีกทงัการทีชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร

ของชุมชนทังทีดิน หรือแหล่งนํา ตลอดจนปัจจัยการผลิตอืน ๆ ทังเทคโนโลยีทีทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพ การเก็บถนอม แปรรูปอาหารเพือให้เกิดความหลากหลายของอาหาร เสริมสร้าง

คณุค่าทางอาหาร ทังประโยชน์ต่อครอบครัวในด้านการเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว การรักษา

คณุคา่ของอาหารให้มีระยะเวลาทียาวนานขึน หรือแนวทางการเพิมแหล่งอาหาร ปริมาณอาหาร 

พร้อมทงัมีความปลอดภยัทางอาหาร 

 

1.3.2 ขอบเขตด้านพืนทีและกลุ่มเป้าหมาย 

1.3.2.1  พืนทีในการศกึษาคือ “ชมุชนป่าตรง*” ตงัอยู่ในเขตอําเภอเมืองปราจีนบุรี  

จงัหวดัปราจีนบรีุ ประชากรในชมุชนประกอบอาชีพ ทําสวนไผ่ตง สวนผลไม้ และผลิตไม้ดอก ไม้

ประดบั (องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตรง*, 2558) เนืองจากชุมชนป่าตรง* แห่งนีมีความอดุม-

สมบรูณ์ และพืนทีสว่นใหญ่เป็นพืนทีลุม่ซึงเหมาะแก่การเพาะปลกู และชุมชนนีได้เปลียนวิถีชีวิต

จากการปลกูพืชอาหาร มาเป็นการปลกูไม้ดอกไม้ประดบั ทําให้ชมุชนแห่งนีเริมมีความเปราะบาง
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ทางอาหาร เห็นได้จากคราวนําท่วมใหญ่เมือปี พ.ศ. 2554 ซึงชุมชนไม่สามารถขายไม้ดอก ไม้

ประดบัได้เป็นแรมเดือน จนขาดเงินซือหาอาหาร และอาหารมีราคาแพง หาซือได้ยาก เป็นต้น 

1.3.2.2  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ นําชุมชน/ท้องถิน กลุ่มชาวสวน และ 

กลุ่มผู้ ผลิตไม้ดอกไม้ประดบั โดยได้กําหนดผู้ ให้ข้อมลูทีสําคัญ (Key-Informant) ทีสามารถให้

ข้อมลูในประเดน็ทีทําการศกึษา จํานวน 15 คน 

 

1.4 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 ทราบถึงวิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

1.4.2 ทราบถึงวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

1.4.3 ข้อมลู ข้อค้นพบทีได้จากการศกึษา สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับผู้ทีสนใจ

ในประเดน็ทีเกียวข้องนี และเป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัิสําหรับท้องถินตอ่ไปได้ 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1.5.1 ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง การมีอยู่ของอาหารในปริมาณทีเพียงพอตอ่ความ

ต้องการ และการบริโภคของคนในระดบัตา่ง ๆ เช่น การกินดีอยู่ดีในระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 

และระดับชาติ ซึงทุก ๆ คนมีสิทธิขันพืนฐานในการเข้าถึงทรัพยากรอาหารอย่างเพียงพอ  

โดยอาหารนันจะต้องมีคณุภาพ สะอาดและปลอดภยั มีคณุค่าตามหลกัโภชนาการทีเหมาะสม  

กบับคุคลนนั ๆ อีกทงัยงัสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตนเอง หรือเสาะหาอาหารได้อย่างสอดคล้อง/ 

เหมาะสมกบัวิถีชีวิต หรือวฒันธรรมท้องถินของชมุชน 

1.5.2 หลกัประกนั หมายถึง การมีทรัพย์สิน หรือสิงของอปุโภค บริโภค หรืออาหาร หรือ 

สิงทีใช้สําหรับเป็นหลกัประกันเพือให้เกิดความมนัคงปลอดภยัในชีวิตของบุคคล หรือครอบครัว 

หรือชุมชน หรือประเทศชาติ และยังทําให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความเอืออาทร  

พึงพาอาศัยซึงกันและกัน อีกทังยังถือได้ว่าเป็นมาตรการในการป้องกัน หรือเป็นการควบคุม 

เพือไมใ่ห้เกิดความเสียหายตา่ง ๆ ในสถานการณ์ทีมีความไมแ่น่นอนในอนาคต 

1.5.3 การประกนัความมนัคงทางอาหาร หมายถึง การทีชมุชนมีหรือสร้างระบบเพือให้มี

ทรัพยากรอาหารทีเพียงพอ และชาวบ้าน ประชาชน มีความสามารถหรืออํานาจในการบริหาร

จดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ทีมีอยู่ภายในชมุชน ทงัทีดิน พืนทีเพาะปลกู แหลง่นํา ทรัพยากรธรรมชาติ 
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และพืชอาหารตา่ง ๆ นอกจากนียงัรวมไปถึงการทีชาวบ้านภายในชมุชนมีความเป็นอยู่แบบพึงพา

อาศยัซึงกนัและกนั เอืออาทรตอ่กนั มีการแบ่งปันอาหารซึงกนัและกนัในยามทกุข์ยากหรือยามเกิด

ภยัตา่ง ๆ อีกทงัมีการสง่เสริมให้ทําเกษตรกรรมทีเหมาะสมกับท้องถินและชุมชนของตนเอง ทังนี  

ก็เพือรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความสมดลุและยังยืนต่อไป รวมทังมีระบบแลกเปลียนเพือให้

ได้มาซึงอาหาร หรือแม้แต่การมีระบบการออม กองทุน/สวสัดิการเพือป้องกัน แก้ไข หรือพัฒนา  

ในสว่นทีเกียวข้องกับอาหาร ตลอดจนระบบการสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารให้กับ

ชาวชมุชน เพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างคุ้มคา่เชิงอนรัุกษ์และยงัยืน 

1.5.4 วิธีการสร้างการประกันความมันคงทางอาหาร หมายถึง การทีชุมชนมีการวาง

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอาหารให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

ชาวบ้าน ประชาชนมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีอยู่ภายในชุมชนได้ ทังทีดิน 

พืนทีเพาะปลกู แหลง่นํา ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพืชอาหารตา่ง ๆ นอกจากนียงัรวมไปถึงการที

ชาวบ้านภายในชมุชนมีความเป็นอยู่แบบพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั เอืออาทรต่อกัน มีการแบ่งปัน

อาหารซึงกนัและกนั ในยามทุกข์ยากหรือยามเกิดภยัต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการทําเกษตรกรรม   

ทีเหมาะสมกับท้องถินและชุมชนของตนเอง ทังนีก็เพือรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนให้มี   

ความสมดุลและยังยืนต่อไป อีกทังยังมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

มาปรับประยกุต์ใช้ เพือให้เกิดการแปรรูปอาหาร ทําให้อาหารมีความหลากหลาย ปลอดภยั และ

อยู่ได้นานยิงขนึ 

1.5.5 ทศันะตอ่การสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหาร หมายถึง การทีประชาชน หรือ 

ชาวบ้าน ได้ให้ความสนใจและให้ความสําคญักบั  1) ความหลากหลายทางชีวภาพ  2) ระบบนิเวศ

ของทรัพยากรในชมุชนของตนเอง ทงัในด้านการดแูลพืนทีป่าไม้ ทีดิน และแหลง่นํา  3) มุง่เน้นไปที

การผลิตอาหารแบบยงัยืนเหมาะสมกบัครอบครัว ชมุชน  4) เป็นการอนรัุกษ์รูปแบบการดํารงชีวิต

ของสงัคมเกษตรกรรม  5) การจดัการของชาวบ้านภายในชุมชนเพือการสร้างหลกัประกันอาหาร 

และ  6) ความจริงจังและการสนับสนุนของส่วนท้องถิน และภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการสร้างการ

ประกนัความมนัคงทางอาหาร 

 



 

 

บทที 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

ในการศกึษาครังนี ผู้ วิจยัได้นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องมาเป็นพืนฐานอนั

เป็นแนวทางในการศกึษาการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน: กรณีศึกษา 

ชมุชนป่าตรง* จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยมีแนวคิดในการศกึษาดงันี 

2.1  แนวคิดความมนัคงทางอาหาร 

2.2  แนวคิดเกียวกบัการประกนัความมนัคงทางอาหาร 

2.3  แนวคิดเกียวกบัการจดัการ 

2.4  แนวคิดเกียวกบัทศันะตอ่การสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหาร 

2.5  งานวิจยัทีเกียวข้อง 

2.6  แนวคิดนําในการศกึษา 

 

2.1 แนวคิดความมันคงทางอาหาร 

 

2.1.1 ความหมายของอาหาร 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (2522: 2) ได้ให้ความหมายของคําว่า “อาหาร” 

หมายถึง ของกินหรือเครืองคําจุนชีวิต ซึงได้แก่ 1) วัตถุทุกชนิดทีคนกิน ดืม อม หรือนําเข้าสู่

ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา หรือวตัถุออกฤทธิ ต่อจิตและ

ประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายวา่ด้วยการนนั 2) วตัถทีุมุง่หมายสําหรับใช้หรือใช้เป็น

สว่นผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถเุจือปนอาหาร สี และเครืองปรุงแตง่กลินรส 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1371) ได้ให้ความหมายของคําวา่ 

อาหาร หมายถึง ของกิน เครืองคําจนุชีวิต เครืองหลอ่เลียงชีวิต 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ได้ให้ความหมายของอาหาร

ว่าเป็นสิงทีเรารับประทานได้โดยปลอดภยั และให้สารอาหารต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  

โดยในประเทศไทยมกัจําแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม เพือเป็นแนวทางให้คนไทยบริโภคอาหาร  
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ทีหลากหลายและครบถ้วน อาหาร 5 หมู่ได้แก่ หมู่ที 1 ข้าว แป้ง นําตาล เผือก มนั หมู่ที 2 ได้แก่ 

เนือสตัว์ นม ถวั ไข ่หมูที่ 3 ได้แก่ ไขมนัและนํามนั หมูที่ 4 ได้แก่ ผกั และหมูที่ 5 ได้แก่ ผลไม้ 

อรชร พรประเสริฐ (2541) ได้ให้ความหมายของ อาหาร ว่าเป็นของแข็งหรือของเหลว  

ทีกินหรือดืมเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะทําให้เกิดพลงังานและความร้อนแก่ร่างกาย ทําให้ร่างกาย

เจริญเติบโต ซ่อมแซมสว่นทีสกึหรอของร่างกาย ควบคมุการเปลียนแปลงตา่ง ๆ ในร่างกาย ช่วยให้

อวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกายทํางานและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ อีกทังอาหารต้องไม่เป็นพิษและ  

ไมทํ่าให้เกิดโทษตอ่ร่างกาย 

นยันา บุญทวียุวฒัน์ (2546: 4) ได้ให้ความหมายของคําว่า อาหาร หมายถึง สิงทีกินได้  

ให้พลงังาน และสารทีจําเป็นเพือการสร้างและคงไว้ซึงสภาพของเซลล์ทุกเซลล์ ถ้าได้รับอาหาร

สมดลุจะทําให้ร่างกายมีสขุภาพทีด ี

ประยงค์ จินดาวงศ์ (2548: 5) ได้ให้ความหมายของคําวา่ อาหาร หมายถึง สิงทีมนุษย์กิน

แล้วไมเ่ป็นพิษตอ่ร่างกาย แตมี่ประโยชน์ตอ่ร่างกาย ซ่อมแซมสิงทีสึกหรอ และทําให้กระบวนการ

ตา่ง ๆ ในร่างกายดําเนินไปอย่างปกติ 

พทัธนนัท์ ศรีม่วง (2555: 15) ได้ให้ความหมายของคําว่า อาหาร หมายถึง สิงทีนําเข้าสู่

ร่างกายโดยวิธีใด ๆ ก็ได้ แล้วมีประโยชน์แก่ร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซม  

ส่วนเนือเยือและส่วนทีสึกหรอ อาหารทีดีเมือบริโภคแล้วต้องให้พลังงาน และสารทีจําเป็น 

ตอ่การดํารงชีวิต การได้รับอาหารทีสมดลุในปริมาณทีเหมาะสมจะทําให้ร่างกายมีสขุภาพร่างกาย

และจิตใจทีดี 

จากการศึกษาความหมายของคําว่า อาหาร ทําให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า อาหาร 

หมายถึง สิงทีรับประทาน หรือกินได้ โดยอาจจะอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวก็ได้ อีกทังอาหาร

สามารถให้พลงังานตอ่ร่างกาย และซ่อมแซมสว่นทีสกึหรอของร่างกาย หากได้รับปริมาณอาหารที

เพียงพอเหมาะสมกบัแก่ร่างกาย จะทําให้มีสขุภาพร่างกายดีและมีสขุภาพจิตทีด ี

 

2.1.2 ความเป็นมาและความสาํคัญของความมันคงทางอาหาร 

การประชุม Earth Summit ทีประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 (1992) เป็นการประชุม   

ครังแรกในระดบันานาชาติทีพูดถึงการพัฒนาทียังยืน โดยความมันคงทางอาหารได้เข้าไปเป็น 

สว่นหนึงของ Agenda 21 แตใ่นขณะนนัยงัไมไ่ด้มีการขยายผล เนืองจากมีหลายเรืองทีเกียวเนือง-

กนั หลงัจากนนัอีก 5 ปี ในปี พ.ศ. 2539 (1996) ได้มีการประชุมสดุยอดอาหารโลก (World Food 

Summit)  โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and Agriculture 
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Organization of the United Nations: FAO) ทีกรุงโรม ประเทศอิตาลี จึงได้มีการถกเถียงกันถึง 

เรืองความมนัคงทางอาหาร (พฤกษ์ ยิบมนัตะสิริ, 2548: 155) 

สืบเนืองมาจากปัญหาการขาดแคลนอาหารในภมิูภาคต่าง ๆ ทัวโลก โดยเฉพาะประเทศ

กําลงัพฒันาทําให้ปัญหาของความมนัคงทางอาหาร ได้กลายเป็นประเด็นทีได้รับความสนใจเป็น

อย่างมากจากคนทัวไป หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เนืองจากอาหารเป็นหนึงในปัจจัยสีในการ

ดําเนินชีวิตและได้เป็นหลกัประกนัความมนัคงของมนษุย์ ตามทีโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ

(United Nations Development Programme: UNDP) ได้กําหนดไว้ (กระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมนัคงของมนษุย์, 2549) 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations: FAO) ได้กลา่วถึง ความมนัคงทางอาหารจะเกิดขึนได้เมือประชาชนทุกคน 

ทกุวยัในทกุเวลา สามารถเข้าถึงอาหารไมว่า่จะโดยการเสาะหาจากธรรมชาติ การเพาะปลกู การ

เลียงสตัว์ การซือหา หรือการได้รับทางสงัคมหรือทางวฒันธรรม ทงันีอาหารดงักลา่วต้องมีคณุภาพ

ปลอดภยั มีปริมาณเพียงพอตอ่ความต้องการตามวยั นําไปสูก่ารดํารงชีวิตทีเข้มแขง็และมีสขุภาวะ

ทีดี (ไกรสิทธิ  ตนัติศิรินทร์, 2555: 3) 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations: FAO) (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ศจินทร์  ประชาสนัติ, 2556: 19) ได้นิยามไว้ว่า 

“คนทกุคนมีความสามารถเข้าถึงอาหารทีเพียงพอ ปลอดภยั และมีโภชนาการทังในทางกายภาพ

และเศรษฐกิจ ในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทางอาหารของพวกเขา เพือให้

เกิดชีวิตทีประกอบด้วยความกระตือรือร้นและสขุภาวะ” 

 

2.1.3 ความหมายของความมันคงทางอาหาร 

นอกจากนีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ศจินทร์  

ประชาสนัติ, 2552: 7) ได้แบ่งและให้ความหมาย ความมนัคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติย่อย ได้แก ่

1)  ความพอเพียง คือ ความพอเพียงของปริมาณอาหารในคณุภาพทีเหมาะสมซึง

อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือการนําเข้า รวมถึงความช่วยเหลือทางอาหาร 

2)  การเข้าถึง คือ การเข้าถึงทรัพยากรทีพอเพียงของบุคคลเพือได้มาซึงอาหารที

เหมาะสมและมีโภชนาการทรัพยากรทีว่าหมายความถึง ความสามารถของบุคคลทีจะกําหนด

ควบคมุกลุม่สินค้าหนึง ๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนที

บคุคลอาศยัอยู่ (รวมถึงสิทธิตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรสว่นรวมของชมุชน) 
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3) การใช้ประโยชน์ คือ การใช้ประโยชน์ด้านอาหารผ่านอาหารทีเพียงพอ 

นําสะอาดและการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเพือทีจะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ทีดีทาง

โภชนาการ ซึงความต้องการทางกายภาพทังหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนีจึงสมัพันธ์กับ

ปัจจยันําเข้าทีไมใ่ช่อาหารด้วย 

4)  เสถียรภาพ คือ เพือจะมีเสถียรภาพทางอาหาร ประชาชน ครัวเรือน และบุคคล

จะต้องเข้าถึงอาหารทีเพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสียงกับการเข้าไม่ถึงอาหารอนัเป็นผลมาจาก

วิกฤตทีเกิดขึนอย่างกะทันหัน (เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภมิูอากาศ) หรือเหตกุารณ์ที

เป็นไปตามวงจร (เช่น ภาวะความไมม่นัคงทางอาหารตามฤดกูาล) ในความหมายนีจึงครอบคลมุ

ถึงทงัมิติความพอเพียงและการเข้าถึงอาหาร 

ทงันีมีความสอดคล้องกบัความหมายของ พระราชบญัญตัิคณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2551 (2551: 40) ให้ความหมาย “ความมนัคงทางอาหาร” หมายถึง การเข้าถึงอาหารทีมี

อย่างพอเพียง สําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั มีคณุคา่ทาง

โภชนาการ เหมาะสมตามความต้องการตามวยั เพือการมีสขุภาวะทีดี รวมทงัการผลิตทีเกือหนนุ 

รักษาความสมดลุของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ

ของประเทศ ทงัในภาวะปกติและเกิดภยัพิบตัิ สาธารณภยัหรือก่อการร้ายอนัเกียวเนืองจากอาหาร 

สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (2553: 2) ได้กล่าวถึง 

ความมนัคงทางอาหาร หมายความวา่ “การมีอาหารเพียงพอสําหรับทกุคน” ภยัคกุคามมกัเกิดจาก

การเข้าถึงอาหารโดยไมเ่ท่าเทียมกนั แต่ภยัคกุคามทีเลวร้ายทีสดุคือ ความอดอยากหิวโหยทีเกิด

จากสภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างแท้จริง 

การประชุมสดุยอดอาหารโลกเมือปี พ.ศ. 2539 ได้กําหนดความหมายของความมนัคง

ทางอาหาร จากประเทศสมาชิก 180 ประเทศทวัโลกวา่ สถานการณ์ของประชาชนทุกคนมีโอกาส

ทังทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ในการเข้าถึงอาหารทีมีคณุค่าทางโภชนาการและปลอดภัย

อย่างเพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย เพือสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีกําลงัวงัชาและมีสขุภาพ

ทีดีตลอดเวลา (สํานกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2553: 19) 

Eide (1985: 32) ความมันคงทางอาหาร หมายถึง การมีคลังอาหารทีมีคุณค่าทาง

โภชนาการเพียงพอ มีวฒันธรรมการบริโภคทีเหมาะสม รักษาศกัดิ ศรีความเป็นมนุษย์และมีความ

ยงัยืนตลอดไป 

Longhurst (1986: 17) ความมนัคงทางอาหาร คือ การปราศจากความหิวโหยและภาวะ

ขาดแคลนอาหาร 
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วียา คมัเปซีนา (2539: 1-5) ความมนัคงทางอาหารเป็นสิทธิมนษุยชนขนัพืนฐานและต้อง

ได้รับหลกัประกนัอํานาจอธิปไตย ซึงก็คือสิทธิทีดํารงไว้และพฒันาศกัยภาพตนในการผลิตอาหาร

อยู่บนพืนฐานของความเคารพในวฒันธรรมท้องถินและความหลากหลายทางการผลิต เกษตรกรมี

สิทธิในการผลิตอาหารของเกษตรกรเองภายใต้ขอบเขตของตนเอง 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations: FAO) (1996 อ้างถึงใน สํานกังานสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ

ด้านอาหาร, 2545: 1) ได้นิยามความหมายของความมนัคงทางอาหารโดยครอบคลมุถึง การที

ประชาชนมีปริมาณอาหารเพือการบริโภคทีเพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารทีได้รับ 

อาหารมีคณุภาพ ซึงหมายถึงคณุค่าทางโภชนาการ และความสะอาดปลอดภัย และประชาชน

สามารถเข้าถึงอาหารอนัเกิดจากระบบการกระจายอย่างทวัถึง 

สพุาณี ธนีวฒิุ, นพรัตน์ ละมลุ, ประนอม เพ็ชรสมยั และวลยัพร อดออมพานิช (2543: 6) 

ให้ความหมายของ ความมนัคงทางอาหารวา่ หมายถึง การกินดีอยู่ดี จะได้มาด้วยการมีสิทธิทีจะ

เข้าถึงการจดัการทรัพยากรในการผลิตการเกษตรทียงัยืน (ทีดิน นํา ป่า และตลาดชมุชน) สิทธิทีจะ

เข้าถึงข้อมลูขา่วสารในการบริโภค สิทธิในการมีชีวิตเป็นมนษุย์หรือสิทธิมนษุยชน 

สพุาณี ธนีวฒิุ (2544: 9-13) ความมนัคงทางอาหาร ตามคํานิยามแบบกว้าง หมายถึง 

การทีประชาชนสามารถมีอาหารเพือบริโภคได้อย่างพอเพียง สามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลาที

ต้องการ อาหารทีบริโภคนนัจะมีความปลอดภยั เพือเสริมสร้างสขุภาพและคณุภาพชีวิตทีด ี

วิฑรูย์ เลียนจํารูญ และคณะ (2539) เครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกและเครือข่ายองค์กร

พฒันาเอกชน ได้จดัประชมุเรืองความมนัคงทางอาหาร และได้มีการให้คํานิยามความมนัคงทาง

อาหารวา่ การมีปริมาณอาหารเพียงพอ สําหรับบริโภคทังภายในครอบครัว ในชุมชน และชุมชน 

อืน ๆ อีกทังคณุภาพอาหารมีความปลอดภยั มีความหลากหลายครบถ้วน ตามหลกัโภชนาการ

และสอดคล้องกบัวฒันธรรมของแตล่ะท้องถิน 

นวลใย วฒันกูล (2547: 8) ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง อาหารเป็นปัจจัยในการ

ดํารงชีวิตขนัพืนฐานทีมนษุย์ทกุคนต้องได้รับอย่างพอเพียงต่อเนือง สามารถเข้าถึงอาหารโดยตวั

บคุคล อาจเป็นในรูปของผู้ผลิตโดยตรงและผู้ผลิตมีปัจจยัการผลิตทีเหมาะสมและเพียงพอ การมี

งานทําและรายได้ทีเหมาะสมเพียงพอตอ่การจดัซืออาหาร 

พฤกษ์ ยิบมนัตะสิริ (2548: 157) ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง สิทธิอนัชอบธรรมของ

มนษุย์ทีจะเข้าถึงอาหารทีปลอดภยั เปียมคณุค่าทางโภชนาการ มีปริมาณมากเพียงพอต่อความ

จําเป็น และเป็นสิทธิขนัพืนฐานทีจะเป็นอิสระจากความอดอยากและขาดแคลน 
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คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (2556: 22) ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง ประชากร 

ชาวไทยทกุคนมีสิทธิในการได้รับอาหารทีเพียงพอต่อความต้องการในระดบัปัจเจกบุคคล อีกทัง   

มีการผลิตและการเข้าถึงทรัพยากรอาหารอย่างเพียงพอ 

สธุานี มะลิพนัธ์ (2552: 12) ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง

ทรัพยากรอาหารเพือนํามาบริโภคในชีวิตประจําวนัได้ในปริมาณทีเพียงพอของคนในชุมชนด้วย

วิธีการเก็บหาอาหารตามธรรมชาติ การผลิตอาหาร การแลกเปลียนหรือการซือ และการรับบริจาค

อาหารจากภาคนอก โดยทีคนในชุมชนสามารถใช้ทักษะและเครืองมือเพือนําอาหารจากแหล่ง  

ตา่ง ๆ มาบริโภคในชีวิตประจําวนัได้เป็นอย่างดี 

เอกรินทร์ พึงประชา, ดรุณี โพธิ ปลดั และประกาย แถวอทุุม (2555: 9) ความมนัคงทาง

อาหาร คือ การมีอยู่ของอาหารในปริมาณทีเพียงพอต่อการบริโภคของคนในระดับต่าง ๆ ทัง

ครัวเรือน ชมุชน ประเทศ และรวมถึงโลก ขณะเดียวกัน การมีอยู่ของคณุภาพอาหารทังมิติความ

ปลอดภยัและความหลากหลายของอาหารทีครบถ้วนตามหลกัโภชนาการขนัพืนฐาน รวมถึงการมี

อยู่ของระบบการผลิตอาหารทีไมทํ่าลายสมดลุของระบบนิเวศและสิงแวดล้อม 

ฐิติญา วิมลวฒัน์ (2556: 9-10) ได้กล่าวว่า ความมนัคงทางอาหาร คือ ความพอเพียง 

การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ โดยมีมนษุย์เป็นองค์ประกอบทีสําคญัในการเข้ามาจัดการให้เกิด

ความมนัคงทางอาหารในทกุ ๆ ขนัตอน โดยเริมตงัแตก่ระบวนการผลิต การใช้ การเข้าถึงอาหารก็

ต้องให้เกิดความสมดลุและเกิดประโยชน์มากทีสดุ เพือสขุภาวะทีดีของผู้บริโภค 

สพุรรณี ไชยอําพร (2557: 8) ได้กลา่ววา่ ความมนัคงทางอาหาร คือ การเข้าถึงทรัพยากร

อาหาร หรือความสามารถในการเข้าถึงแหลง่อาหาร ซึงสามารถหาอาหารได้จากแหล่งทรัพยากร

ทางธรรมชาติทีมีอยู่ในชมุชน (แหลง่นํา ไร่นา ผืนดิน ป่า) มีความเพียงพอของอาหารในการบริโภค

ทังในด้านปริมาณ และคณุภาพ อีกทังต้องมีความปลอดภยัและความหลากหลายของประเภท

อาหาร เพือให้มีคณุคา่ทางโภชนาแก่ร่างกาย 

นนทกานต์ จนัทร์อ่อน (2557: 3) ได้กล่าวว่า ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง สภาวะที

คนทุกคน และทุกขณะเวลามีความสามารถทังทางกายภาพและทางเศรษฐกิจทีสามารถเข้าถึง

อาหารทีเพียงพอ ปลอดภยั และมีคณุคา่ทางโภชนาการ เพือตอบสนองความต้องการและความพึง

พอใจด้านอาหาร เพือให้เกิดชีวิตทีมีพลงัและมีสขุภาพทีดี 

จากการทบทวนคํานิยาม และความหมายดงักล่าว สามารถสรุปเป็นความหมายทีใช้ใน

การวิจยันีได้วา่ ความมนัคงทางอาหาร หมายถึง การมีอยู่ของอาหารในปริมาณทีเพียงพอตอ่ความ

ต้องการ และการบริโภคของคนในระดบัตา่ง ๆ เช่น การกินดีอยู่ดีในระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
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และระดบัชาติ ซึงทุก ๆ คนมีสิทธิขนัพืนฐานในการเข้าถึงทรัพยากรอาหารอย่างเพียงพอ โดย

อาหารนันจะต้องมีคณุภาพ สะอาดและปลอดภยั มีคณุค่าตามหลกัโภชนาการทีเหมาะสมกับ

บุคคลนัน ๆ อีกทังยังสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตนเอง หรือเสาะหาอาหารได้อย่างสอดคล้อง/ 

เหมาะสมกบัวิถีชีวิต หรือวฒันธรรมท้องถินของชมุชน นอกจากนียงัหมายความรวมถึงการมีระบบ

แลกเปลียนระหวา่งเครือญาติ หรือเครือขา่ยภายในชมุชน ทําให้สามารถมีทรัพยากรอาหารมนัคง 

ไมข่าดแคลน พร้อมทงัการทีมีระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเอืออํานวยแก่การสร้างความมนัคง

ทางอาหารภายในระดบัครอบครัว และชมุชน  

จากรายละเอียดทีกล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งความหมายของความมนัคงทางอาหาร  

ดงัปรากฏในตารางที 2.1 

 



 

 

 

14 
ตารางที 2.1 สรุปความหมายของความมนัคงทางอาหาร 
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1) ความเพียงพอของอาหารต่อความต้องการ      -  -          15 88.2 

2) ความสามารถเข้าถึงอาหาร    - - -    -        12 70.5 

3) ความปลอดภยัไร้สารพษิของอาหาร   - - - -  -   -  -  -   9 52.9 

4) คุณค่าทางโภชนาการของอาหารต่อร่างกาย   -  - -  -   -  -     11 64.7 

5) การมีวฒันธรรมการบริโภคอาหารทีเหมาะสม - - -  -  - - -  - - - - - - - 3 17.6 

6) การมีศกัยภาพในการผลติอาหาร -  - - -    - -  -    - - 8 47.0 

7) ความหลากหลายของอาหาร - - - - -   - - - -    -  - 6 35.2 

8) ความสอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถิน - - - - -  - - -  - - -  - - - 3 17.6 

9) การมีระบบแลกเปลียน / รับบริจาคจากเครือข่าย - - - - - - - - - - - -  - - - - 1 5.8 

10) การออม / การสะสมอาหาร - - -   - - - - - -  - - -  - 4 23.5 

11) การมีระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเอืออํานวย -  - - -  - - -  - - -    - 6 35.2 



15 

 

 

2.1.4 มิติของความมันคงทางอาหาร 

Maxwell and Smith (1991: 10-11) กลา่ววา่ ความมนัคงทางอาหารมี 3 มิติด้วยกนั คือ 

1)  การมีอยู่ของอาหาร (Food Availability) การมีปริมาณเสบียงอาหารทีมีคณุภาพ 

เหมาะสมอย่างมนัคงเพียงพอตอ่ทนุคน หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือ อาหารนันจะต้องสามารถหาได้

และมีการนํามาใช้ได้ทุกเวลา ทุกคนสามารถนําอาหารมาใช้ในการบริโภคได้อย่างพอเพียง มี

คณุภาพและมีหลากหลายชนิด และจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถินด้วย โดย

จะต้องมีการออม หรือมีการสะสมอาหาร หรือการมีหลกัประกันความมนัคงทางอาหาร เพือให้

เพียงพอตอ่ความต้องการบริโภค 

การมีอยู่ของอาหารและการหาอาหารนัน ได้มีเงือนไขอยู่ทีฤดกูาล แหล่งอาหาร 

และความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ

2)  การเข้าถึงอาหาร (Food Accessibility) หมายถึง ทุกคนสามารถเข้าถึง หรือมี

ทรัพยากรเพียงพอทีจะนํามาทําเป็นอาหารทีมีคณุคา่ เข้าถึงทรัพยากรทีเหมาะสําหรับอาหาร เช่น 

ทีดิน นํา ป่า เทคโนโลยี สามารถหาอาหารทีมีอยู่ในท้องถินของตนเองได้ หรือคือความสามารถใน

การมีอาหารได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงคือ การมีทีดินทํากินเป็นของตนเอง และในทางอ้อมคือ 

สามารถซือหาอาหารมาได้หรือราคาของอาหารไม่แพงเกินไป กล่าวได้ว่าการได้มาซึงอาหาร

จะต้องเป็นสิทธิขนัพืนฐานของทกุคน ทกุคนมีสิทธิทีจะเลือกปลกูและบริโภคได้ 

ปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรคือ กฎหมาย ประเพณี การมีอธิปไตยทาง

อาหาร ทรัพยากรสาธารณะร่วม การมีทีดิน มีรายได้พอทีจะซืออาหาร ราคาของอาหารไม่แพง

เกินไป รวมถึงระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม ระบบความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ และการช่วยเหลือ

เกือกลูกนั 

3)  การใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ (Food Resource) การใช้อาหารให้ถูกต้องตาม

หลักชีวภาพผ่านทางโภชนาการ สุขอนามัย การดูแลสุขภาพ อาหารจะต้องนํามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการขนัพืนฐานและอาหารต้องนํามาใช้เพือสขุภาพของบุคคล 

และมีคณุค่าทางอาหาร ทางโภชนาการ มีความปลอดภยัไม่ปนเปือนสารเคมีทีเป็นอนัตรายต่อ

ร่างกาย 

ปัจจยัทีมีผลตอ่การใช้อาหารให้เป็นประโยชน์หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ 

หรือศกัยภาพในการผลิตอาหาร การหาอาหาร การประกอบอาหาร เทคโนโลยี เครืองมือในการทํา

มาหากิน 



16 

 

 

ขณะเดียวกนั Centre (1997: 9-45) ได้ขยายองค์ประกอบของความมนัคงทางอาหารจาก

มิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทีมี 3 มิติ เพิมออกเป็น 5 มิติ ซึงทําให้

มีความครอบคลมุมากยิงขนึคือ 

1)  การมีอาหารอย่างพอเพียง (Food Sufficiency) หมายถึง การกระจายอาหาร

และความต้องการทางโภชนาการขันพืนฐานให้กับทุกคนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชียใต้ และแอฟริกา ทียงัมีปริมาณแคลอรีโดยเฉลียตอ่วนัตอ่คนน้อยมาก 

2)  การพึงพิงตนเองได้ (Autonomy) เป็นมโนทศัน์ในเชิงคณุภาพทีมีความเกียวพัน

กนัทังในระดบัประเทศ และกลุ่มต่าง ๆทางสงัคม ในระดบัประเทศหรือระดบัชาตินัน การพึงพิง

ตนเองมีความหมายถึง การทีรัฐชาติไมย่อมอยู่ภายใต้การควบคมุ หรือการออกคําสงัทางนโยบาย

จากตา่งชาติหรือองค์กรอืน ๆ ซึงในประเดน็นีมีความเชือมโยงกับเรืองการพึงพิงการนําเข้าอาหาร

จากต่างประเทศด้วย เนืองจากการนําเข้าอาหารเป็นปรากฏการณ์หนึงทีบ่งบอกถึงความไม่

สามารถทีจะผลิตอาหารได้เอง หากเมือใดก็ตามทีประเทศทีส่งออกเกิดสงครามหรือวิกฤตต่าง ๆ

ขนึมาก็จะทําให้ประเทศผู้นําเข้าอาหารได้รับผลกระทบตามไปอย่างหลีกเลียงไม่ได้ นอกจากนีใน

เรืองของภาระหนีสินตา่งประเทศซึงเป็นปัญหาโดยทวัไปของประเทศกําลงัพัฒนาก็นับเป็นปัจจัย

สําคญัทีบนัทอนระบบการพึงพิงตนเองทางด้านอาหารเช่นกนั 

3)  ความเชือมนั (Reliability) หมายถึง การทีสามารถเชือมนัได้วา่มีปริมาณอาหาร

สํารองอย่างเพียงพอในระหวา่งความผนัผวนของภมิูอากาศ ฤดกูาลในรอบปี รวมถึงปัจจัยเงือนไข

ทางเศรษฐกิจ สงัคมทีมีพลวตัเปลียนแปลงอยู่เสมอ จึงจําเป็นต้องแสวงหาแหล่งอาหารอนัมนัคง 

(Reliable Food Supplies) เพือสํารองไว้ให้กบัคนในชาติซึงได้แก่ ผลิตผลทีได้จากภายในประเทศ 

การนําเข้า การเข้าถึงแหลง่อาหารสํารอง นอกจากนียังจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาค

สว่นของสงัคมเพือการธํารงรักษาไว้ซึงความพอเพียงของอาหารอีกด้วย 

4)  ความเทียงธรรม (Equity) นับว่าเป็นมิติทีมีความสําคญัมากทีสดุประการหนึง 

เพราะเป็นหนทางทีจะสร้างหลกัประกนัวา่ทกุ ๆ  ปัจเจกและกลุม่ตา่ง ๆ  ทางสงัคมจะสามารถเข้าถึง

อาหารได้อย่างเสมอภาคและเพียงพอ โดยเฉพาะกลุม่คนทียากจนในสงัคม เช่น เกษตรกรผู้ยากไร้

ขาดแคลนทีดินทํากิน ซึงกรณีนีก็ต้องจําเป็นให้มีการปฏิรูปทางการเกษตรเพือให้กลุม่คนเหล่านีได้

เข้าถึงทรัพยากรทางด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น ทีดินทํากิน อนัเป็นปัจจัยสําคญัหรือเป็นพืนฐาน

ของแหลง่อาหารทีจําเป็นเกือบทกุชนิดของคนยากจนในชนบท 

5)  ความยงัยืน (Sustainability) การพฒันาอย่างยงัยืน (Sustainable Development) 

ซึงมีนยัถึงบริบทการพฒันาทีคนสามารถประสบได้ในอนาคต กับสิงทีต้องการได้เหมือนกับคนใน
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ยคุปัจจบุนัทีกําลงัได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์อยู่ หากกลา่วถึงความยงัยืนในความมนัคงทางอาหาร 

จึงเป็นมโนทัศน์ทีพยายามให้คนรุ่นหลงัได้มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง ซึงการกระทําดงักล่าว

จําเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทีต้องสร้างความหมายของการพัฒนาให้มีนัยถึงการ

พฒันาทงัในเชิงปริมาณของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีคณุภาพทีดีของคนในสงัคม

ควบคูก่นัไป เพราะไมเ่ช่นนนัแล้วการมุ่งหวงัความเจริญเติบโตในเชิงปริมาณทางเศรษฐกิจเพียง

มิติเดียวจะมีผลในระยะยาว ทําให้เกินขีดจํากดัความเจริญ กลา่วคือ จะเกิดมลพิษทีเป็นผลกระทบ

จากภายนอกในทางลบ ซึงจะก่อให้เกิดความไมย่งัยืนในทีสดุ 

ศจินทร์  ประชาสนัติ (2556: 19-39) ได้แบ่งมิติของความมนัคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติ 

ดงันีคือ 

1)  ความพอเพียง คือ ความพอเพียงของปริมาณอาหารในคณุภาพทีเหมาะสม  

ซึงอาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือการนําเข้า รวมถึงความช่วยเหลือทางอาหาร ทังนี

ความพอเพียงทีเกิดขึนต้องสามารถตอบสนองความต้องการได้ทังในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

ปราศจากสารทีเป็นอนัตรายและสอดคล้องกบัวฒันธรรมการบริโภค ซึงมีความหมายครอบคลมุถึง 

การผลิตและการใช้ บทบาทของอาหารนําเข้า พืชอาหารและพืชพลงังาน 

2)  การเข้าถึง คือ การเข้าถึงทรัพยากรทีพอเพียงของบุคคลเพือได้มาซึงอาหารที

เหมาะสมและมีโภชนาการ กล่าวคือ ความสามารถของบุคคลทีจะกําหนดควบคุมกลุ่มสินค้า   

หนึง ๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนทีบุคคลอาศยัอยู่ 

รวมถึงสิทธิตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรสว่นรวมของชมุชน  

3)  การใช้ประโยชน์ คือ การใช้ประโยชน์ด้านอาหารผ่านอาหารทีเพียงพอ นําสะอาด 

และการรักษาสขุภาพและสขุอนามยัเพือทีจะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ทีดีทางโภชนาการซึงความ

ต้องการทางกายภาพทงัหมดได้รับการตอบสนอง  

4) เสถียรภาพ คือ การมีเสถียรภาพทางอาหาร ประชาชน ครัวเรือนและบุคคล

จะต้องเข้าถึงอาหารทีเพียงพอตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียงกับการเข้าไม่ถึงอาหารอนัเป็นผลมา

จากวิกฤตการณ์ทีเกิดขนึอย่างกะทนัหนั เช่น วิกฤตทางทางเศรษฐกิจ หรือสภาพภมิูอากาศ หรือ

เหตกุารณ์ทีเป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความไมม่นัคงทางอาหารตามฤดกูาล ความเสือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลียนแปลงลกัษณะผู้ผลิตอาหาร เป็นต้น 

จากการทบทวน มิติของความมนัคงทางอาหารดงักลา่ว จึงสามารถสรุปได้วา่ ความมนัคง

ทางอาหาร มีมิติทีสําคญั คือ 
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1)  การมีอยู่ของอาหารหรือการมีอาหารพอเพียงตอ่ความต้องการ 

2)  การเข้าถึงอาหารทีมีคณุคา่ ประโยชน์ หรือการมีทีดินทํากินเป็นของตนเอง 

3)  การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ โดยถกูหลกัคณุคา่ทางโภชนาการ และสขุอนามยั 

4)  การมีเสถียรภาพทางอาหาร โดยประชาชน ครัวเรือนและบคุคลจะต้องเข้าถึง

อาหารทีเพียงพอและตลอดเวลา 

5)  ความยงัยืนหรือการพฒันาทียงัยืน เป็นความพยายามทีจะทําให้ทรัพยากร

อาหารนนัมีความเพียงพอตอ่ประชาชนรุ่นหลงั 

จากการสรุปดงักล่าวข้างต้น จึงสามารถอธิบายได้เป็นกรอบมิติความมนัคงทางอาหาร  

ดงัปรากฏในสรุปแผนภาพมิติความมนัคงทางอาหารภาพที 2.1 
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ภาพที 2.1 แผนภาพมิติของความมนัคงทางอาหาร 

การมีเสถียรภาพทางอาหาร 

- อาหารมีความปลอดภยั ไร้สารพิษ ไร้สาเคมี 

- สามารถหาได้ตรงตามฤดกูาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติไมเ่สือมโทรม 

การพฒันาทียังยืน 

- มีการพฒันาทีคํานึงถงึคนรุ่นหลงั 

- คนรุ่นหลงัสามารถเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้ 

- ได้รับการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่น 

ความมันคงทางอาหาร 

การมีอาหารพอเพยีง 

- อาหารมีความเหมาะสมเพียงพอตอ่ทกุคน 

- อาหารกระจายอยู่อย่างทวัถงึทกุภมิูภาค 

ทกุชมุชน และทกุคน 

การเข้าถงึอาหาร 

- ทกุคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้ เช่น 

ดิน นํา ป่า ฯลฯ 

- ทกุคนสามารถซือหาอาหารได้ตลอดเวลา 

 

การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ 

- ตอบสนองตอ่ความต้องการขนัพืนฐาน 

- มีคณุคา่ทางหลกัโภชนาการทีด ี
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2.2 แนวคิดเกียวกับการประกันความมันคงทางอาหาร 

 

การประกันความมนัคงทางอาหาร ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวความคิดทีไม่มีปรากฏให้ได้เห็น

อย่างชดัเจน แตจ่ริง ๆ แล้วก็ได้มีการปรากฏให้เห็นมาตงัแต่สมยัโบราณ โดยอาจจะเป็นในเรือง

ของการกําหนดอาณาเขตของประเทศ เพือทีจะได้เป็นการสร้างหลกัประกันให้แก่คนในประเทศ

รู้สกึถึงความมนัคง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว หรือการทีได้มีการวาง

ระบบการจดัการจดัสรรทีดินให้แก่ประชาชน เพือทีประชาชนจะสามารถทําการเพาะปลกูเพือการ

ยังชีพของตนเองและครอบครัวได้ อีกทังยังเพือเป็นหลักประกันการมีอาหารไว้รับประทาน        

และอืน ๆ อีกหลายอย่างทีเรามกัจะมองข้ามสิงเหลา่นนัไป เนืองจากความเคยชินหรืออาจจะคิดวา่

เป็นเรืองปกติ แต่หากจะศึกษาค้นคว้าหาประวตัิความเป็นมาของแนวคิดเกียวกับหลกัประกัน

ความมันคงทางอาหารแล้ว อาจจะต้องมองย้อนไปก่อนทีแนวคิดนีจะมาเข้ามาในประเทศไทย 

รวมทงัการนิยามความหมาย ดงัทีจะได้นําเสนอตอ่ไปนี 

 

2.2.1 ความเป็นมาของการประกัน 

2.2.1.1 การประกนัทีปรากฏในวิถีชีวิต 

การประกนัได้มีให้เห็นตงัแตส่มยัโบราณ ซึงจากการทีได้ศึกษาค้นคว้าในสมยัอดีต

นันยังไม่สามารถทีจะสรุปได้อย่างชัดเจนว่า มีความเป็นมาตงัแต่เมือใด แต่ก็มีทีพอจะเห็นได้

ชัดเจนทีสุดของการประกันก็คือ เ ป็นการประกันโดยวิธีการทีจะป้องกันอันตรายต่าง ๆ  

อนัเนืองมาจากภยัธรรมชาติและโจรผู้ ร้าย โดยเห็นได้จากในสมยัอดีตซึงได้มีการค้าขายทีเจริญขึน 

โดยมีการซือขาย/แลกเปลียน สินค้าและวตัถุดิบจากชุมชนหนึงไปยังอีกชุมชนหนึง หรือได้มีการ

แลกเปลียนสิงของ อาหาร จนทําให้ต้องมีการว่าจ้างบุคคลให้เข้ามาช่วยในการปกป้อง คุ้มครอง

ทรัพย์สิน/สินค้า สิงของวัตถุดิบต่าง ๆ เพือให้เกิดความมันคง ปลอดภัย แก่ทรัพย์สินต่าง ๆ 

เหล่านัน อีกทังยังเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึงของชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า ทีต้องการจะทํามาหากิน  

ค้าขาย/แลกเปลียนสินค้า สิงของระหวา่งกนั เพือทีตนเองจะได้มีเงินทอง สิงของเครืองใช้เหมาะสม

แก่การอปุโภค บริโภค ด้วยสาเหตนีุจึงสามารถือได้วา่เป็นการประกันอย่างหนึงทีสามารถพบเห็น

ได้อย่างชดัเจนในวิถีชีวิตของมนษุย์จากในอดีต 

2.2.1.2 การประกนัทีปรากฏในศาสนา 

ในพทุธศาสนา โดยในสมยัโบราณตามคมัภีร์ของพระพทุธศาสนานนัได้มีการสะสม

อาหารให้เห็นอยู่ โดยมีการเริมจากการทีบคุคลหนึงได้นําข้าวสาลีมาในตอนเช้าเพือเป็นอาหารเช้า 



21 

 

 

และได้นํามาอีกในตอนเย็นเพือเป็นอาหารเย็น ซึงหลงัจากนันได้มีการนําข้าวสาลีมาครังเดียวให้

พอทงัเป็นอาหารเช้าและอาหารเย็น จนตอ่มาก็ได้นําข้าวสาลีมาเก็บไว้ให้พอกินสําหรับการกินอยู่ 

2 วนั จากนันเพิมเป็น 4 วนั (สชีุพ ปุญญานุภาพ, 2539: 353) จึงถือได้ว่า ในคมัภีร์พระไตรปิฎก

นัน ได้มีการพูดถึงการเก็บอาหารให้ไว้สําหรับการกินได้ในระยะเวลาทียาวนานขึน นอกจากนี

อาหารบางชนิดนันไม่สามารถทีจะเก็บสะสมไว้ได้นานเหมือนอาหารประเภทอืน ๆ จึงได้เกิด

กรรมวิธีในการถนอมอาหารขนึได้แก่ การดอง การแช่อิม การหมกั การตากแห้ง การอบ ทังนีก็เพือ

ยืดอายใุห้แก่อาหารชนิดนนั ๆ 

พระไตรปิฎกของพระพทุธศาสนายงัได้กลา่วถึง หลกัอาหาร 4 (สชีุพ ปญุญานภุาพ, 

2539: 116) ซึงได้แก ่

1) อาหารเป็นคํา ๆ หรือกลา่วอีกนยัหนึงวา่ กวฬิ งการาหาร ซงึก็คืออาหาร

ทีรับประทานโดยทวั ๆ ไป 

2) อาหาร คือ ผสัสะ หรือกลา่วอีกนยัหนึงวา่ ผสัสาหาร หรืออาหารคือการ

ถกูต้อง ทางตา ทางห ูเช่น อาหารตา อาหารห ู

3) อาหาร คือ ความจงใจ หรือกลา่วอีกนยัหนึงวา่ มโนสญัเจตนาหาร ซึงก็

คือ ความจงใจทํากรรมดกีรรมชวั ย่อมเป็นอาหารหลอ่เลียงให้เวียนวา่ยตายเกิด 

4) อาหาร คือ วิญญาณ หรือกลา่วอีกนยัหนึงวา่ วิญญาณหาร หรือความรู้

อารมณ์วา่เห็นรูป ฟังเสียง 

ในพระพทุธศาสนายงัได้กลา่วตอ่ไปอีกในเรืองของการปกครองประเทศให้ได้ผลดี

นนั จําเป็นจะต้องให้ความสําคญักับปัญหาทางเศรษฐกิจ (สชีุพ ปุญญานุภาพ, 2539: 785) ซึง

ได้แก่เรืองสําคญัตา่ง ๆ ดงันี 

1) มีการแจกพืชแก่กสิกรในชนบททีมีความพยายามอตุสาหะประกอบอาชีพ 

โดยหมายถึง เป็นการสงเคราะห์เกษตรกรให้มีความพยายามอตุสาหะต่อการประกอบอาชีพของ

ตนเองให้ดีทีสดุ 

2) มีการให้ทนุแก่พ่อค้า แมค้่าทีอตุสาหะในการค้า โดยหมายถึง การสนบัสนนุ 

ส่งเสริมการลงทุน ทีประเทศไทยเพิงตังขึนเมือไม่กีปีมานีเอง ในสมัยก่อนนันพ่อค้ากับนัก

อุตสาหกรรมยังถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน ถ้าจะให้การค้าเจริญ การอุตสาหกรรมรุ่งเรือง 

จําเป็นต้องให้ยืมทนุหรือสงเคราะห์ในเรืองทนุ จึงจะสามารถขยายงานได้ดีขนึ 

3) มีการให้อาหารและค่าจ้างแก่ข้าราชการอย่างเพียงพอแก่การกินอยู่ 

โดยหมายถึง เมือสมัยก่อนนัน การทํางานของข้าราชการมิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น
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ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านนั แตย่งัมีการแจกอาหารไปให้ไว้รับประทานหรือเก็บไว้ให้คนใน

ครอบครัวได้กิน ได้ใช้สอย โดยเฉพาะ ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร 

สอดคล้องกบัคํากลา่วของ ประเวศ วะสี (2545: 114) ธรรมชาติแห่งการรวมตวักัน

มีปรากฏให้เห็นอยู่ทัวไป เนืองจากการรวมตัวกันทําให้เกิดเสถียรภาพมากกว่าการแยกกันอยู่     

ซึงมนษุย์แตโ่บราณก็รู้ถึงคณุคา่ของการอยู่ร่วมกนัเป็นกระจกุตามธรรมชาติ เช่น มนษุย์แตโ่บราณ

รวมกนัเป็นกลุ่มล่าสตัว์หาอาหาร โดยได้ผลดี และมีความปลอดภยัมากกว่าการล่าสตัว์แบบตวั

ใครตวัมนั การอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ตามเผา่พนัธุ์หรืออยู่รวมกนัเป็นชมุชนย่อมเป็นผลดี เพราะจะทํา

ให้มีความมนัคงปลอดภยั หรือกลา่วอีกนยัคือ มีหลกัประกนัทงัการมีชีวิต ทรัพย์สิน และอาหาร 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2548: 30, 63) กล่าวว่า มนุษย์มีความ

ต้องการด้านชีวิต หรือคณุภาพชีวิตทีดี จึงต้องมีการปรับเปลียนการดําเนินวิถีชีวิต ซึงมนุษย์มี

ความต้องการ หรือตระหนักทางด้านร่างกาย โดยมีการเก็บออม รักษาอาหาร หรือสะสมอาหาร 

เพือทีจะนํามากินและหลอ่เลียงร่างกายให้แข็งแรง และให้มีสขุภาพดีให้นานทีสดุ อีกทังยังมีการ

บริโภคด้วยปัญญา ทีใช้สําหรับการเป็นเกณฑ์มาตรฐานทีสามารถคมุการผลิตได้ หรือกล่าวได้คือ 

เป็นการทีมนษุย์สามารถปรับปริมาณอาหารให้มีความพอดี ไมฟุ่่ มเฟือย เพือป้องกันแก้ไขค่านิยม 

ทีผิดในสงัคม ได้แก่ ความนิยมฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย และยงัเป็นการลดการเบียดเบียนทงัในสงัคม และ

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทําให้ไมสิ่นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไปแบบสญูเปลา่ 

สนุทร ณ รังษี (2522: 30) กล่าวว่า พระพุทธเจ้าท่านได้เคยตรัสว่า การกินอาหาร 

การนอน การสืบพนัธุ์ และความหวาดระแวง ความกลวั หรือความวิตกกังวลในภยัอนัตรายต่าง ๆ 

เป็นสิงทีมีเสมอกนัในหมูม่นษุย์กบัสตัว์โลกอืน ๆ ฉะนนัโดยสภาพธรรมชาติมนุษย์จึงเท่าเทียมกับ

สตัว์ในโลกอืน ๆ จะวิเศษกว่าสตัว์เหล่าอืนบ้างก็เฉพาะในด้านของสติปัญญาทีมนุษย์มีมากกว่า

เท่านนั ดงันนัจึงสามารถกลา่วได้วา่ มนษุย์มีสติปัญญาทีเฉลียวฉลาดมากกวา่สตัว์ เพราะมนษุย์มี

ความคิดทีจะเก็บสะสมอาหารไว้กิน ในช่วงเหตกุารณ์ทีคาดว่าจะมีภยัอันตรายต่าง ๆ ได้ ทังนี      

ก็เพือเป็นการเอาชีวิตรอดของมนษุย์รูปแบบหนึง 

นอกจากนี  ชวลิต ศิ ริภิรมย์  (2551: 23-24) ได้กล่าวถึงหลักประกันของ

พระพุทธศาสนาในมมุกว้าง ๆ ไว้หลายแง่มมุว่า หลักประกัน คือ หลักเพือความมันคงในการ

ดําเนินชีวิต โดยพุทธศาสนิกชนทีได้ปฏิบัติตามหลกัคําสอนของพระพุทธศาสนาเพือสามารถให้

มนษุย์มีชีวิตอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ ความสามคัคี ความเอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกัน

และกนั ดงันนัถ้าหากคนเราสามารถปฏิบตัิตนได้ตามหลกัวินยัของพระพุทธศาสนา ก็สามารถถือ
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เป็นหลกัประกนัได้วา่ โลกของเราก็จะอยู่เห็นเป็นสขุ เพราะพระพทุธศาสนาเห็นถึงคณุค่าของชีวิต

ทกุชีวิต คือ การดําเนินชีวิตโดยยึดหลกัศีล 5 ดงันี 

1) ปาณาติปาตา หรือสิงมีชีวิตเป็นสิงทีมีคณุค่า สตัว์ทุกชนิดพยายาม

รักษาชีวิตตนเอง แม้เราก็รักชีวิตของเรา คนอืนเขาก็ย่อมรักชีวิตของเขาเช่นกัน ดงันันคนเราจึงไม่

ควรเบียดเบียน ข่มเหง และทําลายคณุค่าแห่งชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลอืน ถ้าเราปฏิบัติ

ตามข้อนี สงัคมก็จะมีหลกัประกนัชีวิตในการอยู่ร่วมกัน โดยจากศีลข้อหนึงนี สามารถกล่าวได้ว่า 

สิงมีชีวิตไมว่า่จะเป็นมนษุย์หรือสตัว์ตา่ง ๆ ก็ล้วนแล้วแตจ่ะรักชีวิตของตนเองด้วยกันทังสิน อีกทัง

สิงมีชีวิตยงัต้องรักษาชีวิตของตนเองไว้อย่างดีทีสดุ มิหนําซํายงัไมห่มายความรวมถึงการทีต้องไม่

