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รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอ าพร : ผู้วิจัย 

 

      งานวิจัยเรื่อง “ความม่ันคงทาง
อาหาร : สิ่งบ่งชี้ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย” นี้ 
เป็นงานวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัย จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2556 มี
เจตนามุ่งน าเสนอใน 3 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ 
1) ความหมายของความมั่นคงทางอาหารในทัศนะ
ของชุมชน 2) สิ่งบ่งชี้ความมั่นคงทางอาหารของ
ชุ ม ชน ใน มิ ติ สั งคม และวัฒ นธรรม  และ  3 ) 
เปรียบเทียบสิ่งบ่งชี้ความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เน้นการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญจาก 2 ชุมชน ที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม จ านวนรวม 30 คน (ชุมชนละ 15 คน) 
โดยชุมชนแรกเป็นชุมชนไทยมุสลิม อีกชุมชนเป็น
ชุมชนไทยพุทธ โดยมีการน าข้อมูลที่ ได้น ามา
วิเคราะห์จัดหมวดหมู่และท าการวิเคราะห์ตีความ
ควบคู่บริบทตามหลักตรรกะ เทียบเคียงแนวคิด 
ทฤษฎี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ 
 
 ขอบเขตการศึกษา ได้แบ่งออกเป็น ๒ 
ด้าน คือ ๑) ขอบเขตด้านพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
(Unit of Analysis) พ้ืนที่ที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วย ๒ ชุมชน ซึ่งมีความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม (ไทยพุทธ และ ไทยมุสลิม) 
โดยอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ส าหรับ
กลุ่ ม เป้ าห ม าย /  ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ  (Key-
informant) คัดเลือกจากรายชื่อ ๒๐ อันดับแรกที ่

 
ถูกระบุจากสมาชิกชุมชนด้วยเทคนิคการส ารวจ
อย่างเร่งด่วน (RRA) แล้วจึงมาคัดให้เหลือชุมชนละ 
15 คน (ด้วยเกณฑ์บทบาทและผลงานที่มีต่อความ
มั่นคงทางอาหาร) รวม 2 ชุมชน จ านวน 30 คน 
และ ๒) ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ เนื่องจากเป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และได้มีการก าหนด
พ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้สะท้อนภาพของ
รายละเอียดของประเด็นที่ต้องการท าการศึกษา 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ความหมายและลักษณะ
และสิ่งบ่งชี้ความม่ันคงทางอาหารของชุมชน   
 
 จากผลการศึกษา พบว่า ความหมายของ
ความมั่ น คงท างอาห ารในทั ศ นะของชุ มชน 
หมายถึง การมีระบบการผลิต และ/หรือ ระบบการ
สรรหาอาหารที่มีความสมดุลกับการบริโภคที่
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของชุมชน และเมื่อท าการศึกษาถึงสิ่ง
บ่ งชี้ ความมั่ นคงทางอาหารในมิ ติท างสั งคม 
และวัฒนธรรมของชุมชน พบว่า มีการกล่าวถึงสิ่ง
บ่งชี้ความมั่นคงทางอาหารที่บ่งบอกถึงลักษณะของ
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกันทั้งหมด 
19 สิ่งบ่งชี้ด้วยกันคือ 1) ความหลากหลายของ
ป ระ เภ ท อ าห า ร ใน แ ต่ ล ะมื้ อ  2 ) ส าม ารถ
รับประทานอาหาร/เข้าถึงแหล่งอาหารได้ทุกเมื่อ
ตามความต้องการ 3) การมีรายได้ที่เพียงพอต่อ
การซื้ออาหาร 4) การกินอาหารอย่างคุ้มค่าไม่
ฟุ่มเฟือย 5) การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอด
สารพิษ  และสารเคมี  6 ) มี ร่ างกาย อ่ิมอวบ 
ผิ วพ รรณ สด ใส  7 ) ไม่ มี โรคที่ เกิ ด จ าก การ
รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม  8) มีความรู้ 
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เกี่ยวกับหลักโภชนาการของผู้ประกอบอาหาร/
จัดหาอาหารในครอบครัว  9) ความรู้เกี่ยวกับการ 
จัดการอาหารที่เหมาะกับพัฒนาการตามวัยและ
สุขภาพของคนในครอบครัว 10) การวางแผนใน
การท าอาหาร/ประกอบอาหาร 11) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 12) ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ของ
ชุมชน 13) ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตอาหารที่
ปลอดภัยกับสุขภาพของผู้บริโภค 14) ความรู้
เกี่ยวกับอาหารดั้งเดิมของชุมชน 15) มีระบบการ
ผลิต/สรรหาทรัพยากรอาหารที่สมดุลกับการ
บริโภคของคนในชุมชน 16) แหล่ งผลิตของ
ส่วนรวม/มีพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตอาหารของชุมชน 
17) แหล่งจัดเก็บอาหารของส่วนรวม 18) มีระบบ
การแบ่งปันอาหารในชุมชน และ 19) มีสหกรณ์
กลางเพ่ือสวัสดิการทางด้านอาหารของชุมชน 
 