ไปเบียดเบียน ขม่แหง และทําลายคณุคา่ในชีวิตของผู้ อืนด้วย ซึงหากว่าทุก ๆ ชีวิตนันได้สามารถ

ปฏิบตัิตามศีลข้อหนึงนีได้ จะถือได้วา่สงัคมได้มีหลกัประกนัชีวิตในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

2) อทินนาทานา หรือสิงของของใคร เขาก็รัก เขาก็เสียดาย และอยาก

สงวนรักษาไว้ ไมอ่ยากให้ใครหรือบคุคลใดทําลาย ฉก ชิง ลกั ปล้น จี ดงันันถ้าใครทําเช่นนี ก็เป็น

การทําลายหรือลกัทรัพย์ของบคุคลอืน เป็นการทําร้ายจิตใจกนั ถ้าสงัคมมีการช่วยเหลือกัน ไม่ลกั

ทรัพย์กนั ช่วยดแูลของกนัและกนั สงัคมนันก็จะอยู่เย็นเป็นสขุ สงัคมก็จะมีหลกัประกันทรัพย์สิน 

โดยจากศีลข้อทีสองนี สามารถกล่าวได้ว่า สิงของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ หรือความรู้สึกต่าง ๆ 

ล้วนแล้วแตมี่ความสําคญัตอ่มนษุย์ ซึงหากสงัคมได้มีหลกัประกนัของการดแูลเอาใจใส่ซึงกันและ

กนัได้เป็นอย่างดี ก็จะทําให้สงัคมนนัสามารถทีจะอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคมทีมีความอยู่เย็นเป็นสขุได้ 

3) กาเมสมิุจฉาจารา หรือลกู หลาน สามี ภรรยาของใคร ใครก็รัก ก็สงวน

อย่างยิง ไมป่ระสงค์ให้ผู้หนึงผู้ใดมาลว่งเกินซึงก็ถือเป็นการทําลายจิตใจผู้ อืนอย่างหนัก เป็นบาป

ร้ายแรงถ้าคนในสงัคมสามารถประพฤติปฏิบตัิตามศีลในข้อนีได้ คือไมทํ่าการลว่งเกินบคุคลอืนทีมี

ผู้ดแูลอยู่ สงัคมครอบครัวก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสขุ ความแตกแยกร้าวฉานในครอบครัวก็จะไม่มี 

ซึงถือวา่เป็นหลกัประกนัครอบครัว โดยจากศีลข้อสามนี สามารถกลา่วได้วา่ หากมีการให้เกียรติซึง

กนัและกนั ไมล่ว่งละเมิดต่อกันทังกาย วาจา และจิตใจ ก็จะสามารถทําให้การดํารงชีวิตของแต่

บคุคลนนัมีหลกัประกนัทางจิตใจทีมนัคง เพราะได้มีการไว้เนือเชือใจซึงกนัและกนั 

4) มสุาวาทา หรือการพดูเท็จ การกลา่วคําโกหกหลอกลวง เป็นสิงทีทําลาย 

ความเชือถือของผู้ อืน ทําให้มีการกลา่วร้ายซึงกนัและกนั ทําให้คนทีได้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจ

ผิด ดังนันผู้ ทีต้องการสร้างความเชือมันสําหรับตนเองให้แก่บุคคลอืนก็อย่าได้กล่าวคําโกหก

หลอกลวง ให้แก่กนัและกนั จากศีลข้อสีนี สามารถกลา่วได้วา่หลกัประกนัทางสงัคมอย่างหนึงอยู่ที

การพดูจาระหวา่งกนัของบคุคล หรือความจริงใจในคําพดูของแตล่ะบคุคลล้วนแล้วสือความหมาย
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ไปในทางทีดีแตกตา่งกนั ซึงหากบคุคลได้มีการพดูจาทีดีตอ่กนัและกนั ก็จะทําให้เป็นหลกัประกัน

ทางสงัคมให้แก่บคุคลนนัได้ 

5) สรุาเมรยมชัชะปมาทฏัฐานา หรือสรุา ยาเสพติด เป็นของมนึเมาให้โทษ 

ดืมหรือเสพเข้าไปแล้วทําให้คนดี ลดคณุค่าความดีของตนเองลงตามลําดบัและการดืมสรุา หรือ

เสพยาก็จะเป็นเครืองทําลายสขุภาพ ทังทางร่างกายและจิตใจ ซึงถือเป็นการทําลายตนเองและ

ผู้อืน โดยจากศีลข้อห้านี สามารถกลา่วได้ว่า หากบุคคลใดนันไม่ดืมสรุา หรือเสพยาเสพติด ก็จะ

ทําให้ผู้นนัเป็นผู้ทีไมทํ่าร้ายร่างกายและจิตใจของตนเอง และผู้ อืนบุคคลรอบข้างได้ อีกทังหากผู้

นนัเป็นผู้ตงัอยู่ในการกระทําทีมีสติ มีสขุภาพกายและใจทีแข็งแรง ก็จะทําให้ผู้นันมีหลกัประกัน

สขุภาพทีมนัคงประการหนึง 

ประมวล รุจนเสรี (2548: 7) ตามหลกัการปกครองบ้านเมืองของพระเจ้าแผ่นดิน 

หรือผู้ปกครองแผน่ดิน ในหลกัของพระพทุธศาสนา ได้มีการกลา่วถึง หลกัราชสงัคหวตัถุ 4 ซึงได้มี

ความหมายเกียวข้องเชือมโยงถึงการสร้างหลกัประกันความมนัคงทางอาหารให้แก่ประเทศชาติ 

ได้แก ่

1) สสัสเมธัง หรือ ความรู้ในการบํารุงพืชผลในประเทศให้สมบูรณ์ ซึงใน

ประเดน็นีถือวา่เป็นเรืองทีสําคญัของการทําให้ประเทศชาติ มีหลกัประกันความมนัคงทางอาหาร 

ทังพืชผล ธัญญาหาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ภายในประเทศชาติ 

2) ปริุสเมธงั หรือ การทีรู้จกัสงัเคราะห์ ชบุเลียงคนทีควร ซึงหมายถึง การ

ทีรู้จักดูแลช่วยเหลือแก่บุคคลทีควรช่วยเหลือ ก็เพือทีจะเป็นการสร้างหลกัประกันความมนัคง

ทางด้านสงัคมให้แก่บุคคลผู้นันต่อไปในอนาคต มิหนําซําอาจจะยังทําให้เป็นหลกัประกันความ

มนัคงให้แก่ตนเองได้ในอนาคต อีกทังบุคคลทีตนเองได้ช่วยเหลือในอดีตนัน อาจจะย้อนกลบัมา

ช่วยเหลือตนในอนาคตก็เป็นได้ 

3) สมัมาปาสงั หรือ รู้จกัผกูใจคนให้จงรักภกัดีด้วยการปกครองทําให้เกิด

ความสขุ ความเจริญ ซึงหมายถึง การปกครองนนัจําเป็นทีจะต้องใช้ความไว้เนือเชือใจระหว่างกัน

และกนั เพือทีจะมิได้หวาดระแวงซึงกันและกันในการทํางาน ทังนีจะทําให้เป็นหลกัประกันได้ใน

ยามทีต้องการปรึกษาหารือ วางแผน หรือดําเนินกิจการตา่ง ๆ จึงถือได้ว่าเป็นหลกัประกันของตน

ในการทีได้มีมิตรแท้ หรือมิตรทีจริงใจคอยดแูลช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

4) วาจาเปยยงั หรือ คําพดูออ่นหวานไพเราะ ซึงหมายถึง การบังคบับัญชา 

สงัการ หรือการพดูคยุกนันนั จําเป็นต้องมีการพดูจาให้ไพเราะ ระมดัระวงัในคําพูด และไม่พูดคํา
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หยาบให้แก่กันและกัน นอกจากนีการพูดจาแบบจริงใจ ไพเราะอ่อนหวานต่อผู้บังคบับัญชา ยัง

สามารถทําให้ผู้นนัได้มีหลกัประกนัในหน้าทีการงานทีมนัคง อีกทังยังอาจจะได้รับพิจารณาให้ได้

เลือนตําแหน่ง หรือเลือนเงินเดือนให้ก็เป็นไปได้ 

ตามแนวคิดในตําราของจีน ก็ได้มีการกล่าวถึง การสร้างหลกัประกันความมนัคง

ทางอาหารไว้ให้เห็นใน น้อย พงษ์สนิท (2528: 38-40) แนวคิดของจีนเม่งจือ กล่าวไว้ในคมัภีร์ 

เมง่จือวา่ “ผู้ใดปกครองด้วยคณุธรรม ผู้นนัจกัสามารถตงัตนเป็นจักรพรรดิราชได้สําเร็จโดยมิต้อง

เอาอาณาเขตดินแดนอนักว้างใหญ่มาเป็นขมุกําลงั” 

แตก่ารปกครองดงักลา่วนนั จะประสบผลสําเร็จได้อย่างน่าพอใจจะต้องวางพืนฐาน

ทางเศรษฐกิจให้เหมาะสม และเนืองมาจากประชากรจีนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม เม่งจือ

จึงเห็นวา่พืนฐานทางเศรษฐกิจทีเหมาะสมทีสดุสําหรับการปกครองแบบวงัคือ มีการจดัสรรทีดนิให้

ประชาชนทํากิน (The Equal Distribution of Land) โดยระบบทีเม่งจือเห็นว่าเหมาะสมทีสดุก็คือ 

ระบบนาบ่อ คือ การนําเอาทีดินมาจดัแบ่งให้ครอบครัวเพือทํามาหากินอย่างเท่าเทียมกนั ซึงรัฐจะ

ไมเ่ก็บภาษี โดยระบุว่า พืช และผลผลิตหากเก็บเก็บเกียวได้เท่าไร ก็ถือให้เป็นทรัพย์สมบัติของ

เจ้าของ แตร่าษฎรต้องช่วยกนัทํานาหลวง ผลิตผลทีได้จากนาหลวงนันมอบให้แก่รัฐในฐานะเป็น

ภาษีอากร โดยจากแนวคิดนี จึงถือได้วา่เป็นการสร้างหลกัประกันให้แก่ประชาชน และครอบครัว

รูปแบบหนึงได้เช่นกนั 

น้อย พงษ์สนิท (2528: 63-64) ยังได้กล่าวอีกว่าตามทัศนะของจีนซุ่นจือ ได้มีการ

ยืนยนัวา่ มนษุย์ไมส่ามารถทีจะดํารงชีวิตอยู่แบบโดดเดียวได้ จึงจะต้องอยู่กันเป็นสงัคมแบบใด

แบบหนึง ทงันีเพราะวา่ มนษุย์ต้องการทีจะมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีกว่าเดิม ต้องการความร่วมมือ

และการช่วยเหลือเกือกูลกัน อนึงมนุษย์ยังจําเป็นต้องรวมกันเพือให้มีความเข้มแข็ง เพือเป็น

หลกัประกนัทีวา่จะสามารถเอาชนะภยัตา่ง ๆ ทีจะมีมาจากมนษุย์และสตัว์อืน ๆ ได้ 

สพุรรณี ไชยอําพร (2556: 60-61) ได้สรุปความมนัคงทางอาหารในทัศนะของจีน

ยคุโบราณ คือ การออม กลา่วคือ ถ้ามีการออมก็แสดงวา่ได้มีความมนัคงทางอาหาร ซึงต้องจดัเก็บ

ออมไว้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของผลผลิตแตล่ะปี แตถ้่าหากสะสมจนถึงครึงหนึงของผลผลิตในปีนัน ๆ 

ก็ถือวา่ถึงจดุดชันีความมนัคง นอกจากการระบไุว้ถึงดชันีความมนัคงอาหารในรูปปริมาณการเก็บ

ออมแล้ว ในหนงัสือเลม่เดียวกนัยงัได้ระบถุึงความสามารถในการใช้ช่วงเวลามาช่วยในการทํานาย

สภาวะความมนัคงของอาหารและกระตุ้นให้ต้องเก็บออมอาหาร กลา่วคือ “ถ้าไมมี่การเก็บออมถึง 

3 ปี กลา่วได้วา่ประเทศชาติจะพัง หากไม่มีการเก็บออมถึง 6 ปี กล่าวว่าเป็นภาวะฉกุเฉิน แต่ถ้า

หากในคลงัไมมี่การเก็บออมอาหารถึง 9 ปี กลา่วได้วา่ อาหารมีไมเ่พียงพอ” 
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สว่นในเรืองของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีดินเพือเพาะปลกูให้เต็มที หากหัน

มาเทียบกับสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพืนทีดินอย่างเต็มที อย่างมี

ประสิทธิภาพ อาทิเช่น การทีสงัคมไทยได้มีการปฏิรูปทีดินเพียงแตน่โยบายทีนําเอาพืนทีป่าเสือม-

โทรมมาให้เกษตรกรทําประโยชน์ แตมิ่ได้มีมาตรการทีทําให้เกิดการกระจายการถือครองทีดิน เมือ

การปฏิรูปทีดินไมนํ่ามาซึงการกระจายการถือครองทีดิน ก็มกัจะเกิดความขดัแย้งภายในสงัคมไทย 

ก็คือวา่มีบคุคลจํานวนน้อยถือครองทีดินปริมาณมหาศาล แตเ่กษตรกรจํานวนมากถือครองทีดนิได้

เพียงเล็กน้อยเท่านัน เมือปราศจากมาตรการทีทําให้เกิดการกระจายการถือครองทีดิน ความ

พยายามทีจะเข้าครอบครองทีดินก็เกิดขนึอย่างกว้างขวางทงัโดยวิธีการทีถกูและผิดกฎหมาย และ

ได้เป็นแรงกดดนัหนึง ทีทําให้เกษตรกรรายย่อยสญูเสียทีดินไป (กรมพัฒนาทีดิน, ม.ป.ป) ซึงใน

สว่นของประเทศจีนได้นําแนวความคิดเช่นนีมาปรับปรุงแก้ไข และทําให้ประเทศจีนพัฒนาคิดค้น

การใช้ประโยชน์จากทีดินโดยเฉพาะบทบาทภาครัฐ/ผู้ปกครอง ดงัปรากฏในราชวงศ์โจว ก็ได้มีการ

เสนอตงัองค์การบริหารทีดิน องค์การช่วยเหลือในการผลิตอาหาร และการตรวจสอบการผลิต

ธญัพืช 

การมีบทบาทของฝ่ายปกครอง/ผู้ปกครองนนั จีนให้ความสําคญัมานานนบัสอง พนั

ปี ดังข้อความทีปรากฏในหนังสือ ก่วนจือ ว่า “หากไม่ทําเกษตรชาติก็พัง ทําการเกษตรแต่

ประชาชนอดอยากหิวตาย ถือว่าผู้ปกครองเป็นโจร แต่มีการทําการเกษตรแล้วประชาชนไม่ 

อดอยากหิวตาย ถือวา่ผู้ปกครองนนัเป็นมหาราช” 

ส่วนของศาสนาคริสต์ หรือทีราชบัณฑิตยสถานให้เรียกว่า คริสต์ศาสนานันเป็น

ศาสนาแห่งความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักมนษุย์ทกุคน ทรงรักประชากรของพระองค์ ทรงสร้างสตัว์

ตา่ง ๆ ขนึมาเพือรับใช้ และให้เป็นอาหารแก่มนุษย์ อีกทังทรงให้มนุษย์ลงสู่นรกเมือไม่ศรัทธาใน

พระเจ้า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทีนับถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว เพราะเชือว่าพระเจ้าเป็น

ผู้สร้างโลกและทุกสิงทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ โดยใช้เวลาเพียง 6 วนั (ปิยะวงศ์ ร่มรืนวาณิชกิจ, 

2554: 6) 

ในพระคมัภีร์ไบเบิลมีข้อมลูทีเกียวกับโจเซฟ และความอดอยากในประเทศอียิปต์ 

ซึงถือว่าเป็นหลกัประกันความมนัคงอันแรกเท่าทีเคยมีบันทึกไว้ในประวตัิศาสตร์ โดยกล่าวว่า 

ฟาโรห์ทรงพระสบิุนวา่ มีววัอ้วนเจด็ตวักําลงัถกูววัผอมเจ็ดตวักดักิน แล้วให้โจเซฟทํานายความฝัน

ของฟาโรห์ โดยโจเซฟให้ความวา่ ประเทศอียิปต์จะมีพืชพนัธุ์ธญัญาหารอดุมสมบรูณ์เป็นเวลาเจ็ด

ปี และตอ่จากนนัก็จะเกิดความแห้งแล้ง ประชาชนจะอดอยากปากแห้งเป็นเวลาเจ็ดปี โจเซฟจึงทลู

เสนอตอ่กษัตริย์ฟาโรห์วา่ให้มีการสะสมธญัญาหารในปีทีสมบูรณ์ไว้สําหรับเลียงประชาชนในปีที



27 

 

 

ข้าวยากหมากแพง หรือในปีทีไมมี่ความสมบูรณ์หรือในปีทีประเทศขาดแคลนอาหาร โดยวิธีนีจึง

เป็นวิธีสร้างหลกัประกนัพืนฐานให้แก่ประเทศอียิปต์ ซึงให้มีการเก็บออม การเก็บสะสมอาหารเพือ

ไว้ใช้ในอนาคตซึงหาความแน่นอนไมไ่ด้ (โสภาวรรณ พุ่มฤทธิ, 2546: 10) 

หนงัสือกิจการของอคัรทตู (Heaster, ม.ป.ป.) กล่าวว่า ผู้ เผยพระวจนะ หรือผู้ ทีได้

ของประทานในการพยากรณ์มาจากเยรูซาเลม็ จะเดินทางไปทีอนัติโอก ซึงในจํานวนนันมีคนหนึง

ทีชืออากาบสั ได้ลกุขึนแสดงโดยพระวิญญาณบริสทุธิว่าจะบังเกิดการกันดารอาหารมาก ทัวทัง

แผน่ดินโลก ซึงจากสาเหตนีุเองทําให้เกิดความคิดของการช่วยเหลือซึงกันและกัน อีกทังเป็นการ

สร้างหลกัประกนัให้แก่พวกพ้อง พีน้องของตนเองทีอยู่ในแคว้นยูเดียในเรืองการมีอาหารบริโภค 

โดยได้ดําเนินการเรียไรบริจาคข้าวของ อาหาร เท่าทีกําลงัของกลุม่ตนนนัมีอยู่ 

ตามหลกัคําสอนของพระคมัภีร์ในคริสต์ศาสนา ซึงทําให้สามารถเข้าใจได้ว่าตาม

ความเปรียบขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการมีอาหารแต่ละส่วนนันต้องมีความเหมาะสมกับแต่ละ

บคุคล ซึงได้แก่ นํานมแก่ทารก อาหารแขง็แก่ผู้ ทีเติบโตเตม็ที การปลอบโยนแก่ผู้ ทีเศร้าใจ การว่า

กลา่วแก่ผู้ ทีไมทํ่าตามกฎระเบียบและผู้ทีไมเ่อาใจใส่ ดงัคํากล่าวในพระคมัภีร์ว่า “มนุษย์จะบํารุง

ชีวิตด้วยอาหารสิงเดียวหามิได้ แตบํ่ารุงด้วยพระวจนะทกุคํา ซึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” 

และ “มนุษย์คนหนึงอาจมีชีวิตอยู่ด้วยอาหาร แต่ถ้าเขาต้องการทีจะมีชีวิตอยู่นันคือ การมีชีวิต

อย่างแท้จริงและมีชีวิตอย่างสมบรูณ์” 

และในทศันะของศาสนาอิสลามเชือวา่ ทุกสรรพสิงนันถูกสร้างขึนโดยอลัลอฮฺและ

ศาสตร์ทงัมวลนนัเป็นของพระองค์ทีทรงสอนให้แก่มนษุย์ทงัหลาย  พระองค์จึงเป็นผู้สอนมนษุย์ทกุ

คนโดยไมค่ํานึงถึงคณุลกัษณะหรือสถานะของคนใดคนหนึงแต่อย่างใด (มสัลนั มาหะมะ, 2551: 

12-13) 

มสัลนั มาหะมะ (2551: 105-106) ยงัได้ระบอีุกวา่ อิสลามได้กําหนดมาตรการและ

คําสอนต่าง ๆ เพือเป็นหลักประกันการสร้างความมันคงในชีวิตมนุษย์ ทังในลักษณะของการ

ก่อให้เกิด และการธํารงรักษา ดังนันศาสนาอิสลามจึงมีคําสอนในตอนใดตอนหนึงว่า การให้

อาหารแก่ผู้ยากไร้ ผู้ขดัสน ผู้หิวโหย และเพือนบ้านทีกําลงัลําบากนัน เป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์

ได้ยากถือวา่เป็นการทําความดีแบบรูปธรรมรูปแบบหนึง จึงกลา่วได้วา่ศาสนาอิสลามได้มีความคิด

เกียวกบัการสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหารให้แก่บคุคลทีเชือถือและศรัทธามาโดยตลอด 

อีกทงัยงัมีหลกัคําสอนทีสามารถบ่งบอกได้วา่ ให้มีการเก็บสะสมอาหารเพือทีจะได้ช่วยเหลือผู้ทีตก

ทกุข์ได้ยาก หรือผู้ทีกําลงัได้รับกบัความลําบากตา่ง ๆ 
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อิสลามได้มีมาตรการในการปกป้องชีวิตให้สามารถคงอยู ่(มสัลนั มาหะมะ, 2551: 

180-181) ดงันี 

1) สิงจําเป็นสําหรับมนษุย์ คือ การมีชีวิตอย่างตอ่เนืองและการอยู่รอดบน

โลกใบนี ซึงต้องอาศยัปัจจยัยงัชีพตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครืองแต่งกายและทีอยู่

อาศยั อิสลามถือวา่ ผู้ใดทีละเลยในการแสวงหาปัจจยั 4 ดงักลา่วเพือประกนัความอยู่รอดของชีวิต

แล้ว เขาได้กระทําความผิดอย่างใหญ่หลวง 

2) รัฐอิสลามจําต้องสร้างหลกัประกัน ความมนัคง ความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภยัแก่ประชาชนและกิจการภายในประเทศ ตลอดจนผดงุความไว้ซึงความยุติธรรม 

และการให้สิทธิและเสรีภาพตา่ง ๆ แก่ผู้ใต้ปกครองเพือบําบดัทกุข์ บํารุงสขุแก่ประชาชน 

3) อิสลามได้กําหนดมาตรการการปกป้องรักษาเกียรติและศกัดิ ศรีของ

ความเป็นมนษุย์ การเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การประกอบอาชีพ การเลือก

ถินฐานทีอยู่อาศยั และสิทธิอืน ๆ ทีมนษุย์พึงได้ แม้กระทงัหลงัจากมนษุย์ได้สินชีวิตแล้ว ฉะนนัการ

ทําลายและสร้างความเสียหายต่อเกียรติและชือเสียงของมนุษย์ เช่น การใส่ร้ายป้ายสีว่าผิด

ประเวณี การดา่ทอ การดถูกูเหยียดหยาม การทรมานร่างกายและจิตใจ หรือแม้กระทังการทําร้าย

ศพ ล้วนแล้วเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นสิงต้องห้ามในอิสลามทีมีบทบัญญัติอย่าง

ชดัเจน 

4) อิสลามได้ผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ อนัเนืองมาจากความ

จําเป็นหรือความยากลําบากและเกินความสามารถของบคุคลทีจะกระทําได้ เช่น การผ่อนปรนละ

ศีลอดในตอนกลางวนัของเดือนรอมฎอนด้วยเหตอุาการป่วย เดินทาง หรือสตรีมีครรภ์ และการ

ผอ่นปรนในศาสนบญัญัติอืน ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือมิให้มสุลิมเกิดความยุ่งยากลําบากในการ

ประกอบพิธีทางศาสนาและไมก่่ออนัตรายตอ่ชีวิตอนัเนืองมาจากการปฏิบตัิศาสนกิจ 

5) อิสลามได้ห้ามการฆาตกรรม ทังการฆ่าตัวเองหรือผู้ อืน เพราะเป็น

อาชญากรรมทีสร้างความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติทังมวล อิสลามถือว่าการฆ่าชีวิตหนึงที

บริสทุธิ  เปรียบเสมือนการฆ่าชีวิตมนษุย์ทงัโลก หรือกลา่วอีกนยัหนึงการฆ่าชีวิตหนึงทีบริสทุธิ ก็ไม่

ตา่งไปจากการฆ่าล้างเผา่พนัธุ์นนัเอง ทงันีอิสลามถือวา่ไมมี่ผู้ใดมีสิทธิ ทําลายชีวิตของใครคนหนึง

เว้นแตผู่้ ทีประทานชีวิตเขาเท่านนั 

6) อิสลามได้กําหนดบทลงโทษประหารชีวิต สําหรับผู้กระทําผิดฐานฆ่า

คนตายโดยเจตนาและกําหนดให้มีการจ่ายคา่ชีวิต และคา่สินไหมทดแทน สําหรับผู้กระทําผิดฐาน

ฆ่าคนตายโดยไมเ่จตนาหรือโดยพลาดพลงั 
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7) อิสลามกําหนดให้ประกาศสงคราม เพือปกป้องชีวิตผู้บริสทุธิ และผู้ออ่นแอ 

จากการลว่งละเมิดและรุกรานของฝ่ายศตัรู 

8) อิสลามสอนให้มสุลิมต้องให้ความช่วยเหลือและปกป้องเพือนมนุษย์ที 

ถกูอธรรมอย่างสดุความสามารถ 

9) อิสลามสอนให้มสุลิมรู้จักปกป้องตนเองให้พ้นจากการถูกอธรรมโดย

ฝ่ายศตัรู 

ศาสนาอิสลามยังได้สอนให้ทุก ๆ คนนันมีความรับผิดชอบสูง เพราะความ

รับผิดชอบเป็นคณุธรรมทีอิสลามกําหนดให้มีในบุคคล เพราะเป็นสิงทีทําให้สงัคมนันมีระเบียบ

วินัย หรือกล่าวว่า ความรับผิดชอบกับหน้าทีนันเป็นของทีคู่กัน เพราะว่าความรับผิดชอบจะ

ขยายตวักว้างขวางแคไ่หนก็ขนึอยู่อยู่หน้าที อีกทงัอิสลามสอนวา่ทกุ ๆ คนมีหน้าทีรับผิดชอบ และ

จะต้องถกูไตส่วนในวนักิยามะฮฺ ในงานทีตนรับผิดชอบทกุอย่าง (มานี ชไูทย, 2544: 237) 

และวฒันธรรมการบริโภคอาหารของศาสนาอิสลาม ได้ให้ความสําคญัในเรืองการ

กินอาหารหรือการบริโภคอาหาร (มานี ชไูทย, 2544: 317) ดงันี 

1) อาหารต้องมีแหลง่ทีมาทีถกูต้องตามหลกัการของอิสลาม 

2) อาหารจะต้องมีความสะอาด 

3) ต้องมีหลกัสายกลาง กลา่วคือ อาหารนนัต้องไมส่รุุ่ยสรุ่าย 

4) อาหารต้องมีคณุประโยชน์ทีจะเกิดแก่ร่างกาย 

5) หลกัแห่งศีลธรรมหรือคณุธรรมในหน้าทีตอ่อลัลอฮฺ และตอ่เพือนมนษุย์ 

สอดคล้องกับ เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2535: 193) กล่าวว่า การบริโภคอาหารเป็น

วฒันธรรมประการหนึงทีทําให้มสุลิมแตกตา่งไปจากศาสนิกอืน โดยเป็นความแตกตา่งอย่างเป็นที

ทราบกนัโดยทวัไปในบางประการ จนอาจกลา่วได้วา่เป็นเอกลกัษณ์ นนัคือ มสุลิมไม่กินหม ูไม่ดืม

สรุา ซึงหลกัการต้องห้ามหลาย ๆ ประการของมสุลิมนัน ทีห้ามมิให้บริโภคหรือทีเป็นสิงต้องห้าม 

ตา่งตงัอยู่บนพืนฐานแห่งการมีสขุภาพทีดีของมสุลิมทังสิน อีกทังหลกัในการบริโภคยังตงัอยู่บน

พืนฐานของความไม่ฟุ่ มเฟือย เพือเป็นการสร้างหลกัประกันแก่ทรัพยากรด้านอาหารให้มีความ

เพียงพอตอ่ชาวมสุลิมรุ่นหลงั ดงัคํากลา่วทีวา่ “จงกินและจงดืม แต่อย่าให้เกินความพอดี แท้จริง

พระองค์ไมท่รงรักผู้สรุุ่ยสรุ่าย” และ “จงกินและจงดืมปัจจยัยงัชีพ (ทีอลัลอฮฺได้ประทานไว้) แต่อย่า

ทําชวัด้วยการเป็นคนทําให้เกิดความเสียหายตอ่แผน่ดิน” (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2535: 195-196) 

เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2535: 197-198) ได้สรุปสาระในเรืองอาหารและการบริโภค 

กลา่วคือ 
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1) ให้มสุลิมเลือกบริโภคอาหารและเครืองดืมทีดี ทีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 

ทีพระองค์ประทานมาให้เป็นเครืองยงัชีพแก่มนษุย์ เช่น สตัว์และพืชตา่ง ๆ หรือกลา่วอีกนยัหนึงคือ 

พระองค์ประทานมาให้เป็นเครืองยังชีพนันมีทังสิงทีดีและไม่ดี สําหรับชาวมสุลิมพระองค์ทรง

อนมุตัิให้ในสิงทีดีและให้ละเว้นในสิงทีไมด่ี 

2) ให้มสุลิมบริโภคอย่างพอประมาณและไม่สรุุ่ยสรุ่าย ไม่ให้รับประทาน

ในลกัษณะทิง ๆ ขว้าง ๆ โอ้อวด ซึงในความพอประมาณนนั เช่น ในสามสว่นของกระเพาะควรเป็น

อาหาร 1 สว่น นํา 1 สว่น และอากาศ 1 สว่น 

3) นอกเหนือจากอาหารอนัเป็นประโยชน์ซึงเป็นทีอนุมตัิโดยทัวไปแล้ว 

พระองค์ยังทรงแนะนําให้มสุลิมบริโภคสิงต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ยิงต่อร่างกายของมนุษย์ 

ได้แก่ นํานมอนับริสทุธิ  นําผงึหลากสีทีกลนัออกจากท้อง ผลไม้หวาน และอาหารทะเล 

4) อาหารทีทรงไม่อนุมตัิให้มสุลิมบริโภค ตามความจริงมิใช่เพียงแต่หมู

หรือสกุรเท่านนั หากแตย่งัมีอาหารอืน ๆ อีกเช่น เลือดสตัว์ สตัว์ทีตายเอง และสตัว์ทีใช้ในการบูชา 

เซ่นไหว้ 

จากการทีผู้ วิจยัได้ศกึษาถึงความเป็นมาของหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร ทํา

ให้ได้ทราบถึงแนวความคิดของความเป็นมาของหลกัประกนัความมงัคงทางอาหารได้ว่า ในทุก ๆ 

ศาสนา ทีได้กล่าวถึงนันได้มีการพูดถึงการเก็บออมทรัพยากรอาหาร การสะสมอาหาร หรือการ

แบ่งปันอาหารเพือนําไปช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน และการทําให้พืชผล ธัญญาหารมีความ

สมบรูณ์ โดยจะต้องมีความเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน จึงทําให้สามารถกล่าวได้ว่า 

แนวความคิดของการสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหารในอดีตนนั มีเป้าหมายก็เพือทีจะเกบ็

ทรัพยากรอาหารไว้ให้แก่คนรุ่นหลงัได้มีกิน มีใช้กนัอย่างเพียงพอและมีความยงัยืนตลอดไป  

2.2.1.3 การประกนัในวิถีทํากิน 

การประกนัในวิถีทํากิน มีลกัษณะไปในทางการแสวงหาหลกัประกนัความคุ้มครอง 

หรือวิธีการป้องกนัภยัอนัจะเกิดจากทรัพย์สิน อนัเนืองมาจากภยัธรรมชาติและโจรผู้ ร้าย ตอ่มาเมือ

การค้าเจริญขึนมีการซือขายสินค้าและวัตถุดิบจากชุมชนหนึงไปยังชุมชนหนึง ซึงต้องอาศัย

แรงงานของทาสหรือบริวารช่วยขนย้ายหรือขายเร่ไปในเมืองต่าง ๆ เกิดภยัพิบัติจากภยัธรรมชาติ

และโจรผู้ ร้ายแย่งชิงสินค้า หรือทรัพย์สินเงินทางในระหว่างทาง จึงต้องอาศยัผู้ มีกําลงัและอาวธุ

คอยคุ้มกนัสินค้าเหลา่นนัให้ปลอดภยั (สมาคมประกนัวินาศภยั, 2529: 5) ขณะทีชาวบาบิโลเนียน 

(Babylonian) แห่งลุ่มแม่นํายูเฟสติส เมือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ได้พัฒนาการค้า

และอตุสาหกรรมผลิตสินค้าขนึเพือสง่ไปขายยังต่างเมือง ต้องอาศยัแรงงานของทาสขนส่งสินค้า
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หรือวตัถดุิบจากเมืองหนึงไปยงัอีกเมืองหนึง ซึงบรรดาทาสหรือบริวารเหล่านันจะต้องปฏิบัติงาน

ตามคําสงัของนายโดยเคร่งครัด จึงไมเ่กิดความสะดวกในการค้าขาย ตอ่มาจึงได้มีการมอบหมาย

ให้บุคคลอืนไปทําหน้าทีค้าขายแทนตนเองทีเรียกว่า พ่อค้าเร่ (Travelling Salesman) ทีจะรับ

สินค้าจากเจ้าของไปจําหน่ายยงัเมืองตา่ง ๆ และเพือเป็นหลกัประกันว่าเขาเหล่านันจะไม่คดโกง

เอาสินค้าไปเป็นของตนเอง ก็จะต้องมอบทรัพย์สิน ภริยาและบตุร ไว้กบัเจ้าของสินค้าเป็นประกัน 

(สมาคมประกันวินาศภยั, 2529: 5-6) จากความเป็นมาของการประกันภยัทีได้กล่าวมาแล้วนัน 

สามารถแสดงให้เห็นถึงการทีมนุษย์ต้องการทีจะรักษาความมนัคงทังชีวิต และทรัพย์สิน ของ

ตนเอง เพือไมใ่ห้ได้รับความเสียหายในด้านตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นจากด้านภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือ

โจรผู้ ร้าย หรือจะเป็นการป้องกนัภยัจากมนษุย์ด้วยกนัเอง 

 

2.2.2 หลักประกันทีเป็นระบบ 

2.2.2.1 การประกนัพืชผล 

การประกันพืชผล หรือกล่าวในอีกนัยหนึงก็คือ การประกันราคาของพืชผล

การเกษตร  โดยในทีนีอาจจะรวมไปถึงตงัแต่ขนัตอนของการเพาะปลกู การดแูลเอาใจใส่พืชผล

ทางการเกษตร เพือให้มีความสมบูรณ์ มีคณุค่าทางโภชนาการ หรือแม้การทําให้พืชผลเหล่านัน 

มีความปลอดภยัไร้สารพิษ ทังนียังรวมไปถึงการนําพืชผลเหล่านีนันไปดําเนินการค้าขาย หรือ

สง่ออกให้ได้ราคาทีดี เกษตรกรมีความเป็นอยู่ทีดีขึน และเพือนําเงินตราต่าง ๆ เข้ามายังประเทศ 

ดงันนัภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจึงควรมีการดําเนินการประกันพืชผล หรือการจัดการด้าน

ความเสียงของพืชผลทางเกษตร 

ธรรมนญู พงษ์ศรีกรู (2544) ได้กลา่วไว้ในงานสมัมนาทางวิชาการเรือง การจัดการ

ความเสียงภาคเกษตรในประเทศไทย โดยกลา่ววา่ ความเสียงในภาคเกษตร คือ ความไม่แน่นอน 

หรือในความหมายเดียวกนักบั ความเสียง โดยสามารถใช้สองคํานีทดแทนกนัได้ เนืองจากทังสอง

คํานีมีความหมายใกล้เคียงกนัและมีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด 

Roumasset (1979: 5) กลา่ววา่ ความไมแ่น่นอน เป็นสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ที 

ไมส่ามารถหยงัรู้ได้วา่ เหตกุารณ์นนัจะเกิดขนึช่วงเวลาใด และกลา่วตอ่อีกวา่ ความเสียง หมายถึง 

ผลทีเกิดจากการตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ทีไมแ่น่นอน ซึงสว่นใหญ่จะใช้ในแง่ลบ เช่น พืนทีทํา

การเกษตรอยู่ห่างไกลกบัเขตชลประทาน จะต้องอาศยันําฝนจากธรรมชาติในการเพาะปลกู ซึงจะ

ได้ผลมาน้อยเพียงใด ก็ขนึอยู่กบัโอกาสทีฝนจะตก โดยเหตกุารณ์ในลกัษณะนีจึงเรียกได้ว่า เป็น

เหตกุารณ์ทีไมมี่ความแน่นอน 
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ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร (2544) ได้กล่าวต่อว่า ความเสียงในภาคเกษตรกรรมของ

ประเทศไทยนนั ถือได้วา่เป็นภาคเกษตรกรรมทีมีความเสียงสงู อาจจะเกิดจากความไม่แน่นอนใน

ทางการผลิตหรือการตลาด การผลิตในภาคเกษตรของไทยสว่นใหญ่ยงัคงพึงธรรมชาติเป็นสําคญั 

และพืนทีชลประทานมีสัดส่วนน้อยมาก อีกทังภัยธรรมชาติทีมักเกิดขึนและทําให้พืนทีการ

เพาะปลกูของประเทศไทยได้รับความเสียหาย ได้แก่ ภยัจากนําท่วม ภยัแล้ง ฝนทิงช่วง วาตภยั

และลกูเห็บ ซึงภยัจากนําท่วมก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืนทีเพาะปลกูมากทีสดุ ภยัจากนําท่วม

เหลา่นีจึงทําให้เกษตรของไทยมีความเสียงในการด้านเงินทนุ และรายได้ 

จึงสามารถกลา่วโดยสรุปได้ว่า ถ้าหากประเทศไทยเกิดภยัธรรมชาติ เกษตรกรจะ

เกิดความเสียง หรือความไม่แน่นอนในด้านเงินทุน ส่วนในเรืองของความเสียงทางการตลาดที

เกียวข้องกบัราคา หรือคณุภาพ หรือปริมาณผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ก็จะเป็นปัญหาทีส่งผล

กระทบตอ่เกษตรกรไทยตอ่มา 

2.2.2.2 หลกัประกนัสงัคม 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

(1989 อ้างถึงใน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร, ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายว่า การ

ประกนัสงัคม คือ การคําประกนัในทางสขุภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจของเอกชนแต่ละคน รวม

ตลอดถึงผู้อยู่ในความอุปการะเมือต้องเผชิญกับความขาดแคลนรายได้ อนัเนืองมาจากการ

สญูเสียรายได้ทงัหมดหรือบางสว่นหรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ อนัประกอบด้วยแบบ

การประกนัหลายแบบทีมุง่ตรงตอ่การให้ความคุ้มครองในอบุตัิเหตหุรือความเดือดร้อนในกรณีทีมี

การเจ็บป่วย คลอดบตุร ภยัอนัตรายตา่ง ๆ การพิการหรือทุพพลภาพ การชราภาพและการไร้งาน 

จึงเห็นได้ว่าการประกันสังคมทีเป็นระบบ ได้มีการดูแลบุคคลทีมีสิทธิในประกันสังคมนีอย่าง

ครบถ้วน ตงัแตก่ารเจ็บป่วย สถานการณ์จากภยัอนัตรายต่าง ๆ จนกระทังถึงวยัชรา โดยบุคคลที

จะได้รับสิทธิเหล่านีนัน ต้องเป็นสมาชิกในระบบประกันสงัคมในประเภทต่าง ๆ เช่น การเป็น

พนกังานบริษัท การเป็นบคุคลผู้ใช้แรงงาน หรือการเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ก็จะมีสิทธิใน

การเข้าถึงประกนัสงัคมตามทีได้ทําการตกลงกันไว้ตงัแต่ก่อนการเข้ารับการทํางาน และสามารถ

กล่าวได้คือ ประเทศไทยมีระบบการประกันสงัคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยทีลูกจ้างจะได้รับความ

คุ้มครอง ทังในเรืองการประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทังนีอนัเนืองมาจาก

สาเหตุของการปฏิบัติหน้าที หรือการไม่ปฏิบัติหน้าทีในการทํางาน รวมไปถึงการคลอดบุตร

สงเคราะห์บตุร ชราภาพ และการวา่งงาน เฉกเช่นเดียวกบัประเทศอืน ๆ  
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2.2.2.3 หลกัประกนัสขุภาพ 

ตามทีรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังบัญญัติความในทํานอง

เดียวกันไว้ในมาตรา 80 (2) ซึงได้บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม 

การสาธารณสขุ การศกึษา และวฒันธรรม โดยต้อง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสขุภาพ  

ทีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนําไปสู่สุขภาวะทียังยืนของประชาชน รวมทังจัดและส่งเสริม 

ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขทีมีมาตรฐานอย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม 

ให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสขุภาพและการจัดบริการสาธารณสขุ ด้วยเหตุนี 

จึงต้องจัดระบบการให้บริการสาธารณสุขทีจําเป็นต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิตให้มีการ

รักษาพยาบาลทีมีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกํากบัดแูลซึงจะดําเนินการโดยการมีสว่นร่วมกนัระหว่าง

ภาครัฐและภาคประชาชนเพือจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลทีมีประสิทธิภาพทังประเทศ 

และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขทีมีมาตรฐานกันทุกคน นอกจากนี

เนืองจากในปัจจบุนัระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ทํา

ให้มีการเบิกจ่ายเงินซําซ้อนกนั จึงสมควรนําระบบการช่วยเหลือดงักลา่วมาจดัการรวมกัน เพือลด

ค่าใช้จ่ายในภาพรวมในด้านสาธารณสขุมิให้เกิดการซําซ้อนกันดงักล่าว และจัดระบบใหม่ให้มี

ประสิทธิภาพยิงขึน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าว (พระราชบัญญัติหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, 2545: 28) 

จากทีกลา่วมาจึงเห็นได้วา่หลกัประกนัทีเป็นระบบนนัมีความสําคญัและมีแนวทาง

ในการชดเชยค่าเสียหาย/เบีย หรือรวมไปจนถึงการรักษาพยาบาล ซึงถือได้ว่าเป็นแนวคิดหรือ

แนวทางทีจะช่วยเหลือบุคคลผู้ ทีได้รับความเดือดร้อนจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ แล้วแต่กรณีทีแต่ละ

บุคคลได้พบเจอ โดยมีประเด็นทีให้คณุค่า หรือประโยชน์ทีสําคญักับมนุษย์ทังสิน ดงันันในการ

สร้างหลกัประกนั ไมว่า่จะเป็นการดําเนินการจากนโยบายของรัฐ การสนับสนุนจากภาคเอกชน/ 

บริษัท หรือการสง่เสริมจากกลุม่องค์กรตา่ง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความสําคญัและไม่ควรมองข้ามทีจะ

ศกึษาเป็นอย่างยิง 

 

2.2.3 ความหมายของหลักประกัน 

หากกล่าวถึง หลักประกัน สามารถกล่าวได้ว่าเรามกัพบเห็นได้ตงัแต่อดีตหรือในยุคทีมี 

การแย่งชิงพืนทีอาณาเขต ดินแดน ของแตล่ะประเทศ ๆ จากการทําสงครามไม่ว่าจะเป็นการสู้ รบ 

หรือการแย่งชิงความได้เปรียบของพืนทีทีมีทรัพยากรในการผลิตทีสมบูรณ์หรือมีความเพียงพอ  

ตอ่ความต้องการของคนในประเทศนนั ๆ โดยในอดีตนนั ได้มีการทําสงครามหรือการต่อสู้กันของ



34 

 

 

ประเทศทีมีอํานาจ หรือประเทศทีมีความสามารถเหนือกวา่ประเทศทีมีอํานาจด้อยกว่าให้เห็นกัน

อยู่ ซึงในยุคของการทําศึกสงครามนัน ประเทศทีได้รับชัยชนะก็จะเข้ายึดครองพืนทีอาณาเขต 

ดินแดน เพือทีจะทําให้ประเทศของตนเองนันมีอาณาเขตกว้างขวาง มีทรัพยากรต่าง ๆ ให้ได้ใช้

สอยมากยิงขนึ โดยจากผลของสงครามการสู้รบสง่ผลให้เป็นพฒันาการต่อสงครามครัง  ต่อ ๆ มา

วา่ การทําสงครามนนั ก็เพือทีจะขยายฐานทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ ทังอาวธุ เชือเพลิง พลงังาน 

อาหาร เครืองนุ่งห่ม หรือแม้แต่ในยุคของสงครามเย็น ซึงเป็นการต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างประเทศ

มหาอํานาจทัง 2 ฝ่าย เพือทีจะแย่งชิงพืนทีความมันคง หรือความมงัคงในทางด้านเศรษฐกิจ 

ดงันันเราจึงมกัเห็นการสร้างหลักประกันความมันคงของประเทศทีเป็นมหาอํานาจ ต่าง ๆ ทีได้

พยายามทําให้ประเทศของตนนนัมีฐานทรัพยากรการผลิตตา่ง ๆ เพือให้มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนในประเทศ นอกจากนียงัสามารถทําให้ประเทศเหล่านีมีหลกัประกันความ

มนัคงทงัในด้านทรัพยากรตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นอาหาร พลงังานเชือเพลิง แร่ธาต ุยารักษาโรค และ

เครืองนุ่งห่ม 

การประกัน (Assurance) ได้มีการกล่าวอ้างไว้ในหนังสือทีมีความเกียวข้องกับการ

บริหารธุรกิจ โดยมีการกล่าวถึงแนวคิดของการประกัน (Assurance) ซึงอธิบายว่า เป็นการ

ตระหนัก หรือเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในการทีจะทําให้ตนเองหรือกลุ่มของตนเองนัน 

ได้มีความมันคงโดยให้เป็นไปในทางทียุติธรรม ซึงการประกันนันจะมุ่งให้ความสําคัญไปที 

การมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ ในการทําข้อตกลง/กําหนดหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ กันไว้ระหว่างกัน

ภายในกลุม่ของตน ทงัในรูปแบบของการรับปากว่าจะทํา หรือการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน

เพือใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงจะเห็นได้ว่าการประกัน (Assurance)  

เป็นกระบวนการ โดยในทีนีได้ยกตวัอย่างในเรืองของการดําเนินงานด้านสงัคมและสิงแวดล้อม 

หรือการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท วา่จะให้ความดแูลในเรืองการรักษาสิงแวดล้อมทีอาจจะได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจต่าง ๆ ทังนีผลการดําเนินงานนันจําเป็นทีจะต้องมี

ข้อมลูหรือสิงทีสามารถบอกได้ว่า การดําเนินงานนันประสบผลสําเร็จหรือมีความน่าเชือถือมาก

หรือน้อยเพียงใด (The Institute of Chartered Accountants, n.d.: 5-7) เพือทีจะทําให้สามารถ

บ่งบอกได้ว่า ความสําเร็จนันบรรลุเป้าหมายตามทีได้มีการประกันผลงาน หรือคุณภาพ หรือ

ความสําเร็จไว้ลว่งหน้าอยู่ก่อนแล้ว 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายคําว่า “หลกัประกัน” ไว้ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่าเป็นหลกัทรัพย์เพือความมนัคง และสิงทีใช้/ยึดถือเพือความ
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มนัคง สว่นคําวา่ “ประกนั” ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นสิงทีสามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินทีให้ไว้

เป็นเครืองรับรอง หากเกิดเหตกุารณ์หรือไมเ่กิดเหตกุารณ์ทีพึงประสงค์ 

ยิงศักดิ  เพชรนิล (2546: 16) ได้ให้ความหมายของหลกัประกัน (อย่างแคบ) ว่าเป็น

มาตรการการแก้ไขเยียวยาทีเกิดจากความเสียหายต่อบุคคล และได้ให้ความหมายของ

หลกัประกนั (อย่างกว้าง) วา่เป็นมาตรการในการป้องกนัหรือควบคมุ มิให้เกิดความเสียหายตา่ง ๆ

ได้กบับคุคลหรือครอบครัว 

จุฑามาศ จํารัส (2543: 11) ได้ให้ความหมายของหลักประกันว่า ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ

บคุคล ซึงเป็นหลกัประกนัความมนัคงให้แก่ตนเองและครอบครัว 

Black (1996: 1598) ได้ให้คําจํากัดความของหลกัประกัน (Security) ไว้ว่า หลกัประกัน

เป็นการคุ้มครอง การให้ความมนัใจ แก่การดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของบคุคล 

ชวลิต ศิริภิรมย์ (2551: 23) กล่าวว่า หลกัประกันในทางพุทธศาสนา คือ หลกัเพือความ

มนัคงในการดําเนินชีวิตทีได้ปฏิบตัิตามหลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาเพือให้มนุษย์สามารถอยู่

ร่วมกนัได้ และมีความเอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกนัและกนั 

จากการทบทวน ความหมายของหลกัประกัน สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า หลกัประกัน 

หมายถึง มาตรการในการป้องกนั หรือควบคมุ มิให้เกิดความเสียหาตา่ง ๆ อาทิเช่น ทรัพย์สิน หรือ

สิงของอปุโภค บริโภค หรืออาหาร หรือสิงทีใช้สําหรับเป็นหลกัประกันเพือให้เกิดความมนัใจและ

มนัคงปลอดภยัในชีวิตของบคุคล หรือครอบครัว หรือชมุชน หรือประเทศชาติ และยังทําให้มนุษย์

สามารถอยู่ร่วมกนัได้ มีความเอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกันและกัน อีกทังยังถือได้ว่าเป็นมาตรการ

ในการป้องกัน หรือเป็นการควบคุมเพือไม่ให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ในสถานการณ์ทีมีความ    

ไมแ่น่นอนในอนาคต 

 

2.2.4 ความหมายของหลักประกันความมันคงทางอาหาร 

หลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร สืบเนืองมาจากผลของการต่อสู้ ในสงคราม ไม่ว่าจะ

เป็นสงครามการสู้รบตังแต่ยุคโบราณ หรือสงครามโลกครังที 1 หรือสงครามโลกครังที 2 หรือ

แม้กระทงัสงครามเย็น ทงัหมดนีล้วนแล้วแตมี่ความเกียวข้องกับการทีจะทําให้ประเทศของผู้ชนะ

สงครามเหลา่นนัต้องการก็คือ หลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร หรือหลกัประกนัความมนัคงของ

ประเทศ เนืองจากว่า หากประเทศใดมีทรัพยากรต่าง ๆ หรือมีปริมาณอาหารเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนภายในประเทศแล้วนัน ประเทศนันถือได้ว่าเป็นประเทศทีมีความมนัคง

อย่างแท้จริง 
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ชวลิต ศิริภิรมย์ (2551: 23) กล่าวว่า หลกัประกันในทางพุทธศาสนา คือ หลกัเพือความ

มนัคงในการดําเนินชีวิต ในทีนีอาจจะรวมไปถึงการทีประชาชนทุก ๆ คนนันมีอาหารรับประทาน

อย่างเพียงพอตอ่ความต้องการ เนืองจากพระพทุธศาสนาได้ให้หลกัประกันในการดําเนินชีวิตของ

พทุธศาสนิกชนทีได้ให้ประชาชน หรือศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลกัคําสอนของพระพุทธศาสนา 

เพือสามารถให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมีความสขุ มีความสามคัคี หรือมีความเอือ

อาทร และพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั 

โสภาวรรณ พุ่มฤทธิ  (2546: 10) กลา่วว่า หลกัประกันความมนัคงทางอาหาร มีมาตงัแต่

สมยัโบราณ กลา่วได้คือ มนุษย์ได้มีความคิดทีจะช่วยเหลือซึงกันและกันมาตงัแต่ยุคหินตอนต้น 

โดยเห็นได้จากการดํารงชีวิตรวมกนัเป็นกลุม่ หรือเผา่ ซึงมีทีอยู่อาศยัรวมกนั มีการเฉลียอาหารซึง

กันและกัน และมีการแบ่งปันอาหารทีมนุษย์นันได้ช่วยกันหามา อีกทังมีการช่วยเหลือเลียงดู

ครอบครัวของผู้ทีเสียชีวิตไปแล้ว 

นอร์เบอร์ก-ฮอดจ์, เฮเลนา และกอร์ลิค (2551: 146) กล่าวไว้ใน อาหารท้องถินช่วยเสริม

ความมนัคงทางอาหารวา่ หลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร คือ การทีประชาชนทุกคนควรมีการ

พึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึงกันและกันภายในชุมชน เชือมโยงชุมชนทีดีไว้ด้วยกัน อีกทังการ

ส่งเสริมเกษตรกรรมของท้องถิน จะช่วยส่งเสริมความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารทาง

การเกษตร ได้ในทกุระดบั คนในชุมชนต้องเป็นหลกัและมีจุดยืนทีเด็ดเดียว ต้องทําให้สงัคมหรือ

ชมุชนพึงตนเองให้ได้ ภายใต้ทรัพยากรสิงแวดล้อมทีมีอยู่อย่างจํากัด หรือกล่าวอีกนัยหนึงว่าเป็น

การกลบัสู่รากเหง้าเดิมของชุมชน อีกทังจะทําให้เกิดเป็นหลักประกันความมันคงทางอาหาร

โดยทวัไป 

ปราณี โนนจันทร์ และคณะ (2551: 229-232) ได้กล่าวถึงหลกัประกันความมันคงทาง

อาหาร และความต้องการในการอยู่รอดของประชาชนวา่ ชาวบ้านจําเป็นต้องมีพืนทีในการทํามา

หากิน หรือพืนทีในการทําเกษตรกรรม หรือมีแหลง่นํา เพือใช้ในการหาปลา หาอาหารเลียงดชีูวิต

ของตนเองและครอบครัว และเพือความอยู่รอด 

อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ และคณะ (2550) กล่าวว่า หลกัประกันความมนัคงทางอาหาร 

หรือความมนัคงของทรัพยากรตา่ง ๆ นนั ขนึอยู่กบัการจดัการทีดินของประเทศไทย เนืองจากการ

จดัการทีดินของประเทศไทยมีปัญหาอย่างมาก และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้

ยากไร้ หรือคนชันล่างได้โดยตรง ดังนันแนวทางของการปฏิรูปทีดินโดยชุมชน โดยได้รับการ

ผลกัดนัและสนบัสนนุจากภาครัฐ เพือให้ตนเองและครอบครัวมีความมนัคงในทีอยู่อาศยัและทีทํา

มาหากิน จึงเป็นแนวทางสําคญัในการมีหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร 
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สอดคล้องกับ สกลฤทธิ  จันทร์พุ่ม (2556: 15) ทีเห็นว่า การให้สิทธิชุมชนในการจัดการ

ทีดินด้วยตนเองนัน จะเป็นการช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาของทีดินกระจุกตัว ซึงจะช่วย

ประชาชนทีเดือดร้อน ให้มีหลกัประกนัความมนัคงขนัพืนฐานในการประกอบอาชีพ และหาอาหาร

ด้วยตนเองได้ อีกทังยังเป็นการรักษาพืนทีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วย และหลกัประกัน

ความมนัคงทางอาหารคือ การทีชาวบ้านหรือประชาชนมีความมนัคงในทีอยู่อาศยัและทีทํากิน 

โดยมีสิทธิในการจดัการทรัพยากรภายในท้องถินอย่างเต็มที ซึงอาศยัพลงัของกลุ่มหรือชุมชนใน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดลุ 

วิชช์ จีระแพทย์ (2553: 38-39) หลกัประกันความมงัคงทางอาหาร กล่าวได้คือ ชุมชนมี

การจดัการชมุชนของตนเอง หรือให้ชมุชนนนัมีอํานาจในการจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ  ของชมุชน ทงั

ป่าไม้ สตัว์ และอาหาร อีกทงัเป็นการนําเอาทรัพยากรมาใช้ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม เพราะชุมชน

จะมีความเข้าใจในพืนทีดีอยู่แล้ว หรือมีหน้าทีความรับผิดชอบทีไมก่่อให้เกิดการทําลายความอดุม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทังนีก็เพือใช้เป็นหลกัประกันความมันคงของทรัพยากรต่าง ๆ 

ได้แก่ ทีดิน พืนทีเพาะปลกู พืนทีทําเกษตรกรรมเพือผลิตอาหาร ให้มีความสมดลุและยงัยืน 

South Centre (1997: 9-45) ได้กล่าวว่า หลกัประกันความมนัคงทางอาหาร คือ การที

สามารถเชือมนัได้วา่มีปริมาณอาหารสํารองอย่างเพียงพอในระหว่างความผนัผวนของภมิูอากาศ 

ฤดกูาลในรอบปี รวมถึงปัจจยัเงือนไขทางเศรษฐกิจ สงัคมทีมีพลวตัเปลียนแปลงอยู่เสมอ และการ

พฒันาอย่างยงัยืน เป็นมโนทศัน์ทีพยายามให้คนรุ่นหลงัได้มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง 

ศจินทร์ ประชาสนัติ  (2552: 7) กล่าวถึง หลกัประกันความมนัคงทางอาหารโดยอ้อมว่า 

อาหารต้องมีความเพียงพอ หรือมีนําสะอาด โดยมีการรักษาสขุภาพและสขุอนามยัเพือทีจะเข้าถึง

ภาวะความเป็นอยู่ทีดีทางโภชนาการ 

พระราชบญัญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 (2551: 40) มีใจความสําคญัที

น่าสนใจประเดน็หนึงซึงกลา่ววา่ มีการผลิตทีเกือหนนุ รักษาความสมดลุของระบบนิเวศวิทยา และ

ความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทงัในภาวะปกติและเกิดภยัพิบตัิ 

ประเวศ วะสี (2545: 114) กล่าวว่า การมีหลกัประกันความมนัคงทางอาหาร  ย่อมเป็น

ผลดีทีจะสามารถทําให้ชีวิตของมนุษย์มีความมนัคงและปลอดภยั ทังในระดบับุคคล หรือระดบั

ครอบครัว หรือระดบัชมุชน 

สนุทร ณ รังษี (2522: 30) กลา่ววา่ การทีมนษุย์นนัมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าสตัว์

นนั เพราะมนษุย์มีความคิดทีจะเก็บออม สะสมอาหาร เพือให้มนษุย์นนัมีหลกัประกันความมนัคง

ทางอาหาร ไมว่า่จะในช่วงเหตกุารณ์ปกติ หรือในช่วงเหตกุารณ์ไมป่กติจากภยัธรรมชาติตา่ง ๆ 
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จากการทบทวน ความหมายของหลกัประกนัความมนัคงทางอาหารแล้ว สามารถสรุปได้

วา่ ความหมายของหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร หมายถึง การทีชุมชนมีทรัพยากรอาหารที

เพียงพอ และชาวบ้าน ประชาชน มีความสามารถหรืออํานาจในการบริหารจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ 

ทีมีอยู่ภายในชมุชน ทังทีดิน พืนทีเพาะปลกู แหล่งนํา ทรัพยากรธรรมชาติ และพืชอาหารต่าง ๆ 

นอกจากนียงัรวมไปถึงการทีชาวบ้านภายในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพึงพาอาศยัซึงกันและกัน 

เอืออาทรตอ่กนั มีการแบ่งปันอาหารซึงกนัและกันในยามทุกข์ยากหรือยามเกิดภยัต่าง ๆ อีกทังมี

การส่งเสริมให้ทําเกษตรกรรมทีเหมาะสมกับท้องถินและชุมชนของตนเองทังนีก็เพือรักษา

ทรัพยากรตา่ง ๆ ให้มีความสมดลุและยงัยืนตอ่ไป 

จากรายละเอียดทีกลา่วมาข้างต้น สามารถแบ่งความหมายของหลกัประกันความมนัคง

ทางอาหาร ดงัปรากฏในตารางที 2.2 
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ตารางที 2.2 สรุปความหมายของหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร 
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หลักประกันความมันคงทางอาหาร 
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1) การสาํรองอาหารในช่วงความผันผวนของภูมอิากาศ               
   1.1 เอืออาทร พงึพาอาศยัซงึกนัและกนั  -  - - - - - - - - - 2 16.6 

   1.2 มีการแบง่ปันอาหารซงึกนัและกนั -  - - - - - - - - - - 1 8.3 

   1.3 มีการเก็บออม สะสมอาหาร - - - - - - -  - - -  2 16.6 

2) การจัดการอาหาร               

   2.1 สทิธิในการใช้ทรัพยากรท้องถิน -  - - -   - - - - - 3 25.0 

   2.2 การทําให้มีอาหารและทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการ -  - - - - - -     5 41.6 

   2.3 การผลติอาหารทีเกือหนนุกันและกนั - -  - -  - - -  - - 3 25.0 
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ตารางที 2.2  (ตอ่) 

 

  

 

 

ความหมาย 

หลักประกันความมันคงทางอาหาร 
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   2.4 เพาะปลกูพืชและอาหารทีเหมาะสมกบัท้องถิน - -      - - - - - 5 41.6 

   2.5 การจดัการให้อาหารมีคุณภาพ - -  - - -  - -  - - 3 25.0 

3) การมีแหล่งนํา               

   3.1 มีแหลง่หาปลา - - -  - - - - - - - - 1 8.3 

   3.2 มีแหลง่นําสะอาด - - - - - - - -  - - - 1 8.3 

   3.3 การเข้าถึง  -      - - - - - 6 50.0 

4) มีการจัดการทีดนิ/ปฏรูิปทีดนิ               

   4.1 การจดัสรรทรัพยากรทีดินให้มีความสมดุลและยงัยืน - - - -     -  - - 5 41.6 

   4.2 การมีทีดินให้ชาวบ้านเพาะปลกูพืชและอาหาร - - -    - - - - - - 3 25.0 

   4.3 การจดัการให้ผู้ยากไร้ หรือชนชนัล่างได้เข้าถึงแหลง่เพาะปลกู - - - -  - - - - - - - 1 8.3 

   4.4 การมีความมนัคงของทีอยู่อาศยั - - -    - - - -  - 4 33.3 
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ตารางที 2.2  (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 

หลักประกันความมันคงทางอาหาร 
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5) การส่งเสริมให้เกดิความมันคงทางอาหาร               

   5.1 การสง่เสริมการทําเกษตรกรรมอาหาร - -  - - -  - -  - - 3 25.0 

   5.2 การสง่เสริมความหลากหลายของพืชพนัธุ์ธญัญาหาร - - -  - - - - - - - - 1 8.3 

   5.3 การสง่เสริมระบบนเิวศของชุมชน - - - - - - - -  - - - 1 8.3 

6) มาตรการการออม/การสะสม               

   6.1 การมีความคิด และทศันคติเกียวกบัการออม - -  - - -    - -  5 41.6 

   6.2 มีการเตรียมความพร้อมเพือการเปลียนแปลง - - - - - -    - -  4 33.3 

7) การมีกองทุนสวัสดกิารภายในชุมชน -  - - - - - - - - - - 1 8.3 
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ตารางที 2.2  (ตอ่) 

 

 

 

ความหมาย 

หลักประกันความมันคงทางอาหาร 
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8) มีการสร้างและถ่ายทอดความรู้เกียวกับอาหาร - -  - -    - - - - 4 33.3 

9) มีระบบทางสังคมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน               

   9.1 มีการช่วยเหลือซงึกนัและกันระหว่างเครือญาติ    - - -   -  -  7 58.3 

   9.2 มีการช่วยเหลือซงึกนัและกันระหว่างเครือข่าย  -  - - -  - - - - - 3 25.0 

10) มีระบบการแลกเปลียน/รับการสนับสนุน               

   10.1 มีการแลกเปลียนระหว่างสมาชิกภายในกลุม่/ชุมชน/องค์กร -  - -   - - - - - - 3 25.0 

   10.2 มีการรับการสนบัสนนุหรือได้รับแนวทางปฏิบตัิจากภายนอก  - - -   - - -  - - 4 33.3 
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2.3 แนวคิดเกียวกับการจดัการ 

 

การจัดการเป็นอาจถือได้ว่าเป็นทังวิทยาศาสตร์และศิลปะ สาเหตุทีกล่าวเช่นนีก็

เนืองมาจาก การจดัการเป็นวิทยาศาสตร์ (Management is a science) เพราะองค์ความรู้ทีได้มา

มีลกัษณะเป็นระบบและหลกัการตา่ง ๆ นนั ได้ผา่นกระบวนการศึกษาอย่างต่อเนืองจากผู้จัดการ

และนักวิจัยจํานวนมาก ความรู้เหล่านีมีการพัฒนาปรับปรุงจากหลกัฐานการสังเกตและการ

ทดลองอยู่ตลอดเวลา แตอ่ย่างไรก็ตามมิได้มีลกัษณะเทียงตรงเหมือนกบัวิทยาศาสตร์บริสทุธิ  เช่น 

ฟิสิกส์ และทีได้กล่าวไว้ข้าวต้นว่า การจัดการเป็นศิลปะด้วยนัน (Management is also an art) 

เนืองมาจากการจดัการ เป็นวิธีการนําความรู้ทีผู้ เชียวชาญได้ศกึษาไปประยกุต์ให้องค์การบรรลผุล

ดงัทีปรารถนาหรือคาดหวงัไว้ จนมีผู้กล่าวว่าการจัดการเป็นศิลปะของศิลปะ ก็เพราะการจัดการ

จะต้องใช้เทคนิควิธีการจดัองค์การและนําความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การ ดงันันผู้จัดการจึงได้รับสมญานามว่า นักศิลปะ (Artist) เพราะจะเป็นผู้ นํา

ความรู้ทีได้รับจากศาสตร์ของการจัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพือให้อํานวย

ประโยชน์ตอ่องค์การให้มากทีสดุ ดงันนัผู้ศกึษาจึงได้รวบรวมความหมายของการจดัการไว้ดงันี 

 

2.3.1 ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการ 

เกษม จันทร์แก้ว (2545: 5-7) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การดําเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึงการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนีมีลกัษณะและรูปแบบทีมิทําให้เกิดผลเสีย

หรือประสิทธิภาพของสิงทีจะถกูดําเนินการนนัด้อยลงไป นนัคือ การดําเนินการทีเป็นไปด้วยความ

รอบคอบและมีวิสยัทศัน์ทีดี เปรียบเสมือนต้องเป็นการดําเนินการอย่างสขุมุและละเอียดออ่น 

ธงชัย สนัติวงษ์ (2539: 26) ได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า การจัดการกับการ

บริหารเป็นคําทีมกัใช้ควบคูก่นั และกลา่วได้โดยรวมว่า การจัดการหมายถึง ภาระหน้าทีของผู้ นํา

กลุม่ซึงจะต้องจดัการให้ทรัพยากรทงัทีเป็นตวัคนและวตัถ ุสามารถประสานเข้าด้วยกนั เพือร่วมกนั

ทํางานเป็นองค์กรทีมีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันก็จะต้องจัดการนําองค์กรให้สมัพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีทีสดุด้วย 

สาคร สขุศรีวงศ์ (2555: 26) การจัดการ หมายถึง การทํางานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์

ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึงรวมถึงกิจกรรมหลกั 4 ประการ ได้แก่ การ

วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชีนํา (Leading) และการควบคมุองค์กร 

(Controlling) 
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สาคร สขุศรีวงศ์ (2555: 57) กล่าวว่า กระบวนการจัดการงานประกอบด้วยหน้าทีต่าง ๆ  

5 ประการ คือ 

1)  การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ลว่งหน้าถึงเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที

จะมีผลกระทบตอ่ธรุกิจ และกําหนดขึนเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางทีจะปฏิบัติขึนไว้เป็น

แนวทางการทํางานในอนาคต 

2)  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ 

และอํานาจหน้าที ให้อยู่ในสว่นประกอบทีเหมาะสมทีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลผุลสําเร็จ 

3)  การบังคบับัญชาสงัการ (Commanding) หมายถึง การสงัการงานต่าง ๆ แก่ 

ผู้ ใต้บังคบับัญชา ซึงผู้บริหารจะต้องกระทําตนเป็นตวัอย่างทีดี และต้องเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วย

ตลอดจนเข้าใจถึงข้อตกลงในการทํางานของคนงานและองค์การทีอยู่ รวมถึงการติดต่อสือสาร

ภายในองค์การด้วย 

4)  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชือมโยงงานของทุกคนให้เข้า

กนัได้ และนําไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนัในทีสดุ 

5)  การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การทีจะต้องกํากบัให้สามารถประกันได้ว่า 

กิจกรรมตา่ง ๆ ทีทําไปนนัสามารถเข้ากนัได้กบัแผนทีวางไว้ 

วิโรจน์ เป็นสขุ (2554: 7) ได้ให้ความหมายการจัดการ คือ กระบวนการนําทรัพยากรการ

บริหารมาใช้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามขนัตอนการบริหาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดการ

องค์การ (Organizing) การชีนํา (Leading) การควบคมุ (Controlling) 

หรือกลา่วได้วา่ การจดัการ คือ กระบวนการ การวางแผน การจดัองค์การ การสงัการ และ

การควบคุม ความพยายามของสมาชิกในองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ทีองค์การกําหนดไว้ 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556: 21) การจดัการ (Management) หมายถึง ชุดของ

หน้าทีต่าง ๆ (A set of functions) ทีกําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทังหลายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร ซึงการใช้ทรัพยากรอย่าง  

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า ส่วนการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิผล ได้แก่ มีการตดัสินใจได้อย่างถกูต้องและมีการปฏิบตัิงานได้ตามแผนทีกําหนดไว้ 

จารุวรรณ ศรีขวญัช่วย (2553: 28) เป็นนักทฤษฏีทีอยู่ในกลุ่มการศึกษาการจัดการตาม

หลกับริหาร ได้เสมอหลกัทีเกียวกับการบริหาร ซึงคนทีเป็นผู้บริหารจะต้องทําหน้าทีสําคัญอยู่  

7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสังการ การประสานงาน  
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การรายงานและการงบประมาณ หรือเรียกสนั ๆ ว่า “POSDCoRB” ซึงประกอบด้วยรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี 

1)  การวางแผน (Planning) คือ หน้าทีหรือบทบาทในการกําหนดการทํางานทีจะ

เกิดขนึในอนาคตวา่ จะทําอะไร จะทําอย่างไร จะทําเมือไร ใครเป็นผู้นํา จะใช้งบประมาณเท่าไร่ 

2)  การจดัองค์การ (Organizing) คือ การจดัโครงสร้างองค์การทีเกียวกับเรืองการ

กําหนดภารกิจหน้าที การแบ่งงานกันทํา การกําหนดอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ การจัด

สายการบงัคบับญัชา การกําหนดขนาดของการควบคมุ การจดัตงัหน่วยงานหลกั (Line) และการ

จดัตงัหน่วยงานทีปรึกษา (Staff) 

3)  การจดัคนเข้าทํางาน (Staffing) คือ หน้าทีทีเกียวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ซึงประกอบด้วย การวางแผนกําลงัคน การสงัการ การคดัเลือก การบรรจุแต่งตงั การปฐมนิเทศ 

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเลือนขนั ลดขนั การโยกย้าย และการให้พ้นจาก

งาน 

4)  การสงัการ (Directing) คือ การทีผู้บงัคบับญัชาสงัให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาปฏิบัติงาน 

ตามแผนงานหรือตามทีได้รับมอบหมายเพือให้การปฏิบตัิงานดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง

อาจจะสงัการด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ 

5)  การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าทีในการประสานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ 

ทีมีอยู่ในองค์การให้ทํางานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึงการประสานงานนันอาจทํา

ได้โดยการจดัตงัคณะกรรมการกลนักรองงาน การจัดโครงสร้างองค์การให้มีความชัดเจน การใช้

วิธีการงบประมาณ เป็นต้น 

6)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า

ปัญหา อปุสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบ เพือประโยชน์ในการ

ติดตามการแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเกิดจากการทํางาน 

7)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าทีในการจัดสรร การวางแผน 

งบประมาณให้กบัองค์การ และหน่วยงานย่อยตา่ง ๆ ให้มีงบประมาณทีเหมาะสมและเพียงพอใน

การทํางาน 

มลัลิกา ต้นสอน (2544: 9) การจดัการ (Management) หมายถึง การบรรลวุตัถปุระสงค์ที

ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) โดยการสงัการและการ

ทํางานร่วมกบับคุคลอืน การจดัการเป็นงานทีสําคญัทีผู้บริหารทุกคนต้องทําให้ได้ตามเป้าหมาย

อย่างชาญฉลาด การจัดการมีความเป็นสากล (Universal) ทีประยุกต์ให้การดําเนินงานในทุก
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องค์การบรรลเุป้าหมายทีต้องการ ตลอดจนได้รับการยอมรับวา่เป็นงานทีสําคญัและมีความจําเป็น

สําหรับทุกองค์การ โดยเฉพาะการพลวัตของสภาพแวดล้อมและกระบวนการโลกาภิวตัน์ทีการ

แข่งขนักระจายไปทัวโลก หรือเรียกว่าโลกไร้พรมแดน ทําให้ผู้บริหารไม่สามารถปล่อยให้การ

ดําเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง แตจ่ะต้องบริหารงานอย่างตอ่เนืองและเป็นระบบ ซึง

สามารถกลา่วได้วา่ การจดัการมีหน้าทีทีสําคญั 5 หน้าที ได้แก ่

1)  การวางแผน (Planning) เป็นหน้าทีทางการจดัการหน้าทีแรกทีเกียวข้องกบัการ

กําหนดทิศทาง ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ขององค์การ ตลอดจนกรอบความคิด แนวทาง

และวิธีการปฏิบัติ เพือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามทีต้องการ ความซําซ้อนและการ

เปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั ทําให้ผู้บริหารจําเป็นต้องอาศยัการวิเคราะห์ข้อมลูและ

การตดัสินใจในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  การจัดการองค์การ (Organizing) เป็นงานทีให้ความสําคัญกับการจัดทํา

โครงสร้าง องค์การ และกําหนดระบบงาน เช่น บทบาท อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ เพือให้

ปฏิบตัิงานเป็นระบบและสอดคล้องกนัภายในหน่วยงาน ซึงจะทําให้องค์การสามารถดําเนินงานสู่

เป้าหมายร่วมกนัอย่างราบรืน อีกทงัยงัเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูทีสดุ 

3)  การจดับคุลากรเข้าทํางาน (Staffing) เป็นงานสําคญัของผู้จัดการทุกคนทีต้อง

จดับคุคลให้เหมาะสมกบังานทงัในด้านคณุภาพ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ 

หรือเรียกวา่ การจดัคนให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนถึงการธํารงรักษา และพัฒนาบุคลากรให้มี

คณุภาพอย่างตอ่เนือง 

4)  การชีนํา (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ นําและ 

ผู้ตามในการชีเป้าหมาย ชักจูง กระตุ้ น และเปลียนแปลงผู้ ติดตามหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาให้

ปฏิบตัิงานอย่างเตม็ความสามารถด้วยความเตม็ใจ ซึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การอย่างเตม็ที 

5)  การควบคมุ (Controlling) เป็นกระบวนการในการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน

ขนัตอนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไขให้การดําเนินงานสามารถบรรลเุป้าหมาย หรือ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับข้อจํากัดของเหตกุารณ์และสภาพแวดล้อม

จริง 

จากการทีผู้ วิจยัได้ทบทวนความหมายของ การจัดการ โดยสามารถสรุปเป็นความหมาย  

ทีใช้ในการวิจยันีได้วา่ การจัดการ หมายถึง กระบวนการ ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร

ต่าง ๆ ทังคนและวัตถุสิงของให้สามารถประสานทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้
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บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีได้คาดหวงัไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสงูทีสดุใน

การดําเนินงาน 

การจัดการจะต้องมีองค์ประกอบทีสําคัญ อันได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด

องค์การ (Organizing) การชีนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) และการประสานงาน 

(Coordinating) ทงันีก็เพือทีจะจดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากดัให้เกิดความคุ้มคา่สงูสดุ 

จากรายละเอียดทีกลา่วมาข้างต้น สามารถแบ่งองค์ประกอบของการจดัการ ดงัปรากฏใน

ตารางที 2.3 
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1) มีวิสยัทศัน์ / การวางแผน  -        8 88.8 

2) การชีนํา / การสงัการ -      - -  6 66.6 

3) การประสานงาน   -  - - -  - 4 44.4 

4) การจดัองค์กร / จดัองค์การ - -     -   6 66.6 

5) การควบคมุ - -     -   6 66.6 

6) การจดัคนเข้าทํางาน - - - - - - -   2 22.2 

7) การรายงานผลการปฏิบตัิงาน - - - - - - -  - 1 11.1 

8) การบริหารงบประมาณ - - - - - - -  - 1 11.1 

9) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - - - - - -  - - 1 11.1 
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2.3.2 ขอบเขตของการปฏิบัติงานด้านการจัดการ 

ขอบเขตของการปฏิบตัิงานด้านการจัดการขององค์การทัวไปจะเกียวข้องกับงาน 2 ด้าน 

(ธงชยั สนัติวงษ์, 2539: 25-27) สรุปได้ดงันี 

1)  การจดัการภายนอก คือ การปรับองค์การให้มีการทํางานทีเหมาะสมกับสภาวะ

ภายนอก เนืองจากองค์การทกุองค์การตา่งมีความสมัพนัธ์กบักลุม่ภายนอกเสมอ องค์การจะผลิต

สินค้าและบริการเพือตอบสนองกลุ่มลูกค้าทีอยู่ภายนอกและตลอดเวลาก็ต้องดําเนินการอยู่

ภายใต้ความเป็นไปของระบบสงัคมเศรษฐกิจทีรัฐบาลควบคมุ โดยจะมีความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม

เกิดขนึตลอดไป ตา่งฝ่ายก็แลกเปลียนผลผลิตระหวา่งกนั เพือให้ได้ผลประโยชน์สําหรับฝ่ายตนให้

มากทีสดุ องค์การทีประสบความสําเร็จจะต้องสามารถจดัการองค์การให้มีการปรับตวัให้เหมาะสม

กบักลุม่ตา่ง ๆ และเงือนไขตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีทีสดุ สามารถได้ประโยชน์

สงูสดุจากกลุม่ภายนอกและสามารถหลีกเลียงข้อจํากดัตา่ง ๆ ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษา

ความสัมพันธ์ทีดีต่อกลุ่มภายนอกทังหลาย ซึงรวมถึงระบบใหญ่ของรัฐบาล สังคมและสภาพ

วฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ ด้วย 

2)  การจดัการภายใน คือ การจดัให้มีความสมดลุเกิดขนึระหวา่งกนัและกนัภายใน

โดยจะต้องจดัสรรทรัพยากรภายในตา่ง ๆ  ทงัทีเป็นคนและวตัถสิุงของให้สมดลุกบัความจําเป็นของ

งานและจัดลําดับความสําคญัทีสอดคล้องกับสภาพภายนอกเพือให้กิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินไป

ด้วยดี มีการทํางานร่วมกนัอย่างมีระเบียบและประสิทธิภาพ 

จากการศกึษาขอบเขตของการปฏิบตัิงานด้านการจดัการ สามารถสรุปได้วา่ การจัดการมี

ขอบเขตทีสําคญัคือ การจดัการภายใน โดยจะต้องจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ภายในชุมชนทังทีเป็น

คนและวตัถสิุงของให้เกิดความสมดลุกบัความจําเป็นในการดําเนินงาน ส่วนการจัดการภายนอก 

คือ การปรับตวัขององค์การ หรือชมุชน ให้มีการทํางานทีเหมาะสมกับสภาวะภายนอก เช่น กลุ่ม

ตา่ง ๆ ทีมีอิทธิพลตอ่องค์การ หรือชมุชน 
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2.4 แนวคิดเกียวกับทศันะต่อการสร้างการประกันความมันคงทางอาหาร 

 

การทีคนในสังคมหนึงจะดํารงชีพอยู่ได้อย่างมันคงและผาสุกนัน ได้มีองค์ประกอบที

สําคัญไม่ได้อยู่แค่ในระดับของปัจเจกเท่านัน นันเป็นเพราะภายใต้ความเปลียนแปลงของ

สังคมไทยและโลกในปัจจุบัน ความไม่มันคงและภัยคุกคามทีมีต่อความมันคงของมนุษย์มี

มากมายหลากหลายรูปแบบ อีกทังยังมีลกัษณะทีซับซ้อนและเชือมโยงถึงกันในแต่ละประเด็น 

โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองของการสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร โดยมีข้อมลูจากการจดั

อนัดบัดชันีความมนัคงของมนุษย์ (Human security index: HSI) ปี 2553 ของ 232 ประเทศ 

ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที 103 โดยองค์ประกอบความมนัคงทียงัคงมีความไม่มนัคงอยู่สงูในเรือง

ดงักล่าวนันคือ ความมนัคงทางอาหารทังในด้านความเพียงพอและการเข้าถึงอาหารของคนใน

ประเทศ (ไทยโพสต์, 2556) ดงันันการสร้างหลกัประกันความมนัคงทางอาหาร จึงเสมือนว่าเป็น

เรืองทีสําคญัและมีความจําเป็นเร่งดว่นให้ประเทศไทยต้องให้ความสนใจยิง ทังนีก็เพือทีจะทําให้

ประชาชนในประเทศชาติ ได้มีอาหารเพียงพอตอ่ความต้องการทงัในยามปกติและยามเกิดภยัพิบตัิ

ต่าง ๆ โดยในส่วนของสังคมไทยนันได้มีการกล่าวถึงเรืองของความไม่มันคงทางอาหารไว้

หลากหลายแนวความคิด/ความคิดเห็น ซึงได้มีการให้ความสําคญัไปที การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร

ทางอาหาร โดยประชาชนในสงัคมไทยไมส่ามารถเข้าถึงทรัพยากรตา่ง ๆ ได้อย่างเพียงพอตอ่ความ

ต้องการของตนเองและครอบครัว นอกจากนนัปัญหาจากสภาพภมิูอากาศมกัจะส่งผลกระทบทํา

ให้เกิดความไม่มันคงทางอาหาร เนืองจากพืนทีเพาะปลูก/ทีดินสําหรับการทําเกษตรกรรม  

สว่นใหญ่ของสงัคมไทยมกัอาศยัการพึงพานําทีใช้ในการเพาะปลกูจากธรรมชาติเป็นปัจจยัสําคญั 

 

2.4.1 ความหมายของทัศนะ 

ทัศนะในความเข้าใจของประชาชนทัวไปได้หมายถึง มมุมอง หรือการมองสิงหนึงสิงใด

หรือปรากฏการณ์ทีเกิดขนึในสงัคมจากความรู้สึกของตนเองในช่วงเวลาใดเวลาหนึง ซึงอาจเกิด

ความรู้สึกว่าดีหรือไม่ดี  โดยทัศน ะของบุคคลสามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลาหาก

สภาพแวดล้อมเปลียนแปลงไป หรือจากการทีได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ หรือได้รับข้อเท็จจริง   

ใหม ่ๆ โดยทัศนะของบุคคลนันกล่าวได้ว่า มิได้เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึงถึงจิตสํานึกของบุคคล 

เพียงแตเ่ป็นการรับรู้และความรู้สกึเบืองต้นของบคุคล 

ทศันะ ตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 273) ให้ความหมาย

ไว้วา่ ทศันะ คือ ความเห็น การเห็น เครืองรู้เห็น สิงทีเห็น การแสดง 
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และตามพจนานกุรมสมยัใหมท่างสงัคมวิทยา (George A. Theodorson and Achilles G 

Theodorson, 1969: 284) ได้ให้ความหมายคําวา่ ทศันะ (Opinion) หมายถึง 

1)  ข้อสรุปหรือการลงความเห็นตดัสินเหตกุารณ์เฉพาะหนึง ๆ หรือสิงทีถูกมองซึง

รวมถึงคน กลุม่คน สถานการณ์ ทัศนะเป็นการแสดงทัศนคติต่อปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง

อย่างเปิดเผย 

2)  ทศันคติทีแสดงออกด้วยวาจาหรือถ้อยคํา 

นอกจากนี พจนานุกรมทางการศึกษา (Good, 1959: 376) ได้ให้ความหมายของ ทัศนะ 

ใน 2 ความหมายด้วยกนั คือ 

1)  ความหมายตามความนิยมของคนทวัไป ทศันะ คือ ความเชือ การลงความเห็น 

ความคิด ความประทบัใจ ความรู้สกึในใจ เจตนา ความเข้าใจทียงัไมไ่ด้พิสจูน์ โดยหลกัฐานทัศนะ

มีความหมายในทางของความเป็นไปได้มากกวา่จะเป็นความรู้ 

2)  ความหมายพิเศษซึงตรงกนัข้ามกบัความหมายตามความคิดนิยมของคนทัวไป 

ทศันะ หมายถึง การพิจารณาลงความเห็นทีเกิดจากผู้มีสิทธิอํานาจซึงผู้ อืนให้การยอมรับ 

สวิตตาพิมศ์รานี คานธี (2547: 16) กลา่ววา่ ทัศนะในความเข้าใจของคนทัวไป หมายถึง 

มมุมองหรือการมองสิงหนึงสิงใดหรือปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในสงัคม จากความรู้สึกของตนใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึง และอาจเกิดความรู้สกึวา่ดีหรือไมด่ี ซึงทศันะของบคุคลสามารถเปลียนแปลง

ได้ตลอด หากสภาพแวดล้อมมีการเปลียนแปลงไป 

จมุพล สวสัดิยากร และคณะ (2530: 4) ได้ให้คําจํากดัความของทศันะวา่คือ การรับรู้และ

ความคิดเห็นแสดงออกในลกัษณะของความคิด การตดัสินใจ และการคาดหวงัทีมีต่อเหตกุารณ์

หรือสภาพตา่ง ๆ ตามทีได้รับรู้ ไมว่า่เหตกุารณ์นนัจะเป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงหรือโดย

อ้อมก็ตาม 

เกษณี จนัทร์ตระกูล (2547: 43) ได้กล่าวถึง ทัศนะ โดยให้ความหมายไว้ว่า ท่าที ความ

คิดเห็น ความรู้สกึเอนเอียงทางจิตใจของบคุคลทีมีตอ่สิงหนึงสิงใดหลงัจากบคุคลได้ประสบการณ์

ในสิงนนั ซึงอาจแบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1)  ทศันะเชิงนิมาน เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ 

สนบัสนนุ การปฏิบตัิตามด้วยความเตม็ใจ หรือกลา่วได้วา่มีพฤติกรรมในทางบวก 

2)  ทัศนะเชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลกัษณะตรงข้ามกับทัศนะเชิงนิมาน เช่น 

ไมพ่อใจ ไมเ่ห็นด้วย ไมช่อบ ไมร่่วมมือ ไมทํ่าตาม หรืออาจกลา่วได้วา่มีพฤติกรรมในทางลบ 
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3)  ทศันะทีเป็นกลาง เป็นการแสดงออกทงัในลกัษณะทีไม่เป็นทังทัศนะเชิงนิมาน 

และทศันะเชิงนิเสธ แตอ่ยู่ในระดบักลาง ไมเ่ข้าข้างใดข้างหนึง เช่น ไมแ่น่ใจ รู้สกึเฉย ๆ เป็นต้น 

องัสนา สินอากร (2542: 43) กล่าวว่า ทัศนะ คือ ความรู้สึกของบุคคลทีมีหรือแสดงออก

ตอ่บคุคล หรือสิงใดสิงหนึง หรือตอ่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง อาจจะเป็นการแสดงความเห็น

ด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืออาจจะมีการแสดงออกทางบวก หรือการแสดงออกทางลบ ทงันีขนึอยู่กับ

พืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ความเชือ หรือสิงแวดล้อมของแตล่ะบคุคล 

จากการศกึษาเรืองความหมายของทศันะ ทําให้ผู้ วิจยัสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทัศนะ 

หมายถึง ความคิดเห็นของบคุคล ทีมีตอ่สิงใดสิงหนึง หรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง ซึงทศันะนนั

จะขนึอยู่กบัพืนฐานด้านความรู้ของแต่ละบุคคล และรวมไปถึงความเข้าใจ ประสบการณ์ ความ

เชือ และสิงแวดล้อมทีทําให้บคุคลนนัเชือ  โดยบุคคลนันอาจจะมีการแสดงออกในทางทีเห็นด้วย 

หรือไมเ่ห็นด้วย หรือการแสดงออกในด้านบวก หรือการแสดงออกในด้านลบ หรือการชอบ หรือการ

ไมช่อบ และการไมแ่น่ใจ หรือการรู้สกึเฉย ๆ ก็ได้ ทงันีทศันะสามารถเปลียนแปลงได้ โดยขึนอยู่กับ

สภาพแวดล้อมทีอยู่รอบ ๆ ของบุคคลนัน เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการทีได้ทราบ

ข้อเท็จจริงเพิมเติม 

 

2.4.2 การก่อเกิดทัศนะ 

ทศันะ หรือความคิดเห็นของบคุคลทีมีตอ่สิงหนึงสิงใดนัน อาจเกิดขึนโดยมีองค์ประกอบ

ของการก่อเกิดทศันะหลายประการ โดย สชุาติ สทุธิจิระพนัธ์ (2543: 10) ได้กล่าวสรุปมลูเหตขุอง

ทศันะหรือความคิดเห็น ไว้ดงันี 

1)  เกิดจากประสบการณ์ของบคุคล ทีมีตอ่สิงของ บคุคล หมูค่ณะ เรืองราวตา่ง ๆ

หรือสถานการณ์ ความเหน็เกิดขนึในตวับคุคล จากการได้พบเหน็ คุ้นเคย ซึงเป็นประสบการณ์ 

2)  ระบบค่านิยมและการตดัสินค่านิยม เนืองจากแต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมและการ

ตดัสินคา่นิยมแตกตา่งกนั ดงันนับคุคลในแตล่ะกลุม่จึงมีความคิดเห็นตอ่สิงใดสิงหนึงไมต่รงกนั 

นอกจากนี ธฤต ศรีอรุโณทัย (2542: 16-17) ได้กล่าวถึง อิทธิพลของความเห็น ไว้ว่า 

ขนึอยู่กบักลุม่ทางสงัคม ดงันี 

1)  ภมิูหลงัทางสงัคม (Social Background) คือ กลุ่มคนทีมีภมิูหลงัแตกต่างกัน

โดยทวัไปย่อมมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัไปด้วย เช่น ความคิดเห็นระหวา่งผู้ เยาว์กับผู้สงูอายุ หรือ

ชาวชนบทกบัชาวเมือง 
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2)  กลุม่อ้างอิง (Reference Groups) โดยปกติจะคบหาสมาคมกัน หรือกระทําสิง

ใดให้แก่ผู้ ใดนัน ความคิดทีมกัจะคํานึงถึงมีอะไรร่วมกัน หรืออ้างอิงกันได้ เช่น การมีอาชีพแบบ

เดียวกนั หรือเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกัน แต่ละคนย่อมกําหนดหรือระบุกลุ่มที

ตนเองเป็นสมาชิกหรือเป็นกลุ่มทีตนเองมีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

ซึงกลุม่ดงักลา่วมีอิทธิพลตอ่สาธารณมต ิ

3)  กลุ่มกระตือรือร้น หรือกลุ่มเฉือยชา (Active and Passive Groups) โดยผู้ ที

สนใจและมีความเกียวข้องกับประเด็นใดประเด็นหนึง ย่อมมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ และ

ก่อให้เกิดเป็นกลุม่ผลประโยชน์ได้ในทีสดุและสามารถมีอิทธิพลต่อสาธารณสมบัติโดยเฉพาะการ

จูงใจให้คนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ ได้ ซึงตรงกันข้ามกับกลุ่มเฉือยชาทีไม่มี

บทบาทอะไรนกัตอ่สาธารณสมบตั ิ

 

2.4.3 ทัศนะต่อการสร้างการประกันความมันคงทางอาหาร 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศทีมีความอดุมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมาตังแต่อดีต   

สวนเกษตรหลากหลายสายพนัธุ์ทีมีเกษตรกรปลกูไว้รอบบ้านเป็นระบบนิเวศเชิงซ้อน ทีทําให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยมีความมนัคง (สํานกังานสนบัสนนุการพฒันายทุธศาสตร์แห่งชาติ

ด้านอาหาร, 2545) โดยเป็นทีรู้กนัทวั ๆ ไปว่าประเทศไทยนันมีภมิูนิเวศทีมีความอดุมสมบูรณ์ทัง

พืชพนัธุ์ ธญัญาหารมาช้านาน ประชาชนคนไทยได้มีการสงัสม ถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ 

และทกัษะกนัมาหลายชวัคน จนได้กลายเป็น “วฒันธรรมอาหาร” เป็นสว่นหนึงของวิถีชีวิตคนไทย 

ตงัแต่การเพาะปลกู การเลียงสตัว์ การประมง จนถึงการประกอบอาหารและบริโภคอาหารทีมี

คณุคา่ทางโภชนาการตอ่ร่างกาย ดงันนัทศันะตอ่การสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร จึงมี

ความสําคญัและมีความหมายตอ่การทําให้สงัคมไทยเกิดความตืนตวั หรือให้ความสนใจมากขึน

ในการทีจะทําให้สงัคมไทยมีหลกัประกนัความมนัคงทางอาหารอย่างยงัยืนตอ่ไปยงัชวัลกูชวัหลาน 

สรุชาติ บํารุงสขุ (2555: 97-100) ได้มีทัศนะต่อการสร้างหลกัประกันความมันคงทาง

อาหารวา่ ระบบอาหารทีจะมีความมนัคงได้นนั จําเป็นต้องมีฐานทรัพยากรทีเป็นบ่อเกิดของระบบ

อาหาร ซึงถือเป็นปัจจัยในการผลิตอาหารทีมนัคงและอดุมสมบูรณ์ หมายรวมถึง ดิน นํา ป่าไม้ 

และความหลากหลายของชีวภาพ โดยจะต้องให้ผู้ผลิตซึงก็คือเกษตรกรได้เป็นเจ้าของปัจจัยการ

ผลิต หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือ เกษตรกรมีความเป็นเจ้าของทีดิน เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เนืองจาก

เกษตรกร คือผู้สร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหารของประเทศชาติและของโลก อีกทังยังเป็น

ผู้ กําหนดความสามารถของประเทศในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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นอกจากนีหลกัประกันความมนัคงทางอาหาร ได้หมายรวมถึง ภาวะทีประชาชนสามารถเข้าถึง

อาหาร ทีมีทงัปริมาณและคณุภาพ และด้านความปลอดภยั ด้วยวิธีการซือหา การปลกู หรือการ

เสาะแสวงหาเพือให้พอเพียงกบัการดํารงชีพอย่างเหมาะสม 

ศกัดิ สิทธิ  แสงชนินทร์ และนนัทิยา ทองคณารักษ์  (2551: 1-9) กล่าวว่า ความมนัคงทาง

อาหาร เป็นหนึงในภยัคกุคามด้านของความมนัคงรูปแบบใหม ่โดยเป็นประเดน็ท้าทายทีสําคญัอยู่

ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน และจากการทีภาวะความขาดแคลนด้านอาหารกําลงัส่งผลกระทบ 

ทัวโลก ทังประเด็นปัญหาทีสําคัญต่าง ๆ อันได้แก่ จํานวนประชากรโลกเพิมขึนอย่างรวดเร็ว  

การขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจด้านเกษตรกรรมทีทันสมัยและ  

มีประสิทธิภาพ การเพิมขนึของราคาพลงังานเชือเพลิงอย่างต่อเนือง การเปลียนแปลงของสภาพ

ภมิูอากาศ เป็นต้น ดังนันสิงทีต้องให้ความสําคญัก็คือ การสร้างหลกัประกันความมันคงทาง

อาหาร ซึงได้แก่ การสร้างหลกัประกนัให้แก่ผู้ มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารทีซือขาย

กันในราคาทีเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลกุพืชแบบเกษตรอินทรีย์ และให้มีการ

รวมกลุม่ภายในชมุชนเพือทีจะได้มีอํานาจในการตอ่รองกบันายทนุ 

สํานกังานสนบัสนนุการพฒันายุทธศาสตร์แห่งชาติด้านอาหาร (ส.ย.อ.) (2545: 3-4) ได้

กล่าวว่า ในปัจจุบันระบบการคิด และวฒันธรรม การผลิต การบริโภคอาหารของประชาชนได้

เปลียนแปลงไปจากอดีต จึงทําให้ต้องมีการสร้างหลกัประกันความมนัคงทางอาหาร ได้แก่ การ  

หนักลบัมาให้ความสําคญักบัอาหารโดยมองว่า อาหารเป็นศนูย์กลางของความหลากหลายทาง

วฒันธรรมทีเกือกลูระหวา่งธรรมชาติ สิงแวดล้อม มนษุย์ ซึงทงัหมดนีมีความหลากหลายในตวัของ

มนัเอง ซึงเราจะได้จากอาหารในแต่ละภมิูภาคของประเทศ ทียังคงมีเอกลกัษณ์ และลกัษณะที

แตกต่างกันไปตามพืนทีทีแตกต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างสมดุล การทีสังคมมี

วฒันธรรมการแลกเปลียนอาหารแบบเกือกูล หรือแบ่งปันก็ยังเป็นวีถีทางทีจะทําให้เกิดการสร้าง

หลกัประกันความมันคงทางอาหารได้เช่นกัน (ส.ย.อ.) ยังได้กล่าวอีกว่า ฐานทรัพยากรก็มีส่วน

สําคญัอย่างยิง โดยเฉพาะทีดิน เนืองจากในปัจจุบันได้มีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

เช่น การปนเปือนสารเคมีทางการเกษตรซึงส่งผลกระทบต่อคณุภาพของธาตอุาหารในดิน ดงันัน

การหนัมาให้ความสําคญักับการเพาะปลกูแบบเกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยทําให้ดินมีความสมบูรณ์

มากยิงขนึ สามารถใช้เป็นพืนทีเพาะปลกูได้ในระยะเวลายาวนานขนึ และยงัจะทําให้สามารถสร้าง

หลกัประกนัทางอาหารให้แก่ชมุชน หรือพืนทีนนัได้ 

ปราณี โนนจันทร์ และคณะ (2551: 177-179) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “วิถีชีวิตและความ

มนัคงทางอาหาร” โดยได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้ในเรืองของประสร้างหลกัประกนัความมนัคงทาง
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อาหาร โดยเฉพาะทีเกียวข้องกบัอาชีพหาปลา ซึงกลา่ววา่ ในการถนอมอาหารเพือรักษาอาหารให้

สามารถเก็บกินไว้ให้ได้นานทีสดุนนั เป็นภมิูปัญญาทีมีมาช้านาน ควบคูไ่ปกบัการผลิตอาหาร หรือ

การหาอาหารมาได้คราวละมาก ๆ ซึงในแต่ละครังนันจะนําไปทํากรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึงที

สามารถเก็บอาหารไว้กินในภายภาคหน้าได้ ซึงจะเป็นการป้องกนัการขาดแคลนอาหารในยามขดั

สนแล้ว ชาวบ้านหรือประชาชนยงัมีอาหารไว้รับประทานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วย โดยได้แก่ 

การทําปลาร้า การทําปลาย่าง การทําปลาเคม็ และการทําปลาตากแห้ง โดยการจัดการอาหารใน

รูปแบบการถนอมอาหารแบบนี จะสามารถทําให้ชาวบ้านหรือประชาชนได้มีหลักประกันความ

มนัคงทางอาหาร หรือในยามขาดแคลน หรือในยามขดัสนอาหารได้ 

นอร์เบอร์ก-ฮอดจ์, เฮเลนา และกอร์ลิค (2551: 90-103) ได้กล่าวว่า ยุคโลกาภิวตัน์ของ

อาหารทําให้ความมันคงทางหลักอาหารมีความเสียงหลาย ๆ ด้าน โดยทําให้ผู้คนทุก ๆ ที  

ตา่งพึงพาอาหารเพียงไมกี่ชนิด ซึงสถานการณ์เช่นนีได้ทําให้การสร้างหลกัประกนัความมนัคงทาง

อาหารมีความสําคญัเป็นอย่างยิง โดยได้มุ่งเน้นมาทีอาหารของแต่ละท้องถิน หรือแต่ละภมิูภาค

มากนนั เนืองจากจะเป็นการรักษาพนัธุ์และชนิดของพืชตา่ง ๆ ไว้ ยงัได้ทําให้ชาวบ้านได้กลบัมาใช้

วิถีชีวิตแบบพึงพาอาศยักนั มีการกระชบัความสมัพนัธ์กนัในชมุชนมีการพดูคยุกนัมากยิงขึนทําให้

ความสมัพนัธ์ยิงแน่นแฟ้น และทีสําคญัจะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิมมากขึนจากการเพาะปลกู

อาหาร ค้าขายกันภายในชุมชนหรือท้องถินของตนเองโดยจะทําให้ชาวบ้านได้รับอาหารทีมี

คณุภาพสดกวา่ และถกูวา่ ตามดงัคํากลา่วทีวา่ “การหนักลบัไปยงัท้องถิน มิได้หมายถึงการปิดกนั

โลกภายนอก แตเ่ป็นการอุ้มชธูรุกิจท้องถินทีใช้ทรัพยากรท้องถินอย่างยงัยืน จ้างคนงานในท้องถิน

ด้วยค่าจ้างทีดี และรับใช้ผู้บริโภคในท้องถินเป็นหลัก นอกจากนียังหมายถึง การพึงตนเองให้   

มากขนึ และพึงสินค้านําเข้าน้อยลง การควบคมุจะย้ายศนูย์จากห้องประชมุคณะกรรมการบรรษัท

ซึงอยู่ห่างไกล แตจ่ะกลบัไปอยู่ทีชมุชนอีกครัง” 

สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2547: 3-5) ซึงได้กล่าวไว้ใน องค์ปาฐกในงานสมัมนาการ

จัดทําแผนทีข้อมูลทางสังคม ในหัวข้อเรือง “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน” 

ใจความสําคัญของเรืองนีว่า การทําให้ชุมชน หรือสังคมมีการพัฒนาสังคมอย่างยังยืนนัน 

จําเป็นต้องให้ความสําคญักบัวฒันธรรมชมุชน หรือในอีกชือหนึงคือ ภมิูปัญญาของชุมชน ซึงต้อง

ให้ความสําคญักบัฐานรากของชมุชน เป็นวฒันธรรมปัญญาทีติดแผ่นดินท้องถิน และชาวบ้านได้

เรียนรู้มาจากสิงแวดล้อมของชมุชนตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือ ชุมชนมีการเพาะปลกูอาหาร

ชนิดใด ประเภทใด ก็ให้เพาะปลกูอาหารประเภทนนัด้วยความชํานาญ โดยเอาพืนทีของชมุชนเป็น

ทีตงัสําคญั มิใช่เอาตนเองเป็นทีตงั หากสามารถทําได้ก็จะทําให้เกิดความยงัยืนของพนัธุ์พืชอาหาร 
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เกิดการเกษตรแบบผสมผสานทีลงตวัและเหมาะสมกับพืนทีดิน รวมทังเป็นการสร้างหลกัประกัน

ความมนัคงทางอาหารให้แก่ชุมชนหรือสงัคมได้ และหากมองย้อนกลับไปดตูงัแต่สมยัอดีตของ

ประเทศไทย ซึงกลบัพบว่า ประเทศไทยได้มีความอดุมสมบูรณ์ทางอาหารมาแต่อดีตแล้ว หาก

ย้อนหลังกลับไปอีกเมือ 40 ปีก่อน สังคมไทยยังใช้ชีวิตเป็นสังคมเกษตรกรรมเพือการยังชีพ 

(Subsistence Economy) พิจารณาได้จากระบบนิเวศทีมีทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํา และทะเล ที

อดุมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติทีสําคญัของประชาชนทีอาศัยอยู่ใกล้และมีวิถีชีวิตที

สมัพันธ์กัน มีวิถีการผลิตสวนเกษตรทีปลูกไว้รอบ ๆ บ้าน ดังนันในการทีจะทําให้เกิดการสร้าง

หลกัประกนัความมงัคงทางอาหารขนึ จึงจําเป็นทีต้องหันมาให้ความสําคญักับวิถีชีวิตแบบระบบ

นิเวศเชิงซ้อน อนัได้แก่ การเพาะปลกู การเลียงสตัว์ การประมง จนถึงการเชือมสายสมัพันธ์ใน

ครอบครัวและชมุชน เพราะสภาวะนิเวศของประเทศไทยมีพืชพนัธุ์ธญัญาหารทีหลากหลาย ทําให้

ประชาชนไทยได้สงัสมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จนมาเป็นวิถีชีวิตของคนไทยสืบตอ่กนัมา ดงั

คํากล่าวทีว่า “ป่า คือ ซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้าน” เพราะฉะนันการทีชาวบ้านหรือคนภายใน

ชมุชนกลบัไปให้ความสําคญักบัพืนทีของตนเอง อนัได้แก่ ทีดิน ป่าไม้ แหลง่นํา และพนัธุ์พืชต่าง ๆ 

ทีหลากหลาย หรือมีเป็นเฉพาะ ๆ สําหรับท้องถิน หรือชุมชนของตนเองนัน ถือได้ว่าเป็นการสร้าง

หลกัประกนัความมนัคงทางอาหารให้แก่ชาวบ้าน และชมุชมได้ดีอย่างยิง 

จากการทีได้ศกึษาในเรือง ทศันะตอ่การสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร จึงทําให้

ผู้ศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การทีประชาชน หรือชาวบ้านได้กลบัมาให้ความสนใจ/ความสําคญักับ

ความหลากหลายของชีวภาพ และระบบนิเวศของทรัพยากรในชุมชนของตนเอง เป็นเรืองทีมี

ความสําคญัเป็นอย่างยิง อนัได้แก่ การดแูลพืนทีป่า ทีดิน แหลง่นํา ซึงถือว่าสิงเหล่านีล้วนแล้วแต่

เป็นสว่นสําคญัของปัจจยัการผลิตทงัสิน ดงันันจึงต้องมีการทําเกษตรในรูปแบบของการปลกูพืช

เชิงซ้อน การเลียงสตัว์ การทําประมง และการทําเกษตรอินทรีย์ ให้มีความเหมาะสมกับพืนทีและ

วฒันธรรมของชุมชน อีกทังยังเป็นการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการสืบสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวบ้านให้มีความเหมาะสมกบัทรัพยากรสิงแวดล้อมของตน และในท้ายทีสดุก็จะทําให้ชมุชน

นนัได้มีหลกัประกนัความมนัคงทางอาหารของชมุชนตนเองสืบไป 
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2.5 งานวิจยัทเีกียวข้อง 

 

สรุชยั รักษาชาติ (2545: บทคดัย่อ) ศึกษาเรืองความมนัคงทางอาหารของคนชายขอบ: 

รูปแบบการบริโภคและแหล่งทีมาของอาหารของครัวเรือนกะเหรียง ภาคตะวนัตก ประเทศไทย 

โดนมีเป้าหมายการศึกษาถึงเรืองแบบแผนในการสร้างความมนัคงทางอาหารในระดบัครัวเรือน

ของชมุชนชายขอบ ซึงมกัไมไ่ด้รับการวิจยัเท่าทีควร การวิจัยในครังนีได้เลือกครัวเรือนในหมู่บ้าน

กะเหรียง จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย และเป็นกลุ่มคนทีได้ถูกนําเข้าสู่ระบบการพัฒนาใน

กระแสหลักและการขยายตัวของกระบวนการ กลายเป็นเมืองและความทันสมัย ทําการ

เกษตรกรรมผลิตพืชไร่เชิงเดียวภายใต้ความเสือมโทรมของฐานทรัพยากรในท้องถิน และ

ความสมัพนัธ์ทีไมเ่ท่าเทียมกนัทางการผลิตกบันายทนุ ทําให้เกิดสภาวะความเป็นหนีสินมาอย่าง

ตอ่เนือง ผลการศกึษาในระดบัครัวเรือนพบวา่ ครัวเรือนกะเหรียงทีมีฐานะยากจนพืนทีแห่งนี ทุ่มเท

ให้กบัการผลิตข้าวให้มีเพียงพอตอ่การบริโภคตลอดทงัปี ดงัเช่น ครอบครัวคนไทยในชนบททัวไป 

การปรับตัวโดยการผลิตเพือขายในระยะแรกทําให้เกิดปัญหาหนีสินพัวพันกับนายทุนคนไทย 

เพราะต้องใช้เงินมาซือข้าวบริโภค ต่อมาจึงได้กลบัมาเพาะปลกูข้าวไร่ในเขตป่า อนัเป็นการใช้   

ภมิูปัญญาดงัเดิมซึงได้ผลพอเพียงแก่ครอบครัวและเป็นการลดรายจ่ายทีเป็นเงิน นอกจากนันผล

การศึกษายังทําให้เกิดความเข้าใจต่อประเด็นความมนัคงทางอาหารได้ดีขึน ซึงทีผ่านมามกัให้

ความหมายทีจํากัดอยู่กับสขุภาพ กรณีของชุมชนกะเหรียงในครังนีทําให้เห็นว่า สําหรับคนชาย

ขอบนนัความมนัคงทางอาหารเชือมโยงโดยตรงต่อฐานทรัพยากร (ดิน นํา ป่า แรงงาน) และการ

บริหารจดัการทีปรับตวัตามบริบทและข้อจํากัดจากการเปลียนแปลง ทําให้เห็นว่ามีความจําเป็น

อย่างเร่งด่วนทีจะต้องรายงานวิจัยเพือหาหนทางทําการเกษตรทางเลือกให้สามารถฟืนฟูดินใน

พืนทีทํากินทางการเกษตรในปัจจบุนั รวมทงัการจัดการกับศตัรูพืชทีเหมาะสม โดยทังหมดนีต้อง

เป็นการลงทนุทีตําและควรใช้ภมิูปัญญาเดิมทีมีการอนรัุกษ์ธรรมชาติเป็นฐานการพฒันา 

ณฐักานต์  สวุรรณะ (2546: 127-131) ศกึษาเรืองความสามารถของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรท้องถิน: ศึกษาเฉพาะกรณี ดอนหอยหลอด ตําบลจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม โดยผลการศกึษาพบวา่ ชมุชนมีความผกูพนักบัทรัพยากรท้องถินในฐานะทีเป็นฐาน

ทรัพยากรทีสําคญั พฒันาการก้าวเข้าสูก่ารจบัหอยหลอดเป็นอาชีพหลกัมีความสมัพนัธ์อย่างมาก

กับนโยบายหรือบทบาทของภาครัฐทีมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กระบวนการการจัดการ  

ดอนหอยหลอดมีจุดเริมต้นเมือดอนหอยหลอดเสือมโทรมลง สมาชิกในชุมชนจึงรวมตวักันเพือ

แก้ไขปัญหาทีเกิดขนึ มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ คือ การกําหนดเขตพืนทีอนุรักษ์ 2,500 ไร่ การ



58 

 

 

ออกกฎระเบียบเพือจํากัดวิธีการจับหอยหลอดและการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทําผิด ทําให้

ชมุชนสามารถจบัหอยหลอดเป็นอาชีพได้อย่างยังยืน ปัจจัยทีเอือให้เกิดการรวมกลุ่มเพือจัดการ

ทรัพยากร ได้แก่  1) ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนทําให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสือสาร  

2) ลกัษณะเฉพาะของดอนหอยหลอดสามารถฟืนตวักลบัมาสมบรูณ์ได้  3) ประชาชนมีภมิูลําเนา

ในท้องถินและผกูพันกับดอนหอยหลอด ความสมัพันธ์ของคนในชุมชนเป็นเครือญาติ  4) ผู้ นํา

ชุมชนทีมีความสามารถ และ  5) นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสชุมชนจัดการทรัพยากรในท้องถิน 

นอกจากนีปัจจยัและเงือนไขทีทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จ คือ 1) ปัญหาทีเกิดขึนกับดอนหอย