 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสิ่งบ่งชี้ความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม พบว่า ทั้งสองชุมชนต่างให้ความส าคัญ
กับสิ่ งบ่ งชี้ ความมั่ นคงทางอาหารที่ ค่ อนข้าง
คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องของ
วิถีท ากิน แต่จะมีประเด็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
อยู่ 5 ประเด็นบ่งชี้ คือ 1) การมีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการซื้ออาหาร (สิ่งบ่งชี้ตัวที่  3) 2) การกิน
อาหารอย่างคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือย (สิ่งบ่งชี้ตัวที่ 4) 3) 
การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และ
สารเคมี (สิ่งบ่งชี้ตัวที่ 5) 4) การวางแผนในการ
ท าอาหาร/ประกอบอาหาร (สิ่งบ่งชี้ตัวที่ 10) และ 
5) สถานภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน (สิ่งบ่งชี้ตัวที่ 
11) โดยชุมชนไทยพุทธ เน้นเรื่องการมีรายได้ที่
เพียงพอและคุณภาพของอาหาร ส่วนชุมชนไทย
มุสลิม เน้นเรื่องการกินอาหารอย่างคุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือยและสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกได้ 
2 ประเด็น คือ 

1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 

                  
 
               1.1 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้
ข้อมูลที่ ส าคัญ เกือบทุ กราย ได้ ระบุ ถึ งความ
ตระหนักของประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งความจริงจัง 
ของหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นต่อประเด็นความ
มั่นคงทางอาหารในชุมชน ว่ายังมีความตระหนักต่อ 
ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ค่อนข้างน้อย 
ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากชุมชนยังมีแนวความคิด
แบบเดิม ๆ คือ มีความคิดว่ายังมีอาหารที่เพียงพอ/
สามารถซื้อหาได้ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานท้องถิ่นจึง
ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งอาหารในชุมชน 
โดยการส ารวจทรัพยากรอาหาร/แหล่งผลิตอาหาร
ในชุมชน เพ่ือสะท้อนภาพสถานการณ์ความมั่นคง
ทางอาหารในท้องถิ่นให้ชาวชุมชนได้รับทราบและ
ตระหนัก นอกจากนี้ ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
สนทนาเป็นระยะ ๆ เพ่ือหาหนทาง/แนวทางที่จะ
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นการใช้/การจัดการ
อาหารให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้วางแผน
จัดการและการปรับตัวในทุกระดับ 
      1.2 ควรมีการน าประเด็นเกี่ยวกับ
เรื่องพืชอาหาร และ/หรือ แหล่งอาหารของชุมชน 
ตลอดจนภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับอาหารของชุมชน 
ตั้งแต่ การผลิต การปรุง การบริโภค เข้ามาบรรจุ
เป็นหนึ่งในเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น
ของโรงเรียน เพ่ือจะน าไปสู่การปลูกฝังจิตส านึก
ให้แก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ และรักษาพืช
อาหาร/แหล่งอาหารของชุมชนได้อย่างยั่ งยืน 
พร้อมทั้ งยั งเป็นแนวทางที่ ส าคัญต่อการต่ อสู้ 
กับสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของโลกใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ ที่คอยมาคุกคามความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนได ้
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษานโยบายด้าน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนใน
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น (อปท.) ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับกระทรวง และระดับรัฐ  
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ว่านโยบายในแต่ละระดับมีความสอดคล้อง และ/
หรือ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ พร้อม 
ทั้งควรมีการศึกษาถึงนโยบายเกี่ยวกับความม่ันคง 
ทางอาหารของรัฐกับโลกทัศน์ความคิดของชุมชน
และวิถีชีวิตของชุมชนด้วยว่ามีความสอดคล้อง 
หรือไม่ และมีปัจจัยอะไรที่ เกี่ยวข้องต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2 ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ / 
ตัวชี้วัด ความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับ เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
 
 
 
 
 
 

 
 
ของชาติ พร้อมทั้งให้ชุมชนได้รับทราบ/ตระหนัก 
และประเมินสภาวะความเปราะบางความมั่นคง
ทางอาหารอย่างต่อเนื่อง อันถือได้ว่าเป็นแนวทาง
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชาติในเชิง 
รุกที่จะน าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของชาติได้
อย่างยั่งยืน 
  2 .3  ค ว ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง
เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องความมั่นคงทาง 
อาหารและเครือข่ายบูรณาการเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหาร 
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