หลอดเป็นปัญหาของส่วนรวม  2) ดําเนินการของชุมชนมีเป้าหมายในการทํางานทีชัดเจน   

3) มีผู้ นําชุมชนทีเข้มแข็ง  4) การทํางานของกลุ่มอย่างต่อเนือง 5) การเปิดโอกาสให้ทุกคนมี  

ส่วนร่วม และ  6) ลกัษณะเฉพาะของทรัพยากรทีใช้เวลาไม่นานในการฟืนฟูตวักลบัมาสู่สภาพ

สมดลุ และมีวิธีการกําหนดเขตอนรัุกษ์และควบคมุการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ซึงสิงเหลา่นีเป็น

ตวัชีวดัทีสะท้อนให้เห็นความสามารถของชมุชนในการจัดการทรัพยากรท้องถินของตนเอง โดยที

สมาชิกในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพร้อมทังรักษาทรัพยากรให้อยู่ในชุมชนได้

อย่างยงัยืน 

อจัฉรา ทองประดบั (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาเรืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมนัคง

ด้านอาหารของครัวเรือน จากการเปลียนพืนทีนาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอืน ๆ ในตําบลการะเกด 

อําเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค์เพือวดัระดบัความมนัคงด้านอาหาร

ของครัวเรือน จากการเปลียนพืนทีนาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอืน ๆ ทีไม่ใช่พืชอาหาร โดยทําการ

เปรียบเทียบระหวา่งครัวเรือนทีประกอบอาชีพแตกตา่งกนัจํานวน 5 กลุ่ม คือ 1) ครัวเรือนทีทํานา

อย่างเดียว 2) ครัวเรือนทีปลกูปาล์มนํามนัอย่างเดียว 3) ครัวเรือนทีปลกูสนประดิพัทธ์อย่างเดียว 

4) ครัวเรือนทีปลกูปาล์มนํามนัและสนประดิพัทธ์ 5) ครัวเรือนทีทํานา ปลกูปาล์มนํามนัและสน

ประดิพทัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ในประเดน็ด้านการมีอาหารของครัวเรือนนัน ครัวเรือนทีทํานา ปลกู

ปาล์มนํามนั และสนประดิพัทธ์ ส่วนใหญ่มีระดบัการมีอาหารในระดับค่อนข้างมันคงมากทีสุด 

ด้านการเข้าถึงอาหารของครัวเรือนนนัพบวา่ ครัวเรือนทีปลกูปาล์มนํามนัและสนประดิพทัธ์มีระดบั

การเข้าถึงอาหารในระดบัทีมนัคงมากทีสดุ ด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนพบว่า 

ครัวเรือนสว่นใหญ่ทงั 5 กลุม่อาชีพมีระดบัการใช้ประโยชน์จากอาหารในระดบัไม่มนัคงมากทีสดุ 

และระดบัความมนัคงด้านอาหารในภาพรวมพบว่า ครัวเรือนทีทํานา ปลกูปาล์มนํามนั และสน

ประดิพัทธ์ มีระดบัการมีอาหารในระดบัค่อนข้างมนัคงมากทีสุด แต่ครัวเรือนใน 4 กลุ่มอาชีพมี

ระดบัความมนัคงด้านอาหารในระดบัไมม่นัคงมากทีสดุ ดงันันการปรับเปลียนอาชีพมีผลกระทบ
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ต่อความมนัคงด้านอาหารของครัวเรือน เพาะมีผลต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของความมนัคงด้าน

อาหาร 

เอกรินทร์ พึงประชา และคณะ (2555: 213-233) ศึกษาเรือง ภมิูปัญญาท้องถินในการ

จัดการระบบและความมันคงอาหารของชุมชน: กรณีศึกษาอําเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือศึกษาศกัยภาพของภมิูปัญญาท้องถินในการจัดการระบบและความมนัคงทาง

อาหารของชมุชน เพือศกึษาปัจจัยทีทําให้เกิดความเสียงต่อความไม่มนัคงทางอาหารของชุมชน

รวมถึงบทบาทขององค์กรต่าง ๆ ในท้องถินต่อการสร้างความมนัคงทางอาหารของชุมชนอย่าง

ยงัยืน การศกึษาครังนีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพและปริมาณในการเก็บข้อมลูเบืองต้นใช้การ

สมัภาษณ์เชิงลกึและแบบกลุม่ การสงัเกตการณ์อย่างมีสว่นร่วม การสํารวจพนัธุ์พืชและการสํารวจ

มืออาหารของครัวเรือน สว่นข้อมลูชันทีสองได้จากเอกสารต่าง ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบหมู่บ้าน

สองแห่งในอําเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย โดยหมู่บ้านแรกคือบ้านนาเวียงทีมีการทํา “นาดํา” เป็น

ลกัษณะเดน่ สว่นหมูบ้่านทีสองคือบ้านห้วยตาด ทีมีการทํา “นาไร่” และ “ไร่” ซึงถือเป็นภาพแทน

ของระบบการทําการเกษตรของอําเภอด่านซ้ายได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาศักยภาพของภูมิ

ปัญญาท้องถินในการจัดการระบบและความมนัคงทางอาหารของชุมชน พบว่า การจัดการองค์

ความรู้และความหลากหลายของภมิูปัญญาท้องถินในการจัดระบบและความมนัคงทางอาหาร

ของชมุชนบ้านนาเวียงและบ้านห้วยตาด คือ การนําองค์ความรู้ทางการเกษตร การหาของป่า การ

จบัสตัว์นํา ทงัทีตนเองมีอยู่เป็นทนุทางสงัคมและปรับองค์ความรู้ดงักล่าวให้เข้ากับความรู้ใหม่ ๆ 

จากนอกชมุชน เช่น ความรู้จากสือสารมวลชนและองค์กรทงัของภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษา

ปัจจัยทีทําให้เกิดความเสียงต่อความไม่มนัคงทางอาหารของชุมชนรวมถึงบทบาทขององค์กร  

ตา่ง ๆ ในท้องถินตอ่การสร้างความมนัคงทางอาหารของชมุชนอย่างยงัยืน พบวา่ ความมนัคงทาง

อาหารของบ้านนาเวียงและบ้านห้วยตาดประกอบด้วย องค์ประกอบในการพิจารณาหลากหลาย

มิติ ในความเพียงพอของอาหารบ้านนาเวียงและห้วยตาดตา่งก็มีแหลง่อาหารธรรมชาติให้เข้าถึงที

หลากหลาย ตลอดทกุฤดใูนแง่ของทางการเกษตรหรือทีชาวบ้านปลกูก็มีหลากหลายสายพันธุ์และ

ให้เข้าถึงได้ทุกฤดกูาลเช่นกัน ขณะทีบทบาทขององค์กรท้องถินต่อความมนัคงทางอาหารก็คือ 

สํานักงานเกษตรอําเภอด่านซ้าย เทศบาลตําบลศรีสองรัก องค์การบริหารส่วนตําบลโคกงาม 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน และกลุม่เกษตรทําสวนบ้านนําพุ ล้วนแล้วแต่มีบทบาทใน

เชิงหลกัการ หากแตใ่นเชิงปฏิบตัิกลบัไมส่ามารถปฏิบตัิได้อย่างทวัถึง 

วีระศกัดิ  จุลดาลัย และคณะ (2556: บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การสร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสตร์ด้านความมนัคงอาหารระดับ
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ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือศกึษาฐานทรัพยากรอาหาร สภาพปัญหาทีสง่ผลกระทบต่อความมนัคงทางด้าน

อาหาร เพือสร้างการรับรู้ด้านความมันคงทางอาหารแก่ผู้ มีส่วนได้เสียในชุมชน เพือสร้าง

สถานการณ์จําลองทีก่อให้เกิดความมนัคงทางอาหารระดบัชมุชน ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชมุชน ผลการศกึษาพบวา่ ในอดีตชมุชนตําบลสามผงมีความมนัคงทางอาหารทัง 4 มิติ เนืองจาก

มีป่าบุ่ง ป่าทาม และลุ่มนําสงคราม ซึงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชุมชนทีอดุมสมบูรณ์ 

และมีวิถีชีวิตแบบดงัเดิม แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ชุมชนตําบลสามผงเริมมีความไม่มนัคงทาง

อาหารระดบัชมุชนในมิติที 1 การมีอาหารพอเพียง และมิติที 3 การเข้าถึงอาหาร เนืองจากสมาชิก

ชุมชนปลกูพืชเศรษฐกิจแทนพืชอาหาร เพือเพิมรายได้ โดยใช้พืนทีทํานาปี และแผ้วถางป่าบุ่ง 

ป่าทาม เพือทํานาปรัง ก่อให้เกิดการสญูเสียระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม ซึงเป็นฐานทรัพยากร

อาหารจากธรรมชาติของชุมชน มีการทําประมงเพือการค้า โดยใช้เครืองมือจับปลาเชิงพาณิชย์ 

ในขณะทีมีความมนัคงทางอาหารระดบัชมุชนในมิติที 2 อาหารมีเสถียรภาพ เนืองจากมีพืนทีปลกู

ไม้ยืนต้นตามหัวไร่ปลายนา โดยเฉลียร้อยละ 30-50 ของพืนทีนา และมีการวางแผนผลิตอาหาร

ตลอดปี โดยเพิมปริมาณการทํานาปรัง การเลียงปลาในบ่อช่วงฤดูแล้ง และมิติที 4 การใช้

ประโยชน์ โดยชุมชนมีวิธีการเลือกซือวตัถุดิบเพือนํามาประกอบอาหาร และใช้นําสะอาดจาก

ระบบประปาหมูบ้่านทีผา่นมาตรฐานคณุภาพ 

สพุรรณี ไชยอําพร และฐิติญา วิมลวฒัน์ (2556: บทคดัย่อ) ศกึษาเรือง การจดัการอาหาร

ในระดบัครอบครัวตามวิถีมสุลิมและกระบวนการขบัเคลือน เพือให้เกิดความมนัคงทางอาหารใน

ครอบครัว: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชาใจ* อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือศกึษาวิธีการจัดการอาหารในระดบัครอบครัวตามวิถีชาวมสุลิม และเพือศึกษากระบวนการ

ขบัเคลือนเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหารในครอบครัว รวมถึงศกึษาวิธีการปรับตวัของครอบครัว

มสุลิมในการจดัการอาหาร การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ ด้วยการศึกษาเอกสาร การ

สมัภาษณ์เจาะลกึผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั และการสงัเกต ข้อมลูทีได้นํามาวิเคราะห์ตีความตามหลกั

ตรรกะควบคูก่บับริบทใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ ผลการศกึษาผลวา่ 1) วิธีการจดัการอาหารใน

ระดบัครอบครัวตามวิถีมสุลิม แบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) การจัดการอาหารเพืออาชีพ ได้แก่ 

การค้าขายอาหารและเนือสตัว์ทีเชือดเอง เป็นการผลิตและบริโภคเอง ทําให้เกิดการหมนุเวียน

รายได้ในชุมชน เกิดความมนัคงทางอาหารด้านการเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา (2) การจัดการ

อาหารในชีวิตประจําวนั มีความสอดคล้องกับวิธีการจัดการอาหาร ทังนีต้องมีความเป็น ฮาลาล 

และความพอเพียง จึงมีความมนัคงทางอาหารตามวฒันธรรมการบริโภคของชมุชน (3) การจดัการ
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อาหารในวฒันธรรมอิสลาม เช่น การเกิด การแตง่งาน การถือศีลอด ล้วนมีอาหารเข้ามาเกียวข้อง

ทงัสิน โดยยึดหลกัอาหารทําให้เกิดการแบ่งปันและสร้างสมัพันธ์ในชุมชน สร้างความมนัคงทาง

อาหารด้านการเข้าถึงทีสะท้อนในรูปแบบประเพณีวฒันธรรมอาหาร  2) กระบวนการขบัเคลือน

เพือให้เกิดความมันคงทางอาหาร เกิดจากความต้องการพืนทีในการผลิตอาหาร โดยมีแรง

ขบัเคลือนจากคนในชมุชนทีตระหนักถึงอนาคตของลกูหลานต่อความพอเพียงของอาหาร ซึงทุก

คนต้องร่วมมือแก้ปัญหา โดยลดความเสียงการขาดแคลนอาหาร ด้วยการปลกูผกัลอยฟ้าทีใช้พืนที

น้อย ทงัภาครัฐและเอกชนต้องให้การสนบัสนนุความรู้และเงินทนุ 3) วิธีการปรับตวัของครอบครัว

มสุลิม คือ การเปลียนพฤติกรรมการกินอย่างประหยดั ด้วยการกินรวมกันเป็นครอบครัว แต่ยังคง

เน้นการแบ่งปันอาหารเช่นเดิม ทังนีเป็นผลมาจากหลกัคําสอนของศาสนาอิสลามทีให้กินอย่าง

พอเพียงและไมฟุ่่ มเฟือย รวมถึงการแบ่งปันกนั 

 

2.6 แนวคิดนําในการศึกษา 

 

แนวคิดนําในการศึกษาเป็นการนําแนวคิดความมันคงทางอาหาร แนวคิดเกียวกับ

หลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร มาปรับใช้ในการศึกษา โดยมีการเชือมโยงองค์ประกอบของ 

นิยาม ความสําคญั องค์ประกอบของการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหาร รวมไปจนถึง  

ภมิูปัญญาของการจดัการ เพือสร้างภมิูคุ้มกันให้แก่ตนเองและครอบครัว ได้แก่ 1) ครอบครัว คือ 

การสงัสมความรู้/ภมิูปัญญา การใช้เหตผุลในการเลียงด ูการถ้อยทีถ้อยอาศยัซึงกันและกัน จนถึง

มีการลงโทษเมือกระทําผิด 2) ศาสนา/ความเชือ คือ มีหลกัธรรมคําสอน มีการสนับสนุนให้คนมี

ความเอือเฟือเผือแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้ อืน รวมถึงการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

3) การสนับสนุน คือ ภาครัฐ เอกชน เข้ามาให้การสนับสนุน และกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็น  

ผู้ขบัเคลือนให้เกิดกระบวนการของการจดัการ อนัได้แก่ มีการเตรียมความพร้อม โดยการวางแผน 

/คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า สําหรับเหตุการณ์ทีอาจจะไม่คาดคิดทีสามารถเกิดขึนในอนาคต  

จึงทําให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีหลักประกันความมันคงทางอาหาร อาทิเช่น การให้

ความสําคญักบัการรักษาอาหารให้มีอายทีุยาวนานยิงขนึ เพือทีจะทําให้มนัใจได้ว่าในอนาคตนัน

เราจะยงัคงมีอาหารกินในระยะยาวได้ อีกทงัการเพิมมลูคา่ให้แก่อาหาร หรือเป็นการเพิมช่องทาง

ของรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกเช่นกนั ทงันีโดยผา่นกระบวนการของการแปรรูป โดยสามารถสรุป

แนวคิดนําในการศกึษา ดงัภาพที 2.2 
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ภาพที 2.2 แนวคิดนําทีใช้ในการศกึษา 

ครอบครัว 

- บรรพบุรุษได้ให้การอบรมสงัสอนความรู้/ภมิูปัญญา 

- ใช้เหตุผลในการเลียงด ู

- ถ้อยทีถ้อยอาศัยซงึกนัและกนั 

- ส่งเสริมให้ประพฤติตนเป็นคนดี 

- การว่ากลา่วตักเตือน/ลงโทษเมือกระทาํผิด 

ศาสนา/ความเชือ 
- ถ่ายทอดหลกัธรรมคําสอน 

- สนบัสนนุและสอนให้คนมีความเอือเฟือเผอืแผ ่

- สอนให้รู้จกัเคารพผู้ อืน และเห็นอกเห็นใจผู้ อืน 

- สอนให้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

การสนับสนุน 
- คนภายในครอบครัว/ญาติพีน้อง/เพือนบ้าน 

- สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียน/กศน.  

- ชมุชน ได้แก่ กลุ่มต่าง ๆ ทีได้มีการรวมตวักันทาํ

กิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน/ชมุชน/ตําบล 

การจัดการ 

- มีการเก็บออม/สะสม/กักตุน ทรัพยากรต่าง ๆ           

ทีจําเป็นสาํหรับคนภายในครอบครัว ผ่านรูปแบบของ

การถนอมอาหาร คือ การตากแห้ง การดอง การหมกั 

การฉาบ การกวน และการแช่อิม 

- มีการแปรรูปอาหาร 

- มีการสํารองอาหาร 

- มีการเพาะปลกูพืชให้มีความเหมาะสมกับภมิูอากาศ 

- มีการเตรียมความพร้อมด้านการเตือนภยัสําหรับ

เหตุการณ์ทไีม่คาดคิดทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต 

การประกันความมันคงทางอาหาร 
- เป็นการรักษาอาหารทีมีคณุค่าทางโภชนาการให้อยู่

ภายในครอบครัวตลอดเวลา 

- ทําให้ตนเอง และครอบครัวมีอาหารกินอยู่

ตลอดเวลา 

- สามารถหาอาหารทต้ีองการได้โดยง่าย และสะดวก 

- เพิมความมนัใจให้แก่ตนเอง และครอบครัว ว่าจะยงั

มีอาหารกินในระยะยาวได้ 

- เป็นการเตรียมความพร้อมรับกบัการเปลยีนแปลงที

อาจจะเกิดขนึในอนาคตได้ 

- สามารถสบืสานภมิูปัญญาท้องถินของตนเอง 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ความขดัแย้งภายในกลุ่ม/ชมุชน 

- ความเพิกเฉยของผู้นํา 

- บุคคลไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคต 

- ขาดเงินทนุในการดําเนินงาน 

- หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ไม่ให้การสนบัสนนุ 

ความมันคงทางอาหาร 



 

 

บทที 3 

 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรือง การสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน: กรณีศึกษา 

ชมุชนป่าตรง* จงัหวดัปราจีนบุรี สําหรับการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาวิธีการจดัการอาหารในระดบัชุมชน และเพือศึกษาวิธีใน

การสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน ทังวิธีการจัดการอาหารในระดับ

ครัวเรือนและระดับชุมชน รวมไปถึงเพือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพือสร้างการ

ประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน เนืองจากพืนทีดงักล่าวตงัอยู่ในเขตพืนทีทีมีความ

อดุมสมบรูณ์ของพืชพนัธุ์ธญัญาหารและสมนุไพรนานาชนิด สามารถเป็นแหล่งทรัพยากรอาหาร

สําคัญของคนในชุมชน นอกจากนีชุมชนป่าตรง* ยังได้ชือว่าเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ        

ทีใหญ่ทีสดุของประเทศ รวมทงัเป็นแหลง่ปลกูพืชสมนุไพรให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 

จึงเป็นทีน่าสนใจว่าชุมชนป่าตรง* ซึงมีอาชีพในการเพาะปลกูไม้ดอกไม้ประดบัเพือการค้าขาย   

จะมีวิธีการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารอย่างไร ทังวิธีการจัดการระดบัครัวเรือนและ

ระดบัชมุชน ในยามปกติและในยามเกิดภยัพิบตัิด้วยวิธีการแบบใด รวมถึงวิธีการสร้างความมนัคง

ทางอาหารของชมุชนป่าตรง* วา่มีวิธีการสร้างความมนัคงทางอาหารอย่างไร ทังนีหากการศึกษา

บรรลเุป้าหมายย่อมสามารถใช้เป็นแนวทางหรือนําไปเป็นต้นแบบในการสร้างการประกันความ

มนัคงทางอาหารในระดบัชุมชนแก่ชุมชนอืน ๆ ได้ ดงัมีรายละเอียดและขนัตอนการดําเนินการ

ศกึษา ดงันี 

3.1  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.2  กลุม่เป้าหมายและผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 

3.3  แนวประเดน็การสมัภาษณ์เจาะลกึ 

3.4  การตรวจสอบข้อมลู 

3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
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3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.1.1 เอกสารผู้ วิจัยทําการศึกษาข้อมลูเกียวกับการจัดการอาหารเพือความมนัคงทาง

อาหารและวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหาร จากหนงัสือ ตํารา และผลงานวิจัย โดย

ทําการวิเคราะห์ความแตกตา่งและคล้ายคลงึของความหมายความมนัคงทางอาหารและการสร้าง

การประกนัความมนัคงทางอาหาร 

3.1.2 การสมัภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง 

โดยการกําหนดประเดน็การสมัภาษณ์ตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าเป็นแนวสมัภาษณ์ ซึงได้สมัภาษณ์ทุก ๆ

คนด้วยประเดน็เดียวกนัและมีการจดบนัทึกคําตอบทีสําคญัลงในสมดุบันทึก เพือนํามาวิเคราะห์

ผลการศกึษา  

3.1.3 การสงัเกตผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการสงัเกตเป็นส่วนประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมลูและ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการสงัเกตสภาพบริบทของชุมชน ความเป็นอยู่ การดําเนินชีวิตประจําวัน  

จดุศนูย์รวมของชมุชน และการบริโภคอาหาร ฯลฯ เป็นต้น เพือเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์

ถึงวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทสํีาคัญ 

 

3.2.1  กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ผู้ นําชมุชน ผู้นําท้องถิน กลุม่ชาวสวน และกลุม่ผู้ผลิต  

ไม้ดอกไม้ประดบั 

3.2.2  ผู้ให้ข้อมลูทีสําคญัเจาะจงคดัจากกลุม่เป้าหมาย โดยมีคณุสมบตัิเพิมเติม คือ 

3.2.2.1  ผู้มีชืออยู่ในทะเบียนบ้านในชมุชนมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

3.2.2.2  เป็นผู้มีบทบาทเกียวข้องโดยตรงกบัการจดัการความมนัคงทางอาหาร 

3.2.2.3  เป็นผู้ทีเตม็ใจให้ข้อมลู โดยแบ่งเป็น 

1) กลุม่ผู้ นําท้องถินแบบทางการ จํานวน 5 คน 

2) กลุม่ผู้ นําทีไมเ่ป็นทางการ จํานวน 5 คน 

3) กลุม่ชาวสวนและกลุม่ผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดบั จํานวน 5 คน 
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3.3 แนวประเดน็การสัมภาษณ์ 

 

ในการสมัภาษณ์ผู้ทีมีสว่นเกียวข้องในการศกึษาครังนี ได้แก่ คนในชมุชนป่าตรง* โดยเป็น

การศกึษาเชิงคณุภาพ ซึงใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึเป็นแนวทางเพือให้ได้มาซึงข้อมลูทีเป็นประโยชน์

ต่อการทําการศึกษา ทังนีผู้ วิจัยได้แบ่งแนวประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ส่วน โดยมี

รายละเอียดดงันี 

 สว่นที 1 ข้อมลูพืนฐานของผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั ได้แก ่

  1) อาย ุ

  2) เพศ 

  3) การศกึษา 

  4) สถานภาพสมรส 

  5) ศาสนา 

  6) อาชีพ 

  7) รายได้ 

  8) การดํารงตําแหน่งทางสงัคม 

  9) ระยะเวลาการอาศยัอยู่ในพืนที 

 สว่นที 2 ความหมายของคําวา่ “อาหาร” ในทศันะของชมุชนในด้านดงัตอ่ไปนี 

  1) ความพอเพียงของอาหาร 

  2) การเข้าถึงอาหาร 

  3) การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ 

  4) การมีเสถียรภาพทางอาหาร 

  5) การพฒันาทียงัยืน 

  6) ปริมาณทรัพยากรอาหารของชุมชนทังในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน          

การเปลียนแปลง 

 สว่นที 3 วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

  3.1 ช่วงเวลาปกติ ของชมุชนป่าตรง* 

        3.1.1 การสํารองอาหาร 

        3.1.2 การเพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภมิูอากาศ 

        3.1.3 การสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 
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  3.2 ช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตั)ิ ของชมุชนป่าตรง* 

        3.2.1 การสํารองอาหาร 

        3.2.2 การเพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภมิูอากาศ 

        3.2.3 การสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 

  3.3 ช่วงเวลาในยามขาดแคลน ของชมุชนป่าตรง* 

        3.3.1 เอืออาทร พึงพาอาศยัซงึกนัและกนั 

        3.3.2 แบ่งปันอาหารซึงกนัและกนั 

        3.3.3 การเข้าถึงทรัพยากรอาหาร 

        3.3.4 สิทธิในการใช้ทรัพยากรท้องถิน 

 สว่นที 4 วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

4.1 การเก็บ/สะสมอาหาร 

      4.1.1 สาเหตใุนการเก็บ/สะสมอาหาร 

      4.1.2 เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหาร 

4.2 การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

      4.2.1 สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบ 

      4.2.2 เป้าหมายของการดําเนินการ 

4.3 การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

      4.3.1 สาเหตใุนการถนอม/แปรรูปอาหาร 

      4.3.2 วิธีการถนอมอาหาร 

 สว่นที 5 ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารใน

ระดบัชมุชน 

  5.1 ปัญหาและอปุสรรคด้านบคุคล/ชมุชน 

  5.2 ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

  5.3 ข้อเสนอแนะตอ่บคุคลภายในครอบครัว/ชมุชน 

  5.4 ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
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3.4 การตรวจสอบข้อมูล 
 

ผู้ วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มี 

ส่วนร่วม โดยการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการพิจารณาจากช่วงเวลา 

สถานที และบคุคลทีแตกตา่งกนั ซึงเป็นสิงสําคญัในการศกึษาเชิงคณุภาพทีจําเป็นต้องตรวจสอบ

ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลได้จัดดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล โดยมีลักษณะเป็น  

การตรวจสอบทันทีในสนาม ทําให้ผู้ วิจัยทราบว่าข้อมูลทีได้มานันเป็นความจริงหรือไม ่ 

ความเชือถือได้ของข้อมูลมีมากน้อยเพียงใด จนเป็นทีแน่ใจว่าข้อมลูนันเป็นความจริงมากทีสุด 

สําหรับการตรวจสอบข้อมลูโดยอาศยัเทคนิคสามเส้า ซึงเป็นการตรวจสอบข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูที

แตกตา่งกนั สถานทีตา่งกนั และเวลาทีแตกตา่งกนั เพือให้ได้ข้อมลูทีถกูต้องตรงตามความเป็นจริง

มากทีสดุ โดยในการศกึษาครังนี ผู้ วิจยัได้กําหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมลู คือ ผู้ วิจยัจะทําการ

สนทนาอย่างไมเ่ป็นทางการ โดยผู้ วิจยัจะสรุปให้ผู้ให้ข้อมลูทีสําคญัฟังเกียวกบัประเดน็ทีศึกษามา 

เช่น การจัดการอาหาร หลกัคิดของศาสนาต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้องกับอาหาร เป็นต้น หากมี

ข้อมลูสว่นใดทีแตกตา่งจากทีศกึษามาก็จะต้องสมัภาษณ์เพิมเติมและนําไปตรวจสอบอีก เพือให้

ได้ข้อคิดเห็นและข้อมลูทีมีความสมบรูณ์และแมน่ยํามากทีสดุ 

 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครังนีเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) โดยผู้ วิจัยได้มีการนําข้อมลูมาจัดหมวดหมู่ เพือทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

เนือหา ยึดหลกัตรรกะและเทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบทของชุมชน ทังนีผู้ วิจัยได้ใช้

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพือความชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 



 

 

บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรือง การสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน: กรณีศึกษา 

ชมุชนป่าตรง* จงัหวดัปราจีนบรีุ ได้ดําเนินการการศกึษาโดยการรวบรวมข้อมลูทุติยภมิูและข้อมลู

ปฐมภมิู จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญัจํานวน 15 คน ซึงบุคคลทังหมด

ล้วนแล้วแตมี่บทบาทสําคญัภายในชมุชนทงัสิน โดยผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นหัวข้อทีศึกษา 

ดงัตอ่ไปนี 

4.1  บริบทชมุชน 

4.2  ข้อมลูพืนฐานของผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 

4.3  ตวัอย่างการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

4.4  การให้ความหมายของอาหารในทศันะของชมุชน 

4.5  วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

4.6  วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

4.7  ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารใน

ระดบัชมุชน 

4.8  สรุปผลการศกึษาของการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

 

4.1 บริบทชุมชน 
 

4.1.1 ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านป่าตรง* 

ชุมชนบ้านป่าตรง* เดิมทีเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ก่อตังเมือประมาณ พ.ศ. 2440 ซึงตงัอยู่

ระหว่างหมู่บ้านป่าชายหาด* และหมู่บ้านป่าเต็งรัง* ซึงชุมชนบ้านป่าตรง* ตังอยู่บนดอน  

เป็นหมูบ้่านทีมีความอดุมสมบูรณ์หมู่บ้านหนึง โดยคนทีเข้ามาก่อตงัชุมชนบ้านป่าตรง* คนแรก 

มาจากเมืองเวียงจนัทร์ ประเทศลาว ซึงได้เห็นถึงความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติและพืนที จึงได้

ทําการจับจองพืนทีทํานา ทําสวน นอกจากนันชาวบ้านยังได้บอกว่า เนืองจากพืนทีแห่งนี 
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มีต้นป่าตรง* ขนึอยู่เป็นจํานวนมาก ชาวบ้านสมยันันจึงได้เรียกชือบ้านตามชือต้นไม้คือ “ชุมชน

บ้านป่าตรง*” (องค์การบริหารสว่นตําบลป่าตรง*, 2558) 

 

4.1.2 สภาพแวดล้อมทางกายภายของชุมชน 

4.1.2.1 อาณาเขตชมุชนบ้านป่าตรง* 

ชมุชนป่าตรง* ตงัอยู่ในเขตของอําเภอเมืองปราจีนบรีุจงัหวดัปราจีนบุรี ซึงห่างจาก

ตวัอําเภอเมืองปราจีนบรีุ ประมาณ 17 กิโลเมตร 

 ทิศเหนือ  ติดตอ่  หมูที่ 12 พืนทีบ้านป่าสน*  

 ทิศใต้  ติดตอ่  หมูที่  6 พืนทีบ้านป่าชายหาด*  

 ทิศตะวนัออก ติดตอ่  หมูที่ 13 พืนทีบ้านป่าดิบเขา*  

 ทิศตะวนัตก ติดตอ่  หมูที่ 11 พืนทีบ้านป่าเตง็รัง*  

4.1.2.2 เนือทีชมุชนบ้านป่าตรง* 

ชุมชนบ้านป่าตรง* มีพืนทีทังหมด 2,275 ไร่ มีครัวเรือนอยู่จํานวน 579 ครัวเรือน  

และจํานวนประชากรทังสิน 1,522 คน แยกเป็นชายจํานวน 703 คน เป็นหญิงจํานวน 819 คน 

(องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตรง*, 2558) นอกจากนีทางด้านทิศเหนือของชุมชนบ้านป่าตรง*  

มีพืนทีติดกับภเูขาและลาดเทมาทางทิศใต้ พืนทีส่วนใหญ่เป็นทีลุ่มเหมาะสําหรับการเพาะปลกู

และชมุชนบ้านป่าตรง* ประกอบไปด้วย 14 หมูบ้่าน ดงันี 

 หมูที่ 1 ชมุชนบ้านป่าไม้* 

 หมูที่ 2 ชมุชนบ้านป่าผลดัใบ* 

 หมูที่ 3 ชมุชนบ้านป่าดิบชืน* 

 หมูที่ 4 ชมุชนบ้านป่าดิบแล้ง* 

 หมูที่ 5 ชมุชนบ้านป่าพรุ* 

 หมูที่ 6 ชมุชนบ้านป่าชายหาด* 

 หมูที่ 7 ชมุชนบ้านป่าเบญจพรรณ* 

 หมูที่ 8 ชมุชนบ้านป่าแดง* 

 หมูที่ 9 ชมุชนบ้านป่าแพะ* 

 หมูที่ 10 ชมุชนบ้านป่าตรง* 

 หมูที่ 11 ชมุชนบ้านป่าเตง็รัง* 

 หมูที่ 12 ชมุชนบ้านป่าสน* 
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 หมูที่ 13 ชมุชนบ้านป่าดิบเขา* 

 หมูที่ 14 ชมุชนบ้านป่าชายเลน* 
 

4.1.2.3 การใช้ประโยชน์และการมีกรรมสิทธิถือครองทีดนิ 

พืนทีในเขตของชมุชนป่าตรง* ได้ถูกกําหนดจากสํานักงานทีดินจังหวดัปราจีนบุรี 

ให้เป็นพืนทีทีได้รับการส่งเสริมให้มีการเพาะปลกูไม้ผล ส่วนการมีกรรมสิทธิ ถือครองทีดินของ

ชาวบ้านในชุมชนป่าตรง* นัน ผู้ ทีถือครองทีดินทีเป็นผู้ มีกรรมสิทธิ ทีดินตามกฎหมาย จะมีอยู่

จํานวนมากกวา่ผู้ทีเช่าทีดินของบคุคลอืนประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาจจะบางคนหรือบาง

ครอบครัวเข้าไปใช้ประโยชน์จากทีดินของรัฐ โดยทีรัฐยังไม่ได้มอบกรรมสิทธิ ทีดินให้อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย ทําให้ไม่สามารถพัฒนาทีดินทีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ

ชาวบ้านบางคนก็ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าครอบครองทีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

จนทําให้บ่อยครังได้เกิดการฟ้องร้องกนัให้ออกจากพืนทีดงักลา่ว 

4.1.2.4 การประกอบอาชีพภายในชมุชน 

ประชากรในชุมชนบ้านป่าตรง* มีอาชีพหลัก คือ ทําสวนผลไม้ ปลูกไม้ดอกไม้

ประดบั ค้าขาย รับจ้าง และทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีผลิตภณัฑ์เป็นของชุมชนตนเอง 

ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดบั พืชสมนุไพรตา่ง ๆ ผลไม้ และแผน่หญ้าแฝกสําหรับมงุหลงัคา นอกจากนี

คนในชุมชนยังมีอาชีพเสริม คือ การเลียงสตัว์ได้แก่ สกุร ไก่ เป็ด เป็นต้น (องค์การบริหารส่วน

ตําบลป่าตรง*, 2558) 

4.1.2.5 รายได้ 

รายได้ของประชากรมีรายได้เฉลีย 74,987 บาทตอ่ปีและรายได้ของครัวเรือนเฉลีย 

290,965 บาทตอ่ปี (องค์การบริหารสว่นตําบลป่าตรง*, 2558) ซึงเมือเทียบกบัรายได้ของครัวเรือน

เฉลียในประเทศต่อปี จะเห็นว่ารายได้ของครัวเรือนเฉลียสูงกว่ารายได้ของครัวเรือนเฉลียใน

ประเทศตอ่ครัวเรือนตอ่ปี (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

4.1.2.6 หน่วยธรุกิจทีสําคญัภายในชมุชน 

ชุมชนป่าตรง* มีปัมนํามัน จํานวน 1 แห่ง โรงงานอตุสาหกรรม จํานวน 3 แห่ง 

โรงแรม/ห้องพัก จํานวน 12 แห่ง ตู้กดเงินสดเอทีเอ็ม จํานวน 3 แห่ง โรงสีข้าว จํานวน 1 แห่ง  

ร้านขายของชํา จํานวน 15 แห่ง ร้านขายอปุกรณ์ก่อสร้าง จํานวน 3 แห่ง นําประปาภายในหมูบ้่าน

มีอยู่ 5 แห่ง และตู้โทรศพัท์สาธารณะ จํานวน 5 แห่ง (องค์การบริหารสว่นตําบลป่าตรง*, 2558) 
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4.1.3 สภาพสังคม 

4.1.3.1 ประชากร/ครัวเรือน 

ชมุชนป่าตรง* มีจํานวนครัวเรือนอยู่จํานวน  579  ครัวเรือน  และจํานวนประชากร

ทงัสิน  1,522  คน  แยกเป็นชาย  703  คน  เป็นหญิง  819 คน ในส่วนของจํานวนผู้สงูอายุชุมชน

ป่าตรง* มีจํานวน 149 คน แยกเป็นชาย 57 คน หญิง 92 คน และสถานการณ์ของผู้สงูอายุภายใน

ชุมชน มีอัตราการเข้าสู่วัยผู้ สูงอายุประมาณ 6 คนต่อปี และจะมีผู้ สูงอายุเสียชีวิตในอัตรา

ประมาณ 2 คนต่อปี จึงทําให้เป็นทีรับรู้กันของสงัคมในชุมชนว่าปัจจุบันนีภายในชุมชนป่าตรง*   

ได้มีประชาชนทีเข้าสูว่ยัสงูอายเุพิมมากขนึทกุปี อีกทงัยงัมีอายยืุนยิงขนึกว่าอดีต (องค์การบริหาร

สว่นตําบลป่าตรง*, 2558) และประชาชนในชุมชนป่าตรง* อาศยัอยู่ในบ้านทีมีลกัษณะรูปทรงที

แตกตา่งกนัไปตามฐานะ จะเห็นได้วา่ชมุชนป่าตรง* มีรูปแบบการตงัถินฐานสร้างหรือตงับ้านเรือน

อยู่ตามไร่นาทีตนทํากินกระจดักระจาย สว่นพืนทีแนวหลงัจากบ้านเรือนจะเป็นพืนทีเกษตรกรรม

หรือสวนผลไม้ ปลกูไม้ดอกไม้ประดบั ปลกูไผ ่เป็นต้น 

4.1.3.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรในพืนทีได้แก่ ทรัพยากรดิน สภาพดินทัวไปเป็นดินร่วนปนทราย หรือ 

ดินเหนียวทีมีความอดุมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชเนืองจากอยู่บริเวณลําคลอง 

ไหลผ่าน ซึงส่งผลต่อการดํารงชีพและวิถีชีวิตของชาวบ้าน บริเวณโดยรอบเป็นป่าและภูเขา  

และมีคลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองห้วยหลกั* คลองห้วยรอง* และคลองห้วยหิน* 

4.1.3.3 การบริการขนัพืนฐาน 

การคมนาคม ในชมุชนป่าตรง* ห่างจากอําเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ 17 กิโลเมตร

มีถนนสายหลกัทางหลวงแผน่ดินตดัผา่นเป็นถนนลาดยางสะดวกสบายในการเดินทาง และถนน

ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนสายสัน ๆ ภายในหมู่บ้านมีถนนลาดยาง 1 สายตัดผ่านภายใน

หมู่บ้าน เชือมโยงไปยังหมู่ที 11 ซึงเป็นลักษณะของถนนคอนกรีตและสลับกับถนนลูกรัง ผิว

การจราจรอยู่ในสภาพเรียบร้อย การคมนาคมสะดวกสบาย ในส่วนของด้านสาธารณูปโภคของ

ชมุชนป่าตรง* มีไฟฟ้าใช้ทงั 579 ครัวเรือน (องค์การบริหารสว่นตําบลป่าตรง*, 2558) 

4.1.3.4 ศาสนาและประเพณี 

การนับถือศาสนาของประชาชนทังหมดในชุมชนป่าตรง* นับถือศาสนาพุทธซึง 

มีวดั จํานวน 1 แห่งเป็นสถานทีทีคนในชมุชนยึดถือเป็นสถานทีพบปะกนัเพือประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาและมีสํานกัสงฆ์ 1 แห่ง โดยมีพระจําพรรษาอยู่ทีสํานักสงฆ์ จํานวน 3 รูป ซึงเป็นสถานที

เงียบสงบ เหมาะสําหรับการบําเพ็ญภาวนาสมาธิเป็นอย่างมาก ในวนัสําคญัทางศาสนาของแต ่
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ละครังจะมีพทุธศาสนิกชนมาบําเพ็ญภาวนาเป็นจํานวนมาก ทังจากในพืนที นอกพืนที และจาก

กรุงเทพมหานคร ซึงสํานกัสงฆ์ยงัมีตํานานเลา่อีกวา่ เมือสมยั 100 ปีก่อน มีเรืองเลา่ขานจากผู้เฒา่ 

ผู้แก่ในชมุชนให้ท่านเจ้าอาวาสสํานักสงฆ์ฟัง และท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่า ในสมยัก่อนนัน  

มีแม่ชีอาศัยอยู่ในถําบนยอดเขา ต่อมาแม่ชีก็ได้มรณภาพไปทีเหลือไว้ในถําก็คือ ถ้วยชาม 

เครืองสงัคโลกทีคงเหลืออยู่ ดงันนัเวลามีบญุ มีงานกิจกรรมทําบุญต่าง ๆ ในหมู่บ้านจะขึนมาเอา

ถ้วยชามจากถําเพีอไปใช้ในงาน ซึงต่างคนต่างเอาไปใช้แล้วก็ไม่ค่อยเอามาคืน อยู่มาวนัหนึงถํา  

ก็เกิดถลม่ยบุลงไปในหน้าผาอย่างไมท่ราบสาเหต ุซึงคนในชมุชนสนันิฐานกนัวา่ แมชี่คงโกธรทีคน

เอาถ้วยชามไปใช้แล้วไมค่ืน เลยปิดถําไมใ่ห้ใครได้เข้าอีกตอ่ไป และนอกจากนันยังมีสสุาน 2 แห่ง 

และมีการดํารงไว้ซึงวฒันธรรมประเพณีทียงัคงปฏิบตัิและยึดถือดงันี ประเพณีและงานเทศกาลที

สําคัญของชาวชุมชน ได้แก่ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวนัสําคัญ เช่น วันวิสาขบูชา  

วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา รวมถึงงานวันขึนปีใหม่ ทําบุญปีใหม่ เทศกาลงานบุญ

เข้าพรรษา ออกพรรษา โดยชาวบ้านก็ยงัคงสืบทอด “ประเพณีแห่ปราสาทผึง” ซึงถือเป็นประเพณี

ดงัเดิมของชาวลาวและชาวอีสาน ทีถวายเป็นพุทธบูชาและอทิุศผลบุญให้แก่ผู้ ล่วงลับไปแล้ว 

ประเพณีแห่ปราสาทผึง ได้มีมาอย่างยาวนานนับร้อยปี งานประเพณีสงกรานต์ สรงนําพระ  

การเทศน์มหาชาติ รดนําดําหวัผู้ใหญ่ งานกีฬาประเพณีชาวบ้านและเยาวชน นอกจากนียังมีการ

จดัประเพณีทําบญุกลางบ้าน ซึงจดัขนึในช่วงเดือนพฤษภาคมของทกุปี 

4.1.3.5 สถานศกึษา 

การศกึษาในชมุชนป่าตรง* มีโรงเรียนระดบัประศึกษาจํานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียน

ชุมชนป่าตรง* เปิดสอนในระดับการศึกษาชันอนุบาลที 1-3 และในระดับการศึกษาชัน

ประถมศึกษาที 1-6 ประกอบด้วย นักเรียนจํานวน 336 คน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 และโรงเ รียนป่าสน* ซึงได้เ ปิดสอนในระดับการศึกษาชัน

มธัยมศกึษาตอนต้น จนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบด้วย นกัเรียนจํานวน 250 คน 

4.1.3.6 การสาธารณสขุ 

ชาวบ้านในชุมชนป่าตรง* สามารถเลือกเข้ารับบริการได้ทีโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล (สถานีอานัยมยัป่าตรง*) และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (สถานีอานามยั  

ป่าสน*)โดยในรอบปีทีผ่านมาได้พบว่า ประชาชนมีภาวะเจ็บป่วยมากทีสุด คือ โรคไข้หวัด 

โรคไข้หวดัใหญ่ และโรคไข้ไมท่ราบสาเหต ุตามลําดบั 
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4.1.3.7 การรวมกลุม่/องค์กร 

ชมุชนบ้านป่าตรง* ได้มีการรวมกลุม่ทีดําเนินการเกียวข้องกับการออมเงินของคน

ภายในหมูบ้่าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านป่าตรง* เป็นกลุ่มทีสมาชิกทุกคนนันล้วน

แล้วแต่ต้องการทีจะเก็บเงินของตนเองและครอบครัว เอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต อีกทังยังมีการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกด้วยในทุก ๆ สินปี  ซึงกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านป่าตรง* จะมี

ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม โดยให้สมาชิกเป็นผู้ กําหนดเองว่า จะนําเงินฝากเดือนละเท่าไร่  

เป็นประจําทุก ๆ เดือน แต่มีจํานวนขันตําไว้ว่าจะต้องไม่ตํากว่า 100 บาท และจะต้องไม่เกิน  

2,000 บาท ซึงในปัจจุบันนีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านป่าตรง* มีเงินสจัจะสมสมทังหมด 

68,672,880 บาท และปัจจุบันมีสมาชิกซึงเป็นคนภายในหมู่บ้านจํานวน 1,320 คน และเป็นคน

จากหมูบ้่านใกล้เคียงอีกจํานวน 640 คน ซึงมีจํานวนสมาชิกรวมทังหมด 1,960 คน โดยได้จัดตงั

ขนึเมือปี พ.ศ. 2524 (องค์การบริหารสว่นตําบลป่าตรง*, 2558) 

นอกจากนัน ยังได้มีกองสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ คือ การดแูล

ยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลโดยมี“หลักคิด คือ เวลาเขาเจ็บป่วยรายได้ของเขาก็หายไป 

คา่ใช้จ่ายของเขาก็ยงัคงใช้จ่ายอยู่ ฉะนนัเมือนอนอยู่โรงพยาบาลทางกลุ่มออมทรัพย์ก็จะจ่ายเงิน

ให้วนัละ 200 บาท จํานวนไมเ่กิน10 คืน โดยมีหลกัเกณฑ์คือ จะต้องเป็นสมาชิกในกลุม่ออมทรัพย์

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี ซึงเงินทีนํามาใช้เป็นสวสัดิการนันจะหักมาจากกําไรของทุกคนร้อยละ 3

หรือ เงิน 3 บาทของทกุคน”โดยมีเงือนไข 3ประการคือ 1) ต้องฝากเงินทกุเดือน ๆ ละ 100 บาทขาด

เดือนใดเดือนหนึงไมไ่ด้ ถ้าฝากตํากวา่ 100 จะไมมี่สวสัดิการ 2) ต้องฝากทุกเดือน ถ้าขาดฝากจะ

ทําให้เสียสิทธิในช่วงปีนนั ก็คือตงัแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 3) เงินบัญชีต้องไม่ตํากว่า 

1,200 บาท โดยมีเหตผุลทีสําคญัคือไม่ต้องการให้สมาชิกถอนเงินหมดเพือให้เขามีเงินออมไว้

สําหรับอนาคต และถ้าปฏิบตัิตามเงือนไขนีได้ก็จะได้รับสวสัดิการ 10 คืน ๆ ละ 200 บาท 

ในส่วนของการบริหารจัดการสถาบันการเงินออมทรัพย์ของชุมชนป่าตรง* ดงันี

สถาบนัการเงินออมทรัพย์ฯ มีโครงสร้างในการบริหารจัดการทีเป็นระบบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที

และความรับผิดชอบตามตําแหน่งหน้าที ได้แก่ ตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขานกุารเหรัญญิก 

และประธานฝ่ายต่าง ๆ ซึงแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ฝ่ายอํานวยการ 5 คนหน้าทีและ

ความรับผิดชอบ ได้แก่ดแูลและควบคมุการบริหารงานทังระบบ ฝ่ายตรวจสอบ 5 คนหน้าทีและ

ความรับผิดชอบ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารสําคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารการเงิน การใช้เงินกู้ ของ

สมาชิก การให้เงินปันผลแก่สมาชิก ฝ่ายสินเชือ 5 คน หน้าทีและความรับผิดชอบ ได้แก่พิจารณา

จ่ายเงินกู้  พิจารณาหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ในการขอกู้ จากสมาชิก ตรวจสอบเอกสารคําขอกู้ ให้เป็นไป
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ตามระเบียบ ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ 3 คน ได้แก่ หน้าทีและความรับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันให้กับสมาชิกได้ทราบ จัดทําเอกสารข้อมลูเพือใช้เผยแพร่ให้กับคน

ทวัไป 

นอกจากจะดําเนินกิจกรรมในลกัษณะของกลุม่ออมทรัพย์แล้ว กลุม่ออมทรัพย์เพือ

การผลิตชมุชนป่าตรง* ยงัได้เป็นโรงเรียนกลุม่ออมทรัพย์เพือการผลิตต้นแบบของภาคตะวนัออก

โดยกลุม่ออมทรัพย์เพือการผลิตชมุชนป่าตรง* เป็นโรงเรียนต้นแบบของภาคตะวนัออก มีการจัด

อบรมในหลกัสตูร 3 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรการบริหารจดัการ หลกัสตูรการทําบัญชี และหลกัสตูร

การจัดการเครือข่าย ขณะทีปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตชุมชนป่าตรง* ได้มีผู้ผ่านการ

อบรมไปแล้วในทกุหลกัสตูรทงัหมด 10 รุ่น ทงันีกลุม่ออมทรัพย์เพือการผลิตชมุชนป่าตรง* ได้มีการ

เปิดสถานทีให้บุคคลภายนอก หรือผู้ ทีมีความสนใจได้เข้ามาศึกษาดงูานในด้านการบริหารงาน 

การจดัสวสัดิการทีสมาชิกพึงจะได้รับ การทํางานโดยยึดหลกัประชาธิปไตยสีขาว และโรงเรียนกลุม่

ออมทรัพย์เพือการผลิตชมุชนป่าตรง* ในแตล่ะปีจะมีการจดัอบรมหลกัสตูรแคเ่พียง 3 รุ่นเท่านนั 

4.1.3.8 ศนูย์เรียนรู้ต้นแบบในเรืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือศนูย์เรียนรู้บ้านชอบพอ* 

ศนูย์เรียนรู้บ้านชอบพอ* เกิดขนึมาไมใ่ช่เพือธรุกิจการค้า แตมี่เป้าหมายคอืต้องการ

สอนคนให้รู้จัก “พอ” โดยการบอกเล่าสิงทีเกิดขึนในชีวิต การแก้ไข และการเปลียนวิถีชีวิตของ

ตนเองให้กับผู้ อืน เพราะอยากจะรักษาความพอเพียงแนวคิดจากในหลวงของเรา“เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมนัคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มทีถูก

ตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไว้นันเองสิงก่อสร้างจะมนัคงได้ก็อยู่ทีเสาเข็มแต่คนส่วนมากมอง  

ไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซําไป” วิธีการคิดเพือแก้ปัญหาทําอย่างไร ให้พึงตนเอง

ได้มากทีสดุ ก็คือ การทีเราทกุคนนนัไมส่ร้างหนีสินเพิม หรือการจะทําอย่างไรให้รายจ่ายเหลือน้อย

ทีสดุ ทําอย่างไร จึงจะมีรายได้(เพิมรายได้) พอเพียงดงันันสถานทีแห่งนีจึงเปรียบเสมือนสถาบัน

ฝึกอบรม ให้ความรู้เกียวกบัการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กบัในชีวิตประจําวนั

ของเรา ซึงปัจจบุนัก็ได้มีกลุม่/องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้ให้ความสําคญัและสนใจที

จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการตา่ง ๆ เช่น การสอนทํานําหมกัชีวภาพ นํายาล้างจาน นํายาถพืูน และนํายา

สมนุไพรตา่ง ๆ ซึงทงัหมดนี ถือได้วา่เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างด ี

4.1.3.9 กลุม่สตรีชมุชนป่าตรง* 

บทบาทสตรีมีวตัถปุระสงค์โดยมุ่งหวงัว่าจะสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีไทยเป็น

พลงัสําคญัและการสร้างสรรค์และพฒันาประเทศ กองทุนนีไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาของสตรี รวมทงัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนทีกระทําตอ่สตรีเท่านนั หากแต่ยังเป็นส่วน
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สําคญัในการเสริมสร้างการพัฒนาศกัยภาพของสตรีไทยและรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและ

การพัฒนาเครือข่ายให้สตรีไทยได้มีบทบาทอย่างมากในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

ต่อไป โดยมีกิจกรรมทีทําในชุมชน ได้แก่ การรวมกลุ่มฝึกทําขนมไทย การรวมกลุ่มทํากับข้าว

ช่วยงานบญุ งานประเพณี งานบวช และงานตา่ง ๆ ทีจดัขนึภายในหมูบ้่าน/ชมุชน 

 

4.1.4 กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

4.1.4.1 กลุม่เยาวชนอนรัุกษ์ป่าไม้และธรรมชาตเิขาป่าตรง* 

“ผืนป่าเขาป่าตรง*” เป็นผืนป่าทีอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลขององค์การบริหารส่วน

ตําบลป่าตรง* มีพืนทีโดยประมาณ 1,600 ไร่ โดยบริเวณดงักลา่วนีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

เช่น ป่าไม้ ลําธาร สตัว์ป่า ฯลฯ หากไมมี่การอนรัุกษ์ และปกป้องกันผืนป่าไว้ ก็จะทําให้เกิดความ

เสือมโทรมและเสียหายทําให้สตัว์ป่าได้รับความเดือนร้อน ไม่มีทีอยู่อาศัย เกิดไฟป่า นําป่าไหล

หลากและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับความเดือนร้อนด้วย ดงันนัการร่วมมือร่วมใจปกป้อง

ผืนป่าบริเวณเขาป่าตรง* จึงเป็นหน้าทีหลกัของประชาชนในตําบลป่าตรง* ทีจะช่วยกนับํารุงรักษา

ไว้โดยชาวบ้านได้ฟืนฟแูละอนรัุกษ์มาเป็นเวลาตอ่เนืองยาวนานกวา่ 30 ปี จากพืนทีบางสว่นทีเคย

เสือมโทรม กลบัฟืนฟแูละเริมมีสภาพทีคอ่นข้างสมบรูณ์ มีแหล่งนําลําธารทีหล่อเลียงสตัว์ป่าและ

ชาวบ้านอีกทงัพืนทีบางสว่นได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติให้กับเยาวชน โดยให้เยาวชนนัน   

มีจิตสํานึกในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และผืนป่าไม้มิให้ถกูทําลายแตย่งัมีพืนทีบางสว่นทีไม่

สามารถเข้าถึงได้เกิดความเสือมโทรมลงเรือย ๆ ดงันนัจึงจําเป็นอย่างยิงทีภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะประชาชนทีอยู่ในตําบลป่าตรง* จะมาร่วมใจกันฟืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากร และปกป้อง   

ผืนป่าไว้มิให้ถกูทําลาย ด้วยแนวคิดและวตัถปุระสงค์ทีสําคญัทีต้องการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณผืนป่าเขาป่าตรง* ให้มีความอดุมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งนํา 

ลําธารทีหล่อเลียงชุมชนชาวป่าตรง* จึงได้จัดตัง “กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ  

เขาป่าตรง* ซึงเป็นขบวนการสร้างสขุของกลุม่คนทํางานด้านอาสาสมคัรเพือสงัคม ผ่านกิจกรรมที

ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พัฒนา หวงแหนในคณุค่าของการรักษาผืนป่า รู้จักรากเหง้า   

ทางวฒันธรรม และก้าวทนัตามจงัหวะการเปลียนแปลงของโลกาภิวตัน์ สู่การกําหนดรูปแบบชีวิต

ตนเองในรูปแบบวิถีพอเพียง 

ปัจจุบัน “กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติเขาป่าตรง*” มีสมาชิกจํานวน

ทังสิน 114 คน โดยมีวตัถุประสงค์ในการจัดตังกลุ่ม คือ การดึงเยาวชนมาทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์ โดยการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีการให้ความรู้ ปลกูฝังจิตสํานึกให้



76 

 

 

เยาวชนและประชาชนทัวไป ได้เห็นความสําคัญต่อการอนุรักษ์เขาป่าตรง* อีกทังการเป็น

ศนูย์กลางในการประสานงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่ายในส่วนราชการ 

สว่นเอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน 

การนําเยาวชนในตําบลป่าตรง* มาเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศ ทรัพยากร 

ธรรมชาตเิขาป่าตรง* นนั เนืองจากมองเห็นวา่ เขาป่าตรง* ถือเป็นสมบตัิทีสําคญัของทุกคนทีต้อง

ร่วมกันฟืนฟูและอนุรักษ์ให้คงไว้ซึงประวัติศาสตร์ เป็นสมบัติของลกูหลานต่อไป การนํากลุ่ม

เยาวชนมาเป็นตวัขบัเคลือน เนืองจากเยาวชนถือเป็นแกนหลกัสําคญัในอนาคต โดยเป็นผู้สืบสาน

ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอ่ไป ดงันนัผู้นําชมุชนควรสร้างจิตสํานึกทีจะรักษาทรัพยากร

ทีมีไว้ให้อย่างยงัยืน ด้วยการจดัระบบการบริหารจดัการชมุชน โดยให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการ

พฒันา เพือการดแูลรักษาป่าอย่างยงัยืน 

4.1.4.2 การจดัการนําโดยชมุชน 

จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ สูร่ากฐานชีวิตชมุชนฐานทรัพยากรธรรมชาติทีสําคญั 

ซึงประกอบไปด้วย ดิน นํา และป่า โดยฐานทรัพยากรนํา ถือเป็นหัวใจหลกัต่อการดํารงชีวิตของ

ชมุชน หากมิได้มีการจดัการทีดี อาจสง่ผลกระทบกบัสิงแวดล้อมตอ่ไปในอนาคต ดงันนั เพือให้เกิด

ความสมดุลระหว่างผู้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับต้นทุนเดิมทีมีอยู่ในตําบล จึงต้องมีการบริหาร

จดัการนํา เพือให้ทนัตอ่ความต้องการในการใช้งาน และต้องมีการฟืนฟแูละอนรัุกษ์ร่วมกนั เพือให้

มีนําไว้สําหรับอปุโภคและบริโภคตอ่ไป 

ในตําบลป่าตรง* นนัมีประชากรทีใช้นําเพือการเกษตรถึงร้อยละ 70 เพือการอปุโภค

บริโภคร้อยละ 20 และใช้นําในพืนทีอตุสาหกรรมอีกร้อยละ 10 โดยแหลง่นําทีใช้มาจากคลองและ

บ่อนําตืน ปัจจุบันนีจํานวนประชากรในตําบลป่าตรง* มีปริมาณเพิมมากขึน ทําให้เ กิด  

ความต้องการด้านการใช้นําทีสงูขึนโดยเฉพาะการขยายตวัของพืนทีทางการเกษตร อีกทังภาวะ

วิกฤตของการขาดแคลนนําในภาพรวม และปัญหาภัยแล้งทีเ กิดขึนส่งผลให้ปริมาณนํา 

มีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลกูพืชไร่ หากสังเกตจากคลองและบ่อนําตืนพบว่า มีความตืนเขิน  

และแห้งแล้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนของทุกปี ทําให้ประชากรผู้ ใช้นํา

ประสบปัญหาการขาดนําในการทําการเกษตร ซึงสง่ผลกระทบตอ่พืชผลทางการเกษตรและปัญหา

ทีติดตามมาคือ เกษตรกรมีรายได้ตํา ซึงเชือมโยงไปสู่การมีหนีสินมากมาย อีกทังปัญหาทีรุนแรง

ของการนํานําจากใต้ดินมาใช้อปุโภค บริโภคแทนนําประปา 

จากสภาพปัญหาทีเกิดขึนทําให้ชาวตําบลป่าตรง* เริมตระหนักถึงผลกระทบ 

ทีเกิดขนึ และหาสาเหตขุองการขาดแคลนนํา รวมทังยังได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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อย่างถูกวิธีแต่ปัจจุบันนีมิได้มีข้อมลูสํารวจด้านการใช้ทรัพยากรนําและขาดกระบวนการเรียนรู้   

ในการจดัการนําอย่างถกูวิธี เมือโครงการรักษ์ป่าฯเข้ามาทางแกนนําและคณะทํางาน จึงร่วมกัน

วางแผนการจัดการนําเพือชุมชน โดยนําไปใส่ในแผนงานตําบลวิถีพอเพียง การวางแผนครังนีมี

วตัถุประสงค์ เพือให้เกิดการขับเคลือนในการจัดการนําในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัในชมุชน เพือนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาด้านการจดัการนําของชมุชนอย่างยงัยืน  

 



78
 

 

 

 

ภาพที 4.1 แสดงแผนทีชมุชนบ้านป่าตรง* 

แหล่งทีมา:  ปรับปรุงจาก องคก์ารบริหารสว่นตําบลป่าตรง*, 2558.

โรงงานอุตสาหกรรม 

 ปัมนํามนั 

 โรงเรียน 

 

ร้านค้า ร้านอาหาร 

อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

 

วดั 

 ประปาหมู่บ้าน 

ทีทําการผู้ใหญ่บ้าน 
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4.2 ข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทสํีาคัญ 

 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ ทีให้ข้อมูลทีสําคัญทังหมด 15 คน สามารถสรุปประเด็น  

ได้ดงัตอ่ไปนี 

จากการศึกษา พบว่า ข้อมลูพืนฐานของผู้ ทีให้ข้อมลูทีสําคญัเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย โดยเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.0) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 40.0) 

สําหรับอายุของผู้ ทีให้ข้อมลูทีสําคญั พบว่า เกือบครึงมีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 

46.6) รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุ 60 ปีขึนไป อยู่ในจํานวนสดัส่วนทีเท่ากัน  

(ร้อยละ 26.6) 

สถานภาพการสมรสนัน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.3) มีสถานภาพสมรสแล้ว และ 

เป็นผู้มีสถานภาพเป็นหม้าย (ร้อยละ 6.6) 

ศาสนาของผู้ให้ข้อมลูทีสําคญัทงัหมดนบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 100.0) 

ในระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 60.0) 

รองลงมาจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ในสัดส่วนทีเท่ากัน (ร้อยละ 13.3)  

จบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา และไมไ่ด้รับการศกึษา ในสดัสว่นทีเท่ากนั (ร้อยละ 6.6) 

อาชีพ พบว่า  ผู้ ใ ห้ ข้อมูลที สําคัญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนมากทีสุด  

(ร้อยละ 40.0) รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ/ข้าราชการ (ร้อยละ 26.6) ลําดบัถัดมา

ประกอบอาชีพค้าขายไม้ดอกไม้ประดบั (ร้อยละ 20.0) และสดุท้ายประกอบอาชีพค้าขาย และ 

เป็นแมบ้่านในสดัสว่นทีเท่ากนั (ร้อยละ 6.6) 

ส่วนรายได้ พบว่า ผู้ ให้ ข้อมูลทีสําคัญมีรายได้อยู่ ที 10,001-15,000 บาทต่อเดือน  

(ร้อยละ 46.60) รองลงมาคือ 15,001 บาทต่อเดือนขึนไป (ร้อยละ 33.3) และสดุท้ายรายได้  

5,001–10,000 บาทตอ่เดือน (ร้อยละ 20.0) 

สําหรับการดํารงตําแหน่งทางสังคม พบว่า เป็นผู้ นําท้องถิน/ชุมชน และดํารงตําแหน่ง

กรรมการหมู่บ้าน ในสดัส่วนทีเท่ากัน (ร้อยละ 26.6) รองลงมาไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางสังคม  

(ร้อยละ 20.0) รองลงมาดํารงตําแหน่งสมาชิกชมรมผู้ใช้นํา (ร้อยละ 13.3) และลําดบัสดุท้ายดํารง

ตําแหน่งอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน และกรรมการสตรีหมู่บ้าน ในสัดส่วนทีเท่ากัน 

(ร้อยละ 6.6) 

ระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในพืนทีชุมชน พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญัทังหมดอยู่ในพืนที 30 ปี  

ขนึไป (ร้อยละ 100.0) 
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จากการศึกษาข้อมลูพืนฐานของผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญั พบว่า อาชีพหลกัของคนในชุมชน  

ป่าตรง* จะเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนเสียสว่นใหญ่ และรองลงมาก็คือการค้าขาย

ไม้ดอกไม้ประดบั จึงทําให้มีรายได้อยู่ในระดบัทีพึงพอใจ ก็คือการทีมีรายได้มากกวา่หนึงหมืนบาท

ตอ่เดือน และการทีมีผู้ดํารงตําแหน่งทางสงัคมมีบทบาทในการพฒันาชมุชน อีกทงัการทีผู้ให้ข้อมลู

ทีสําคญัอาศัยอยู่ในชุมชนป่าตรง* เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ย่อมมีความผูกพันกับพืนที 

ปรารถนาทีจะเห็นท้องถินของตน แขง็แรงมนัคงยังยืน การสร้างหลกัประกันต่าง ๆ จึงมีโอกาสสงู   

อนัจะสง่ผลทําให้เชือมโยงไปสู่การสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน ซึงได้

แสดงข้อมลูพืนฐานของผู้ให้ข้อมลูทีสําคญัทงัหมด ดงัปรากฏในตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1 แสดงข้อมลูพืนฐานของผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 

ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสาํคัญ จาํนวน  ร้อยละ 

  (n=15) 100.00 

1) เพศ   

ชาย  6 40.0 

หญิง  9 60.0 

2) อายุ   

20-30  ปี 0 0 

31-40  ปี 0 0 

41-50  ปี 4 26.6 

51-60  ปี 7 46.6 

60  ปีขนึไป 4 26.6 

3) สถานภาพสมรส   

โสด  0 0 

สมรสแล้ว 14 93.3 

หม้าย  1 6.6 

4) ศาสนา 

พทุธ  15 100.0 

5) ระดับการศึกษา   

ไมไ่ด้รับการศกึษา 1 6.6 

ประถมศกึษา 9 60.0 

มธัยมศกึษา 1 6.6 

อนปุริญญา 0 0 

ปริญญาตรี 2 13.3 

ปริญญาโท 2 13.3 

 

  



82 

 

 

ตารางที 4.1  (ตอ่) 

 

ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ จาํนวน ร้อยละ 

  (n=15) 100.00 

6) อาชีพ   

ค้าขายไม้ดอกไม้ประดบั 3 20.0 

ค้าขาย  1 6.6 

พนกังานของรัฐ/ข้าราชการ 4 26.6 

พนกังานเอกชน 0 0 

เกษตรกรรม(ทําสวน) 6 40.0 

แมบ้่าน  1 6.6 

7) รายได้ (บาท) ต่อเดือน   

5,001-10,000  3 20.0 

10,001-15,000  7 46.6 

15,001  ขนึไป 5 33.3 

8) การดํารงตําแหน่งทางสังคม   

ผู้นําท้องถิน/ชมุชน 4 26.6 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.) 1 6.6 

สมาชิกชมรมผู้ใช้นํา 2 13.3 

กรรมการหมูบ้่าน 4 26.6 

กรรมการสตรีหมูบ้่าน 1 6.6 

ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งทางสงัคม 3 20.0 

9) ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในพืนที 

0–10  ปี   0   0 

11–20  ปี  0   0 

21–30  ปี  0   0 

30  ปีขนึไป  15   100.0 
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4.3 ตวัอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

เนืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผู้ ใ ห้ข้อมูลทีสําคัญ (Key-informants) ทังสิน  

จํานวน 15 คนนัน มีโครงสร้างการสมัภาษณ์ทีมีความคล้ายคลึงกันและมีรายละเอียดในแต่ละ 

รายมาก ผู้ศึกษาจึงขอยกตวัอย่างข้อมลูทีได้จากการสมัภาษณ์เจาะลึกของผู้ ให้ข้อมลูทีสําคัญ  

3 คน ประกอบด้วย ผู้ นําชุมชน ผู้ ค้าขายไม้ดอกไม้ประดับ และผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

(ทําสวน) 

 

4.3.1 กรณีตัวอย่างรายที 1: มะเขือ* 

มะเขือ* เป็นคนในชมุชนป่าตรง* โดยกําเนิด เพศชาย ปัจจบุนัอาย ุ56 ปี สมรสแล้ว นบัถือ

ศาสนาพุทธ สมาชิกในครัวเรือนทังหมด 4 คน ประกอบด้วย มะเขือ* บุตรอีก 2 คน และภรรยา  

1 คน จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ประกอบอาชีพ ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ของหมู่บ้าน 

มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทตอ่เดือน และมีบทบาทตอ่ชมุชน ได้แก่ การเป็นอาสาสมคัรป้องกัน

ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ และตํารวจบ้าน คือ อยากทําบทบาทหน้าทีเพือดูแล ป้องกัน

หมูบ้่าน/ชมุชน ให้มีแตค่วามสงบเรียบร้อย ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติไม่ถูกรุกลําหรือทําลาย 

เพราะอยากให้คนรุ่นลกูรุ่นหลานได้ใช้ประโยชน์จากสิงเหลา่นีในอนาคตข้างหน้า 

4.3.1.1 ความหมายของอาหาร 

ทศันะความคิดของมะเขือ* เกียวกบัอาหาร หมายถึง สิงทีเรากินได้ ให้พลงังานแก่

เรา ทําให้เรามีเรียวแรงทํามาหากิน ไมเ่จ็บไข้ได้ป่วย ยกตวัอย่างเช่น ข้าว พืชผกัผลไม้ ของเหล่านี

ช่วยบํารุงร่างกายของเราให้มีความแขง็แรง โดยหลกัแล้ว อาหารก็คือ ทกุสิงทกุอย่างทีเราสามารถ

กินได้ และทําให้เรามีพลงังานทํามาหากินตอ่ไปได้ 

มะเขือ* ยงักลา่วอีกวา่ อาหารถือเป็นปัจจยั 5 ของมนษุย์ทกุ ๆ คน ซึงทกุคนจะต้อง

บริโภคอาหาร เพือให้มีเรียวแรงทํามาหากิน ผู้ ใดทีไม่ได้กินอาหาร หรือขาดอาหาร ก็จะทําให้เกิด

ปัญหาตา่ง ๆ ตามมาในร่างกาย เช่น ปัญหาในเรืองสขุภาพ เป็นต้น 

4.3.1.2 ความพอเพียงของอาหาร 

ทศันะความคิดของมะเขือ*  เกียวกบัความพอเพียงของอาหาร คือ จะต้องมีอาหาร

กินครบทงั 5 หมู ่เป็นประจําทกุวนั จะขาดแคลนไม่ได้เลย หรือกล่าวอีกนัยหนึงได้ว่า ในชีวิตของ

คนในครอบครัว รวมทังมะเขือ* ด้วยแล้วนัน ในแต่ละวนัทีรับประทานอาหารทังมือเช้า กลางวนั 

และมือเย็น จะรับประทานอาหารในแตล่ะมือนนัไมค่รบ 5 หมูก่็ตาม แตใ่นรอบของวนันนั ๆ จะต้อง
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กินอาหารให้ครบทัง 5 หมู่ เนืองจากภรรยาและตนเอง เป็นคนทีชอบจําว่า “วนันีกินอะไรไปบ้าง

แล้ว แล้วยังขาดคุณค่าทางอาหารประเภทใด หรือโภชนาการชนิดใด” เนืองจากอาหารแต่ละ

ประเภท เป็นสิงทีจําเป็นและสําคญัตอ่ร่างกาย เราจึงควรทีจะกินให้ครบทงั 5 หมู ่

4.3.1.3 การเข้าถึงอาหาร 

ทัศนะความคิดของมะเขือ* เกียวกับการเข้าถึงอาหาร คือ การทีคนสามญัทัวไป

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไมว่า่จะเวลาใดก็ตาม เนืองจากในปัจจบุนันีนนัอาหาร หรือทรัพยากรต่าง ๆ

ได้มีจํานวนลดน้อยลงไปทุก ๆ วนั สาเหตกุ็น่าจะมาจากการทีประชากรบนโลกนันมีจํานวนเพิม

มากขนึ การเสียชีวิตของคนนนัก็ลดลง และผู้สงูอายกุ็มีจํานวนมากขนึเช่นกนั แล้วคนในปัจจุบันนี

ก็มุง่ไปให้ความสําคญักบัโรงงานอตุสาหกรรมมากขนึ จึงทําให้พืนทีทีเคยเพาะปลกูอาหาร ข้าว ผกั

ผลไม้ ได้ถูกครอบครองโดยนายทุน จึงทําให้การเข้าถึงอาหารในทุกวนันี มีความยากลําบากขึน

กว่าในอดีต พืนทีทํากินก็ถูกซือโดยชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนันการเข้าถึงอาหารใน

ปัจจบุนั จึงน่าจะหมายถึงการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก แล้วก็ทกุเวลาทีมีความต้องการ 

4.3.1.4 การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ 

ทัศนะความคิดของมะเขือ* เกียวกับการนําอาหารไปใช้ประโยชน์ คือ จะมีการ

นําไปขาย หากคิดวา่เพียงพอต่อความต้องการของคนภายในครอบครัวแล้ว หรือในบางโอกาสก็

อาจจะมีการนําไปแจกให้กับญาติพีน้อง เพือนบ้าน เนืองจากตนเองและครอบครัวในปัจจุบันนี  

ก็ยังดําเนินชีวิตเหมือนคนสมัยอดีต กล่าวคือ ยังมีการแลกเปลียนหมุนเวียนอาหาร กับข้าว 

ระหวา่งญาติพีน้อง และเพือนบ้าน เพราะวฒันธรรมแบบนีเป็นสิงทีดี และมีคณุค่ามากสําหรับคน

ไทยในชนบท สว่นของทีนําไปขาย เช่น มะนาว หน่อไม้ กระท้อน 

4.3.1.5 การมีเสถียรภาพทางอาหาร 

ทศันะความคิดของมะเขือ* เกียวกบัการมีเสถียรภาพทางอาหาร คือ อาหารต้องมี

ความปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ ยเคมี เนืองจากในปัจจุบันนีการเพาะปลูกพืช ผลไม้ หรือ

แม้กระทังการเลียงสัตว์ ก็มกัจะใช้สารเคมีมาช่วยในการเพาะปลกู ทังการเร่งการเจริญเติบโต   

การเร่งสีของพืชผลไม้ให้มีสีสนัสดใส มะเขือ* กลา่วตอ่อีกวา่ ตนเองและครอบครัวให้ความสําคญั

ในเรืองของความสะอาดเป็นอนัดบัหนึง เพราะวา่ไมอ่ยากให้เกิดโรคภยัไข้เจ็บในระยะเวลาต่อมา 

และไมอ่ยากให้สารเคมีตกค้างอยู่ในร่างกายมากเกินไป 

4.3.1.6 การพฒันาทียงัยืน 

ทศันะความคิดของมะเขือ* เกียวกับการพัฒนาทียังยืน คือ ให้ความสําคญักับดิน

เป็นพิเศษ โดยจะใช้ปุ๋ ยหมักในการเพาะปลูก ก็จะช่วยรักษาดินไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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นอกจากนียงัใช้รูปแบบการเพาะปลกูแบบผสมผสาน โดยการปลกูพืชผกัสวนครัวบางสว่น ปลกูไม้

ดอกไม้ประดบับางส่วน และปลูกผลไม้ไว้อีกบางส่วน เนืองจากมองว่าการเพาะปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน จะชว่ยให้ดินมีความอดุมสมบรูณ์ด้วยแร่ธาตธุญัญาหารตา่ง ๆ ส่วนในเรืองของการใช้

ปุ๋ ยหมกันนั มะเขือ* เห็นวา่ปุ๋ ยหมกัย่อมดีกว่าปุ๋ ยเคมีทีมีราคาแพง ๆ เพราะปุ๋ ยหมกัยังมีราคาถูก

กวา่ปุ๋ ยเคมี อีกทงัปุ๋ ยหมกัยังสามารถทําได้ด้วยตนเองโดยวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย 

เพราะของใช้ทีนํามาทําปุ๋ ยหมกันนัหาได้จากสิงของใกล้ ๆ ตวั เช่น เศษอาหาร มลูสตัว์ ใบไม้ตา่ง ๆ

โดยนํามาผสมให้เป็นเนือเดียวกัน แล้วตากแดดทิงไว้ประมาณ 2-3 วนัก็จะได้ปุ๋ ยหมกัไว้ใช้แทน

ปุ๋ ยเคมีทีต้องซือหาตามท้องตลาด ทังนีปุ๋ ยหมักยังมีประโยชน์ต่อการเพาะปลกูพืชผลทางการ

เกษตรอย่างมาก กล่าวได้คือ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด ด่างในดินและนําช่วยปรับสภาพ

โครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มนําและอากาศได้ดียิงขนึ และยงัช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้

สมบรูณ์แขง็แรงตามธรรมชาติ นอกจากนียงัทําให้ผู้บริโภคมีความมนัใจถึงความปลอดภยั ปลอด-

สารพิษจากผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย 

4.3.1.7 ปริมาณทรัพยากรอาหารของชมุชนทงัในอดีตและปัจจบุนั 

ทศันะความคิดของมะเขือ* เกียวกบัปริมาณอาหารในอดีต คือ เมือสมยัทีตนเองยัง

เดก็ ๆ อยู่ยงัจําได้ดีวา่ สมยัอดีตนนัป่าแถวนีหรือทีดินแถวนีทังหมดนีเป็นดงช้างทังหมด ช้างจะมี

จํานวนเยอะมาก ๆ เพราะเมือก่อนมีแตค่วามอดุมสมบรูณ์ทงัพืช ผกัผลไม้ อาหารหลากหลายชนิด

และดินโป่ง เป็นอาหารทีช้างนนัชอบกินมาก ซึงถือวา่ในอดีตนนัอาหารล้วนแล้วแต่หากินได้ง่าย ๆ 

จนมาถึงสมยัปัจจบุนันีอะไร ๆ ก็หากินได้ยากขนึมาก มะเขือ* กลา่วตอ่วา่ “เมือสมยัก่อนเดินลงนา

ไมถ่ึงครึงชวัโมงก็ได้ปลา ปนูามาทํากบัข้าวกินแล้ว อีกทงับ้านก็อยู่ริมคลองจึงทําให้หาปลาได้ง่าย” 

ปริมาณทรัพยากรอาหารของชุมชนในปัจจุบัน คือ คนไม่ค่อยให้ความสําคญักับ

การปลกูข้าว ทํานา เหมือนสมยัอดีตแล้ว เพราะวา่ มีการเปลียนแปลงการประกอบอาชีพทํามาหา

กิน ยกตวัอย่างเช่น จากคนทีเคยเป็นชาวนา ก็ปรับเปลียนมาเป็นชาวสวน เพราะคิดวา่ทําสวนแล้ว

จะได้เงินในจํานวนทีมากกว่าทํานา แล้วก็ยังมีกลุ่มคนทีเลิกทํานาแล้วหันไปทํางานโรงงาน

อตุสาหกรรมในกรุงเทพมหานครอีกจํานวนไม่น้อย คนกลุ่มนีขายทีดินให้กับพวกนายทุนไปแล้ว

เสียสว่นใหญ่ ทําให้ทรัพยากรอาหารของชมุชนป่าตรง* ในปัจจบุนัลดน้อยลงไป ส่วนคนรุ่นใหม่ ๆ  

ก็มกัชอบทีจะซืออาหารกินกนัเสียมากกวา่ทํากินเอง 

การเปลียนแปลงตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทัศนะของมะเขือ* คือ การทีสภาพ

ภูมิอากาศเปลียนแปลง ฝนฟ้าตกไม่ตรงตามฤดูกาล ดินทีทํากินก็เป ลียนแปลง ทีสําคัญ

คณุลกัษณะนิสยัของคนก็เปลียนไปด้วย ทงัเพือนบ้านทีสนิท ๆ กันบางคนก็เริมมีความเห็นแก่ตวั
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มากยิงขนึ อาทิเช่น ในเรืองของการทํากิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน มกัไม่ได้รับความร่วมมือ 

หรือการทีไมเ่ข้าร่วมประชมุในเวทีของหมูบ้่าน เพือพดูคยุ รับทราบปัญหาความต้องการ และการ

จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทังนียังรวมถึงการไม่แบ่งปัน ช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน เป็นต้น 

มะเขือ* กลา่วตอ่วา่ สาเหตหุลกั ๆ ก็น่าจะเป็นเพราะวา่คนในชมุชนป่าตรง* เริมรับวฒันธรรมของ

ชมุชนเมืองมามากขึนกว่าอดีตทังในเรืองของการเป็นครอบครัวเดียวมากขึน จึงทําให้วิถีชีวิตได้

ปรับเปลียนไปเป็นรูปแบบตา่งคนตา่งอยู่เพิมมากขนึ 

4.3.1.8 วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

ในช่วงเวลาปกติ มะเขือ* กลา่ววา่ ตนเองและครอบครัวจะมีการสํารองอาหารไว้ให้

มากทีสดุเท่าทีมี ยกตวัอย่างเช่น ผลไม้กระท้อน ทีบ้านจะปลกูไว้จํานวน 3 ต้น พอต้นกระท้อนมีลกู

จนกินไมท่นั ก็จะนํามาดอง หรือไมก่็จะแช่อิมไว้กิน เพือเป็นการถนอมอาหารหรือรักษาอาหารให้

อยู่ได้นานทีสดุ ในช่วงเวลาปกติยังเพาะปลกูพืช ผลไม้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภมิูอากาศ

ของพืนที เช่น การปลกูไม้ผล เงาะ ทเุรียน มงัคดุ จะเพาะปลกูในช่วงทีอากาศร้อนชืน เพราะไม้ผล

จําพวกนีจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงทีฝนตกชกุ/ตกหนกั ส่วนในเรืองของการสร้างความมนัคงทาง

อาหาร มะเขือ* กลา่วตอ่วา่ การปลกูพืชแบบผสมผสาน สามารถทําให้เกิดความมนัคงทางอาหาร

ได้เช่นกัน เนืองจากว่าจะทําให้ตนเองและครอบครัวไม่มีความขาดแคลนอาหาร ยกตัวอย่าง  

การปลูกหน่อไม้ไผ่ตง ภรรยาของมะเขือ* มักจะนําหน่อไม้มาดองเก็บทิงไว้เพือเก็บไว้กิน 

ในหน้าแล้ง หรือสามารถเก็บหน่อไม้ดองไว้กินได้ตลอดทงัปี 

ในช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบัติ) มะเขือ* กล่าวว่า การทีเราทําหน่อไม้ดองไว้ ถือว่า

เป็นการสํารองอาหารไว้ในยามฉกุเฉิน ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์นําท่วม นําแล้ง เราก็ยังคงจะมี

อาหารไว้สําหรับตนเองและครอบครัวได้กิน  สว่นในช่วงเกิดภยัพิบตัิ มะเขือ* กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้

เพาะปลกูอะไร ขอแคต่นเองและคนในครอบครัวมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินก็เพียงพอ

แล้ว อีกทงัการสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร มะเขือ* กลา่ววา่ การทีเราสํารองอาหารไว้ใน

ยามทีปกตินนัเป็นสิงทีดีมาก เพราะจะถือวา่เป็นการเตรียมพร้อมทีรับมือกบัเหตกุารณ์ทีไมค่าดคิด

วา่จะเกิดอะไรขนึในอนาคตข้างหน้าได้ 

ในช่วงเวลาในยามขาดแคลน มะเขือ* กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวมีบ้านของ

ญาติพีน้องอยู่ในละแวกเดียวกนั ไปมาหาสูก่นัทกุวนั ทงัการแลกเปลียนสิงของ กบัข้าว ผลไม้ หรือ

อาหารต่าง ๆ ก็ถือได้ว่ายังโชคดีทียังพึงพาอาศัยกันได้ มีการแบ่งปันอาหารซึงกันและกันอยู่

บ่อยครัง และสามารถทีจะเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้ขณะช่วงขาดแคลน เพราะว่าเรามีการสํารอง

อาหารไว้ตลอดเวลา สว่นการใช้ทรัพยากรในท้องถินทงัหลายก็ยงัคงสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
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4.3.1.9 วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

มะเขือ* กลา่ววา่ สาเหตใุนการเก็บ/สะสมอาหาร คือ ปัจจุบันประเทศไทยประสบ

ปัญหาของการเปลียนแปลงในเรืองสภาพภมิูอากาศ ซึงในบางฤดกูาลฝนก็ไม่ตกตามฤดกูาลบาง

ฤดกูาลก็มีเหตกุารณ์เรืองฝนหลงฤด ูมะเขือ* กล่าวต่อว่า บางปีผลผลิตจะได้จํานวนมาก ตนเอง

และครอบครัวก็จะนําผลผลิตของไม้ผลตา่ง ๆ ไปแปรรูปเก็บไว้ เพราะต้องการให้ผลไม้เหลา่นนัเก็บ

ไว้อยู่กับเราให้ได้นานทีสดุ อีกทังการทีมะเขือ* เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ ทังจากรายการ 

ในโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ บางครังได้เห็นตามสือต่าง ๆ ถึงพืนทีทีมีความขาดแคลนอาหาร ซึงได้ 

เห็นวา่บคุคลเหลา่นนัมีความยากลําบากเพียงใดในการดํารงชีวิต จึงได้พึงคิดอยู่เสมอ ๆ พร้อมกับ

เปรียบเปรยกบัตนเองและครอบครัววา่ “หากวา่ครอบครัวของเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนนับ้าง 

ครอบครัวของเราจะสามารถอยู่ได้แบบนันหรือไม่ ตนเองและครอบครัวจึงต้องเก็บสะสม/สํารอง

อาหารไว้ให้อยู่กบัตนเองและครอบครัวให้นานทีสดุเท่าทีจะทําได้ ไมว่า่จะด้วยวิธีการอนัใดก็ตาม” 

ดงัปรากฏในภาพที 4.2 

 

 

ภาพที 4.2 แสดงพืชผกัสวนครัว และสวนกล้วยทีบ้านของมะเขือ* 

 

เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหารของมะเขือ* คือ ตนเองและครอบครัว ต้องการ

ทีจะเก็บไว้กินในช่วงฤดแูล้งเป็นสว่นใหญ่ เพราะถือวา่ช่วงหน้าแล้งเป็นช่วงทียากลําบากมากทีสดุ

ของคนทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนืองจากเราจะขาดแคลนนํา ดินก็มีสภาพทีกรอบแห้ง  
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จากการทีบ้านของมะเขือ* มีหน่อไม้ไผต่ง ตนเองและครอบครัวจึงชอบทีจะทําหน่อไม้ดองไว้ในโอ่ง

หลงับ้าน เพือทีจะไว้กินในช่วงหน้าแล้ง สว่นเห็ดนางฟ้าทีเพาะไว้ในโรงเห็ดเล็กก็จะแบ่งส่วนหนึง

นําไปขายทีตลาด แล้วส่วนหนึงก็จะนํามาตากแห้งเพือเก็บไว้ปรุงอาหาร มะเขือ* กล่าวต่อว่า  

การเก็บอาหารไว้กินในยามขาดแคลน ถือเป็นเป้าหมายสําคญัของการเก็บสะสมอาหาร โดยยัง

มองวา่หากตนเองและครอบครัวของตนนัน มีทรัพยากรอาหารมากก็จะเก็บสะสมมาก หรือหาก

ตนเองและครอบครัวของตนมีทรัพยากรอาหารน้อยก็จะเก็บสะสมน้อย เพราะอย่างไรก็ทําให้  

มีความรู้สึกว่า อย่างน้อย ๆ เราก็ได้เก็บสะสมอาหารกันไว้ เพือไว้กินในยามทีจําเป็น ฉุกเฉิน

เร่งดว่น หรืออาหารขาดแคลน ฝนฟ้าไมต่กตามฤดกูาลได้ 

1) การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบตอ่การทําให้พืชผลธัญญาหารมีความ

อดุมสมบูรณ์ตามทัศนะของมะเขือ* คือ สาเหตจุากดิน เป็นสิงทีตนเองและครอบครัวคิดว่าเป็น

สาเหตุหลัก ๆ ทีส่งผลกระทบต่อพืชผลธัญญาหารไม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนืองจากการ

เพาะปลกูผกัผลไม้ ให้ออกดอกออกผลดี ก็มีความเป็นทีจะต้องมีดินทีมีความอดุมสมบูรณ์ มีแร่

ธาตใุนดิน   สว่นอีกสาเหตหุนึง กลา่วได้คือ เรืองของนําทีใช้ในเกษตรกรรม ทงันําสําหรับใช้ในการ

เพาะปลกูพืชผลทางการเกษตร มักจะขาดแคลนอยู่เป็นช่วง ๆยิงในฤดูแล้งด้วยแล้ว ถือว่าเกิด

ความขาดแคลนมาก เพราะทีนีไมมี่ต้นนํา สว่นใหญ่แล้วจะใช้นําจากภเูขา 

เป้าหมายของการดําเนินการตามทศันะของมะเขือ* คือ การทีจะทําให้ดิน 

มีความอดุมสมบรูณ์เตม็ไปด้วยแร่ธาตตุา่ง ๆ ทีชว่ยให้พืชผลมีความเจริญเติบโตงอกงามดี ซึงจะมี

การดําเนินการลดการใช้สารเคมีฉีด พ่นลงไปทีหน้าดิน ทังนีก็เพือทีจะต้องการทําให้ดินไม่เสือม

โทรมไปเกินความจําเป็น อีกประการหนึงก็คือ การปลกูพืชแบบผสมผสานก็ถือว่าเป็นการช่วยทํา

ให้ดินมีความอดุมสมบรูณ์ 

2) การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

สาเหตใุนการถนอม/แปรรูปอาหารของมะเขือ* คือ ความไม่แน่นอนของ

สภาพภมิูอากาศซึงเป็นสิงทีมีความสําคญัตอ่การมีอยู่ของอาหารในบ้าน หมู่บ้าน และชุมชน เพือ

เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัความไมแ่น่นอน หรือการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึน

ในอนาคต ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิงจําเป็นและสําคญัทีเราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพือให้มี

อาหารไว้รับประทานยามทีตนเองและครอบครัวต้องการ อีกทังความพออยู่พอกินของตนเองและ

ครอบครัว เป็นสิงทีสําคญัทีสดุของการถนอมอาหารหรือการแปรรูปอาหาร เพราะวา่ไมอ่ยากทีต้อง
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เผชิญกับความขาดแคลนหรือหิวโหย เวลาทีตนเองอยากจะกินอาหาร มะเขือ* ได้กล่าวอีกว่า  

“ การมีอาหารไว้กินทกุวนั ทกุ ๆ ฤดกูาล และทงัปี ถือวา่เป็นลาภแล้ว ” 

วิธีการถนอมอาหารของมะเขือ* กล่าวคือ เนืองจากภรรยาของมะเขือ*  

เป็นคนทีชอบทํากบัข้าว เพราะหน้าทีหลกัของแม่บ้านส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นงานแม่บ้านทังหมด 

เช่น การล้างจาน ทํากบัข้าว ซกัเสือผ้า ส่วนในเรืองวิธีของการถนอมอาหารนัน ยกตวัอย่างได้คือ 

การทําเห็ดนางฟ้าตากแห้ง โดยขนัตอนทีหนึงก็จะนําเห็ดนางฟ้ามาฉีกเป็นเส้น ๆ ขนัตอนทีสอง  

ก็จะนําเห็ดนางฟ้าทีฉีกเป็นเส้นแล้ว ไปตากแดดทิงไว้ประมาณ 3-4 ชัวโมง ขนัตอนทีสามก็จะนํา

เห็ดทีผา่นการตากแห้งแล้วไปทอดในกระทะทีใสนํ่ามนัพืชไว้แล้ว โดยอาจจะเพิมรสชาติได้ตามที

ตนเองต้องการ อย่างภรรยาของมะเขือ* จะนํานําตาลใสล่งไปขณะทอด เพือเพิมรสชาติให้มีความ

หวาน จากนันก็นําขึนจากกระทะมาทิงไว้จนเห็ดหายร้อน แล้วนําไปบรรจุใส่ภาชนะเก็บไว้  

ซึงภาชนะทีใช้ใส่ ก็ควรทีจะเป็นภาชนะทีมีฝาปิดมิดชิดจะทําให้สามารถเก็บไว้กินได้นาน และ  

เห็ดนางฟ้าตากแห้งนีสามารถนํามากินกับข้าวสวยได้ หรืออาจจะนํามากินเล่นขณะทีดทีูวี หรือ

อา่นหนงัสือก็ได้ มะเขือ* ได้กลา่วตอ่วา่ การทําเห็ดนางฟ้าตากแห้งถือได้วา่เป็นการถนอมอาหารที

ดีอย่างหนึง โดยบางช่วงทีมีเห็ดนางฟ้าจํานวนมาก ๆ ก็ยังเคยทําเห็ดนางฟ้าตากแห้งนําไป  

ฝากขายไว้ทีร้านขายของชําในหมูบ้่านแล้วขายดี ทําให้ตนเองและครอบครัวมีช่องทางในการเพิม

รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

4.3.1.10 ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะการสร้างการประกนัความมนัคงทาง 

   อาหารในระดบัชมุชน 

ปัญหาและอปุสรรคด้านบุคคล/ชุมชน มะเขือ* กล่าวว่า ผู้ นําท้องถินของชุมชน  

ป่าตรง* ยงัไมค่อ่ยให้ความสนใจในประเดน็ของความมนัคงทางอาหาร หรือการสร้างการประกัน

ความมนัคงทางอาหารอย่างจริงจงั เนืองจากอาจจะยงัไมไ่ด้ตระหนักถึงเรืองของความขาดแคลน

อาหารในอนาคต เพราะยังคงมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีมีความอดุมสมบูรณ์ อู่ข้าวอู่นํา 

เต็มไปด้วยพืชผลธัญญาหารชนิดต่าง ๆ และยังสามารถหาอาหารได้อย่างง่ายดาย อีกทัง

ประชาชนภายในชุมชนก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการทีจะสร้างการประกันความมนัคงทาง

อาหาร หรือแม้แตก่ารจะสร้างการประกนัความเสียงในเรืองตา่ง ๆ อีกเช่นกนั 

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน มะเขือ* กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

ยงัไมค่อ่ยให้การสนบัสนนุหรือลงพืนทีมาดแูลเท่าทีควร แตก่็มีบางหน่วยงานทีเข้ามาในพืนทีบ้าง 

อาทิเช่น กรมพัฒนาทีดินได้ส่งเจ้าหน้าทีลงมาในพืนทีของชุมชนป่าตรง* เพือดูปัญหาสภาพ 

ของดิน พร้อมทงัแนะนําแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเบืองต้น สว่นในด้านเงินทนุนนั
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มะเขือ* กลา่วตอ่วา่ เงินงบประมาณทีจะทําหรือเริมดําเนินการในกิจกรรมตา่ง ๆ ก็คงจะต้องเริมที

ครัวเรือนทีมีความพร้อมก่อน ส่วนครัวเรือนใดทียังไม่มีความพร้อมก็ค่อย ๆ ศึกษาร่วมกับบุคคล  

ทีได้ดําเนินการไปก่อน 

ข้อเสนอแนะต่อบุคคลในครอบครัว/ชุมชน มะเขือ* กล่าวว่า ต้องการทีจะเห็น

ประชาชนภายในหมูบ้่าน/ชมุชน ตระหนกัถึงปัญหาเรืองของความไมม่นัคงทางอาหารของชมุชนให้

มากยิงขนึ พร้อมทงัควรเริมมีการสง่เสริมโดยกลุม่ภายในชุมชนก่อน เพราะว่าชุมชนป่าตรง* ได้มี

การจัดตังกลุ่มอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ก็ควรทีจะใช้เครือข่ายสมาชิกของกลุ่มภายในชุมชน  

เริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในแตล่ะกลุม่ไปเรือย ๆ อีกทงัควรจะมีการรณรงค์อย่างจริงจัง

โดยให้ประชาชนภายในหมูบ้่าน/ชมุชน หนักลบัมาปลกูข้าว ทํานา อย่างน้อยครอบครัวละ 3-4 ไร่ 

เพือทีจะเป็นการประกนัความมนัคงทางอาหารในอนาคตให้แก่คนภายในครอบครัวและชมุชน 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มะเขือ* กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกัน

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลป่าตรง* กับประชาชนชุมชนป่าตรง* ควรจะมีการเสนอ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิน ในเรืองของการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับ

ครอบครัวหรือชุมชน เพือทีจะได้เป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทีไม่แน่นอนในอนาคตได้  

ส่วนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ก็ควรทีจะลงมาในพืนทีเพือทําความเข้าใจ และให้ความรู้ 

แก่ประชาชนให้มากยิงขึน เพราะหากว่าเมือใดทีประชาชนมีความรู้ความเข้าใจดีแล้ว ก็จะ

ตระหนกัถึงปัญหาความขาดแคลนอาหารทีสามารถอาจจะเกิดขนึได้ในอนาคต 

 

4.3.2 กรณีตัวอย่างรายที 2: มะตูม* 

มะตมู* เพศชาย อายุ 58 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ภูมิลําเนาเป็นคนจังหวดัปราจีนบุรี 

ตงัแต่เกิด นับถือศาสนาพุทธ ครอบครัวมีสมาชิกทังหมด 4 คน ประกอบด้วย มะตูม* ภรรยา  

ลกูสาว 1 คน และลกูชาย 1 คน โดยลกูสาวนันเป็นลกูคนเล็กของบ้าน ซึงปัจจุบันเรียนอยู่ใน

มหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหนึง ชันปีที 2 ส่วนลูกชายเป็นลูกคนโต ปัจจุบันทํางานอยู่ทีกรุงเทพฯ  

โดยเป็นพนกังานของรัฐ ในหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึง มะตมู* ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทําสวน) 

มะนาว กล้วย กระท้อน เงาะ มะละกอ และปลกูพืชผักสวนครัวเพือขาย มีรายได้เฉลียต่อเดือน

ประมาณ 20,000 บาท มะตมู* ดํารงตําแหน่งทางสงัคม โดยเป็นกรรมการหมู่บ้าน ซึงเป็นคนชอบ

ทีจะเข้าไปมีสว่นร่วมช่วยเหลือชมุชนอยู่เป็นประจํา จนได้รับการยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นบุคคล

ทีมีจิตอาสามากทีสดุภายในชุมชน อีกทังยังได้ดํารงตําแหน่งผู้ประสานงานชุมชน ภายในชุมชน 

ป่าตรง* เพราะอยากให้ชมุชนมีการพฒันา อยู่ดีมีสขุ โดยกิจกรรมสามารถยกตวัอย่างได้ อาทิเช่น 
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กิจกรรมรณรงค์กนัทําความสะอาดชมุชน กิจกรรมทําบุญประเพณีของชุมชน กิจกรรมขบัเคลือน

การป้องกนัและรักษาสิงแวดล้อม เป็นต้น มะตมู* เป็นคนทีมีความขยนั อดทนทํางานหนักทุกวนันี

ก็เพือครอบครัว โดยมีการกําหนดเวลาในแตล่ะวนัไว้อย่างชดัเจน เนืองจากจะต้องให้ความร่วมมือ

กบัหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่บ่อยครัง แม้วา่ทกุวนันีจะต้องทํางานเหน็ดเหนือยแค่ไหน 

ก็ตาม แตม่ะตมู* ก็มกัพยายามทีจะคอยช่วยสอนเรืองการดํารงชีวิตอย่างมนัคงยังยืนให้แก่ลกู ๆ

อยู่เป็นประจํา โดยมักพูดในเชิงยกตัวอย่างอยู่เสมอว่า ครอบครัวก็เหมือนบริษัทแห่งหนึง  

มีคนทํางาน มีคนทําบัญชีรายรับ รายจ่าย มีรายได้ก็คือกําไร ซึงทําให้ครอบครัวของตนเองมีอยู่ 

มีกินมีใช้ ทงันีโดยลกึ ๆ แล้วก็มีความต้องการทีจะให้ลกู ๆทงัสองคนนันกลบัมาช่วยงานทําสวนที

บ้านและครอบครัว ช่วยกันบริหารจัดการให้เหมือนธุรกิจของครอบครัว และทีสําคญัก็คือจะได้ 

ไมต้่องไปเป็นลกูน้องของพวกเจ้าของ หรือนายทนุตา่ง ๆ ใช้งาน 

4.3.2.1 ความหมายของอาหาร 

ในทัศนะของมะตมู* เกียวกับอาหาร หมายถึง ของกินทัวไปทีเราสามารถกินได้ 

แล้วเมือกินเข้าไป เราก็จะได้รับพลงังาน มีเรียวแรงในการทํางานต่อ ยกตวัอย่างเช่น ข้าว นําพริก 

ผกั ผลไม้ ซึงของจําพวกนีล้วนแล้วแตเ่ป็นอาหารทีให้ประโยชน์และคณุคา่ ตอ่ร่างกายของเรา 

มะตมู* กลา่วตอ่วา่ อาหารในปัจจบุนันี ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร มกั

ไม่ค่อยให้ความสําคัญ เอาใจใส่กับการทําให้อาหารปลอดสารเคมี ปลอดสารพิษ และความ

สะอาดเท่าทีควร โดยมะตมู* กลา่ววา่ “…หากเราได้กินอาหารทีดีมีประโยชน์แล้ว ร่างกายของเราก็

จะดีตามไปด้วยจึงจําเป็นทีจะต้องเอาใจใสใ่นการเลือกอาหาร/เลือกซืออาหาร และวตัถุดิบในการ

ปรุงอาหาร...” 

4.3.2.2 ความพอเพียงของอาหาร 

ทัศนะของมะตูม* เกียวกับความพอเพียงของอาหาร หมายถึง การทีมีอาหาร

พอเพียง พอกิน สําหรับคนภายในครอบครัว อาหารควรทีจะมีคณุภาพและปริมาณทีเหมาะสม 

ยกตวัอย่างเช่น ถ้าคนในครอบครัวต้องการอาหาร หรืออยากกินอาหารเวลาใดก็ตาม ก็จะต้องหา

อาหารให้ได้กินทุกเวลา โดยอาหารทีมีอยู่นันจะต้องเป็นอาหารทีมีคณุภาพและมีประโยชน์ทีดี 

เพราะว่า ต้องการให้คนภายในครอบครัวได้กินของทีดี ๆ มีคณุภาพเพือจะได้เจริญเติบโตอย่าง

แขง็แรง ไมมี่โรคภยัไข้เจ็บหรือโรคแทรกซ้อนตา่ง ๆ 

มะตมู* เล่าต่อว่า ในปัจจุบันชาวบ้านให้ความสําคญักับอาหารการกินเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะพืชผกัสวนครัว หากยิงร้านไหนทีมีป้ายติดประกาศว่าเป็นพืชผกัปลอดสารเคมีแล้ว ยิง

ทําให้ร้านนันขายดียิงขึน ซึงพืชผักเหล่านีนันตนเองก็ได้เพาะปลกูไว้ อีกทังชาวบ้านในชุมชน 
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ป่าตรง* แห่งนี ก็มกัจะปลกูไว้กินภายในครอบครัวกันเกือบทุกครัวเรือน เพราะเวลาไปซือกับข้าว

หรือไปจ่ายตลาด ก็ต้องซือของจําพวก พริกขีหนู มะนาว กะเพรา มาใช้ในการปรุงอาหารอยู่แล้ว 

ดงันนัการเพาะปลกูพืชผกัสวนครัวไว้กินเองภายในครอบครัวจึงถือวา่เป็นการประหยดังบประมาณ

รายจ่ายให้แกค่รอบครัวอีกทางหนึง ทัง ๆ ทีมนัอาจจะดเูหมือนว่าไม่มาก แต่หากกลบัมามองว่า

เป็นสิงของทีจําเป็นต้องใช้ทกุวนัแล้ว ในระยะเวลายาวถือวา่เป็นการสินเปลืองโดยทีเราไมรู้่ตวั 

4.3.2.3 การเข้าถึงอาหาร 

ในทศันะของมะตมู* เกียวกบัการเข้าถึงอาหาร หมายถึงการเข้าถึงอาหารในสภาพ

ปัจจบุนัมีความแตกตา่งจากในอดีตอยู่พอสมควร เนืองจากว่าในสมยัอดีตนัน ทรัพยากรภายใน

ชมุชนป่าตรง* มีความอดุมสมบรูณ์มาก อาหารก็แทบไม่ต้องซือกินเลยทุกบ้านจะมีการเลียงปลา

ไว้ทีบ้านของตนเองกนัเกือบทกุครัวเรือน เช่น ปลาดกุ ปลาช่อน โดยจะขดุบ่อไว้หน้าบ้านแล้วก็ได้

นําจากนําฝนทีตกลงมาใส่บ่อนําปลามาปล่อย ก็ทําให้ทุกบ้านมีปลาไว้ในการบริโภคเพราะ

เมือก่อนแตล่ะบ้านมีเนือทีคอ่นข้างเยอะกวา่ปัจจบุนั 

มะตมู* เลา่ตอ่วา่ สว่นในปัจจบุนัคนในชมุชนก็ได้เปลียนวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ

กันไปจํานวนไม่น้อย ตนเองจึงได้ดําเนินการด้วยตนเองเพือให้เข้าถึงอาหารได้ไม่ลําบาก ด้วย

วิธีการเพาะปลกูเอง อาทิเช่น การปลกูพืชผกัสวนครัว เช่น คะน้า กวางตุ้ง กะเพรา พริก ข่า ตะไคร้ 

และมะนาว ผลไม้บางชนิด เช่น กล้วย ทเุรียน มะละกอ ขนนุ เป็นต้น โดยจะปลกูไว้รอบ ๆ บ้านทํา

ให้เวลาต้องการทีจะกินอาหารจําพวกนีก็สามารถหากินได้โดยง่าย ไม่ต้องไปตลาดหรือร้านขาย

อาหารทีอยู่ภายนอกชุมชน ทําให้ประหยัดงบประมาณ และประหยัดเวลา ส่วนพวกเครืองปรุง

อาหาร เช่น นําปลา เกลือ นําตาล ของจําพวกนียังจําเป็นทีจะต้องซือหาเอาแต่ก็ไม่ได้ซือบ่อย ๆ

เนืองจากนําปลาขวดหนึง ก็สามารถใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายที

สินเปลือง 

4.3.2.4 การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ 

ในทศันะของมะตมู* เกียวกบัการนําอาหารไปใช้ประโยชน์ คือ การใช้ประโยชน์ของ

มะตูม* ไม่จําเป็นว่าจะต้องนําไปขายเพือหารายได้แต่เพียงอย่างเดียว แต่มะตมู* ได้กล่าวว่า 

การใช้ประโยชน์ของตนนัน “...จะนําไปแบ่งปันให้แก่เพือนบ้าน หรือแลกเปลียนอาหารกับ 

เพือนบ้าน เช่น มะตมู* มีมงัคดุ ก็จะนําไปแลกกบัเงาะของเพือนบ้าน...” 

มะตมู* เลา่ตอ่วา่ การแบ่งปันให้แก่เพือนบ้าน ญาติพีน้อง และมิตรสหายเป็นการ

ใช้ประโยชน์อย่างหนึง ถึงแม้มนัจะไม่ได้เงินทองอะไรกลบัคืนมา แต่อย่างน้อยก็ทําให้ตนเองมี

ความสขุใจ เป็นการแสดงออกถึงการมีนําใจให้แก่เพือนบ้าน ญาติพีน้อง และทีสําคญัยังเป็นการ
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รักษาวฒันธรรมการแบ่งปัน การรักษาสมัพนัธภาพของบ้านพีบ้านน้อง และเป็นการอาศยัเกือกูล

ซึงกันและกัน ทําให้กลุ่มคนรุ่นลกูรุ่นหลานได้มองเห็นถึงการกระทําในแบบอย่างทีดีของชุมชน 

ป่าตรง* อีกด้วย 

4.3.2.5 การมีเสถียรภาพทางอาหาร 

ในทศันะของมะตมู* เกียวกบัการมีเสถียรภาพทางอาหาร คือการทีอาหารมีความ

ปลอดภยั ไร้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ซึงการให้ความสําคัญในด้านความปลอดภยั ไร้สารพิษของ

อาหารนนั เนืองจากวา่ทกุวนันีเราไมส่ามารถรับรู้ได้เลยว่า พ่อค้าแม่ค้าหรือร้านขายอาหารสดใน

ตลาด ทีได้นําอาหารมาขายให้แก่เรานัน แต่ละขันตอนของการปรุงอาหารได้ผ่านการทําความ

สะอาดมามากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเพียงแค่บอกว่าอาหารนีสะอาดและสด แต่ทีจริงแล้วก็

อาจจะไมไ่ด้สะอาดอย่างทีบอกไว้ก็เป็นไปได้ 

มะตมู* เลา่ตอ่วา่ ถึงบ้านเราจะอยู่กนัแคส่องคน แต่การกินอาหารก็จะคํานึงถึงใน

เรืองของความปลอดภยัเป็นหลกั ขณะทีรอบ ๆบ้านของมะตมู* ก็มีการปลกูพืชผกัสวนครัวเอาไว้

กินเอง ถึงแม้วา่มนัจะไมม่ากทีจะขายให้แก่คนอืนได้ แตม่นัก็เพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว

อีกทงัยงัมีความมนัใจถึงความปลอดภยัปลอดสารพิษในพืชผกัสวนครัวเหลา่นันเพราะจะไม่มีการ

ฉีดยาเร่งการเจริญเติบโต ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ ขณะทีเพาะปลกูนันจะใช้เพียงแค่การดแูลเอาใจใส่

และการใสปุ่๋ ยหมกัทีได้จากมลูสตัว์ และเศษกากอาหารเท่านนั 

4.3.2.6 การพฒันาทียงัยืน 

ในทศันะของมะตมู* เกียวกบัการพฒันาทียงัยืน คือ การทําให้สิงทีเรามีกิน มีใช้ใน

ปัจจุบันนี ให้สามารถยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

สิงแวดล้อม แม่นํา ลําธาร นําตก ภเูขา ต้มไม้ สตัว์ เป็นต้น หรือเป็นการรวบรวมองค์ประกอบที

สําคญัหลาย ๆ ประการมาประยกุต์ร่วมกนั โดยทีตนเอง/ชาวบ้านในท้องถินนันเป็นศนูย์กลางของ

การดําเนินการ 

มะตมู* เล่าต่อว่า สิงทีมะตมู* ให้ความสําคญัมากทีสดุก็คือ ความรู้ ความเข้าใจ

โดยให้เหตผุลวา่ หากวา่คนเรามีความรู้แล้วนนั เราก็จะมีความเข้าใจถึงสาเหตขุองปัญหา อปุสรรค 

พร้อมทังจะยังมีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคเหล่านันได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น โดยในการ

ขบัเคลือนหรือผลกัดนัทีจะพัฒนาท้องถินให้มีความยังยืนบนพืนฐานของการพัฒนาทียังยืนนัน 

จําเป็นทีจะต้องใช้องค์ประกอบหลาย ๆอย่างมาร่วมดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน อีกทังการทีมี

ทัศนคติทีดีต่อการพัฒนาก็จะเป็นสิงทีคอยกระตุ้น/ส่งเสริม ให้การดําเนินการต่าง ๆ นันบรรลุ

วตัถุประสงค์และเกิดประโยชน์อย่างสูงสดุเช่น การให้ความสําคญัแก่คนรุ่นลกูรุ่นหลาน ว่าใน
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อนาคตข้างหน้าของพวกลกูหลานของเราจะมีกินมีใช้เหมือนในยคุของเราหรือเปลา่ เพราะปัจจบุนั

นีทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ได้ถูกทําลายบุกรุก เป็นจํานวนมาก อีกทังยังมีปัญหาของ

การเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทีนบัวนัแล้วจะยิงเพิมมากขนึเรือย ๆ 

4.3.2.7 ปริมาณทรัพยากรอาหารของชมุชนทงัในอดีตและปัจจบุนั 

ทัศนะของมะตมู* เกียวกับปริมาณอาหารในอดีตโดยได้เล่าว่า เมือสมยัก่อนนัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีความอดุมสมบูรณ์มาก ทังพืชผกัผลไม้ หมเูห็ดเป็ดไก่ หรือ

พดูง่าย ๆ ก็คือวา่ อาหารแทบไมต้่องซือกินเลย ตามบ้านเรือนเกือบทุกหลงัคาเรือนจะมีการเลียง

ปลาไว้ในบ่อนํา โอ่งนํา หรือสระหลงับ้าน โดยจะมีการขุดบ่อไว้หน้าบ้านบ้าง หรือหลงับ้านบ้าง 

แล้วอาศัยนําฝนมาเติมในบ่ออยู่เรือย ๆ เป็นประจํา แล้วนําปลามาปล่อยก็จะทําให้ทุกบ้าน 

ทุกครัวเรือนมีปลาไว้ในการบริโภค เนืองจากว่าสมยัก่อนนันฟ้าฝนตกตามฤดูกาล ทํามาหากิน

อะไรก็ดงู่ายไปหมด ยิงหากวา่ครอบครัวไหนมีทีดินทํากินเป็นของตนเองอยู่แล้ว ก็จะสะดวกสบาย

ในการหาข้าวปลาอาหารกิน ทําให้สามารถเลียงดคูนในครอบครัวได้อย่างไมลํ่าบาก 

ปริมาณทรัพยากรอาหารของชมุชนในปัจจุบัน ตามทัศนะของมะตมู* กล่าวคือใน

สมยัปัจจบุนัการพฒันาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึงของการทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ได้รับผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อม มิหนําซํายงัทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรมจากฝีมือ

ของมนษุย์ เพราะการพฒันานนัมุง่แตใ่ห้ความสําคญัแตเ่รืองของเศรษฐกิจ การเน้นผลิตสินค้าใน

โรงงานอุตสาหกรรม อีกทังการพัฒนายังได้เข้ามาปรับเปลียนวิถีชีวิตของคนในชุมชนป่าตรง*  

ไปจากอดีต โดยเป็นการเปลียนแปลงวิถีชีวิต การใช้ชีวิตประจําวนัของชาวบ้าน ซึงเปลียนมาเป็น

ในรูปแบบของการอยู่อาศยัแบบต่างคนต่างอยู่ เป็นปัจเจกบุคคลมากยิงขึน ไม่ค่อยมีการพึงพา

อาศยัซึงกนัและกนั อีกทงัยงัได้มีการเปลียนแปลงในเรืองของการประกอบอาชีพ เช่น มีการเปลียน

จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นการประกอบอาชีพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คอ่นข้างมาก นอกจากนีพืนทีทํากินของชาวบ้านภายในชมุชน จากอดีตทีเคยได้ใช้ทํานา เลียงปลา

หาปลากินในนาข้าว แต่ในปัจจุบันก็ได้ปรับเปลียนมาเป็นการเพาะปลกูไม้ดอกไม้ประดบัแทน 

ทําให้ต้องหาซือข้าวปลาอาหารมากินแทนจากสมยัอดีต 

4.3.2.8 วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

ในช่วงเวลาปกติ มะตมู* กลา่ววา่ ในช่วงเวลาปกติทรัพยากรทางอาหารของชุมชน

ป่าตรง* จะหาได้อย่างไมลํ่าบากยากเย็น เช่น ผกับุ้งริมขอบสระนํา ผกักระเฉด เพราะว่าพืนทีของ

จงัหวดัปราจีนบุรี ส่วนใหญ่แล้วเป็นพืนทีทีมีความอดุมสมบูรณ์ค่อนข้างสงู ทําให้การเพาะปลกู

พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตเป็นทีน่าพึงพอใจ ซึงในช่วงเวลาปกติก็มักจะหาของกินจาก
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ทรัพยากรภายในชุมชน หรือตามฤดกูาลของธรรมชาติ เช่น การหาปลา พืชผกัตามขอบสระนํา 

ริมขอบแมนํ่า สว่นปลาจากแมนํ่านนั หากได้มามากก็จะมีการทําปลาร้าไว้กิน 

มะตูม* เล่าต่อว่า ปลาร้า เป็นอาหารของคนอีสานมาตังแต่สมัยโบราณแล้ว 

เนืองจากทกุยคุทกุสมยั คนอีสานก็ไมเ่คยขาดแคลนอาหารจําพวกปลาร้า แล้วคนในชมุชนป่าตรง*

จํานวนไมน้่อยทีได้อพยพมาจากดินแดนอีสาน ซึงทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่ได้รับการสงัสอน ทําให้มี

ความรู้ภมิูปัญญาจากรุ่นสูรุ่่นในเรืองของการทําปลาร้า ทําให้ถือได้วา่เป็นการสง่เสริมให้เกิดความ

มนัคงของอาหารในระดบัครัวเรือนได้ 

ในช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบัติ) มะตมู* กล่าวว่า เวลาฉกุเฉินหรือเวลาทีไม่คาดคิด  

มกัเกิดขนึมาโดยทีเราไมค่่อยได้ตงัตวั เช่นเมือครังเกิดนําท่วมใหญ่เมือปี 2554 นันภายในชุมชน 

ป่าตรง* หลายครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ แตต่นเองได้มีความพร้อม และคิดว่าเมือมีความพร้อม

อยู่แล้วสําหรับการรับมือกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีจะเกิดขนึ อาทิเช่น ฝนฟ้าไมต่กตามฤดกูาล อทุกภยั 

และความแห้งแล้งสว่นในเรืองของอาหารการกินนนั ไมค่อ่ยมีความเป็นห่วงมากเท่าไร่ เนืองจากวา่

เป็นคนชอบซืออาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และผกักระป๋อง สะสมไว้อยู่แล้ว จึงสามารถหยิบมากิน

ได้ตลอดเวลา แล้วทีสําคญั การทีเราเองก็มีการหมกัปลาร้าไว้อยู่แล้ว ก็สามารถทีจะนําปลาร้าทีมี

อยู่นนัมาปรุงอาหารเพือกิน ในยามฉกุเฉินได้ 

ช่วงเวลายามขาดแคลน มะตมู* เล่าว่า เมือปี พ.ศ. 2554 ครังทีเกิดนําท่วมใหญ่ 

หรืออทุกภยัครังใหญ่ของประเทศไทย จังหวดัปราจีนบุรี ก็เป็นหนึงจังหวดัทีได้รับผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ในครังนนัเช่นกนั แต่ทีสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ปกติ ไม่เดือดร้อนลําบากอะไรมากมาย 

โดยทีมีอาหารกินยามจําเป็น หรือยามขาดแคลนนัน ส่วนหนึงเป็นเพราะว่า อปุนิสยัของเราเองที

เป็นคนมีความระมดัระวงั มกัจะเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ๆ และติดตามข้อมลูข่าวสารจากทีวี 

หนังสือพิมพ์ วิทยุอยู่เป็นประจํา ทําให้เราสามารถปรับตวัเพือรับกับการเปลียนแปลงทีอาจจะ

เกิดขนึในยามใดก็ได้ 

4.3.2.9 วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

มะตมู* กลา่ววา่ การทําให้ครอบครัวหรือชมุชน มีการสร้างการประกันความมนัคง

ทางอาหารนนั สามารถทําได้ไม่ยากเย็นมากนัก โดยสามารถเริมได้จากตนเองก่อน ไม่ว่าจะเป็น 

การอดออม เก็บเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉกุเฉิน หรือการทําให้ครอบครัวของตนเองนันมีอาหารสํารอง

ไว้กินในยามทีเกิดความผนัผวนทางภมิูอากาศ ซึงวิธีดงักลา่วนนัตนเองและครอบครัวปฏิบัติมาได้

เป็นระยะเวลานานพอสมควรทีได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน พร้อมทังได้คอยสนับสนุนและเป็น

กําลงัใจให้แก่ลกูหลานด้วย ดงัปรากฏในภาพที 4.3 
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ภาพที 4.3 แสดงสมดุบญัชีเงินสจัจะสะสมทรัพย์ของมะตมู* 

 

มะตูม* เล่าต่อว่า ในปัจจุบันนีปัญหาทีครอบครัวตนเองได้สนับสนุนส่งเสริม 

ให้ได้รับการแก้ไขก็คือ ปัญหาในเรืองการขาดแคลนแหล่งนํา จนทําให้ต้องมีการระดมความคิด

ระหวา่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการหมู่บ้าน เพือให้เกิดแนวทางการพัฒนา

แหล่งนําทีเหมาะสมแก่ชุมชนป่าตรง* และทีสําคัญจะต้องเป็นแนวทางทีชาวบ้านส่วนใหญ่

สามารถนําไปปฏิบัติได้ จนได้ในทีสดุก็มีการตกผลึกทางความคิดร่วมกันภายในคณะกรรมการ 

ซึงได้แนวทางทีสําคญันันคือ “การทําเขือนใต้ดิน” โดยมะตมู* ให้เหตผุลว่าทําไมถึงต้องตงัชือว่า

เขือนใต้ดิน เพราะวา่อยากให้ชาวบ้านเกิดความสนใจในภาษาทีใช้ ซึงโดยหลกัแล้วเขือนใต้ดนิกค็อื 

การขดุบ่อกกัเก็บนําภายในพืนทีดินของตนเอง ซึงขนาดทีใช้ขดุบ่อเก็บนําก็เริมจาก กว้าง 3 เมตร 

ยาว 3 เมตร และลึก 3 เมตร โดยบ้านของสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตําบล เป็นครัวเรือนตวัอย่าง หรือต้นแบบในการดําเนินการขดุบ่อกักเก็บนํา เพือให้

ชาวบ้านภายในชุมชนได้เห็นถึงความสําคัญและการใช้ประโยชน์จากบ่อเก็บนําดังกล่าวนี  

ซึงมะตูม* เล่าต่อว่า ระยะเวลาทีดินในบ่อนําจะสามารถอุ้มนําได้ดีนัน จะต้องใช้เวลาเป็นปี 

เนืองจากต้องให้เวลาดินในการปรับสภาพให้เหมาะสมในการทีจะใช้อุ้มนําฝน จนในทีสุดก็
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สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านในชุมชนป่าตรง* ได้ตามเป้าหมายก็คือ การมีบ่อกักเก็บนํา 

ไว้ใช้ในการเพาะปลกูพืชผกัสวนครัว และใช้รดนําต้นไม้ดอกไม้ประดบัได้ในปริมาณทีพอสมควร 

ดงัปรากฏในภาพที 4.4 

 

 

ภาพที 4.4 แสดงบ่อกกัเก็บนํา สําหรับเพาะปลกูภายในครอบครัว ขนาด 3x3x3 เมตร 

 

ส่วนในเรืองของสวสัดิการชุมชน มะตูม* กล่าวว่า กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

ชุมชนป่าตรง* ถือเป็นกลุ่มการเงินทีมีขนาดใหญ่ มีสมาชิกจํานวนมาก และมีเงินทุนในจํานวน 

ทีมากเช่นกนั ดงันนัมาตรการสง่เสริมให้คนรู้จกัอดออม เก็บเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัดและซือของ

เท่าทีจําเป็นเท่านัน จะทําให้ชาวบ้านมีเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วนํามาฝากกับ 

กลุม่ออมทรัพย์เพือการผลิต เพราะทางกลุม่ฯได้มีมาตรการในการช่วยเหลือดแูลในเรืองสวสัดิการ 

อาทิเช่น คา่เลา่เรียนบตุร เดก็แรกเกิด คา่รักษาพยาบาล คา่ทําศพแก่สมาชิกทีเสียชีวิต เป็นต้น 

นอกจากนีการช่วยเหลือเกือกูลกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติพีน้อง 

มิตรสหาย ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างหลกัประกันความมนัคงทางอาหารตามทัศนะของมะตมู* 

เนืองจากการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในยามมี ยามไมมี่ ล้วนแล้วแตเ่ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ

ใกล้ชิด สนิทสนมกันมาตงัแต่อดีต เพราะทุก ๆ คนภายในชุมชนป่าตรง* โดยแท้แล้วทุกคนก็คือ 

พีน้องเครือญาติกนัทงันนั 
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สําหรับการสํารองอาหารของ มะตมู* ได้กลา่ววา่ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสิง

ทีไมมี่ความแน่นอน ซึงในบางฤดกูาลฝนอาจจะตกในปริมาณทีมาก จนนําเกือบท่วมขงั หรือใน

บางฤดูกาลฝนก็อาจจะตกในปริมาณทีน้อย จนทําให้เกิดความแห้งแล้ง จึงทําให้มีปริมาณนํา 

ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของต้นไม้และคนภายในชมุชน/ท้องถิน โดยสาเหตใุนการเก็บอาหาร/

สะสมอาหาร ของมะตมู* ก็เนืองจากว่า โดยปกติแล้วมะตมู* เป็นคนทีชอบการตนุ/สะสมอาหาร 

ทงัอาหารตากแห้ง ผลไม้ทีผา่นกรรมวิธีของการดอง การแช่อิม โดยทีสามารถหาได้จากพืชผลทีมี

อยู่รอบ ๆบ้านได้ แล้วก็ยงัได้มีการตนุอาหารประเภท อาหารกระป๋อง และผกัดองกระป๋อง ซึงของ

จําพวกนีเป็นอาหารประเภททีสามารถเก็บไว้กินได้นานพอสมควร แล้วยงัจะทําให้เรามีความมนัใจ

ว่าครอบครัวของเรานัน จะคงยังมีอาหารไว้สําหรับกินได้เสมอ และไม่ว่าจะต้องการกินเมือไหร่  

ก็สามารถนําอาหารเหลา่นนัมากินได้ตลอดเวลา 

มะตมู* กลา่วตอ่วา่ การสํารองอาหารของทีบ้านตนเองนนัมีอยู่หลากหลายประเภท

หากกลา่วถึงอาหารทวั ๆ ไปก็จะเป็นอาหารตากแห้ง และการทําปลาร้า ซึงเป็นอาหารทีสําคญัของ

ครอบครัวตนเองและคนสว่นใหญ่ภายในชมุชนป่าตรง* แห่งนี เนืองจากโดยพืนฐานของคนชุมชน

ป่าตรง* นันได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว จึงทําให้การประกอบอาหารในแต่ละ

ชนิดนันจะขาดการปรุงรสจากปลาร้าไม่ได้เลย ซึงมะตูม* ได้เล่าให้ฟังว่า สืบเนืองมาจาก  

ในสมยัก่อนปลาร้าจะเป็นอาหารการกินเฉพาะของคนภาคอีสานแต่ในปัจจุบันนีปลาร้าได้เข้ามา  

มีบทบาทหรือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึงของอาหารไทย ซึงทําให้คนทัวทังประเทศรู้จักปลาร้าเป็น 

อย่างดี มิหนําซําเวลาไปต่างจังหวดัก็จะเห็นร้านค้าขายปลาร้าอยู่เป็นประจําอีกด้วย ซึงปลานัน

เป็นหนึงในอาหารทีมีโปรตีนคอ่นข้างสงู ทําให้ความนิยมในการกินนนัมีสงูตามไปด้วย 

เป้ามายของการเก็บ/สะสมอาหาร ของมะตูม* ได้กล่าวว่า ในช่วงฤดกูาลหนึง 

อาหารประเภทหนึงก็จะขาดแคลน ไมมี่ให้กิน ทําให้เราไมส่ามารถหาอาหารประเภทดงักลา่วกินได้ 

จึงทําให้ต้องเกิดการสะสมอาหาร เพือเก็บไว้กินในฤดกูาลทีขาดแคลน ยกตวัอย่างเช่น มะม่วง 

ซึงโดยปกติแล้วเรามกัจะได้เห็นดอกของช่อมะมว่งในช่วงประมาณปลายปี ช่วงเดือนพฤศจิกายน 

หรือเดือนธันวาคม แล้วเราก็จะได้กินมะม่วงกันในช่วงของเดือนมีนาคมทําให้ในฤดูฝนจะหา

มะมว่งกินคอ่นข้างลําบาก ด้วยสาเหตนีุจึงได้มีการเกบ็มะมว่งโดยผา่นกระบวนการแปรรูปให้เป็น

มะมว่งดอง หรือมะมว่งแช่อิม ทําให้ครอบครัวมีมะมว่งกินในยามขาดแคลนได้ ส่วนเป้าหมายของ

การเก็บ ก็ไม่เคยได้มีการประมาณการเอาไว้ เพียงแต่จะดคูวามเหมาะสมและสถานการณ์ของ

ผลผลิตวา่มีมากหรือน้อยเพียงใด ถึงจะเพียงพอตอ่ความต้องการกินของตนเองและครอบครัว 
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มะตมู* กลา่วตอ่วา่ การทีตนเองมีความคํานึงถึงสภาพอากาศทีไม่ค่อยเป็นปกติใน

ปัจจบุนั ทําให้ต้องมีเป้าหมายในการเก็บสะสมอาหาร ก็เพือหวงัทีจะให้ครอบครัวของตนเองมีกินมี

ใช้ในสภาวะทีเกิดความไม่แน่นอนทางธรรมชาติ อีกทังการเก็บออมอาหารก็เหมือนเป็นการเก็บ

ออมเงินเช่นเดียวกนั เพราะเราจะได้ไมต้่องไปซือหาอาหารจากภายนอกบ้านทีมีราคาแพง จึงทําให้

สามารถประหยดัรายจ่าย ทีไมจํ่าเป็นภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

1) การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบตอ่การทําให้พืชผลธัญญาหารมีความ

อดุมสมบูรณ์ตามทัศนะของมะตมู* กล่าวว่า ปัญหาจากในเรืองของดินทีไม่ค่อยมีความอุดม

สมบรูณ์หรือการทีดินเสือมสภาพในปัจจบุนันี อนัเนืองมาจากสาเหตหุลกัก็คือ การทีชาวบ้านได้หนั

มาใช้ปุ๋ ยเคมี และสารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ไม้ดอกไม้ประดบั ทําให้เกิดปัญหาใน

ดินเป็นเรืองทีสําคญั และควรหาทางดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งดว่น และการขาดแคลนแหลง่นําของ

คนภายในชมุชน ก็ได้สืบเนืองมาจากการทีชาวบ้านได้เปลียนแปลงวิถีชีวิตจากการทํานา ทําสวน 

มาประกอบอาชีพปลกูไม้ดอกไม้ประดบันัน ทําให้สภาพดินมีสภาพเสือมโทรมจากปุ๋ ยเคมี และ 

สารเร่งการเจริญเติบโตทีใช้สําหรับการเพาะปลกูไม้ดอกไม้ประดบั อีกทังในการปลกูไม้ดอกไม้

ประดบันนั มีความจําเป็นทีจะต้องใช้นําสําหรับการเลียงดใูนปริมาณมาก 

เป้าหมายของการดําเนินการของมะตมู* กล่าวคือ จะดําเนินการโดยการ

รณรงค์กับชาวบ้านในเวทีของประชุมหมู่บ้านในแต่ละเดือน เพือให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ ยหมกั/ 

ปุ๋ ยคอก ในการเพาะปลกูพืชผลทางการเกษตร เพราะจะทําให้ดินกลบัมาอดุมสมบูรณ์เหมือนใน

อดีต อีกทังจะรณรงค์ให้มีการปลูกพืชหมุนเวียน และทําการเกษตรแบบผสมผสานมากยิงขึน 

เพือทําให้สภาพภายในดินเกิดการปรับตวั อีกทงัยงัเป็นการช่วยให้เกิดความมนัคงทางอาหารให้แก่

ครัวเรือนทีได้นําแนวทางนีไปปฏิบัติ พร้อมนียังเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ชาวบ้านด้วย อีกทังการ

ดําเนินการในเรืองของการพฒันา ปรับปรุงแหล่งนําของชุมชนนัน ก็ได้มีการดําเนินการขดุบ่อกัก

เก็บนําไว้แล้วในบางครอบครัว เพือทีจะได้นํานําในบ่อเก็บกกันํามาใช้ในการเพาะปลกูตา่ง ๆ 

2) การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

มะตมู* กล่าวว่า สาเหตใุนการถนอม/แปรรูปอาหาร ก็เนืองมาจากการที

ตนเองและครอบครัวมีความรู้สึกถึงการกลัวความยากไร้ ขาดแคลน และกลัวว่าจะไม่มีกิน 

เพราะวา่ครอบครัวของตนเองนัน โดยปกติแล้วครอบครัวของตนเองถือได้ว่าเป็นครัวเรือนทีกินดี 

อยู่ดี ไม่เคยเดือดร้อนเรืองอาหารการกิน หากลองได้ลองคิดว่าวันหนึงครอบครัวของตนเองนัน    

ได้กลายเป็นครอบครัวทีไม่มีอาหารไว้กินแล้ว จะมีความรู้สึกอย่างไร กลัวความหิวโหย ทังนี     
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หากมีความคิดในลกัษณะนีแล้ว ทกุวนันีจึงทําทกุอย่างเพือให้ครอบครัวของตนเองเกิดความมนัคง

ทางอาหารให้ได้ 

มะตมู* กลา่วตอ่วา่ ตนเองถึงวา่จะเป็นครอบครัวทีอยู่ในระดบัพอมีพอกิน 

ไม่ค่อยได้รับความเดือดร้อนในเรืองการขาดแคลนอาหาร เครืองนุ่งห่ม และยารักษาโรคก็ตาม  

หากได้ลองมองไปข้างหน้าในอนาคต หากวา่วนัหนึงครอบครัวของตนเอง ได้กลายเป็นครอบครัว  

ทีไมมี่อาหารไว้กินแล้ว เพือนบ้านญาติพีน้องก็เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา หรือสภาพสงัคมเมือง

ได้เข้ามามีบทบาทมากยิงขนึ ทําให้การแบ่งปันถ้อยทีถ้อยอาศยัลดน้อยลงตามไป จากในเรืองพวก

นีเองจึงทําให้ตนเองได้คิดและสนใจทีจะเตรียมตวัรับมือตอ่การเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนได้ใน

อนาคต ตนเองและครอบครัวกลวัความหิวโหย อดอยาก ทุกวนันีจึงทําทุกอย่างเพือให้ครอบครัว

ของตนเองได้มีความมนัคงทางอาหารให้ได้จึงได้มีการถนอมอาหารต่าง ๆ ไว้รับประทานในเมือ

ยามฝนทิงช่วงหรือยามแห้งแล้งมาก 

วิธีการถนอมอาหารของมะตมู* คือ การทําของหมัก ดอง แช่อิม และ   

ปลาร้า โดยไม่อยากให้ข้าวของทีครอบครัวของเรามีอยู่แล้วนันเกิดความเสียหาย หรือเน่าเสีย     

จึงได้ทําการถนอมอาหารอยู่เป็นประจํา กลา่วคือ เมือสิงหนึงใกล้จะหมดแล้ว ตนเองก็จะทําไว้ใหม่

เพือไมใ่ห้หมด หรือขาดแคลนเดด็ขาด ด้วยเหตผุลก็คือกลวัความไมมี่กิน หรือความอดยากหิวโหย 

มะตมู*  ได้กลา่วตอ่วา่ การทําของหมกั ดอง แช่อิม และการทําปลาร้าไว้รับประทาน ซึงก็มีเหตผุล

ทีสําคญั ก็คือ ไมอ่ยากให้อาหาร หรือข้าวของทีครอบครัวของเรามีอยู่แล้วนัน เกิดความเสียหาย 

หรือเน่าเสียไปเปลา่ ๆ จึงได้ทําการถนอมอาหารอยู่เป็นประจํา กลา่วง่าย ๆ คือ เมือสิงหนึงใกล้จะ

หมดแล้ว ตนเองก็จะทําไว้ใหม่เพือไม่ให้หมด หรือห้ามเกิดความขาดแคลนอาหารเด็ดขาด       

ด้วยเหตผุลแค่ว่า การกลวัความไม่มีกิน หรือความอดยากหิวโหยส่วนอาหารทีมีการแปรรูปและ  

อยู่ได้นานทีสุดก็เห็นจะเป็นการทําปลาร้า ซึงวิธีทําก็คือ การนําปลามาล้างและทําให้มีความ

สะอาด จากนนัก็นําปลามาหมกักบัเกลือและรําข้าว หรือข้าวควัก็ได้จากนันก็นําภาชนะทีมีฝาปิด

มิดชิดมาใสไ่ว้ ซึงโดยสว่นใหญ่แล้วชาวบ้านมกัจะใช้โอ่งเล็ก ๆ หรือกระถังทีมีฝาปิดมิดชิดมาทํา

การหมกัทิงไว้ ซึงปกติแล้วจะหมกัทิงไว้ประมาณ 2-3 เดือนก็จะนํามาปรุงอาหารได้แล้ว อาหาร    

ทีนิยมใสป่ลาร้าก็จะเป็นแกงส้ม นําพริกปลาร้า ส้มตํา เป็นต้น เพราะการนําปลามาทําปลาร้านัน

จะทําให้ปลาร้านนั มีอายอุยู่ได้นานนบัปี จนมีคําพดูกนัวา่หากทิงไว้นานมากเท่าไร่ ก็จะทําให้ยิงมี

รสชาติดีมากขนึ จนบางบ้านยึดถือการทําปลาร้าเป็นธรุกิจเล็ก ๆ ของครอบครัวหลงัจากทีได้ดแูล

ไม้ดอกไม้ประดบัในช่วงเช้าของวนัแล้ว ก็จะกลบัมาทีบ้านนงัทําปลาร้าแล้วบรรจุใส่ถุงไปฝากขาย
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ทีร้านค้าตา่ง ๆ ภายในชมุชนป่าตรง* ทําให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวและถือว่าเป็นการเพิมรายได้

ให้แก่ครอบครัวนนัอีกทางหนึงด้วย 

4.3.2.10 ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะการสร้างการประกนัความมนัคงทาง 

 อาหารในระดบัชมุชน 

ปัญหาและอปุสรรคด้านบุคคล/ชุมชน มะตมู* กล่าวว่าปัญหาการเมืองท้องถิน

ระหว่างขัวอํานาจปัจจุบันกับขัวอํานาจทีเคยแข่งขันกันสมัยหาเสียงเลือกตัง มักจะส่งผลต่อ 

การดําเนินงาน กิจกรรมหรือโครงการตา่ง ๆ นอกจากนียงัรวมไปถึงการไมค่อ่ยให้ความร่วมมือของ

คนในชมุชนตอ่การทํากิจกรรมตา่ง ๆ ภายในชมุชน สว่นในด้านของผู้นําชมุชน มะตมู* ได้กล่าวว่า 

ผู้ นําชมุชนในบางครังก็จะให้ความร่วมมือดี ส่วนในบางครังก็จะเพิกเฉยต่อปัญหา ไม่คาดคิดว่า

เรืองดงักลา่วเป็นปัญหา หรืออาจจะเป็นปัญหาในอนาคตข้างหน้าได้ ดงันันการดําเนินงานต่าง ๆ

หากไมไ่ด้รับการสง่เสริมสนบัสนนุจากผู้นําชมุชน ย่อมทําให้การดําเนินการนนัประสบความสําเร็จ

และบรรจเุป้าหมายได้ยาก 

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน มะตมู* กล่าวว่า การดําเนินงานในแต่ละ

โครงการ หรือแต่ละกิจกรรมนัน ล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นทีจะต้องใช้งบประมาณ ดังนัน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไมค่วรมีความเพิกเฉยหรือไมส่นใจตอ่สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน 

จึงจําเป็นทีจะต้องสนับสนุนทังเรืองงบประมาณ และเจ้าหน้าทีทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

สถานการณ์ดงักลา่ว เพือจะได้มาให้ความรู้และทําความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน ประชาชนในเรือง

การสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในด้านตา่ง ๆ 

ข้อเสนอแนะต่อบุคคลในครอบครัว/ชุมชน มะตูม* กล่าวว่าการเริมดําเนินการ  

สร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารนนั ควรเริมต้นจากครอบครัวก่อน และพฒันาไปสูห่มูบ้่าน/

ชมุชน โดยในการดําเนินการนันต้องมีครอบครัวทีดําเนินการก่อนแล้วประสบความสําเร็จ บรรลุ

เป้าหมาย ซึงสามารถเป็นภูมิคุ้มกันในยามทีเกิดวิกฤติการณ์ได้เป็นอย่างดี จากนันชาวบ้าน

ครัวเรือนอืน ๆ ก็จะได้เห็นว่าครอบครัวดงักล่าวนันสามารถทําได้ ครอบครัวของเราก็จะสามารถ  

ทําได้เช่นกัน แล้วท้ายทีสุดเรืองการสร้างความมันคงทางอาหารในระดับชุมชนก็จะสามารถ

ดําเนินการได้ทกุ ๆ ครอบครัวภายในชมุชนป่าตรง* 

ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ตามทศันะของมะตมู* กล่าวคือ ต้องการ

ทีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้เข้ามาเป็นแกนนําหลักในการพัฒนา และเสริมสร้าง 

การสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน โดยสามารถดําเนินการด้วยการบรรจุ

แผนการพัฒนา การสร้างการประกันความมันคงทางอาหารเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถินหรือ
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ข้อบัญญัติท้องถิน อาจจะเป็นแผนระยะยาวก็ได้ อีกทังควรมีการเพิมศักยภาพของเจ้าหน้าที 

ทีเกียวข้องภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างความมนัคง

ทางอาหารในระดบัชมุชนให้มากยิงขนึ 

 

4.3.3 กรณีตัวอย่างรายที 3: มะเฟือง* 

มะเฟือง* เพศหญิง อายุ 53 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ภมิูลําเนาเป็นคนจังหวดัปราจีนบุรี

ตงัแต่เกิด นับถือศาสนาพุทธ ครอบครัวมีสมาชิกทังหมด 6 คน ประกอบด้วย มะเฟือง* สามี 

ลกูชาย 2 คน น้องสาว และหลานสาว ลกู ๆ สมรสแล้วทัง 2 คน ซึงปัจจุบันคนโตประกอบธุรกิจ

สว่นตวักบัภรรยา และมกัชอบทีจะเข้ามาทีบ้านเพือช่วยเหลือในด้านงานบ้านตา่ง ๆ อยู่เป็นประจํา 

สว่นลกูชายคนเลก็จะทํางานอยู่บริษัทเอกชน แต่ก็มกัทีจะกลบับ้านมาช่วยเหลือแม่กับพ่อทีบ้าน 

ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักผลไม้ เลียงสัตว์ ส่วนภรรยาของลูกชายคนเล็กนัน ก็ทํางานอยู่ใน

บริษัทเอกชนเช่นกนั สว่นสามีของมะเฟือง*นนั ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นคณุครูอยู่ทีวิทยาลยั

อาชีวะแห่งหนึงในจงัหวดัปราจีนบุรี และมะเฟือง* ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทําสวน) มะนาว 

กล้วย เงาะ มะละกอ เลียงไก่ไข่ เป็ดไข่ หมู ปลา พร้อมทังยังได้เพาะปลูกพืชผักสวนครัว 

พืชสมนุไพรต่าง ๆ เพือนํามาทํายาสมนุไพรต่าง ๆ อาทิเช่น ยาหม่อง นํายาสระผม ครีมอาบนํา 

นํายาล้างจาน นํายาล้างมือ เป็นต้น มะเฟือง* มีรายได้เฉลียต่อเดือนประมาณ 15,000 บาท 

มะเฟือง* ดํารงตําแหน่งทางสงัคม โดยการเป็นสมาชิกคณะกรรมการหมูบ้่าน 

มะเฟือง* เลา่ตอ่วา่ นอกจากนีตนเองยงัได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอยู่หลายต่อ หลายครัง

ในเรืองการดําเนินชีวิตโดยการน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการใช้

ชีวิตในประจําวนั ซึงหน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชน มกัจะเชิญมะเฟือง*  เป็นวิทยากรอยู่ 

เป็นประจํา ๆ เพือให้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ทีมีแก่ผู้ ทีสนใจ หรือผู้ เข้าร่วมอบรมทีหน่วยงานรัฐ/

เอกชนได้จัดขึน เนืองจากว่ามะเฟือง* สามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้เป็นอย่างดีและประสบความสําเร็จในการกินอยู่อย่างพอมี พอกิน ไม่ฟุ่ มเฟือย  

อีกทงัยงัมีเหลือกินเหลือใช้อีกด้วย 

4.3.3.1 ความหมายของอาหาร 

ความหมายของอาหารในทัศนะของมะเฟือง* กล่าวคือ สิงทีกินแล้วทําให้ตนเอง

สามารถมีอยู่ชีวิตอยู่ได้ ทํางานได้ มีเรียวแรงให้ดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า อาหารก็เปรียบเสมือน 

ยารักษาโรคหรือสมนุไพร ทีช่วยให้ร่างกายมีพลงังานเมือได้รับแล้วจะไมมี่ความรู้สึกว่าร่างกายนัน

ได้ขาดอะไรไป หรือรู้สกึหิวอาหาร 
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4.3.3.2 ความพอเพียงของอาหาร 

ความพอเพียงของอาหารตามทัศนะของมะเฟือง* กล่าวคือ การทีมีอาหาร ทังผกั

ผลไม้ สมนุไพรต่าง ๆ ไว้รับประทาน เพียงพอต่อความต้องการของคนภายในครอบครัว ก็ถือว่า

เพียงพอแล้ว เพราะหากมีอาหารในจํานวนทีเหมาะสมเพียงพอตอ่ความจําเป็นของร่างกาย ทําให้

ร่างกายได้รับสารอาหารทีเพียงพอ มีความรู้สกึวา่อิม และไมทํ่าให้มีความรู้สึกว่าตนเองขาดแคลน

อาหาร ขาดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึงไป นีก็ถือว่าตนเองและครอบครัวมีความพอเพียงของ

อาหารแล้ว 

4.3.3.3 การเข้าถึงอาหาร 

การเข้าถึงอาหาร ตามทัศนะของมะเฟือง* คือ การทีมีความสะดวกในการค้นหา

อาหาร หรือกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เวลาไปไหนมาไหน สถานทีแห่งใด 

อยากจะกินอะไรก็สามารถทีจะหากินได้เลย ไมต้่องมีความยากลําบากในการค้นหา หรือต้องผ่าน

กระบวนการอะไรทีซบัซ้อน ถ้าจะพดูภาษาชาวบ้านมะเฟือง* กลา่ววา่ ก็อยากกินอะไรก็กินได้เลย 

เมือใด เวลาใด สถานทีใด ก็สามารถหากินได้อย่างสะดวก 

4.3.3.4 การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ 

การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ ตามทัศนะของมะเฟือง* กล่าวคือ จากการทีตนเอง

มกัได้เป็นวิทยากรอยู่บ่อย ๆ ก็มกัจะนําวิชาความรู้ทีมีนันไปให้แก่ผู้ ทีเข้าร่วมอบรม หรือผู้ ทีสนใจ

เข้ารับฟังเกียวกบัคณุคา่ของอาหาร พืชผกั และสมนุไพรต่าง ๆ โดยมะเฟือง* เล่าต่อว่า ผู้คนและ

ชาวบ้านจํานวนไมน้่อย ทีมกัจะมองข้ามความสําคญัของแหล่งอาหารทีอยู่รอบ ๆ ตวัเรา บ้านเรา 

หรือทีมีอยู่ภายในชุมชนของเราเอง ดังนันตนเองจึงได้แนะนําหรือสอนให้เห็นถึงคุณค่าและ

ประโยชน์จากพืชสมนุไพรตา่ง ๆ เหลา่นนั 

มะเฟือง* ยกตวัอย่างในกรณีทีมีกลุม่คนจํานวนหนึงได้มาขอเรียนรู้เรืองการทํานํา

สมนุไพรชนิดหนึง ก็คือนําใบย่านาง ระหวา่งทีกําลงัสอนขนัตอนการทําอยู่ ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึงพดู

ออกมาวา่ ดิฉนัพึงรู้วนันีเองวา่นําใบย่านางมีสรรพคณุมากมายขนาดนี เนืองจากบ้านของดิฉันก็มี

ต้นย่านางขึนอยู่เต็มไปหมด ซึงสรรพคณุของนําย่านาง ได้แก่ การแก้อาการจากไข้หวดัทุกชนิด 

และ ไข้ทบัระด ูเป็นต้น นีถึงเรียกได้วา่เป็นการนําอาหาร พืชสมนุไพร ทีอยู่รอบ ๆ บ้านของเรานัน

มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถกูต้อง และเรายังสามารถประหยัดค่ายารักษาโรคได้อีกด้วย เพียงแต่ว่า

เรานันต้องหมันคอยศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพือให้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมและสงัคมในปัจจบุนันี ดงัปรากฏในภาพที 4.5 
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ภาพที 4.5 แสดงการสกดันําย่านาง จากใบย่านางเพือนํามารับประทาน 
 

4.3.3.5 การมีเสถียรภาพทางอาหาร 

การมีเสถียรภาพทางอาหาร ตามทัศนะของมะเฟือง* กล่าวคือ ความมนัคงทาง

อาหารของครอบครัว ขยายออกไปสู่ความมันคงทางอาหารของชุมชน ก็คือการทีครอบครัวนัน

สามารถบริโภคอาหารต่าง ๆ โดยหาได้จากภายในชุมชนของตนเอง ลดการนําเข้าจากชุมชน

ภายนอก หรือหากพดูในภาพใหญ่ ๆ ก็คือ ลดปริมาณการนําเข้าอาหารจากภายนอกประเทศ โดย

ทกุสิงทุกอย่างสามารถหาได้จากภายในท้องถิน อีกทังอาหารทีหาได้นันสามารถทดแทนอาหาร

ประเภทอืนทีต้องนําเข้าจากชมุชนอืนได้ 

4.3.3.6 การพฒันาทียงัยืน 

การพฒันาทียงัยืน ตามทศันะของมะเฟือง* คือ ชาวบ้าน ประชาชนทกุคนในชุมชน

ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา ทกุคนรู้จกับทบาทหน้าทีทีแท้จริงของแตล่ะคน เพือให้ชมุชนทีเรา

อยู่อาศยันนัเกิดความยงัยืน ยกตวัอย่างเช่น การบริหารจดัการนําโดยชมุชน ทังการร่วมมือร่วมใจ

และร่วมแรงกนัไปช่วยกนัสร้างฝายชะลอนําทีต้นนํา เพือทีจะทําให้ชมุชนได้มีนําใช้ในได้นานยิงขนึ 

อีกทงัยงัเป็นการแสดงความสามคัคีของคนภายในชมุชนอีกด้วย 

มะเฟือง* เล่าต่อว่า การพัฒนาทียังยืนมีความจําเป็นทีจะต้องสร้างเครือข่ายการ

พฒันาจากกลุม่ต่าง ๆ ทีมีอยู่ภายในหมู่บ้านหรือกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ จากภายนอกชุมชน เพือให้

เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน องค์กรภาคี
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เครือขา่ยตา่ง ๆ ด้วย ทังนีเครือข่ายภายในชุมชนของชุมชนป่าตรง* ในปัจจุบันนีถือได้ว่ามีความ

เข้มแขง็เกือบทกุกลุม่ เนืองจากแกนนําของแต่ละกลุ่มนันได้มีการพบปะพูดคยุกันอยู่เป็นประจํา  

จึงมีรูปแบบการทํางานเพือชุมชนแบบบูรณาการกัน ทังนีก็เพือเป้าหมายเดียวกันก็คือ อยากให้

ชมุชนมีความร่มเย็นเป็นสขุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีความยงัยืนสืบตอ่ไปยังรุ่นลกูรุ่น

หลาน 

4.3.3.7 ปริมาณทรัพยากรอาหารของชมุชนทงัในอดีตและปัจจบุนั 

ปริมาณอาหารของชมุชนในอดีต ตามทศันะของมะเฟือง* กลา่วคือในสมยัอดีตนัน

ทรัพยากรอาหารนันมีอยู่เป็นจํานวนมาก เยอะมาก สามารถเสาะหาได้อย่างง่ายดาย เพราะ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในอดีตนันมีความอุดมสมบูรณ์มาก ดังคําไทยทีว่า ในนํา       

มีปลา ในนามีข้าว เนืองจากวา่ในสมยัก่อนนนัชาวบ้านในชมุชนป่าตรง* ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (ทํานา) แล้วก็ทําสวนผลไม้ ไมว่า่จะไปมาหาสูบ้่านไหนก็มกัจะได้ของติดไม้ติดมือมา

เสมอ นิสยัใจคอของคนรุ่นปู่  รุ่นย่า มีนําใจมากกว่าคนในสมยัปัจจุบันนี จะหุงหาข้าวปลาอาหาร

อะไรตา่ง ๆ ก็สามารถทําได้สะดวก 

ปริมาณอาหารของชุมชนในปัจจุบัน ตามทัศนะของมะเฟือง* กล่าวคือ ปัจจุบันนี

วิถีชีวิตของการดําเนินชีวิตแบบชาวบ้าน ๆ หรือการถ้อยทีถ้อยอาศยักันระหว่างญาติพีน้อง มิตร

สหาย หรือคนทีรู้จักสนิทสนมกันได้เลือนรางไปทุกวนั ๆ โดยอาจจะเป็นเพราะว่าความเจริญได้

ขยายเข้ามาภายในชมุชนป่าตรง* มากยิงขนึ จากวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมก็ได้เปลียนแปลงกลาย

มาเป็นวิถีชีวิตแบบเน้นอตุสาหกรรมในบริษัทเอกชน อาทิเช่น ปัจจบุนันีชาวบ้านได้ขายพืนทีทํากิน

กันไปให้แก่นายทุนแล้วจํานวนไม่น้อย ทําให้เกิดอาคารพาณิชย์เพิมมากขึน ท้องไร่ท้องนาก็ลด

น้อยลงไปทกุวนั ๆ อีกทงัการเปลียนแปลงของชาวบ้านทีได้ทํานา ทําสวน ก็เปลียนแปลงการเลียง

ชีพโดยหนัไปให้ความสําคญักบัการปลกูไม้ดอกไม้ประดบัแทน เนืองจากว่าได้เงินมากกว่าการทํา

นา ทําสวน จึงสามารถบ่งบอกได้วา่ปัจจบุนันี ปริมาณอาหารของชมุชนป่าตรง* ได้ลดน้อยลงหรือ

เริมมีความเปราะบางทางด้านอาหารแล้ว นอกจากนีในสงัคมของคนรุ่นใหมใ่นปัจจบุนันีมกัไมค่อ่ย

ชอบการทํางานทีลําบาก ทนตากแดดตากฝนเหมือนกบัคนรุ่นก่อน ทีถือวา่มีความอดทนพยายาม

สงูกวา่มาก อีกทงักลุม่คนสมยัใหม่นีมกัจะชอบความสะดวกสบายในการเลือกซืออาหารเพือมา

รับประทาน กลา่วคือ จะทํางานในสถานทีทีให้คา่ตอบแทนทีสงู แล้วนําเงินทีได้นนัมาซือหาอาหาร

รับประทาน โดยมีข้อดีก็คือ ประหยดัเวลาในการทําอาหารและมีความสะดวกสบายมากยิงขนึ 
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4.3.3.8 วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

ในช่วงเวลาปกติ มะเฟือง* กลา่วว่า บ้านของตนมีพืนทีค่อนข้างกว้าง ส่วนหนึงได้

แบ่งทีดินออกเป็นส่วน ๆ หรือทีเราเข้าใจกันว่าการทําเกษตรแบบทฤษฏีใหม่ ก็คือ การแบ่งพืนที

ออกเป็น 4 สว่น อนัได้แก่ พืนทีบ้าน (ทีอยู่อาศยั) ร้อยละ 10 บ่อเก็บนํา ร้อยละ 30 ทํานา ร้อยละ

30 และทําสวนอีก ร้อยละ 30 โดยจะรวมเป็นร้อยละ 100 ของพืนทีทังหมดอย่างพอดี ซึงบ้านของ

มะเฟือง* ก็มีการแบ่งพืนทีทํานา ปลกูพืชผกัสวนครัว เลียงไก่ไข่ หม ูปลกูพืชสมนุไพร และผลไม้ 

นอกจากนียงัได้ขดุลอ่งนําเพือให้นําไหลผา่นพืนทีเพาะปลกูได้อย่างสะดวก และยงัสามารถทีจะรด

นําพืชผกัผลไม้ตา่ง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ส่วนในเรืองของทรัพยากรอาหารนัน มะเฟือง* ได้ให้

ความสําคญัมานานแล้วพอสมควร เนืองจากว่าตนเองนันเป็นคนทีชอบใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา อีกทัง

การทีบ้านของตนเองได้มีการเพาะปลกูพืชสมุนไพรต่าง ๆ ก็มกัจะหาวิธีการแปรรูป หรือค้นหา

สรรพคณุต่าง ๆ ทีมีอยู่ในพืชสมุนไพรชนิดนัน จึงทําให้ตนเองได้มีรายได้เพิมขึนจากการนําพืช

สมนุไพรมาทําเป็นยาดม ยาหม่อง นํายาล้างจาน ครีมบํารุงผิว และสบู่สมนุไพรขมินผสมนําผึง  

ดงัปรากฏในภาพที 4.6  

 

 

ภาพที 4.6 แสดงยาดมสมนุไพร และสบูเ่หลวสมนุไพร 
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ในช่วงเวลาฉุกเฉิน (ภัยพิบัติ) มะเฟือง* กล่าวว่า การดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทําการเกษตรแบบเกษตรทฤษฏีใหม่นัน เราไม่จําเป็นจะต้องมี

ความเกรงกลวัตอ่ภยัใด ๆ เลย เพราะวา่ทกุวนันีเราพอมีพอกินและยังมีเหลือพอเก็บ พอแจกจ่าย

ให้แก่เพือนบ้านใกล้เคียงอีกด้วย ทําให้รู้สึกว่าต่อให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ตนเองก็ยังมี

อาหารรับประทานเพียงพอสําหรับคนภายในครอบครัวแน่นอน อีกทังการได้เป็นวิทยากรในการ

บรรยาย เกียวกบัการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มะเฟือง* มกัจะสอดแทรก

ประสบการณ์ชีวิตทีได้พบเจอมา เลา่ให้ผู้ เข้าฟังการบรรยายเสมอมาทําให้ถือได้วา่เป็นการสง่เสริม

ทีจะทําให้เกิดความมนัคงทางอาหารตอ่ไป 

ในช่วงเวลายามขาดแคลน มะเฟือง* กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวตังแต ่ 

ยึดหลกัการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทงัให้ความสําคญักบัเรืองอาหารการ

กิน ความมนัคงทางด้านอาหาร ก็ไม่เคยมีความขาดแคลนด้านอาหารเลย เนืองจากการดําเนิน

ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนนั เป็นการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตผุล ภมิูคุ้มกัน 

และต้องมีความรู้ คณุธรรมด้วย เพราะการใช้ชีวิตในรูปแบบนีเป็นการใช้ชีวิตบนพืนฐานของการ

เตรียมพร้อม ไม่ประมาท ระมัดระวังกับสิงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงทําให้

ครอบครัวของมะเฟือง* ไม่มีความขาดแคลนด้านอาหารเลย อีกทังยังพอมีเหลือแจกจ่ายให้แก่

ญาติพีน้อง และเพือนบ้านด้วย 

4.3.3.9 วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

สาเหตใุนการเก็บ/สะสมอาหารของมะเฟือง* กล่าวคือ มะเฟือง* จะมองว่าอาหาร

เป็นเรืองทีมีความสําคญัสําหรับตนเองและครอบครัว เพราะวา่เราจะต้องกินอาหารเพือให้สามารถ

ดํารงชีวิตตอ่ไปได้ และใช้ชีวิตอย่างมีคณุคา่ตอ่ชมุชน สงัคมและประเทศชาติต่อไป ดงันันการเก็บ

สะสมอาหาร เป็นเรืองทีดี เพราะจะเป็นการทําให้เรามีการเตรียมความพร้อมทีจะรับมือกับ 

การเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนได้ตลอดเวลาในอนาคต อีกทังยังทําให้มีความรู้สึกอุ่นใจเสมอ 

เพราะมีของไว้สําหรับกินตลอดเวลา มะเฟือง* กลา่วตอ่วา่ การทีตนเองมีความคิดให้ความสําคญั  

แก่อาหาร ว่าอาหารทุกชนิดนันมีประโยชน์ต่อร่างกายและให้พลังงานแก่เราทีแตกต่างกันไป  

แล้วร่างกายของเรานนัมีความจําเป็นทีจะต้องได้รับสารอาหารจากอาหารต่าง ๆ ทีได้รับประทาน

เพือทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และมีภมิูคุ้มกันต่อการเกิดโรคภยัไข้เจ็บต่าง ๆ อีกทัง 

การทีมะเฟือง* และครอบครัวได้ให้ความสําคญักบัการเก็บสะสมอาหาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม 

แต่เป้าหมายหลักก็คือ การถนอมอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่เสมอ และเพือเป็น  

การยืดอายขุองอาหารให้สามารถอยู่ได้นานขนึ 
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เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหารของมะเฟือง* กล่าวคือ การมีอาหารไว้กินเป็น

เป้าหมายหลกัของการเก็บสะสมอาหาร เพราะว่าจะให้ความสําคญักับเรืองของการกิน โดยทีไม่

อยากมีความรู้สกึถึงความหิวโหย หรืออดอยาก อีกทงัการเก็บสะสมอาหารบางชนิดให้สามารถอยู่

ได้ยาวนานยิงขนึนนั จําเป็นทีจะต้องผา่นกระบวนการแปรรูปอาหารนนั เพือเป็นการถนอมอาหาร

ให้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารทีได้รับการแปรรูปจะมีหน้าตาน่ารับประทานอยู่

ตลอดเวลา นอกจากนียังเป็นการเพิมพูนประสบการณ์ในการประกอบอาหารของตนเอง ให้มี

ความชํานาญ เชียวชาญมากยิงขนึ เพราะจะต้องหมนัหาความรู้เพิมเติมอยู่เสมอ ๆ  จึงถือได้วา่เป็น

การได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มคา่ สว่นอาหารทีมกัแปรรูปหรือถนอมอาหาร อาทิเช่น 

การทําไขเ่คม็ กระท้อนดอง มะมว่งแช่อิม มะมว่งตาก มะมว่งกวน และเห็ดนางฟ้าตากแห้ง เป็นต้น 

1) การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบตามทศันะของมะเฟือง* กลา่วคือ ก่อน

อืนต้องมีการให้ความสําคญักบัตวัเองเป็นหลกั เนืองจากวา่ตนเองนนัจะต้องมีความกล้า โดยกล้า

ทีจะเริมต้นทีตวัเอง ซึงก็คือการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ใหม ่ๆ อยู่เป็นประจําอย่างสมําเสมอ ให้มี

ความรู้จริงในเรืองหรือด้านนัน ๆ สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริง ผนวกกับการ

เพาะปลกูพืชผลไม้ให้ตรงตามฤดูกาล ก็เป็นส่วนหนึงทีจะทําให้พืชผลธัญญาหารมีความอดุม-

สมบรูณ์ได้เช่นกนั อีกทงัการมีความเข้าใจธรรมชาติ กลา่วคือ การรับรู้ถึงความไมแ่น่นอนในสภาพ

ภมิูอากาศในปัจจบุนั 

มะเฟือง* กลา่วตอ่วา่ การมีความรู้อย่างแท้จริง เป็นสาเหตทีุสามารถสง่ผล

กระทบในด้านบวกตอ่การดําเนินงานด้านเกษตรกรรม และทําให้สามารถได้ผลผลิตเป็นทีน่าพึง

พอใจได้ โดยมะเฟือง* ได้ให้เหตผุลถึงความสําคญัของการมีความรู้ทีแท้จริงว่า ทุกวนันีสงัคมไทย

ได้มีการรับข้อมลูขา่วสารทีมีข้อมลูทีแท้จริงบ้าง ไมแ่ท้จริงบ้าง จึงทําให้ผู้ รับข้อมลูขา่วสาร ไม่ว่าจะ

เป็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากชาวบ้านด้วยกนัเองนนัมีความคาดเคลือนไป อาทิ

เช่น หน่วยงานภาครัฐได้บอกวา่ในเดือนพฤษภาคมจะมีฝนตกในปริมาณมาก จึงขอให้เกษตรกร

เตรียมพืนทีในการเพาะปลกู แตพ่อถึงเดือนพฤษภาคมแล้ว สภาพภมิูอากาศกลบัไมไ่ด้เป็นอย่างที

คาดการณ์ไว้ จึงทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบและเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานทีเพาะปลกู 

อีกทัง การมีความรู้และการรู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญ 

ในการดําเนินชีวิตประจําวนั ทงัเรืองขา่วสารด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง สภาพภมิูอากาศ และ

ขา่วอืน ๆ มกัจะมีความเกียวข้องกบัตนเองบ้างไมม่ากก็น้อย 
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เป้าหมายของการดําเนินการ ตามทศันะของมะเฟือง* คือ การทําให้ได้ผล

ผลิตจากการเพาะปลกูพืชผกัผลไม้ในปริมาณทีเหมาะสมมีความเพียงพอต่อความต้องการของ

ตนเอง ครอบครัว และสามารถทีจะพอไว้ขายให้ได้กําไรมาใช้จ่ายในครอบครัวอย่างสมําเสมอ ไม่

ขาดทนุ ก็ถือวา่เพียงพอแล้วสําหรับเป้าหมายในการดําเนินการ หรือสามารถพูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ 

ขอเพียงแคอ่ยู่ได้อย่างไมเ่ป็นหนีสิน ไมเ่ดือดร้อนเรืองเงินทอง มะเฟือง* กลา่วตอ่วา่ การดําเนินชีวิต  

โดยไมย่ึดติดกบัสิงใดมากเกินไป โดยใช้แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทีพระเจ้าอยู่หวัทรงให้ไว้ เท่านีก็สามารถทําให้ตนเองนนัมีความสขุในชีวิตมากทีสดุแล้ว 

2) การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

สาเหตใุนการถนอม/แปรรูปอาหาร ตามทศันะของมะเฟือง* กลา่วคือ การที

ตนเองและครอบครัวจะพึงคิดเสมอและตลอดเวลาว่า อาหารเป็นสิงทีสําคญัต่อชีวิต เป็นหนึงใน

ปัจจัยสีของมนุษย์ทีมนุษย์มีความจําเป็นและมีความต้องการ จะขาดอาหารไม่ได้เด็ดขาด  

จากเรืองเหลา่นีเอง จึงทําให้ตนเองให้ความสําคญักบัอาหารมาก แล้วจึงได้ดําเนินการถนอมอาหาร

ตา่ง ๆ ทีสามารถทําการถนอมอาหารได้ ไมว่า่จะเป็นเนือสตัว์ ผกั ผลไม้ และสมนุไพรตา่ง ๆ ทีมีอยู่ 

วิธีการถนอมอาหาร ตามทัศนะของมะเฟือง* กล่าวคือ ครอบครัวของ

มะเฟือง* เป็นครอบครัวทีมีทรัพยากรทางอาหารอดุมสมบูรณ์มาก เพราะได้ดําเนินการตามหลกั

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หวัมาโดยตลอด ทงัยงัได้ตระหนกัถึงความไมแ่น่นอน

ทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต ดงันนัจึงได้มีการถนอมอาหารด้วยวิธีการตา่ง ๆ  เพือให้เหมาะสมกบัการ

ทีมีทรัพยากรอาหารอยู่หลายชนิด อาทิเช่น เห็ดนางฟ้าตากแห้ง ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิม มะม่วง

ดอง/มะมว่งแช่อิม กระท้อนดอง ไขเ่คม็ และทีสําคญัยงัได้มีการแปรรูปสมนุไพรทีมีอยู่รอบ ๆ บ้าน

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทีสามารถนําไปวางขายได้ ทังครีมล้างมือ นํายาล้างจาน สบู่อาบนํา ตระไคร้

สมนุไพรเพือไล่ยุงหรือแมลง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะทําการแปรรูปไข่เป็ดทีได้จากเป็ดทีเลียงไว้

บริเวณบ้าน โดยมีขนัตอนและอปุกรณ์ทีจะต้องเตรียมก็คือ ไขเ่ป็ดดิบ ภาชนะสําหรับไว้ดองไข่เป็ด 

เกลือ และนําสําหรับต้มเกลือ จากนนัก็เริมขนัตอนทีหนึงก็คือ การนําไขเ่ป็ดมาล้างให้สะอาด ทิงไว้

ให้สะเดด็นําจนแห้งสนิท แล้วนําไปใสภ่าชนะทีเตรียมไว้ จากนนัก็นํานําไปต้มบนเตาพร้อมใสเ่กลือ

ลงไป   ในนํา ตงัไฟจนนําเดือดและคนเกลือจนละลายเป็นนําเดียวกนั จากนนันําลงมาจากเตาแล้ว

ทิงไว้ให้นําทีเดือดนันเย็นเป็นปกติ จากนันก็เทนําลงไปใส่ในภาชนะทีใส่ไข่เป็ดไว้จนท่วมไข่เป็ด 

จากนันปิดฝาให้สนิทแล้วนํามาวางไว้ในทีร่ม ทิงไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็จะได้ไข่เค็มไว้

รับประทาน เป็นการทําให้ครอบครัวของมะเฟือง* สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทีจะใช้สําหรับซือ

กบัข้าวได้ อีกทงัการแปรรูปอาหาร หรือการทําไขเ่คม็นีใช้วสัดอุปุกรณ์ เครืองมือ และสว่นประกอบ
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สําหรับปรุงอาหารไม่กีชนิดก็สามารถทําไข่เค็มได้แล้ว และทีสําคญัยังเป็นการเพิมรายได้ให้แก่

ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึงด้วย ดงัปรากฏในภาพที 4.7 

 

 

ภาพที 4.7 แสดงการทําไขเ่คม็ ของมะเฟือง* 

 

4.3.3.10 ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะการสร้างการประกนัความมนัคงทาง 

 อาหารในระดบัชมุชน 

ปัญหาและอปุสรรคด้านบคุคล/ชมุชน มะเฟือง* กลา่วว่า ในเรืองของความขดัแย้ง

ระหวา่งกลุม่การเมืองตา่ง ๆ ภายในชมุชนก็ยงัคงมีให้เห็นอยู่ ถึงแม้วา่จะดไูม่ค่อยชัดเจนเท่าไร่นัก 

แตห่ากเป็นคนภายนอกชมุชนก็มกัจะมองไมอ่อก แตถ้่าหากเป็นบคุคลภายในชมุชนด้วยกนัเองนนั 

ก็พอทีจะรู้ว่ามีความขดัแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ภายในชุมชน อีกทังการทีผู้ นําเพิกเฉย   

ตอ่สถานการณ์ในปัจจบุนัก็ถือวา่เป็นปัญหาทีพบเจอได้ หรืออาจจะเป็นเพราะวา่ผู้นําหรือชาวบ้าน

ประชาชนยงัไมมี่ความรู้ความเข้าใจในเรืองการสร้างความมนัคงทางอาหารอย่างแท้จริงกเ็ป็นไปได้ 

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน มะเฟือง* กลา่ววา่ หน่วยงานภาครัฐไม่ค่อย

ให้การสนบัสนนุเท่าทีควรจะได้ หรือแม้แตบ่างครังก็ได้มีหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานได้เข้ามา

รับปากอย่างจริงจงัวา่จะช่วยสนบัสนนุในการดําเนินงาน แตพ่อถึงเวลาเข้าจริง ๆ แล้วก็กลบัไม่ได้

รับการช่วยเหลืออย่างทีหน่วยงานภาครัฐได้สญัญาไว้แต่อย่างใด ดงันันจึงมกัพึงตนเองและพลงั

ของกลุม่ภายในชมุชนเป็นหลกั โดยทีไมต้่องร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐแตเ่พียงอย่างเดียว 
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ข้อเสนอแนะตอ่บคุคลในครอบครัว/ชมุชน มะเฟือง* กล่าวว่า มีความต้องการทีจะ

ให้ทกุ ๆ คนไมว่า่จะเป็น ผู้ นําชุมชน ผู้ นําท้องถิน/ท้องที รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ

ชาวบ้าน ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

การดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทงัในเรืองของการสร้างภมิูคุ้มกันให้แก่ตนเอง

และครอบครัว เพือทีจะได้มีอาหารไว้กิน มีเงินทีเก็บออมไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน จําเป็นเร่งด่วนได้ 

นอกจากนีควรมีการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรภาคีต่าง ๆ ทีมีอยู่ภายในชุมชน 

เพือให้เกิดการร่วมมือกนัทํางานกนัแบบบรูณาการ เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน อีกทัง

เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขนึภายในชมุชนอีกด้วย 

ข้อเสนอนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มะเฟือง* กล่าวคือ ต้องการทีจะให้มีการ

ดําเนินการอย่างจริงจงั โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถินเพราะว่า ได้มีการประชุม

ประชาคมเป็นประจําทกุปี จึงควรทีจะมีการบรรจุแผนการดําเนินงานในเรืองของการสร้างความ

มนัคงทางอาหารเข้าไปอยู่ในแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือทีจะได้เกิด

การขบัเคลือน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิงขึน เนืองจาก

มะเฟือง* มีความเชือทีวา่วนัหนึงในอนาคตนนัปัญหาในเรืองของความขาดแคลนทรัพยากรอาหาร

บนโลกนนั จะเกิดขนึอย่างแน่นอนและทกุประเทศในโลกก็ควรจะต้องมีการรับมือต่อผลกระทบที

อาจจะเกิดขนึในอนาคตนีด้วย 

 

4.4 การให้ความหมายของคําว่าอาหารในทศันะของชุมชน 

 

ในสว่นนีเป็นการกลา่วถึงอาหารในทศันะของชมุชน ซึงได้แบ่งความหมายออกเป็น 3 สว่น 

ได้แก่ 1) ความหมายของอาหาร 2) มิติของความมนัคงทางอาหาร 3) ปริมาณอาหารในอดีต และ

ปริมาณอาหารในปัจจุบัน โดยได้สรุปรวบยอดของการให้ความหมายของอาหารในทัศนะ 

ของชมุชน ได้ดงันี 

 

4.4.1 การให้ความหมายของคาํว่าอาหารในทัศนะของชุมชน 

ผลการศึกษาความหมายของคําว่าอาหารในทัศนะของชุมชน จากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

พบวา่ เกินกวา่ครึงให้ความสําคญัในความหมายของคําวา่อาหาร หมายถึง สิงทีสามารถกินได้ ทํา

ให้ร่างกายได้รับประโยชน์และพลังงาน (ร้อยละ 53.3) รองลงมา ให้ความหมายอาหารในเชิง

รูปธรรม เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เนือสตัว์ นม ไข ่ผกั และสมนุไพร (ร้อยละ 46.6) 
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ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “สิงทีเรากินได้ แล้วให้พลงังานกับเรา ทําให้เรามีเรียวแรงทํามา

หากิน ไมเ่จ็บไข้ได้ป่วย” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “ของกิน กบัข้าว นําพริก ผกัตา่ง ๆ” 

และคํากล่าวของ มะเฟือง* “สิงทีทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ อาหารเปรียบเสมือนยา หรือ

สมนุไพร” 

จากผลการศกึษาจะเห็นได้วา่ การให้ความหมายของอาหารในทัศนะของชุมชน สามารถ

กล่าวได้คือ ชาวชุมชนได้ให้ความหมายของอาหารออกมาใน 2 ลกัษณะ คือ ในลักษณะหนึง

มุง่เน้นความหมายของอาหารไปในรูปของนามธรรม และในอีกลกัษณะหนึงได้มุ่งเน้นความหมาย

ของอาหารไปในเชิงรูปธรรม ซึงในเชิงนามธรรมนนั ชาวชมุชนเห็นวา่ อาหารเป็นสิงทีสามารถกินได้ 

เมือกินเข้าไปแล้วจะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และพลงังาน มีเรียวแรงในการทํางานและดําเนิน

ชีวิตต่อไปได้ แต่ในอีกลักษณะหนึงนันชาวชุมชนกลับได้ให้ความหมายของอาหารออกมาใน  

เชิงรูปธรรม โดยบอกวา่อาหารคือ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เนือสตัว์ นม ไข ่ผกั และสมนุไพร 

ซึงจากผลการศึกษา ความหมายความมนัคงทางอาหารในทัศนะของชุมชน ผู้ศึกษาได้

สรุปดงัปรากฏในตารางที 4.2 

 

ตารางที 4.2 แสดงความหมายความมนัคงทางอาหารในทศันะของชมุชน 

ความหมายของอาหารในทัศนะของชุมชน 
ความถี 

(n=15) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1) ความหมายของคําวา่อาหาร   

- สิงทีกินได้ ทําให้ร่างกายได้ประโยชน์/พลงังาน 8 53.3 

- ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เนือสตัว์ นม ไข ่ผกัสมนุไพร 7 46.6 

 

หมายเหตุ:  ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

4.4.2 มิติความมันคงทางอาหารในทัศนะของชุมชน 

ผลการศกึษาของมิติความมนัคงทางอาหารในทศันะของชมุชน ในการให้ความหมายของ

คําวา่ ความพอเพียงของอาหาร การเข้าถึงอาหาร การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ การมีเสถียรภาพ

ทางอาหาร และการพฒันาทียงัยืน จากผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญัพบว่า เกือบครึงได้ให้ความหมายของ

คําวา่ ความพอเพียงของอาหารคือ มีอาหารกินเพียงพอตลอดปีและไม่ขาดแคลน (ร้อยละ 46.6) 
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รองลงมาคือ มีกินครบทกุมือ ทกุวนั และขนึอยู่กบักําลงัทรัพย์/รายได้/ราคาและปริมาณ ในสดัสว่น

ทีเท่ากนั (ร้อยละ 20.0) ตอ่มาให้ความหมายวา่ ความสามารถหาได้จากรอบ ๆ บ้าน ไม่ต้องซือหา 

และอาหารปลอดภยั มีคณุภาพ ในสดัสว่นทีเท่ากนั (ร้อยละ 6.6) 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “มีกินให้ครบทงั 5 หมูเ่ป็นประจํา จะขาดแคลนไมไ่ด้” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “มีพอกินสําหรับคนภายในครอบครัว” 

และคํากลา่วของ มะเฟือง* “พอสําหรับทําให้คนภายในครอบครัวอิม ไมข่าดแคลน” 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญั (ร้อยละ 40.0) ได้ให้ความหมายของการเข้าถึง

อาหาร วา่ เข้าถึงได้ง่าย โดยการเพาะปลกูไว้รอบ ๆ บ้าน รองลงมา (ร้อยละ 33.3) กล่าวว่า เข้าถึง

ได้ง่าย โดยการซือหา และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 26.6) กล่าวว่า เข้าถึงได้ง่าย หากมีทีดินทํากิน/ 

แหลง่นํา 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมือไหร่ก็ได้ทีอยากจะกิน” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “ผกั ผลไม้ ปลกูไว้รอบ ๆ บ้าน จะกินเมือไหร่ก็กินได้สะดวก ทําให้

หากินได้ง่าย” 

และดงัคํากลา่วของ มะเฟือง* “เข้าถึงได้ง่าย ไปไหนมาไหนก็สามารถหากินได้ง่าย ๆ” 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ ใ ห้ข้อมูลทีสําคัญในสัดส่วนทีเท่ากัน (ร้อยละ 40.0) ได้ให้

ความหมายของการนําอาหารไปใช้ประโยชน์อืนนอกจากรับประทานว่า มีอาหารเหลือพอไป

แบ่งปัน แจกจ่ายให้แก่ญาติพีน้อง เพือนบ้าน และมีการนําอาหารไปขาย เพือเพิมรายได้ให้แก่

ครอบครัว รองลงมา (ร้อยละ 13.3) กลา่ววา่ ไมไ่ด้นําอาหารไปใช้ประโยชน์อืนนอกจากรับประทาน 

และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 6.6) กลา่ววา่ มีความสามารถให้คําแนะนําแก่ชาวบ้านในเรืองคณุค่า

ของอาหาร ทีสามารถหาได้จากรอบ ๆ บ้านได้ 

ดงัคํากล่าวของ มะเขือ* “ได้นําอาหารมาขาย หากคิดว่าอาหารนันมีความเพียงพอต่อ

ครอบครัวของตนเอง อาทิเช่น มะนาว หน่อไม้ กระท้อน และขนนุ” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “ได้นําอาหารไปแบ่งปันให้แก่เพือนบ้าน หรือใช้ในการแลกเปลียน

อาหารกบัเพือนบ้านอยู่เป็นประจํา ๆ เช่น มีมงัคดุก็อาจจะไปแลกกบัเงาะ” 

และดงัคํากลา่วของ มะเฟือง* “ได้แนะนําถึงคณุค่าของอาหารทีสามารถหาได้จากรอบ ๆ

บ้าน หรือหาได้จากภายในท้องถิน/ชมุชนของตนเอง” 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ (ร้อยละ 46.6) ได้ให้ความหมายของการมี

เสถียรภาพทางอาหารวา่ มีความพอเพียง/ไมข่าดแคลน พืนทีทํากินมีความเหมาะสม รองลงมาใน
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สดัสว่นทีเท่ากัน (ร้อยละ 20.0) กล่าวว่า ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณอาหาร และพืนดินมี

ความอดุมสมบรูณ์ และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 13.3) กลา่ววา่ อาหารมีความปลอดภยั ไร้สารพิษ 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “อาหารต้องมีความปลอดสารพิษ ไมใ่ช้ปุ๋ ยเคมีในการเพาะปลกู” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “อาหารต้องมีความปลอดภยั ไร้สารพิษ และยาฆ่าแมลง” 

และดงัคํากล่าวของ มะเฟือง* “คนภายในชุมชนสามารถหาอาหารมาบริโภคได้จาก

ภายในชมุชนของเราเอง ได้อย่างเพียงพอ” 
 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั (ร้อยละ 66.6) ได้ให้ความหมายของการพฒันาที

ยงัยืนวา่ การคํานึงถึงคนรุ่นหลงั โดยมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รองลงมา 

(ร้อยละ 20.0) กลา่ววา่ ทกุ ๆ คนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพือให้เกิดความยังยืน 

และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 13.3) กล่าวว่า เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังให้ลูกหลานได้เรียนรู้

วิธีการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ 

ดงัคํากล่าวของ มะเขือ* “มีการใช้ปุ๋ ยหมกัในการเพาะปลกู เพือทีจะเป็นการช่วยรักษา

หน้าดินให้มีความอดุมสมบรูณ์และเป็นการทําให้เกิดความสมดลุทางธรรมชาติ” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “การให้ความรู้เป็นสิงทีสําคญั คนจึงจําเป็นทีจะต้องมีความรู้ด้าน

การพฒันาก่อน ถึงจะทําให้เกิดการพฒันาทียงัยืนได้” 

และดงัคํากล่าวของ มะเฟือง* “ชาวบ้านทุก ๆ คนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เพือให้ชมุชนเกิดความยงัยืน” 

จากการศกึษาจะเห็นได้วา่ มิติความมนัคงทางอาหารในทศันะของชมุชน ซึงมีอยู่ 5 มิตินนั 

ชาวชุมชนได้ให้ความสําคัญในทุกมิติตามทัศนะความเข้าใจทีแตกต่างกันไป กล่าวคือ ในด้าน

ความพอเพียงของอาหาร ชาวชุมชนต้องการทีจะมีอาหารไว้กินในปริมาณทีเพียงพอ ไม่มีความ

ขาดแคลน สว่นในด้านการเข้าถึงอาหาร ชาวชมุชนต้องการทีจะเข้าถึงอาหารได้อย่างง่าย โดยจะมี

การเพาะปลกูพืชอาหารไว้รอบ ๆ บริเวณบ้าน สว่นในด้านการนําอาหารไปใช้ประโยชน์ ชาวชุมชน

เห็นว่า หากตนเองมีอาหารปริมาณมากเพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัวแล้ว ก็จะนําไป

แบ่งปันเพือนบ้าน ญาติพีน้อง หรือนําไปขายและจําหน่ายเพือเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว ส่วนใน

ด้านการมีเสถียรภาพทางอาหาร ชาวชุมชนเห็นว่า อาหารต้องเพียงพอ ไม่ขาดแคลน 

ปลอดสารพิษและพืนทีทํากินต้องมีความเหมาะสม และในด้านการพัฒนาทียังยืน ชาวชุมชน  

ได้เห็นวา่ จะต้องมีการคํานึงถึงกลุ่มคนรุ่นหลงั โดยจะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมให้มีสภาพทีดี เหมาะสม เพือให้มีความสมดลุเป็นสําคญั 
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ซึงจากผลการศึกษา มิติความมันคงทางอาหารในทัศนะของชุมชน ผู้ ศึกษาได้สรุป  

ดงัปรากฏในตารางที 4.3 

 

ตารางที 4.3 แสดงมิติความมนัคงทางอาหารในทศันะของชมุชน 

มิติความมันคงทางอาหารในทัศนะของชุมชน 
ความถี 

(n=15) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1) มติิความมนัคงทางอาหาร 

     1.1 ความพอเพียงของอาหาร 

 

 

 

 

- มอีาหารกินเพียงพอตลอดปีและไม่ขาดแคลน 7 46.6 

- สามารถหาได้จากรอบ ๆ บ้าน ไมต้่องซือหา 

- มกิีนครบทกุมอื ทกุวนั 

- ขึนอยู่กับกําลงัทรัพย์/รายได้/ราคาและปริมาณ 

- อาหารปลอดภยั มคีณุภาพ 

     1.2 การเข้าถึงอาหาร 

- เข้าถึงได้ง่าย โดยการเพาะปลกูไว้รอบ ๆบ้าน 

- เข้าถึงได้ง่าย โดยการซือหา 

- เข้าถึงได้ง่าย หากมทีีดินทํากิน/แหล่งนํา 

     1.3 การนําอาหารไปใช้ประโยชน์อืนนอกจากรับประทาน 

- มเีหลือพอแบ่งปัน แจกจ่าย ให้แก่ญาติและเพือนบ้าน 

- นําอาหารไปขาย เพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

- ไมไ่ด้นําอาหารไปใช้ประโยชน์อืนนอกจากรับประทาน 

1 

3 

3 

1 

 

6 

5 

4 

 

6 

6 

2 

6.6 

20.0 

20.0 

6.6 

 

40.0 

33.3 

26.6 

 

40.0 

40.0 

13.3 

- สามารถให้คําแนะนําถึงคณุค่าของอาหารได้ 

     1.4 การมเีสถียรภาพทางอาหาร 

- ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร 

- มคีวามเพียงพอ/ไมข่าดแคลน พืนทีทํากินเหมาะสม 

- อาหารปลอดภยั ไร้สารพิษ 

- พืนดินมคีวามอดุมสมบรูณ์ 

     1.5 การพฒันาทียงัยืน 

- ทกุ ๆ คนให้ความร่วมมอื มสี่วนร่วมในการพฒันา 

- คํานึงถึงคนรุ่นหลงัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ให้ความสําคญักับความรู้/ปลกูฝังความคิด 

1 

 

3 

7 

2 

3 

 

3 

10 

2 

6.6 

 

20.0 

46.6 

13.3 

20.0 

 

20.0 

66.6 

13.3 

 

หมายเหตุ:  ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 
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4.4.3 ปริมาณอาหารในอดีต/ปัจจุบันตามทัศนะของชุมชน 

ผลการศึกษาของปริมาณอาหารในอดีต และปริมาณอาหารในปัจจุบันตามทัศนะของ

ชมุชน จากผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญั พบว่า ปริมาณอาหารในอดีตผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญัทังหมด (ร้อยละ 

100.0) กล่าวว่า ปริมาณอาหารมีอยู่เยอะมาก อีกทังยังสามารถหาได้อย่างง่าย ๆ ส่วนปริมาณ

อาหารในปัจจบุนั พบวา่ ผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั (ร้อยละ 40.0) กลา่ววา่ อาหารมีปริมาณทีลดน้อยลง 

หาได้ยากขนึ รองลงมา (ร้อยละ 33.3) กลา่ววา่ ทรัพยากรธรรมชาติได้เสือมลง ทงัสภาพภมิูอากาศ 

ปัญหาในเรืองดินและนํา และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 26.6) ได้กลา่ววา่ อาหารยงัคงมีอยู่ในปริมาณ

ทีเยอะอยู่ ยงัคงสามารถหากินได้ตามปกติ 

ดงัคํากล่าวของ มะขาม* “ในอดีตนันอาหารมนัเยอะมาก ๆนะ สามารถหาเอาจากข้าง

บ้านก็ได้ หรือบ้านเพือนบ้านก็ได้ ไม่เหมือนในปัจจุบันทีอาหารนันมีปริมาณทีน้อยลง เพราะว่า

ประชากรของโลกเราเยอะขนึ คนสงูอายมีุเพิมมากขนึทกุปี ๆ แตพื่นทีทํากินก็ได้ถกูเปลียนแปลงไป

เป็นโรงงานอตุสาหกรรม หรือการปรับเปลียนมาเป็นการปลกูไม้ดอกไม้ประดบัอย่างทกุวนันี” 

ดงัคํากล่าวของ มะตมู* “ในอดีตนัน พืนทีส่วนใหญ่เป็นป่าทังสิน จะเก็บหรือหาอาหาร

อะไรก็สามารถทําได้ง่าย ๆ สว่นในปัจจบุนัอาหารนนัหากินได้ยากกว่าเดิม คนทีทํานาก็เปลียนมา

ทําอาชีพเพาะปลกูไม้ดอกไม้ประดบั” 

และดงัคํากลา่วของ มะเหมียว* “อาหารในอดีตนันมีเยอะ และเหมือนว่าจะมีคณุภาพดี 

ส่วนในปัจจุบันนัน อาหารก็ยังมีเยอะอยู่เหมือนเดิมนะ เพียงแต่ว่าคุณภาพของอาหารได้ลด

น้อยลง” 

ซึงจากผลการศกึษา ปริมาณอาหารในอดีต/ปัจจบุนั ตามทศันะของชมุชน ผู้ศึกษาได้สรุป

ดงัปรากฏในตารางที 4.4 
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ตารางที 4.4 แสดงปริมาณอาหารในอดีต/ปัจจบุนัตามทศันะของชมุชน 

ปริมาณอาหารตามทัศนะของชุมชน 
ความถี 

(n=15) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1) ปริมาณอาหารของชมุชน 

     1.1 ปริมาณอาหารในอดีต 

 

 

 

 

- อาหารมีอยู่เยอะมาก สามารถหาได้อย่างง่าย ๆ 15 100.0 

     1.2 ปริมาณอาหารในปัจจบุนั 

- อาหารลดน้อยลง หาได้ยากขนึ 

- ทรัพยากรธรรมชาติเสอืมลง ทงัสภาพภูมิอากาศ ดินและนํา 

- อาหารยงัคงมีอยู่ในปริมาณทีเยอะอยู่ 

 

6 

5 

4 

 

40.0 

33.3 

26.6 

 

หมายเหตุ:  ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

จากปริมาณอาหารของชมุชนป่าตรง* จะเห็นได้วา่อาหารได้มีปริมาณลดลงจากสมยัอดีต

ซึงเมือย้อนกลับมามองในด้านของความมันคงทางอาหารนัน ถือว่าชุมชนป่าตรง* เริมมี

สถานการณ์ของความเปราะบางทางด้านความมนัคงทางอาหาร เนืองจากคนในชุมชนได้มีการ

ปรับเปลียนวิถีการประกอบอาชีพจากการทํานา มาเป็นการเพาะปลกูไม้ดอกไม้ประดบัเพือการค้า 

แตก่็เป็นทีน่าสงัเกตวา่ บางครอบครัวยงัไมมี่ความเปราะบางทางด้านความมนัคงทางอาหาร ทังนี

อาจจะเป็นเพราะ มีการเตรียมตวัเพือรองรับกบัสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนได้ใน

อนาคต หรือมีการสร้างภมิูคุ้มกันให้แก่ครอบครัวของตนเอง และบางครอบครัวได้มีการสร้าง    

การประกนัความมนัคงทางอาหารให้แก่ครอบครัว เพือทําให้ครอบครัวของตนเองนนัมีอาหารอยูใ่น

ปริมาณทีเหมาะสม และเพียงพอตอ่ความต้องการ ด้วยเหตนีุอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนป่าตรง* เริมมี

ความเปราะบางของความมนัคงทางอาหารในระดบัครอบครัว/ชุมชน แต่ภายในชุมชนนันก็ยังมี

บางครอบครัวทีสามารถปรับตวัอยู่ได้กบัสถานการณ์การเปลียนแปลง 

อย่างไรก็ตาม ผู้นําชมุชนหรือแกนนําภายในชมุชนป่าตรง* เริมมีความตระหนกัถึงเกียวกบั

สถานการณ์ความไม่มนัคงทางอาหาร จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลกูพืชผกัสวนครัวไว้ในพืนที

บริเวณบ้านของแต่ละครอบครัว เพือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซืออาหาร อีกทังมีการ

รณรงค์ให้ชาวบ้านภายในชมุชนป่าตรง* หนักลบัมาให้ความสําคญักบัการปลกูข้าว ทํานา ในทีดิน

ของแต่ละครอบครัว อย่างน้อยครอบครัวละ 3-4 ไร่ เพือทีจะได้มีข้าวไว้กินในยามทีไม้ดอกไม้
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ประดบัไมส่ามารถขายได้ อีกทงัยงัถือวา่เป็นการสง่เสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหารในระดบั

ครอบครัวหรือชมุชนไปอีกทางหนึงด้วย 

 

4.5 วิธีการจัดการอาหารในระดบัชุมชน 

 

วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน ผู้ วิจยัได้แบ่งประเดน็ทศันะตอ่วิธีการจดัการอาหารใน

ระดบัชมุชน ออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1) ในช่วงเวลาปกติ 2) ในช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบัติ) และ  

3) ในช่วงเวลายามขาดแคลน ซึงผู้ศกึษาได้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปรวบยอดวิธีการจัดการอาหาร

ในระดบัชมุชนได้ ดงันี 

 

4.5.1 ในช่วงเวลาปกต ิ

ผลการศกึษาทศันะตอ่วิธีการจดัอาหารในระดบัชุมชน ในช่วงเวลาปกติ จากผู้ ให้ข้อมลูที

สําคัญ พบว่า ทังหมดได้มีการสํารองอาหารไว้ (ร้อยละ 100.0) รองลงมา มีการส่งเสริมให้เกิด

ความมนัคงทางอาหาร (ร้อยละ 80.0) และลําดบัสดุท้าย มีการเพาะปลกูให้เหมาะสมกับสภาพ

ภมิูอากาศ (ร้อยละ 40.0) 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* ได้กลา่ววา่ “ตนเองและครอบครัวจะมีการสํารองอาหารไว้ให้มาก

ทีสดุเท่าทีมีทงัยงัได้มีการเพาะปลกูพืช ผลไม้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภมิูอากาศของพืนที 

เช่น ได้ปลกูไม้ผล เงาะ ทุเรียน มงัคดุ จะเพาะปลกูในช่วงทีอากาศร้อนชืน เพราะไม้ผลจําพวกนี 

จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงทีฝนตกชกุ/ตกหนกั ส่วนการส่งเสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 

มะเขือ* จะทําการปลกูพืชในรูปแบบผสมผสาน โดยมีคิดว่าสามารถทําให้เกิดความมนัคงทาง

อาหารได้” 

 และดงัคํากลา่วของ มะตมู* ได้กล่าวว่า “การทําปลาร้าหมกัทิงไว้ เป็นการสํารองอาหาร 

อย่างหนึงทีดีสําหรับครอบครัวของตน อีกทังยังทําให้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมเพือให้เกิด 

ความมนัคงของอาหารในระดบัครอบครัวได้” 

 

4.5.2 ในช่วงเวลาฉุกเฉิน (ภัยพบัิต)ิ 

ผลการศกึษาทศันะตอ่วิธีการจดัการอาหารในระดบัชุมชน ในช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบัติ) 

จากผู้ ให้ข้อมลูทีสําคัญ พบว่า ส่วนใหญ่ได้มีการสํารองอาหารไว้เพือรับมือในช่วงเวลาฉุกเฉิน 

(ภยัพิบตัิ) สําหรับ 3-4 สปัดาห์ คิดเป็น (ร้อยละ 86.6) รองลงมา มีการส่งเสริมให้เกิดความมนัคง
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ทางอาหาร (ร้อยละ 53.3) และลําดบัสดุท้าย ได้มีการเพาะปลกูให้เหมาะสมกับสภาพภมิูอากาศ 

(ร้อยละ 26.6) 

ดงัคํากลา่วของมะเขือ* “มีการทําหน่อไม้ดองทิงไว้ เป็นการสํารองอาหารในยามฉกุเฉิน  

ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณ์นําท่วม นําแล้ง เราก็ยงัคงจะมีอาหารไว้สําหรับตนเองและครอบครัวได้กิน” 

ดงัคํากล่าวของ มะตมู* “ด้วยตนเองเป็นคนชอบซืออาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และ 

ผกักระป๋อง มาสะสมเก็บตุนไว้อยู่แล้ว จึงสามารถหยิบอาหารเหล่านีมากินได้ตลอดเวลา และ  

ทีสําคญัการทีตนเองได้มีการหมกัปลาร้าทิงไว้ ก็สามารถทีจะนําปลาร้าทีมีอยู่นนัมาปรุงอาหารเพือ

สําหรับกินในยามฉกุเฉินได้” 

และดงัคํากลา่วของ มะเฟือง* “การทีตนเองได้ดําเนินชีวิตโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และทําการเกษตรแบบเกษตรทฤษฏีใหมน่นั เราไม่จําเป็นจะต้องมีความเกรงกลวัต่อภยั

พิบตัิใด ๆ เลยเพราะวา่ ทกุวนันีเราพอมีพอกินและยังมีเหลือพอเก็บ พอแจกจ่ายให้แก่เพือนบ้าน

ใกล้เคียงอีกด้วย ทําให้รู้สกึวา่ตอ่ให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ตนเองก็ยังมีอาหารรับประทาน

เพียงพอสําหรับคนภายในครอบครัวแน่นอน” 

 

4.5.3 ในช่วงเวลายามขาดแคลน 

ผลการศึกษาทัศนะต่อวิธีการจัดการอาหารในระดบัชุมชน ในช่วงเวลายามขาดแคลน 

จากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะมีการแบ่งปันอาหารซึงกันและกันในยามที 

ขาดแคลน (ร้อยละ 86.6) รองลงมา คนภายในชมุชนจะมีความเอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกนัและกนั

ในยามขาดแคลน (ร้อยละ 73.3) รองลงมา สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางอาหารได้ในยาม 

ขาดแคลน (ร้อยละ 46.6) และลําดับสุดท้าย ทุกคนภายในชุมชนยังมีสิทธิในการเข้าไปใช้

ทรัพยากรของท้องถินได้ (ร้อยละ 26.6) 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “ตนเองและครอบครัวมีบ้านของญาติพีน้องอยู่ใกล้กนั ไปมาหาสู่

กนัเป็นประจําทกุวนั จึงมีการแลกเปลียน พึงพาอาศยัซึงกันและกัน และมีการแบ่งปันอาหารอยู่

บ่อยครัง และสามารถทีจะเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้ขณะช่วงเวลาขาดแคลน เนืองจากมี 

การสํารองอาหารไว้ตลอดเวลา สว่นการใช้ทรัพยากรในท้องถินทังหลายก็ยังคงสามารถเข้าถึงได้

โดยง่าย” 

ดงัคํากลา่วของ มะตมู* “อปุนิสยัของตนเองเป็นคนระมดัระวงั มกัจะมีการเตรียมความ

พร้อมอยู่เสมอ ๆและติดตามข้อมลูขา่วสารจากทีวีอยู่เป็นประจํา จนทําให้ตนเองสามารถปรับตวั

เพือรับมือกบัการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขนึในยามใดก็ได้” 



120 

 

 

และดังคํากล่าวของ มะเฟือง* “ตนเองและครอบครัวได้ยึดหลักการดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทังให้ความสําคญักับเรืองอาหารการกิน ความมนัคงทางด้าน

อาหาร ก็ไม่เคยมีความขาดแคลนด้านอาหารเลย เนืองจากการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนัน เป็นการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตผุล ภมิูคุ้มกัน พร้อมต้องมีความรู้

และคณุธรรมด้วย เพราะการใช้ชีวิตในรูปแบบนีเป็นการใช้ชีวิตบนพืนฐานของการเตรียมพร้อม

ตลอดเวลา ไมป่ระมาท และระมดัระวงักบัสิงทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต จึงทําให้ครอบครัวของตน 

กล้าพดูได้เลยวา่ ไมมี่ความกงัวลวา่จะขาดแคลนด้านอาหาร” 

ซึงจากผลการศึกษา ทัศนะต่อวิธีการจัดการอาหารในระดับชุมชน ผู้ ศึกษาได้สรุป 

ดงัปรากฏในตารางที 4.5 

 

ตารางที 4.5 แสดงทศันะตอ่วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

ทัศนะต่อวธีิการจัดการอาหารในระดับชุมชน 
ความถี* 

(n=15) 

ร้อยละ** 

(100.0) 

1) ช่วงเวลาปกต ิ

     1.1 มีการสาํรองอาหาร 

 

15 

 

100.0 

     1.2 มีการสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 

     1.3 มีการเพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 

12 

6 

80.0 

40.0 

2) ช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตั)ิ 

     2.1 มีการสาํรองอาหาร สาํหรับ 3-4 สปัดาห์ 

     2.2 มีการสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 

     2.3 มีการเพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 

3) ช่วงเวลายามขาดแคลน 

     3.1 มีการแบ่งปันอาหารซงึกนัและกนั 

     3.2 มีความเอืออาทร พงึพาอาศัยซงึกนัและกัน 

     3.3 การเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้ 

     3.4 สทิธิในการใช้ทรัพยากรท้องถินได้ 

 

13 

8 

4 

 

13 

11 

7 

4 

 

86.6 

53.3 

26.6 

 

86.6 

73.3 

46.6 

26.6 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

  ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 
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จากทัศนะต่อวิธีการจัดการอาหารในระดับชุมชนของชุมชนป่าตรง* จะเห็นได้ว่า 

ในช่วงเวลาปกติ ผู้ ให้ ข้อมูลทีสําคัญนัน ได้มีการสํารองอาหารกันครบทุกคนโดยคิดเป็น 

ร้อยละ 100 พร้อมทังยังได้มีการส่งเสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหาร ทังการสํารองอาหาร 

การเพาะปลกูพืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ส่วนในช่วงเวลาฉุกเฉิน (ภยัพิบัติ) 

จะเห็นได้ว่า ผู้ ให้ข้อมูลทีสําคญัส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีการสํารองอาหารเพือไว้รับประทานในช่วง

ฉกุเฉินหรือเกิดภยัพิบัติ อย่างน้อยก็ทําให้ครอบครัวของตนเองสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยทีมี

อาหารกินประมาณ 3-4 สปัดาห์ อีกทงัมีการสง่เสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหารเช่นกนั สว่น

ใน ช่วงเวลายามขาดแคลนอาหารนัน จะเห็นได้ว่า ผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญัมีการแบ่งปันอาหารซึงกัน

และกนั พร้อมทงัชาวบ้านภายในชมุชนป่าตรง* ยังได้มีความเอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกันและกัน 

ตามพืนฐานวฒันธรรมทีดีของชาวบ้านในชนบทไทยให้เห็นอยู่ อีกทังยังเห็นถึง ชาวบ้านบางส่วน  

มีการเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้ในยามขาดแคลน และอีกส่วนหนึงมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรของ

ท้องถินได้ ด้วยเหตุนีเองอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนป่าตรง* ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านภายในชุมชน 

ป่าตรง* มีวิธีการจัดการอาหารในระดับชุมชนในลักษณะทีมีการเตรียมตัว เตรียมพร้อม ทังใน 

ช่วงเวลาปกติ ช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตัิ) และช่วงยามขาดแคลนได้เป็นอย่างดี ทงันีก็เพือทีมีความ

พร้อมในการทีจะรับมือต่อการเปลียนแปลง ทังทางด้านสภาพภูมิอากาศ สังคม และเศรษฐกิจ  

หรือความไมแ่น่นอนตา่ง ๆ ทีอาจจะเกิดขนึได้ในอนาคต 

 

4.6 วิธีการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดบัชุมชน 

 

วิธีการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน ผู้ วิจัยได้แบ่งประเด็น 

ของวิธีการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

ทีสําคญั ได้แก่ 1) การเก็บ/สะสมอาหาร 2) การทําให้พืชผลธัญญาหารมีความอดุมสมบูรณ์ และ 

3) การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร ซึงผู้ศกึษาได้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปรวบยอดวิธีการสร้างการ

ประกนัความมนัคงทางอาหารได้ ดงันี 

4.6.1  ผลการศกึษาวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน ในเรือง

การเก็บ/สะสมอาหาร จากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั พบวา่สาเหตใุนการการเก็บ/สะสมอาหาร ส่วนใหญ่

แล้ว ผู้ให้ข้อมลูทีสําคญัมองวา่เพือเป็นการสํารองอาหารไว้ในยามฉกุเฉิน และเป็นการยืดอายุของ

อาหารให้มีอายทีุยาวนานขนึ (ร้อยละ 73.3) รองลงมา พบว่า การมีอาหารไว้กินนันก็เพือป้องกัน
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ความหิวโหย (ร้อยละ 26.6) และลําดับสดุท้าย พบว่า เป็นการลดเวลาของการไปจ่ายตลาด 

(ร้อยละ 6.6) 

สว่นเป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหาร พบว่า ทังหมดต้องการทีจะเก็บไว้กินในอนาคต 

โดยผา่นกระบวนการแปรรูปอาหาร และเพือเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหารในบาง

ฤดกูาล (ร้อยละ 100.0) รองลงมาพบวา่ กวา่ครึงจะทําให้ได้อาหารทีมีความหลากหลายเพิมมาก

ขนึ (ร้อยละ 60.0) รองลงมาพบว่า เป็นการเพิมราคาและมลูค่าให้แก่อาหาร (ร้อยละ 26.6) และ

ลําดบัสดุท้าย พบวา่ เพือให้ครอบครัวได้มีกิน และเป็นการรักษาภมิูปัญหาของท้องถินในด้านการ

เก็บสะสมอาหาร ในสดัสว่นทีเท่ากนั (ร้อยละ 6.6) 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “สาเหตใุนการเก็บอาหาร ก็เพือทีจะได้นําอาหารไปแปรรูปให้ที

บ้านมีอาหารไว้กินได้นาน ๆ ส่วนเป้าหมายในการเก็บอาหาร ก็เพือทีจะเก็บไว้กินหน้าแล้ง” และ 

“ตนเองจะคิดอยู่เสมอถึงช่วงเวลาทีไม่มีอาหาร จึงทําให้ต้องเก็บสะสมอาหารไว้ เพือให้มีกินอยู่

ตลอดเวลา สว่นเป้าหมายก็ขนึอยู่กบัวา่ถ้ามีอาหารเยอะก็จะเก็บสะสมไว้เยอะ แตถ้่ามีอาหารน้อย

ก็จะเก็บสะสมไว้น้อย” 

ดงัคํากลา่วของ มะปราง* “สาเหตใุนการเก็บอาหาร ก็เพือถนอมอาหารให้คงอยู่ได้นานขนึ 

สว่นเป้าหมายในการเก็บอาหาร ก็เพือให้มีไว้กินได้ในระยะยาว” 

ดงัคํากลา่วของ มะเหมียว* “สาเหตใุนการเก็บอาหาร ก็เพือให้มีไว้กินในยามขาดแคลน

หรือไมมี่จะกิน สว่นเป้าหมายในการเก็บอาหาร ก็เพือให้เพียงพอตอ่ตนเองและครอบครัว” 

และดงัคํากลา่วของ มะเฟือง* “อาหารเป็นสิงสําคญัต่อร่างกายของเรา ดงันันจึงต้องเก็บ

อาหารไว้ ไมว่า่จะด้วยวิธีการใดก็ตาม สว่นเป้าหมายก็เพือให้อาหารนันอยู่ได้นานยิงขึน โดยผ่าน

กระบวนการแปรรูป เช่น ทีบ้านก็ได้ทําไขเ่คม็ และเห็ดนางฟ้าตากแห้ง” 

ซึงจากผลการศกึษา วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน ในเรือง

การเก็บ/สะสมอาหาร ผู้ศกึษาได้สรุปดงัปรากฏในตารางที 4.6 
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ตารางที 4.6 แสดงการเกบ็/สะสมอาหาร 

การเกบ็/สะสมอาหาร 
ความถี* 

(n=15) 

ร้อยละ** 

(100.0) 

1) สาเหตใุนการเก็บ/สะสมอาหาร 

     1.1 การสาํรองอาหารและยืดอายขุองอาหาร 

 

11 

 

73.3 

     1.2 มีอาหารไว้กินเพือป้องกนัความหิวโหย 

     1.3 ลดเวลาของการไปจ่ายตลาด 

4 

1 

26.6 

6.6 

2) เป้าหมายของการเกบ็/สะสมอาหาร 

     2.1 ต้องการเก็บไว้กินในอนาคต โดยผ่านการแปรรูปอาหาร 

     2.2 ได้อาหารทีหลากหลายเพิมมากขนึ 

     2.3 เพิมราคาและมูลค่าให้แก่อาหาร 

     2.4 รักษาภูมิปัญญาของท้องถินด้านการเก็บสะสมอาหาร 

     2.5 เพือให้ครอบครัวได้มีกิน 

 

15 

9 

4 

1 

1 

 

100.0 

60.0 

26.6 

6.6 

6.6 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

      ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

4.6.2  ผลการศกึษาวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน ในเรือง

การทําให้พืชผลธัญญาหารมีความอดุมสมบูรณ์ จากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ พบว่า สาเหตทีุส่งผล

กระทบทําให้พืชผลธญัญาหารไมมี่ความอดุมสมบรูณ์นนั สว่นใหญ่มีปัญหาทางด้านกายภาพและ

สภาพภมิูอากาศ อาทิเช่น เรืองฝนทิงช่วงในระยะเวลานาน และหน้าแล้งก็แล้งกินเวลานานเกินไป 

(ร้อยละ 60.0) รองลงมา พบว่า ปัญหาเรืองสารเคมีตกค้าง วชัพืชและศัตรูพืชทีมาทําให้การ

เพาะปลกูไมอ่ดุมสมบรูณ์ และปัญหาจากการทีดินเสือมสภาพ ในสดัส่วนทีเท่ากัน (ร้อยละ 33.3) 

รองลงมา พบวา่ ปัญหาจากการขาดแคลนนําสําหรับใช้ในการเพาะปลกู (ร้อยละ 20.0) และลําดบั

สุดท้าย พบว่า การทีบุคคลได้ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก และปัญหาจากภัย

ธรรมชาติ  ภัยพิบัติ ได้ส่งผลกระทบต่อการทําให้พืชไม่อุดมสมบูรณ์ ในสัดส่วนทีเท่ากัน  

(ร้อยละ 6.6) 

สว่นเป้าหมายของการดําเนินการ จากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั พบวา่ จะมีการลดการใช้ปุ๋ ยเคมี 

และการฉีดสารเคมี (ร้อยละ 46.6) รองลงมา พบว่า จะทําการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
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ภมิูอากาศ (ร้อยละ 26.6) รองลงมา พบว่า จะมีการสร้างบ่อกักเก็บนําเพือใช้ในการเพาะปลูก 

(ร้อยละ 13.3) และลําดบัสดุท้าย พบว่า จะมีการศึกษาหาความรู้เพิมเติม พร้อมทังมีการเตรียม

ความพร้อมเพือรับมือกบัการเปลียนแปลงในอนาคต และจะมีการนําผลผลิตทีได้มาขายเพือเพิม

รายได้ ในสดัสว่นทีเท่ากนั (ร้อยละ 6.6) 

ดงัคํากล่าวของ มะเขือ* “ดินเป็นทรัพยากรทีมีความสําคญัในการเพาะปลกู แล้วการ

เพาะปลกูทีจะทําให้พืชผลไม้มีความอดุมสมบรูณ์ได้ ก็ต้องอาศยัดินทีมีความอดุมสมบูรณ์ ดงันัน

จึงต้องทําให้ดินเต็มไปด้วยแร่ธาต ุโดยการลดการใช้สารเคมีฉีดพ่นลงไปในดินเพือรักษาแร่ธาตุ

สําคญัตา่ง ๆ ทีอยู่ภายในดิน” 

ดงัคํากล่าวของ มะตมู* “ดินมีความสําคญัในการเพาะปลกู การทีหันมาใช้ปุ๋ ยหมกัหรือ 

ปุ๋ ยคอก จะทําให้ดินไม่เสือมสภาพ และยังจะทําให้พืชผลธัญญาหารมีความแข็งแรง และ 

อดุมสมบรูณ์” 

และดงัคํากลา่วของ มะเฟือง* “ปัจจบุนัคนได้ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลกู หรือ

แม้วา่จะมีความรู้ก็รู้แตไ่มล่กึซึง ไม่จริง ทําให้ไม่ได้ผลผลิตตามทีต้องการ ส่วนเป้าหมายทีสําคญั 

ก็คือ อยากได้ผลผลิตในปริมาณทีต้องการ สามารถนําไปขาย เพิมช่องทางของรายได้ และ 

การปลกูพืชให้เหมาะสมกบัฤดกูาลก็เป็นการทําให้ได้พืชผลธัญญาหารเพียงพอต่อความต้องการ

ของตนเองและครอบครัว” 

ซึงจากผลการศกึษา วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน ในเรือง

การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ ผู้ศกึษาได้สรุปดงัปรากฏในตารางที 4.7 
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ตารางที 4.7 แสดงการทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

การทาํให้พืชผลธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ 
ความถี* 

(n=15) 

ร้อยละ** 

(100.0) 

1) สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบ 

     1.1 ปัญหาทางกายภาพและสภาพภูมิอากาศ 

 

9 

 

60.0 

     1.2 สารเคมี วชัพืช ศตัรูพืช 

     1.3 ดินเสอืมสภาพ 

     1.4 ขาดแคลนนํา 

     1.5 บคุคลขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลกู 

     1.6 ภัยธรรมชาติ ภัยพิบติั 

5 

5 

3 

1 

1 

33.3 

33.3 

20.0 

6.6 

6.6 

2) เป้าหมายของการดําเนินการ 

     2.1 ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี และการฉีดสารเคมี 

     2.2 ทําการเพาะปลกูพืชให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 

     2.3 มีบ่อกกัเก็บนําสาํหรับการเพาะปลกู 

     2.4 ศกึษาหาความรู้เพิมเติม 

     2.5 เตรียมความพร้อมเพือรับมือกบัการเปลยีนแปลงในอนาคต 

     2.6 นําผลผลติทีได้มาขาย เพือเพิมรายได้ 

 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

 

46.6 

26.6 

13.3 

6.6 

6.6 

6.6 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

       ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

4.6.3  ผลการศกึษาวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน ในเรือง

การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร จากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ พบว่า สาเหตใุนการถนอมอาหารนัน  

สว่นใหญ่ต้องการรักษาคณุคา่ และยืดอายุของอาหารให้ยาวนานยิงขึน (ร้อยละ 80.0) รองลงมา 

พบวา่ กลวัขาดแคลนอาหาร และกลวัจะไม่มีอาหารกิน (ร้อยละ 33.3) รองลงมา พบว่า ต้องการ

เพิมมลูคา่ราคาให้แก่อาหาร (ร้อยละ 20.0) และลําดบัสดุท้าย พบวา่ ได้ผลผลิตจากการเพาะปลกู

เป็นจํานวนมาก (ร้อยละ 13.3) 

ส่วนวิธีการถนอมอาหาร จากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ พบว่า ได้ใช้วิธีการถนอมอาหารโดย

วิธีการตากแห้ง (ร้อยละ 46.6) รองลงมา พบวา่ ได้ใช้วิธีการถนอมอาหาร โดยวิธีการหมกั และโดย

วิธีการดอง ในสัดส่วนทีเท่ากัน (ร้อยละ 33.3) รองลงมา พบว่า ได้ใช้วิธีการถนอมอาหารโดย
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วิธีการแช่อิม (ร้อยละ 26.6) และลําดบัสดุท้าย พบว่า ได้ใช้วิธีการถนอมอาหาร โดยวิธีการฉาบ 

(ร้อยละ 13.3) 

ดงัคํากลา่วของ มะเขือ* “สาเหตใุนการถนอมอาหารก็เพือกลวัว่าสกัวนัหนึงในอนาคตจะ

ไมมี่อาหารไว้กินเพียงพอตอ่คนภายในครอบครัว อีกทังยังจะได้อาหารทีผ่านการถนอมอาหารไว้

สําหรับกินในหน้าแล้งได้ โดยจะใช้วิธีการหมกัดอง แช่อิม” 

ดงัคํากล่าวของ มะตมู* “สาเหตใุนการถนอมอาหารก็เพือกลวัขาดแคลน ไม่มีจะกินใน

ฤดกูาลอืน ๆ โดยจะใช้วิธีการหมกั ดอง แล้วก็ทําปลาร้าไว้กินด้วยเหมือนกนั” 

ดงัคํากลา่วของ มะเฟือง* “สาเหตใุนการถนอมอาหารก็เพืออาหารนันเป็นสิงทีสําคญัต่อ

ชีวิต มีความสําคญัตอ่ตนเองและครอบครัว จะขาดอาหารไมไ่ด้โดยเดด็ขาด ซึงก็ได้ใช้วิธีการถนอม

อาหารอาหารโดยการดอง การทําไขเ่คม็ไว้รับประทานและจําหน่าย อีกทังไข่เค็มก็สามารถเก็บไว้

กินได้นาน” 

และดงัคํากล่าวของ มะนาว* “สาเหตใุนการถนอมอาหาร ก็เพือต้องการทีจะเพิมมลูค่า 

ราคาให้แก่อาหารทีเรามีอยู่ อีกทังยังเป็นการเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัวของเราด้วย โดยวิธีการ

ถนอมอาหารก็จะใช้วิธีการดอง เพราะของดองมีรสชาติอร่อย และสามารถทีจะทําไม่ได้ยากเย็น

อะไรเลย” 

ซึงจากผลการศกึษา วิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน ในเรือง

การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร ผู้ศกึษาได้สรุปดงัปรากฏในตารางที 4.8 
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ตารางที 4.8 แสดงการถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 
ความถี* 

(n=15) 

ร้อยละ** 

(100.0) 

1) สาเหตใุนการถนอม/แปรรูปอาหาร 

     1.1 ต้องการรักษาคณุค่า และยืดระยะเวลาของอาหาร 

 

12 

 

80.0 

     1.2 กลวัขาดแคลนอาหาร กลวัจะไม่มีอาหารกิน 

     1.3 ต้องการเพิมมูลค่าให้แก่อาหาร 

     1.4 ได้ผลผลติเป็นจํานวนมาก 

5 

3 

2 

33.3 

20.0 

13.3 

2) วิธีการถนอมอาหาร 

     2.1 โดยวิธีการตากแห้ง 

     2.2 โดยวิธีการหมัก 

     2.3 โดยวิธีการดอง 

     2.4 โดยวิธีการแช่อิม 

     2.5 โดยวิธีการฉาบ 

 

7 

5 

5 

4 

2 

 

46.6 

33.3 

33.3 

26.6 

13.3 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

       ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

4.7 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างการประกันความมันคง 

ทางอาหารในระดบัชุมชน 

 

ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบั

ชุมชน ผู้ศึกษาได้สรุปและได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ปัญหาและอปุสรรคด้านบุคคล/ชุมชน 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 3) ข้อเสนอแนะต่อบุคคลในครอบครัว/ชุมชน และ 

4) ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน โดยสามารถสรุปรวบยอดได้ดงันี 

4.7.1  ปัญหาและอปุสรรคด้านบคุคล/ชมุชน จากภาพรวมของชมุชน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์

ข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั พบวา่ บคุคลขาดความรู้ความเข้าใจในเรืองของการสร้างการประกัน

ความมนัคงทางอาหาร (ร้อยละ 73.3) รองลงมา พบวา่ บคุคลไมรู้่วา่ในเรืองนีอาจจะเป็นปัญหาใน

อนาคตได้ (ร้อยละ 66.6) รองลงมา พบว่า มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม/ชุมชน และการไม่ให้

ความสําคญัตอ่ปัญหา/ผู้นําไมส่นใจวา่เป็นปัญหา ในสดัสว่นทีเท่ากนั (ร้อยละ 53.3) 



128 

 

 

4.7.2  ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน จากภาพรวมของชมุชน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์

ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ พบว่า การขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงาน (ร้อยละ 66.6) 

รองลงมา พบว่า หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง (ร้อยละ 60.0) 

และลําดบัสดุท้าย พบวา่ กลุม่/องค์กรภายในชมุชนยงัไมเ่ข้มแขง็ (ร้อยละ 40.0) 

ซึงจากผลการศกึษา ปัญหาและอปุสรรค ผู้ศกึษาได้สรุปดงัปรากฏในตารางที 4.9 

 

ตารางที 4.9 แสดงปัญหาและอปุสรรค 

ปัญหาและอุปสรรค 
ความถี* 

(n=15) 

ร้อยละ** 

(100.0) 

ปัญหาและอปุสรรค ด้านบคุคล/ชมุชน 

     - ความขดัแย้งภายในกลุม่/ชมุชน 

 

8 

 

53.3 

     - การไม่ให้ความสาํคญัต่อปัญหา/ผู้นําไม่สนใจว่าเป็นปัญหา 

     - บคุคลขาดความรู้ความเข้าใจ 

     - บคุคลไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ 

8 

11 

10 

53.3 

73.3 

66.6 

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

     - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่ได้ให้การสนบัสนนุอย่างจริงจงั 

     - กลุ่ม/องค์กรภายในชมุชนไม่เข้มแข็ง 

     - ขาดเงินทนุในการดําเนินงาน 

 

9 

6 

10 

 

60.0 

40.0 

66.6 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

       ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

4.7.3  ข้อเสนอแนะตอ่บคุคลในครอบครัว/ชมุชนจากภาพรวมของชมุชน ผู้ศกึษาได้วิเคราะห์ 

ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคญั พบว่าต้องการให้ทุก ๆ คน ได้ตระหนักถึงปัญหาทีจะเกิดขึนใน

อนาคต (ร้อยละ 73.3) รองลงมา พบว่า ควรมีการปลกูฝัง ให้ได้รู้ถึงคุณค่าของอาหาร (ร้อยละ 

66.6) และลําดบัสดุท้าย พบวา่ ควรมีการสง่เสริมโดยกลุม่ภายในชมุชน (ร้อยละ 53.3) 

4.7.4  ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จากภาพรวมของชมุชน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ 

ข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมูลทีสําคญั พบว่า หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ต้องส่งเสริมเพือให้ความรู้ความ

เข้าใจ (ร้อยละ 73.3) โดยเฉพาะรูปแบบการประกันความมนัคงในรูปแบบอืน ๆนอกเหนือจากที
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บรรพบรุุษได้ทํามา รองลงมา พบวา่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

ตอ่เนือง (ร้อยละ 66.6) และลําดบัสดุท้าย พบวา่ ควรบรรจุปัญหานีเข้าไปในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/

ท้องถิน (ร้อยละ 46.6) 

ซึงจากผลการศกึษา ข้อเสนอแนะในการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบั

ชมุชน ผู้ศกึษาได้สรุปดงัปรากฏในตารางที 4.10 

 

ตารางที 4.10  แสดงข้อเสนอแนะในการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

ข้อเสนอแนะ 
ความถี* 

(n=15) 

ร้อยละ** 

(100.0) 

ข้อเสนอแนะตอ่บคุคลในครอบครัว/ชมุชน 

     - ต้องการให้ทุก ๆ คนตระหนกัถงึปัญหาทีจะเกิดขนึ 

 

11 

 

73.3 

     - ควรมีการสง่เสริมโดยกลุม่ภายในชมุชน 

     - ควรมีการปลกูฝัง ให้รู้ถงึคุณค่าของอาหาร 

8 

10 

53.3 

66.6 

ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

     - ควรบรรจปัุญหานีเข้าในแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิน 

     - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สง่เสริมให้ความรู้ความเข้าใจ 

     - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ต้องส่งเสริมสนบัสนนุอย่างต่อเนือง 

 

7 

11 

10 

 

46.6 

73.3 

66.6 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

       ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูทีสําคญั 15 คน 

 

4.8 สรุปผลการศึกษาของการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดบั 

ชุมชน 

 

4.8.1 ความหมายของอาหาร 

ในการศึกษาข้อมลูของการให้ความหมายของอาหาร ในทัศนะของชาวชุมชนป่าตรง*  

จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ พบวา่สว่นใหญ่ของชาวชมุชนป่าตรง* ได้ให้ความหมายของคําว่า

อาหาร หมายถึง การมองอาหารไปในลกัษณะของนามธรรม กล่าวได้คือ อาหารเป็นสิงทีสามารถ
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กินได้ เมือกินเข้าไปแล้วจะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และพลงังาน และการมองอาหารใน

ลกัษณะของรูปธรรม โดยอาหาร ก็คือ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เนือสตัว์ นม ไข ่ผกั และสมนุไพร 

 

4.8.2 มิติของความมันคงทางอาหาร ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

4.8.2.1  ความพอเพียงของอาหาร ตามทศันะของชาวชมุชนป่าตรง* ได้ให้ความหมาย 

วา่ การมีอาหารกินเพียงพอตลอดปีและไมมี่ความขาดแคลนทางอาหาร มีอาหารกินครบทกุมือ ทกุ

วนั และยงัได้รวมถึงการมีกําลงัทรัพย์ในการซือหาอาหาร 

4.8.2.2  การเข้าถึงอาหาร ตามทัศนะของชาวชุมชนป่าตรง* ได้ให้ความหมายว่า 

การทีบุคคลสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างง่าย ๆ โดยมีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ทีเป็นอาหาร  

ไว้รอบ ๆ บริเวณบ้าน และง่ายตอ่การซือหา 

4.8.2.3  การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ ตามทัศนะของชาวชุมชนป่าตรง* ได้ให้

ความหมายวา่ มีการนําอาหารไปแบ่งปัน แจกจ่าย ให้แก่ญาติพีน้อง เพือนบ้าน และการนําอาหาร

ไปขายเพือเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

4.8.2.4  การมีเสถียรภาพทางอาหาร ตามทัศนะของชาวชุมชนป่าตรง* ได้ให้

ความหมายว่า การทีครอบครัว/ชุมชนมีอาหารพอเพียงต่อความต้องการ ไม่มีความขาดแคลน 

อาหารต้องมีความปลอดภยัไร้สารพิษ รวมไปถึงการทีครอบครัวแต่ละครอบครัวได้มีทีดินทํากิน

อย่างเหมาะสม 

4.8.2.5  การพฒันาทียงัยืน ตามทศันะของชาวชมุชนป่าตรง* ได้ให้ความหมายว่า 

การพฒันาทียงัยืนต้องเป็นการดําเนินการโดยคํานึงถึงคนรุ่นหลงั ซึงจะต้องผ่านกระบวนการของ

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม อีกทงัชาวบ้านภายในชมุชน/ท้องถิน ทกุ ๆ คนต้อง

มีความสนใจ พร้อมทงัให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพฒันาชมุชนเพือให้เกิดความยงัยืนตอ่ไป 

 

4.8.3 ปริมาณอาหารในอดีต/ปัจจุบันตามทัศนะของชุมชน 

4.8.3.1  ปริมาณอาหารในอดีตตามทัศนะของชุมชน ได้กล่าวว่า อาหารมีอยู่ใน

ปริมาณทีเยอะ และมีความอดุมสมบรูณ์ สมาชิกภายในชมุชน หรือเพือนบ้านใกล้เคียงกนัสามารถ

หาเอาจากบ้านข้างเคียงได้ ยิงกว่านันในอดีตของชุมชนป่าตรง* พืนทีส่วนใหญ่เป็นป่า หรือ  

 ป่าดงช้าง ซึงช้างมกัจะชอบมาหาดินโป่งกิน จึงถือได้วา่เป็นพืนทีทีมีความอดุมสมบรูณ์เป็นอย่างดี

การทีจะเก็บพืชผกัผลไม้จากในป่านนั ก็สามารถทําได้อย่างไม่ลําบาก อีกทังชาวชุมชนยังมองว่า 
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อาหารในอดีตยังมีคณุภาพดีกว่า เนืองจากไม่ต้องมีความกังวลในเรืองทรัพยากรอาหารจะมี

สารพิษหรือสารเคมีปนเปือน เฉกเช่นในปัจจบุนั 

4.8.3.2  ปริมาณอาหารในปัจจบุนัตามทศันะของชมุชน ได้กลา่ววา่ ปริมาณอาหาร

ในปัจจบุนั มีปริมาณทีลดน้อยลง สามารถหาได้ยากยิงขนึ โดยเนืองมาจากการปรับเปลียนวิถีชีวิต

ของชาวบ้านภายในชมุชนป่าตรง* จากการทําเกษตรกรรม (ทํานา) เปลียนมาเป็นการเพาะปลกู 

ไม้ดอกไม้ประดบัเพือการค้า และทรัพยากรของชมุชนป่าตรง* ยงัได้มีปัญหาในเรืองการเสือมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม อีกทงัสภาพภมิูอากาศทีมีความไม่แน่นอน เช่น การมีฤดู

แล้งทียาวนานขึน ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดกูาล ส่งผลทําให้เกิดความขาดแคลนแหล่งนําทีใช้สําหรับ

การเพาะปลกู 

 

4.8.4 วธีิการจัดการอาหารในระดับชุมชน 

ในการศึกษาข้อมลูวิธีการจัดการอาหารในระดบัชุมชนของชาวชุมชนป่าตรง* จากการ

สมัภาษณ์เจาะลึก ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1) ในช่วงเวลาปกติ 2) ในช่วงเวลาฉุกเฉิน  

(ภยัพิบตัิ) และ 3) ในช่วงเวลาขาดแคลน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาวิธีการจัดการอาหารใน

ระดบัชมุชน ได้ดงันี 

4.8.4.1  วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชนในช่วงเวลาปกติของชาวชมุชน ป่าตรง* 

กล่าวได้คือ ชาวชุมชนป่าตรง* จะมีการสํารองอาหารไว้เพือรับประทานกัน อีกทังยังได้มีการ

สง่เสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหารภายในชมุชน พร้อมทงัยงัมีสนบัสนนุในการเพาะปลกูพืช

ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพภมิูอากาศของพืนที เช่น การรณรงค์สง่เสริมให้ปลกูเงา ทเุรียน มงัคดุ 

โดยให้เพาะปลกูในช่วงทีมีอากาศร้อนชืน อีกทังการรณรงค์ให้เพาะปลกูพืชแบบผสมผสาน เพือ

เป็นการเสริมสร้างความมนัคงทางอาหารในระดบัครอบครัวได้ 

4.8.4.2  วิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชนในช่วงเวลาฉกุเฉิน (เกิดภยัพิบัติ) ของ

ชาวชมุชนป่าตรง* กลา่วได้คือ คนภายในชมุชนป่าตรง* นนั สว่นใหญ่ได้มีการสํารองอาหารไว้เพือ

เตรียมความพร้อมทีจะรับมือในช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตัิ) อาทิเช่น มีการซืออาหารกระป๋องกกัตนุ

เอาไว้ ทําให้สามารถหยิบมารับประทานได้ทุกเมือทุกเวลา อีกทังมีการถนอมอาหารโดยวิธีการ

หมกั ดอง ทงัการทําปลาร้า หน่อไม้ดอง โดยอาหารจําพวกนีมีในปริมาณทีเพียงพอสําหรับไว้กินได้

ประมาณ 3-4 สปัดาห์ นอกจากนียังได้มีการส่งเสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางอาหาร  โดยการ

น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 
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4.8.4.3  วิธีการจัดการอาหารในระดบัชุมชนในช่วงเวลายามขาดแคลน ของชาว

ชมุชนป่าตรง* กลา่วได้คือ ในภาพรวมของชมุชนป่าตรง* สว่นใหญ่แล้วเมือเกิดความขาดแคลนขนึ 

ชาวบ้านภายในชมุชนจะมีการช่วยเหลือเกือกลู แบ่งปันอาหารซึงกนัและกัน มีการพึงพาอาศยักัน 

ในยามทีขาดแคลน ชาวชุมชนป่าตรง* ยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางอาหารได้ เมือเกิดยาม  

ขาดแคลนขนึ เพราะชาวชมุชนทกุ ๆ คนคิดวา่ทกุคนมีมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรภายในท้องถินของ

ตนเอง นอกจากชาวชุมชนป่าตรง* ยังมีการศึกษาหาความรู้เพิมเติมจากสือต่าง ๆ เพือเป็น 

การไมป่ระมาท ระมดัระวงั และเตรียมความพร้อมสําหรับทีจะรับมือกบัสถานการณ์ทีไมค่าดฝัน 

 

4.8.5 วธีิการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน 

ในการศึกษาข้อมลูวิธีการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารระดบัชุมชนของชาว

ชมุชนป่าตรง* จากการสมัภาษณ์เจาะลกึ ได้แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) การเก็บ/สะสมอาหาร 

2) การทําให้พืชผลธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และ 3) การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาวิธีการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน  

ได้ดงันี 

4.8.5.1 การเก็บ/สะสมอาหาร 

1) สาเหตุในการเก็บ/สะสมอาหาร ของชาวชุมชนป่าตรง* กล่าวได้คือ 

ชาวชมุชนป่าตรง* เห็นว่าการเก็บ/สะสมอาหาร เป็นการสํารองอาหารไว้ในยามฉกุเฉิน หรือเพือ

เป็นการยืดอายขุองอาหารให้มีอายุทียาวนานขึน ทังต้องการทีจะมีอาหารไว้สําหรับกินในเวลาที

ตนเองหรือคนภายในครอบครัวรู้สกึหิว อีกทงัยงัสง่ผลดีในเรืองของการประหยดัเวลาในการไปจ่าย

ตลาด 

2) เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหาร ของชาวชมุชนป่าตรง* กลา่วได้คือ 

ชาวชมุชนป่าตรง* ต้องการทีจะเก็บอาหารไว้กินในอนาคต โดยอาหารนนัจะต้องผ่านกระบวนการ

แปรรูปอาหาร และเพือเป็นการป้องกนัปัญหาการขาดแคลนอาหารในบางฤดกูาล อีกทังการเก็บ/ 

สะสมอาหาร ยังเป็นการทําให้อาหารเกิดความหลากหลาย และเป็นการรักษาภมิูปัญญาของ

ท้องถินในการเก็บสะสมอาหาร และเป็นการเพิมมลูคา่ให้แก่อาหารชนิดนันโดยผ่านวิธีการถนอม

อาหาร 

4.8.5.2 การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

1) สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบ ของชาวชมุชนป่าตรง* กล่าวได้คือ 

ชาวชุมชนป่าตรง* เห็นว่าสาเหตุทีส่งผลกระทบทําให้พืชธัญญาหารไม่มีความอดุมสมบูรณ์ 
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ชาวบ้านสว่นใหญ่มีปัญหาทางด้านกายภาพ สภาพภมิูอากาศ อาทิเช่น ในเรืองการทีฝนไม่ตกทิง

ช่วงเป็นระยะเวลานาน หน้าแล้งก็แล้งเป็นระยะเวลานาน ปัญหาจากดินเสือมสภาพ มีสารเคมี

ตกค้าง วชัพืชและศตัรูพืช ได้เข้ามาทําให้การเพาะปลกูไม่ดีอย่างทีต้องการ อีกทังปัญหาจากการ

ขาดแคลนแหลง่นําสําหรับการเพาะปลกู ก็มกัจะสง่ผลกระทบตอ่ชาวชมุชนป่าตรง* เสมอมา 

2) เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหาร ของชาวชมุชนป่าตรง* กลา่วได้คือ 

ชาวชุมชนป่าตรง* จะมีการดําเนินการโดยการลดการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีต่าง ๆ ทีเร่งการ

เจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดบั และจะมีการเริมดําเนินการสร้างบ่อกักเก็บนําสําหรับครัวเรือน

แตล่ะครัวเรือน เพือจะได้มีนําไว้ใช้ในการเพาะปลกู อีกทงัยงัจะมีการหมนัศกึษาหาความรู้เพิมเติม

จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทังหนังสือ นิตยาสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เพือเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้แก่ตนเองและครอบครัว และเพือให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ในปัจจบุนัและอนาคต 

4.8.5.3 การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

1) สาเหตใุนการถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร ของชาวชมุชนป่าตรง* กล่าวได้ 

คือ ชาวชมุชนต้องการทีจะรักษาคณุค่าของอาหาร พร้อมกับการยืดอายุให้อาหารสามารถอยู่ได้

นานขนึ และการทีชาวชมุชนมีความรู้สกึกลวัวา่วนัหนึงข้างหน้าจะขาดแคลนอาหาร ไมมี่อาหารกิน 

นอกจากนียงัได้ให้ความสําคญักบัการเพิมมลูคา่ให้แก่อาหาร อีกทงัเพือเป็นการแปรรูปอาหารจาก

การทีได้ผลผลิตจากการเพาะปลกูเป็นจํานวนมากอีกด้วย 

2) วิธีการถนอมอาหาร ของชาวชมุชนป่าตรง* กลา่วได้คือ ชาวชมุชนได้ใช้

วิธีการถนอมอาหารโดยวิธีการตากแห้ง เช่น การทําปลาตากแห้ง ปลาแดดเดียว เห็ดนางฟ้า  

ตากแห้ง วิธีการหมกั เช่น การทําปลาร้า วิธีการดอง เช่น มะมว่งดอง กระท้อนดอง ผลไม้ชนิดอืน ๆ 

วิธีการแช่อิม เช่น มะมว่งแช่อิม และวิธีการฉาบ เช่น กล้วยฉาบ นอกจากนียงัมีบางครอบครัวได้ทํา

ไขเ่คม็ เป็นการถนอมอาหารจากการทีได้ไข่เป็ดมาจากการเลียงเป็ด อีกทังหลายครอบครัวได้นํา

อาหารทีผา่นการถนอมอาหารเหลา่นีออกมาจําหน่ายภายในชุมชน เพือเป็นการเพิมรายได้ให้แก่

ครอบครัวอีกทางหนึงด้วย 

 

4.8.6 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการสร้างการประกันความมันคงทาง 

อาหารในระดับชุมชน 

ในการศกึษาข้อมลู ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างการประกันความมนัคง

ทางอาหารในระดบัชมุชน ผู้ศึกษาได้สรุปและได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ปัญหาและอปุสรรค
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ด้านบคุคล/ชมุชน 2) ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 3) ข้อเสนอแนะตอ่บคุคลในครอบครัว/ 

ชมุชน และ 4) ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน โดยสามารถสรุปรวบยอดได้ดงันี 

4.8.6.1  สรุปปัญหาและอปุสรรคด้านบุคคล จากชาวชุมชนป่าตรง* จะเห็นได้ว่า 

ชาวชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรืองของการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารใน

ระดบัชมุชนอย่างแท้จริง อีกทงัยงัคงคิดวา่เรืองความขาดแคลนอาหาร หรือเรืองทีอาหารจะไม่มีให้

กินนนั ยงัเป็นเรืองของอนาคต ขณะทีบคุคล และกลุม่บคุคลสว่นหนึงภายในชุมชนป่าตรง* ก็ยังมี

ความขดัแย้งระหวา่งบคุคลและกลุ่ม อีกทังการทีผู้ นําชุมชนยังไม่ให้ความสําคญัต่อปัญหาความ

มนัคงทางอาหาร 

4.8.6.2  สรุปปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน จากชาวชุมชนป่าตรง* จะเห็น

ได้วา่ ชาวชมุชนยงัมีปัญหาและอปุสรรคในเรืองของการขาดแคลนเงินทนุเพือใช้ในการดําเนินงาน 

เพราะในสมยัปัจจบุนันีไมว่า่จะทําอะไร หรือดําเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ  ก็ล้วนแล้วแตต้่องใช้เงินเป็น

ปัจจยัสําคญัอยู่ในทกุ ๆ กิจกรรม นอกจากนีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ยังไม่ค่อยให้การสนับสนุน

ในกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารอย่างชัดเจน อีกทังศกัยภาพ

ของกลุม่/องค์กรภายในชมุชนยงัไมมี่ความเข้มแขง็เพียงพอตอ่การสนบัสนนุดําเนินงาน 

4.8.6.3  สรุปข้อเสนอแนะต่อบุคคลในครอบครัว/ชุมชน จากชาวชุมชนป่าตรง*  

จะเห็นได้ว่า ชาวชุมชนได้มีความต้องการให้ทุก ๆ คนภายในชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาการ  

ขาดแคลนอาหารทีจะเกิดขนึในอนาคต และชาวชุมชนควรจะต้องมีการปลกูฝังให้เด็ก ๆ เยาวชน

คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงคุณค่าของอาหารทีมีอยู่ภายในชุมชน/ท้องถิน อีกทังควรมีการส่งเสริม

สนบัสนนุการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารโดยกลุม่ทีมีอยู่ภายในชมุชน 

4.8.6.4  สรุปข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จากชาวชุมชนป่าตรง*  

จะเห็นได้ว่า ชาวชุมชนได้มีข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ให้เข้ามาช่วยส่งเสริม 

สนับสนุนพร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการสร้างการประกันความมันคงทางอาหาร 

โดยเฉพาะรูปแบบการประกนัความมนัคงในรูปแบบอืน ๆ นอกเหนือจากทีบรรพบุรุษได้ทํากันมา 

และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จะต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนือง ขณะทีหน่วยงาน

ปกครองสว่นท้องถินจะต้องดําเนินการบรรจุแผนการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารใน

ระดบัชมุชน เข้าไปในแผนพฒันาชมุชน/ท้องถินของตนเอง 

ผู้ศึกษาได้ออกแบบตวัแบบการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน   

ดงัปรากฏในภาพที 4.8 
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ภาพที 4.8 ตวัแบบการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน

ครอบครัว 

- อบรมสงัสอนให้ความรู้ต่าง ๆ 

- ถ้อยทีถ้อยอาศยัซงึกนัและกนั 

- วา่กลา่วตกัเตือน/ลงโทษ 

- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

การสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน 

ความเชือ/ศาสนา 

- สง่เสริมให้ประพฤติดี 

- ช่วยเหลือ แบง่ปันผู้อืน 

- มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา 

- รักษา และสืบสานวฒันธรรมทีดีของชุมชน 

กลุ่ม/องค์กร/ภาคีเครือข่าย 

- แบง่ปันพงึพาอาศยักนัและกัน 

- อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

- ให้การสนบัสนุน ความร่วมมือและเงินทนุ 

โรงเรียน 

- อบรม สงัสอน 

- ครู อาจารย์ ทําตนให้เป็นแบบอย่าง 

- การลงโทษ ผู้กระทําผดิ 

- การให้รางวลั ผู้กระทําดี 

วิธีการจัดการอาหาร 

- ช่วงเวลาปกติ จะมีการสํารองอาหาร 

เก็บออม  เตรียมความพร้อมกบัการเปลียนแปลง  

ปลกูพืชให้เหมาะสมกบัภูมิอากาศ 

- ช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตัิ) จะสํารองอาหาร 

ซืออาหารกกัตุน  ถนอม/แปรรูปอาหาร 

- ช่วงเวลาขาดแคลน จะช่วยเหลือเกือกูล  

แบง่ปันอาหาร  พงึพาอาศยักนัและกัน  

หาความรู้เพมิเติม 

วิธีการสร้างการประกัน 

ความมันคงทางอาหาร 

ถนอมอาหาร เช่น หนอ่ไม้ดอง ไข่เค็ม 

แปรรูปอาหาร โดยวธีิตากแห้ง หมกั ดอง แช่อิม ฉาบ กวน 

รักษาภูมิปัญญาท้องถิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร 

เก็บออมเงิน  ลดการใช้ปุ๋ ยเคมีมาใช้ปุ๋ ยคอก รณรงค์การทํานา

ขุดบอ่กกัเก็บนําเพือใช้เพาะปลกู  ปลกูพืชผกัสวนครัวบริเวณ

รอบ ๆ บ้าน  ทําอาหารทานเองในครอบครัว  ปลกูพืช

หมุนเวียน น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทํา

เกษตรทฤษฏีใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ภายในครอบครัว 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ความขดัแย้งภายในกลุม่/ชุมชน 

- การไม่ให้ความสําคัญต่อปัญหา 

- ไม่รู้วา่จะเป็นปัญหาในอนาคต 

- ขาดแหลง่เงินทนุ/งบประมาณ 

การสนับสนุน 

- ภาครัฐ และภาคเอกชน 

- กลุม่ องค์กร และภาคีเครือข่าย 

- สถาบนัการศึกษา 

- ครอบครัว ญาติพีน้อง 

ความมันคงทางอาหาร 



 

 

บทที 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเรือง “การสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชน: กรณีศึกษา 

ชมุชนป่าตรง* อําเภอเมืองปราจีนบรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ” มีวตัถปุระสงค์การศกึษา ดงันี 

1)  เพือศกึษาวิธีการจดัการอาหารในระดบัชมุชน 

2)  เพือศกึษาวิธีการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน 

3)  เพือศกึษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างการประกนัความมนัคงทาง

อาหารในระดบัชมุชน 

การศึกษาครังนี ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลัก ๆ จาก 

การสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ ใ ห้ ข้อมูลทีสําคัญทังสิน 15 คน โดยผ่านการเจาะจงคัดจาก

กลุม่เป้าหมาย ทําการวิเคราะห์โดยได้ผลการศกึษาทีสําคญัดงันี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 วธีิการจัดการอาหารในระดับชุมชน 

วิธีการจัดการอาหารของชุมชนป่าตรง* จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ในช่วงเวลา

ปกติ ในช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตัิ) และในช่วงเวลายามขาดแคลน โดยในช่วงเวลาปกติ กล่าวได้

คือ ชาวชมุชนป่าตรง* มีการสํารองอาหารไว้เพือรับประทานกัน อีกทังยังได้มีการรณรงค์ส่งเสริม

การเพาะปลูกพืชหมุนเวียน ตามแนวทางของเกษตรทฤษฏีใหม่ พร้อมสนับสนุนการปลูกพืช  

ผกัสวนครัวบริเวณพืนทีรอบ ๆ บ้านหรือทีอยู่อาศยั เพือทําให้เกิดความมนัคงทางอาหารภายใน

ชมุชน นอกจากนียงัได้มีการสนับสนุนให้เพาะปลกูพืชพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

ภมิูอากาศของชุมชน ซึงสอดคล้องกับมิติความมนัคงทางอาหาร ในด้านของความพอเพียงของ

อาหาร โดยชุมชนป่าตรง* ได้ให้ความหมายว่า การมีอาหารกิน เพียงพอตลอดปีและไม่มีความ 

ขาดแคลนอาหาร หรือการทีมีอาหารกินครบทุกมือ ทุกวนั และรวมถึงการมีกําลงัทรัพย์ในการซือ

หาอาหาร สว่นในช่วงเวลาฉกุเฉิน (เกิดภยัพิบตัิ) สามารถกลา่วได้วา่ ชาวชุมชนป่าตรง* ส่วนใหญ่
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ได้มีการสํารองอาหารไว้กิน โดยผา่นวิธีการของการถนอม/แปรรูปอาหาร ทังวิธีการตากแห้ง หมกั 

ดอง แช่อิม ฉาบ และการทําไข่เค็ม เพือเตรียมความพร้อมทีจะรับมือในช่วงเวลาฉกุเฉิน ก็คือ  

ชาวชมุชนสามารถทีจะอยู่ได้โดยมีอาหารกินประมาณ 3-4 สปัดาห์ หลงัจากเกิดความฉกุเฉิน หรือ

ภัยพิบัติ อีกทังยังได้มีการส่งเสริมเพือให้เกิดความมันคงทางอาหาร โดยการหมุนเวียนการ

เพาะปลกูพืชเพือให้มีความเหมาะสมกับสภาพภมิูอากาศของชุมชน และในช่วงเวลายามขาด-

แคลน สามารถกล่าวได้คือ ชาวชุมชนป่าตรง* ส่วนใหญ่แล้วมีความใกล้ชิดสนิทสนม อยู่อาศยั

ร่วมกนัภายในชุมชน เปรียบเสมือนกับการเป็นญาติพีน้องกัน โดยจะมีการแบ่งปันอาหารซึงกัน

และกนัในยามทีขาดแคลนอาหาร เพราะชาวชุมชนทุก ๆ คนมีนําใจ เอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกัน

และกนัในยามขาดแคลนหรือยามลําบากอยู่เสมอมา นอกจากนีชาวชมุชนป่าตรง* ยงัสามารถทีจะ

เข้าถึงทรัพยากรอาหารของชมุชนได้ในยามขาดแคลน เนืองจากชาวชุมชนทุก ๆ คนคิดว่า ทุกคน   

มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรภายในท้องถินของตนเองได้ทุกเวลา สอดคล้องกับมิติความมนัคงทาง

อาหารในด้านของการเข้าถึงอาหาร โดยชาวชุมชนป่าตรง* ได้ให้ความหมายว่า การทีทุก ๆ คน

สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างง่าย โดยมีวิธีการคือ การเพาะปลกูพืชผกัผลไม้ไว้ในบริเวณรอบ ๆ

บ้าน ทําให้สามารถทีจะหาอาหารมากินได้อย่างสะดวกสบาย หรือมีการแบ่งปันอาหารระหว่าง  

กันและกัน โดยจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาทีจะต้องออกไปจ่ายตลาด 

นอกจากนีชุมชนป่าตรง* ได้มุ่งให้ความสําคญัในด้านการมีอาหารการกินทีเหมาะสมเพียงพอ  

ตอ่ความต้องการของสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องการให้ทุกคนมีความ 

อดอยากหิวโหย หรือรู้สกึวา่ตนเองนนักําลงัขาดแคลนอาหารอยู ่

 

5.1.2 วธีิการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน 

วิธีการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารในระดบัชุมชนป่าตรง* ได้แบ่งออกเป็น  

3 วิธีการ ได้แก่ 1) การเก็บ/สะสมอาหาร 2) การทําให้พืชผลธัญญาหารมีความอดุมสมบูรณ์ และ 

3) การถนอม/แปรรูปอาหาร โดยการเก็บ/สะสมอาหาร ได้มีสาเหตใุนการการเก็บ/สะสมอาหาร 

ของชาวชมุชนป่าตรง* กลา่วได้คือ ชาวชมุชนต้องการมีการสํารองอาหารไว้เพือกินในยามฉกุเฉิน

(เกิดภยัพิบตัิ) และยงัเป็นการรักษาคณุค่าของอาหาร ยืดอายุให้แก่อาหารให้สามารถอยู่ได้นาน

ยิงขนึ อีกทงัการทีมีอาหารไว้ภายในครอบครัวก็จะทําให้สามารถป้องกันความหิวโหยของสมาชิก

ภายในครอบครัวได้ เพราะเมือเกิดความรู้สึกหิว ก็จะสามารถหาอาหารมากินได้ทันที ส่วน

เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหาร กลา่วได้คือ ชาวชมุชนป่าตรง* มีความต้องการทีจะเก็บอาหาร

ไว้เพือรับประทานในอนาคตอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อความต้องการของทุก ๆ คนภายใน
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ครอบครัว โดยอาหารทีได้เก็บสะสมไว้ จะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปอาหาร เพือเป็นการรักษา

คณุคา่ของอาหารชนิดนนั นอกจากนีการสํารองอาหารไว้รับประทานภายในครอบครัวยังเป็นการ

ทําให้ถือได้ว่าเป็นการป้องกันความไม่มันคงทางอาหาร หรือเป็นการป้องกันความขาดแคลน

อาหารในระดบัครอบครัวและชุมชนได้ ซึงในสถานการณ์ปัจจุบันทีมกัมีความไม่แน่นอนในด้าน

ตา่ง ๆ ทงัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง หรือแม้กระทงัสภาพภมิูอากาศ 

สําหรับการทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบูรณ์ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตทีุส่งผล

กระทบต่อการทําให้พืชผลธัญญาหารมีความไม่สมบูรณ์ พบว่า มีสาเหตทีุสําคญั ๆ ก็คือ การมี

ปัญหาทางด้านกายภาพและปัญหาสภาพภมิูอากาศทีมีความไม่แน่นอน อาทิเช่น ฝนไม่ตกตาม

ฤดกูาล ทิงช่วงเป็นระยะเวลานาน สง่ผลให้การประกอบอาชีพประสบกบัปัญหาในด้านตา่ง ๆ อาทิ

เช่น การลงทนุซือหาเครืองมือในการเตรียมการเพาะปลกู วสัดอุปุกรณ์ และต้นกล้าพืชพันธุ์ต่าง ๆ 

จึงทําให้ได้รับผลกระทบความเสียหายขาดทุน และยังประสบปัญหาในฤดูแล้งอีก เนืองจาก

หน้าแล้ง จะทําให้ขาดแคลนนําในการเพาะปลูก อีกทังปัญหาในเรืองสารเคมีตกค้าง วัชพืช 

ศตัรูพืช ได้เข้ามากดักินพืชผลธญัญาหารอยู่เป็นประจํา ๆ สว่นเป้าหมายของการดําเนินการเพือให้

พืชผลธญัญาหารเกิดความอดุมสมบรูณ์ พบวา่ ชาวชมุชนป่าตรง* ได้เริมดําเนินการ รณรงค์ในการ

ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี ลดการฉีดสารเคมี และจะทําการเพาะปลกูพืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศในปัจจุบันให้มากยิงขึน พร้อมทังจะมีการเสาะแสวงหาแหล่งนําในการเพาะปลูก

เพิมเติม ทงัการขดุบ่อกกัเก็บนําเพือนํานํามาใช้ในการเพาะปลกู รวมไปถึงจะศกึษาความรู้เพิมเติม

อย่างสมําเสมอ พร้อมทงัจะเตรียมความพร้อมเพือรับมือกบัการเปลียนแปลงทีสามารถอาจเกิดขึน

ได้ในอนาคตอยู่ตลอดเวลา 

สําหรับการถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร ได้มีสาเหตุในการถนอมอาหาร กล่าวคือ  

ชาวชมุชนต้องการทีจะรักษาคณุคา่ของอาหาร และยืดอายใุห้แก่อาหารชนิดนนั ๆ ให้สามารถเก็บ

ไว้รับประทานได้นานยิงขนึ อีกทังการแปรรูปอาหาร ยังสามารถช่วยเพิมมลูค่าให้อาหารชนิดนัน

สามารถเพิมช่องทางในการเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึง ส่วนวิธีการถนอมอาหาร/ 

แปรรูปอาหาร กล่าวได้คือ ชาวชุมชนป่าตรง* มีการใช้วิธีการถนอมอาหารโดยการทําปลาร้า 

 ปลาส้ม และปลาเกลือเก็บไว้รับประทานเป็นจํานวนหลายครอบครัว โดยมีเหตผุลทีสําคญั ๆ  

ในการถนอมอาหาร ก็คือ ปลาร้าสามารถนํามาปรุงอาหารได้อย่างหลากหลาย ทังนําพริกปลาร้า 

ปลาร้าทรงเครือง แกงส้ม แกงเห็ด แกงออ่มหม ูแกงออ่มเนือ ซุปหน่อไม้ ส้มตํา เป็นต้น อีกทังโดย

ภมิูหลังของชาวชุมชนป่าตรง* ได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว ทําให้มีการทําปลาร้า  

เก็บไว้รับประทานกนัเองภายในครอบครัว อนัถือได้ว่าเกือบครบทุกครอบครัวจะมีการทําปลาร้า
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เก็บไว้รับประทาน สว่นบางครอบครัวได้ใช้วิธีการถนอมอาหาร โดยการทํากล้วยฉาบ กระท้อนดอง 

และมะมว่งแช่อิม โดยให้เหตผุลทีสําคญัว่า เนืองจากผลไม้เหล่านีปลกูไว้อยู่บริเวณรอบ ๆ บ้าน 

ของตนเองและในแตล่ะครอบครัวอยู่แล้ว จึงทําให้มีปริมาณผลไม้เหลา่นีอยู่ในปริมาณทีมาก และ

อีกสว่นหนึงเกิดจากการรับประทานไม่ทัน ไม่หมด จึงได้นําผลไม้มาแปรรูปด้วยวิธีการฉาบ ดอง 

และแช่อิม นอกจากนียังมีบางครอบครัวทีได้มีการถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร โดยผ่าน

กระบวนการตากแห้ง เช่น การทํากล้วยตาก เห็ดนางฟ้าตากแห้ง และยังได้มีการแปรรูปอาหาร

ด้วยวิธีการทําไขเ่คม็ เพือเก็บไว้รับประทานกนัเองภายในครอบครัว สอดคล้องกบัการเข้าถึงอาหาร

และการมีเสถียรภาพทางอาหารของชุมชน โดยครอบครัวแต่ละครอบครัวของชุมชนป่าตรง* 

สามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา และเพียงพอตอ่ความต้องการของละบุคคล/ครอบครัวได้เป็น

อย่างดี สว่นการมีเสถียรภาพทางอาหาร กล่าวคือ อาหารทีครอบครัวแต่ละครอบครัวได้ลงมือทํา

เอง ทําให้เชือได้ว่าอาหารเหล่านัน มีความสะอาด มีคุณค่าทางอาหาร และถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ 

 

5.1.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างการประกันความมันคงทาง 

อาหารในระดับชุมชน 

ปัญหาอุปสรรคในการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดบัชุมชน ได้แบ่ง

ประเดน็ทีสําคญัออกเป็น 2 สว่น คือ 1) ปัญหาและอปุสรรคด้านบคุคล/ชมุชน และ 2) ปัญหาและ

อปุสรรคในการดําเนินงาน 

โดยปัญหาและอปุสรรคด้านบุคคล/ชุมชน พบว่า ชาวชุมชนป่าตรง* ยังไม่ค่อยมีความรู้

ความเข้าใจในเรืองของการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดบัชุมชนอย่างแท้จริง   

อีกทงัยงัคงคิดวา่เรืองของความขาดแคลนอาหาร หรือเรืองทีอาหารจะไมมี่ให้กินนนั ยงัคงเป็นเรือง

ของอนาคต ขณะทีบุคคลและกลุ่มบุคคลส่วนหนึงภายในชุมชนป่าตรง* ก็ยังมีความขัดแย้ง

ระหวา่งกนั และการทีผู้ นําไม่ให้ความสําคญัต่อปัญหา ไม่ค่อยสนใจว่าเรืองนีอาจจะเป็นปัญหา  

ตอ่ชมุชนได้ในอนาคต 

ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานจากชาวชมุชนป่าตรง* พบวา่ ชาวชมุชนยงัมีปัญหาและ

อปุสรรคในเรืองของการขาดแคลนแหล่งเงินทุน เพือนําใช้ในการดําเนินงาน เพราะในปัจจุบันนี  

ไมว่า่จะทําอะไร หรือดําเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ ก็ล้วนแล้วแตต้่องใช้เงินเป็นปัจจัยสําคญัอยู่ในทุก

กิจกรรม นอกจากนีหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ยงัไมค่อ่ยให้การสนบัสนนุในกิจกรรมทีเกียวข้อง

กบัการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารอย่างจริงจงัและชดัเจน อีกทังในด้านศกัยภาพของ
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กลุม่/องค์กรภายในชมุชน ยงัไมค่อ่ยมีความเข้มแขง็เพียงพอตอ่การสนบัสนนุดําเนินงานการสร้าง

การประกนัความมนัคงทางอาหาร 

ข้อเสนอแนะในการสร้างการประกนัความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชน ได้แบ่งประเด็น

ทีสําคัญออกเป็น 2 ส่วน คือ  1)  ข้อเสนอแนะต่อบุคคลภายในครอบครัว /ชุมชน และ   

2) ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 

โดยข้อเสนอแนะต่อบุคคลภายในครอบครัว/ชุมชน พบว่า ชาวชุมชนมีความต้องการให้  

ทกุ ๆ คนภายในครอบครัว/ชมุชน มีความตระหนกัถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารทีอาจจะเกิดขึน

ได้ในอนาคต และชาวชมุชนควรจะต้องมีการปลกูฝังให้เดก็ ๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้รับรู้ถึงคณุค่า

ของอาหารทีมีอยู่ภายในชุมชน/ท้องถิน อีกทังควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการประกัน

ความมนัคงทางอาหารโดยกลุม่ตา่ง ๆ ทีมีอยู่ภายในชมุชนป่าตรง* 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนของชาวชุมชนป่าตรง* พบว่า ชาวชุมชน

ต้องการทีจะให้หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้เข้ามาช่วยสง่เสริม สนบัสนุน พร้อมกับแนะนําให้

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหาร โดยเฉพาะรูปแบบการ

ประกนัความมนัคงในรูปแบบอืน ๆ นอกเหนือจากทีบรรพบรุุษได้ทํามา เช่น การผลิตอาหารในรูป

ของสาธารณะ การพฒันาตอ่ยอดการผลิต การแปรรูปอาหาร หรือแม้แตก่ารประกันราคาผลผลิต 

และการเก็บอาหารในรูปสว่นกลางของชมุชน และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จะต้องให้การส่งเสริม

สนับสนุนอย่างต่อเนือง ขณะทีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถินจะต้องดําเนินการบรรจุแผนการ

สร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชนเข้าไปในแผนพัฒนาชุมชน/ท้องถิน  

ของตนเอง เพือให้เกิดการดําเนินการอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศกึษาถึงการสร้างการประกันความมนัคงทางอาหารระดบัชุมชน ผู้ วิจัยขอเสนอ

แนวทางการป้องกนั แก้ไข และพฒันา ดงันี 

 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1)  ทุกคนในชุมชนควรส่งเสริมการผลิตอาหาร และสํารองอาหารด้วยตนเองให้มี

ปริมาณทีมากขึน เช่น มีการเลียงปลาในบ่อกักเก็บนํา มีการปลกูพืชผกัสวนครัวไว้รับประทาน  
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ในบริเวณรอบ ๆ บ้านหรือทีอยู่อาศยั และมีการช่วยกันค้นหาวิธีการสร้างการประกันความมนัคง

ทางอาหารทีมีความเหมาะสมตอ่สภาพบริบทของชมุชนตนเอง 

2)  หน่วยงานในระดบัท้องถิน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาลตําบล 

ควรเข้ามาให้การสนบัสนนุในเรืองการให้ความรู้เกียวกบัอาหาร ตงัแต่ขนัตอนของการผลิตอาหาร  

ถนอม/แปรรูปอาหาร ไปจนถึงขนัตอนของการจําหน่ายอาหาร ด้วยการสนบัสนุนด้านงบประมาณ

และบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตอาหารในพืนทีทีค่อนข้างจํากัด ให้เข้ามา

ช่วยเหลือชาวบ้านภายในชุมชน พร้อมทังช่วยกันเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป สบู่สมุนไพร 

ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรต่าง ๆ นอกจากนีต้องรวมถึงอาหารทีขึนชือ หรืออาหารทีมีชือเสียงของ

ชมุชน โดยมีการจดังานตามเทศกาลอาหารประจําท้องถิน/ภมิูภาค 

3)  หน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี

เครือข่ายทีเกียวข้อง ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมสาธารณะทีเป็น

ประโยชน์ตอ่ชมุชน พร้อมทงัเปิดโอกาสเรียนรู้ร่วมกนั เพือพฒันาให้ชมุชนสามารถสร้างการประกนั

ความมนัคงทางอาหารในระดบัชมุชนได้ 

 

5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการปฏบัิต ิ

1)  บคุคลภายในครอบครัวควรมีการปลกูฝังเดก็ เยาวชน และลกูหลานในด้านการ

มีส่วนร่วม เพือทีจะทําให้เกิดความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคนในครอบครัว โดยการสนับสนุนให้

ลกูหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการทําอาหารของครอบครัว จะทําให้ลูกหลานเกิดการ

เรียนรู้ และสามารถจดจําขนัตอนตา่ง ๆ ในการปรุงอาหาร ถนอมอาหาร/แปรรูปอาหารได้ อาทิเช่น 

การเก็บผกัจากต้น การล้างผกั การเดด็ผกั การหันหม ูการปลอกเปลือก ซึงทังนีก็ขึนอยู่กับทักษะ

ความสามารถในการเรียนรู้และจดจําของลกูหลาน 

2)  บคุคลภายในครอบครัวควรจะมีการถ่ายทอดวิธีการทําอาหารทงัในชีวิตประจําวนั 

และในรูปแบบของวฒันธรรมท้องถินหรือชมุชนด้วย รวมถึงการมีสว่นร่วมในงานเทศกาลต่าง ๆ ที

ได้จัดขึนภายในชุมชน/ท้องถิน หรือได้จัดขึนตามวัฒนธรรมประเพณีของพืนที ทังนีก็เพือให้

ลกูหลาน เดก็ และเยาวชน ได้เห็นถึงความสําคญัของอาหารทีมีอยู่ภายในชมุชน และจะได้เป็นการ

สืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีนีตอ่ไป 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะด้านวชิาการ 

ผู้นําชมุชนควรให้การสนบัสนนุ/สง่เสริม เผยแพร่ความรู้ ข้อมลูขา่วสารเกียวกบัอาหารของ

ชุมชน การสร้างการประกันความมนัคงทางอาหาร และสภาพปัญหาทีเกิดขึนในสถานการณ์

ปัจจุบันทีชุมชนกําลงัเผชิญอยู่ เพือให้คนภายในชุมชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคญัมาก

ยิงขึน พร้อมทังร่วมรณรงค์และขอความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

และควรมีการจดัทําการจดัการความรู้ในด้านอาหารของชมุชนป่าตรง* 
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ศาสตร์. 

เกษม จนัทร์แก้ว.  2545.  การจัดการสิงแวดล้อมแบบผสมผสาน.  กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์
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กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสติปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์. 

จฑุามาศ จํารัส.  2543.  ปัญหากฎหมายเกียวกับการนําเครืองจักรมาเป็นหลักประกัน 

การชาํระหนี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

จมุพล สวสัดิยากร และคณะ.  2530.  รายงานผลการวจัิยทัศนะประชาชนทีมีต่อ 

การท่องเทียว.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

จรีุ จนัทรทรัพย์.  2529.  ความคดิเหน็ของลูกจ้างประจาํเพือการส่งเสริมงานสวนสาธารณะ

ของกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์. 

ชวลิต ศิริภิรมย์.  2551.  หลกัประกนัของพระพทุธศาสนา.  สายตรงศาสนา.  5 (12): 23-24.   

ค้นวนัที 19 เมษายน 2557 จาก http://sys.dra.go.th/module/attach_media 

/sheet3520120227115648.pdf 

ชชูยั พิทกัษ์เมืองแมน.  2553.  ทัศนะของนักศึกษาต่อการนําแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวติ กรณีศกึษา: คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  งานวิจยั คณะบริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

ฐิติญา วิมลวฒัน์.  2556.  วธีิการจัดการอาหารในระดับครอบครัวตามวถีิมุสลมิและ

กระบวนการขบัเคลือนเพือให้เกิดความมันคงทางอาหารในครอบครัว: 

กรณีศกึษา ชุมชนบ้านชาใจ* อาํเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง.  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ณฐักานต์ สวุรรณะ.  2546.  ความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท้องถนิ: 

ศึกษาเฉพาะกรณีดอนหอยหลอด ตาํบลบางจะเกร็ง อาํเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล. 

ไทยโพสต์.  2556 (31 ธนัวาคม).  10 ตวัชีวดัความมนัคง: 16(กลาง), 23, 24. 

ธงชยั สนัตวิงษ์.  2539.  องค์การและการบริหาร.  พิมพ์ครังที 10.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

ไทยวฒันาพานิช. 



145 

 

 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.  2556.  การจัดการและการพฒันาวสิาหกิจชุมชน.  สงขลา: 

สถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

ธรรมนญู พงษ์ศรีกลู.  2544.  การจดัการความเสียงภาคเกษตรในประเทศไทย.  ใน การสัมนา

ทางวชิาการ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก, วันที 20 พฤศจกิายน 2544.  

กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ธฤต ศรีอรุโณทยั.  2542.  ทัศนะเกียวกับการปรับตัวและความต้องการการสนับสนุนทาง

สังคมของบุคลากร: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงนิ.  ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

นนทกานต์ จนัทร์ออ่น.  2557.  ความมนัคงทางอาหารของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สํานกัวิชาการ 

สํานกังานเลขาธิการวฒิุสภา.  ค้นวนัที 1 เมษายน 2557 จาก 

http://library.senate.go.th/document/Ext7091/7091777_0002.PDF 

นวลใย วฒันกลู.  2547.  กินตามแม ่คือ แนวทางสูค่วามมนัคงทางอาหารในสงัคมไทย.  วารสาร 

มฉก. วชิาการ.  8 (กรกฎาคม-ธนัวาคม): 5-23. 
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ภาคผนวก ก 

แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

 
การสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดบัชุมชน: 

กรณีศึกษา ชุมชนป่าตรง* จงัหวัดปราจีนบุรี 

 
แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ส่วนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

 1) เพศ    2) อาย ุ

 3) การศกึษา   4) สถานภาพสมรส 

 5) ศาสนา   6) อาชีพ 

7) รายได้   8) การดํารงตําแหน่งทางสงัคม 

9) ระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในพืนที 

ส่วนที 2 การให้ความหมายของคาํว่า “อาหาร” ในทัศนะของชุมชน 

 1) ความพอเพียงของอาหาร 

 2) การเข้าถึงอาหาร 

 3) การนําอาหารไปใช้ประโยชน์ 

 4) การมีเสถียรภาพทางอาหาร 

 5) การพฒันาทียงัยืน 

 6) ปริมาณทรัพยากรอาหารของชมุชนทงัในอดีตและปัจจบุนั ตลอดจนการเปลียนแปลง 

ส่วนที 3 วธีิการจัดการอาหารในระดับชุมชน 

  3.1 ช่วงเวลาปกติ ของชมุชนป่าตรง* 

        3.1.1 การสํารองอาหาร 

        3.1.2 การเพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภมิูอากาศ 

        3.1.3 การสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 
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  3.2 ช่วงเวลาฉกุเฉิน (ภยัพิบตั)ิ ของชมุชนป่าตรง* 

        3.2.1 การสํารองอาหาร 

        3.2.2 การเพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภมิูอากาศ 

        3.2.3 การสง่เสริมให้เกิดความมนัคงทางอาหาร 

  3.3 ช่วงเวลาในยามขาดแคลน ของชมุชนป่าตรง* 

        3.3.1 เอืออาทร พึงพาอาศยัซึงกนัและกนั 

        3.3.2 แบ่งปันอาหารซึงกนัและกนั 

        3.3.3 การเข้าถึงทรัพยากรอาหาร 

        3.3.4 สิทธิในการใช้ทรัพยากรท้องถิน 

 ส่วนที 4 วธีิการสร้างการประกันความมันคงทางอาหารในระดับชุมชน 

4.1 การเก็บ/สะสมอาหาร 

      4.1.1 สาเหตใุนการเก็บ/สะสมอาหาร 

      4.1.2 เป้าหมายของการเก็บ/สะสมอาหาร 

4.2 การทําให้พืชผลธญัญาหารมีความอดุมสมบรูณ์ 

      4.2.1 สาเหต/ุปัจจยัตา่ง ๆ ทีสง่ผลกระทบ 

      4.2.2 เป้าหมายของการดําเนินการ 

4.3 การถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

      4.3.1 สาเหตใุนการถนอม/แปรรูปอาหาร 

      4.3.2 วิธีการถนอมอาหาร 

 ส่วนที 5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการสร้างการประกันความมันคง    

ทางอาหารในระดับชุมชน 

  5.1 ปัญหาและอปุสรรคด้านบคุคล/ชมุชน 

  5.2 ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

  5.3 ข้อเสนอแนะตอ่บคุคลภายในครอบครัว/ชมุชน 

  5.4 ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงข้อมูลพนืฐานของผู้ให้ข้อมูลทสํีาคัญ 

นามสมมต ิ เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ

สมรส 

ศาสนา อาชีพ รายได้ 

(บาท/เดือน) 

การดาํรง

ตาํแหน่งทาง

สังคม 

ระยะเวลาการ

อาศัยอยู่ใน

พืนที 

มะกอก ชาย 65 ปี ปริญญาโท สมรส พทุธ พนักงานของรัฐ 20,000 บาท นายกฯ อบต. ตงัแต่เกิด 

มะขาม ชาย 49 ปี ปริญญาโท สมรส พทุธ พนักงานของรัฐ 15,000 บาท กํานัน ตงัแต่เกิด 

มะเขือ ชาย 59 ปี ป.6 สมรส พทุธ พนักงานของรัฐ 12,000 บาท ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ตงัแต่เกิด 

มะขวดิ หญิง 46 ปี ป.6 สมรส พทุธ เกษตรกรรม 10,000 บาท แพทย์ประจําตําบล ตงัแต่เกิด 

มะตูม ชาย 58 ปี ป.6 สมรส พทุธ เกษตรกรรม 20,000 บาท กรรมการหมูบ้่าน ตงัแต่เกิด 

มะปราง หญิง 52 ปี ป.4 สมรส พทุธ ค้าขายไม้ดอกฯ 17,000 บาท กรรมการหมูบ้่าน ตงัแต่เกิด 

มะพร้าว หญิง 46 ปี ป.6 สมรส พทุธ ค้าขายไม้ดอกฯ 18,000 บาท อสม. ตงัแต่เกิด 

มะเฟือง หญิง 53 ปี ปริญญาตรี สมรส พทุธ เกษตรกรรม 15,000 บาท กรรมการหมูบ้่าน ตงัแต่เกิด 

มะไฟ หญิง 67 ปี - หม้าย พทุธ แมบ้่าน 10,000 บาท - ตงัแต่เกิด 

มะยม หญิง 52 ปี ป.4 สมรส พทุธ เกษตรกรรม 12,000 บาท สตรีหมูบ้่าน ตงัแต่เกิด 

มะม่วง หญิง 49 ปี ป.4 สมรส พทุธ ค้าขาย 15,000 บาท - ตงัแต่เกิด 

มะยงชิด หญิง 55 ปี ป.4 สมรส พทุธ เกษตรกรรม 10,000 บาท - ตงัแต่เกิด 

มะเหมียว หญิง 60 ปี ป.4 สมรส พทุธ เกษตรกรรม 16,000 บาท ชมรมผู้ใช้นํา ตงัแต่ พ.ศ. 2510 

มะนาว ชาย 61 ปี ปริญญาตรี สมรส พทุธ ข้าราชการ(บํานาญ) 12,000 บาท กรรมการหมูบ้่าน ตงัแต่ พ.ศ. 2508 

มะระ ชาย 52 ปี ป.6 สมรส พทุธ ค้าขายไม้ดอกฯ 15,000 บาท ชมรมผู้ใช้นํา ตงัแต่เกิด 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณอาหารในอดตี และปริมาณอาหารในปัจจุบัน 
 

ชือ ปริมาณอาหารในอดีต ปริมาณอาหารในปัจจบัุน 

มะกอก* - เต็มทีเลย เข้าป่าไม่นานก็ได้ออกมาแล้ว 

ทงัผกั ผลไม้ 

- ผมคิดว่ามนัน้อยลงมากนะ เพราะว่า คน

หนัมาปลกูไม้ดอกไม้ประดบักนั 

มะขาม* - ผมมองว่าในอดีตมันเยอะมาก ๆ นะ   

หาเอาข้างบ้าน หรือบ้านเพือนบ้านก็ได้ 

ไม่เหมือนปัจจบุนั 

- น้อยลง เพราะว่าประชากรของโลกเรา

เยอะขนึ คนสงูอายุมีเพิมมากขนึทกุปี ๆ แต่

พืนทีทํากินก็ถูกเปลยีนแปลงไปเป็นโรงงาน

อตุสาหกรรม หรือเปลยีนมาเป็นการปลกูไม้

ดอกไม้ประดบั อย่างทุกวนันี 

มะเขือ* - หาได้ง่ายมาก ลงนาแล้วได้เลย - เลกิทํานา มาทําสวน ต้องซือกิน 

มะขวิด* - ในนํามีปลา ในนามีข้าว เข้าตําราแบบนี

เลยนะ สมัยก่อนนนั 

- ปลาในนําก็ตาย เพราะสารเคมี คณุภาพ

นําในแม่นําก็ยําแย่กว่าเดิม 

มะตมู* - พืนทีสว่นใหญ่เป็นป่าทงันนั จะเก็บ หรือ

หาอาหารอะไรก็ทําได้ง่าย ๆ 

- อาหารในปัจจบุนัหาได้ยาก ยกตัวอย่าง 

คนทีทํานาก็เปลยีนมาปลกูไม้ดอกไม้

ประดบักนัทงันนั 

มะปราง* - มีมากจนบางทีก็กินไม่ทนั - มีน้อยลงเพราะ ทีดินก็ถกูนายทนุซือ 

มะพร้าว* - มนัเป็นป่า หาของกินอะไรได้ง่าย - นําก็แย่งกนัใช้ แย่งกนักิน 

มะเฟือง* - มีเยอะมาก หาได้ง่าย ๆ ไปบ้านใกล้ ๆ

เห็นอาหารอะไรก็แบ่งกนักิน 

- คนให้ความสาํคัญกบัเงินมากทีสดุ โดย

เน้นทีจะเอาเงินมาซืออาหารกิน 

มะไฟ* - มีมาก เพราะมนัไม่แล้ง ฝนมนัก็ตก - ฝนก็ไม่ค่อยตกนะ อากาศก็เปลียน 

มะยม* - มีมาก ดเูหมือนจะมากกว่าและหาได้

ง่ายกว่าในปัจจบุนั 

- น้อยลง อย่างเช่นทีทํากินในนําก็มีเศษขยะ 

ทําให้สตัว์ในนําตายไป 

มะม่วง* - มีเยอะ และราคาก็ถกูมาก ๆ - คิดว่ามีเยอะอยู่ แต่ว่าราคาแพงขนึ 

มะยงชิด* - เยอะมาก ๆ ทงัข้าว ทกุเรียน ผกั - ทีบ้านก็ยังคิดว่ามีเยอะอยู่ 

มะเหมียว* - มีเยอะ และเหมือนว่าคณุภาพดี - ยงัมีเยอะ แต่คุณภาพมนัน้อยลง 

มะนาว* - ดินมนัดี เพาะปลกูอะไรก็ดี - ธาตอุาหารในดินมนัเสอืม แย่ลง 

มะระ* - ชาวบ้านหากินได้ง่ายกว่าตอนนี - หากินได้ยาก ดินก็แย่ นําก็แล้งนะ 
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ตารางแสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

มะ
กอ

ก*
 

มะ
ขา

ม*
 

มะ
เขื

อ*
 

มะ
ขวิ

ด*
 

มะ
ตู

ม*
 

มะ
ปร

าง
* 

มะ
พร้

าว
* 

มะ
เฟื

อง
* 

มะ
ไฟ

* 

มะ
ยม

* 

มะ
ม่ว

ง*
 

มะ
ยง

ชิด
* 

มะ
เห

มีย
ว

มะ
นา

ว*
 

มะ
ระ

* 

ผล
รว

ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคล/ชุมชน                  

- ความขดัแย้งภายในกลุม่/ชุมชน                8 53.3 

- ความเพกิเฉยของผู้นํา/ผู้นําไม่สนใจวา่เป็นปัญหา                8 53.3 

- บคุคลในชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ                11 73.3 

- บคุคลไม่รู้วา่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต                10 66.6 

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน                  

- หนว่ยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่ให้การสนบัสนนุ                9 60 

- กลุม่/องค์กรภายในชุมชนไม่เข้มแข็ง                6 40 

- ขาดเงินทนุในการดําเนนิงาน                10 66.6 

1. ข้อเสนอแนะต่อบุคคลในครอบครัว/ชุมชน                  

- ต้องการให้ทกุ ๆ คนตระหนกัถึงปัญหาทีจะเกิดขึน                11 73.3 

- ควรมีการสง่เสริมโดยกลุม่ภายในชุมชน                8 53.3 

- ควรมีการปลกูฝัง และให้รู้ถึงคุณค่าของอาหาร                10 66.6 

2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน                  

- บรรจุปัญหานีเข้าในแผนพฒันาหมู่บ้าน/ท้องถิน                7 46.6 

- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มาให้ความรู้ความเข้าใจใน

ปัญหา 

               11 73.3 

- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ต้องส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

ต่อเนือง 

               10 66.6 



 

 

 

ประวัติผู้เขียน 

ชือ นามสกุล นายวงศ์ตระกลู มาเกต ุ

ประสบการณ์ทาํงาน มิถนุายน 2558–ปัจจบุนั 

นกัสงัคมสงเคราะห์ปฏิบตัิการ 

สํานกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์  

จงัหวดันครราชสีมา  ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา 

ถนนมหาดไทย  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง

นครราชสีมาจงัหวดันครราชสีมา  30000 

มิถนุายน 2557–พฤษภาคม 2558 
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