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บทคัดย�อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและป?ญหาความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน

ของชุมชนริมแม#น้ําพอง จังหวัดขอนแก#น 2) ศึกษาความรู� ความตระหนัก และการปฏิบัติในการสร�าง
ความม่ันคงทางอาหารและความต�องการสร�างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของ
พืชผักในครัวเรือน 3) พัฒนาและประเมินรูปแบบการสร�างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน และ 4) เปรียบเทียบผลการใช�รูปแบบก#อนกับหลังการปฏิบัติการ 
ในด�านความรู�  ความตระหนัก การปฏิบัติ และการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผัก และการ
เปลี่ยนแปลงสู#การสร�างความม่ันคงทางอาหาร โดยใช�รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ดําเนินการในชุมชน 
ริมแม#น้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก#น จํานวน 8 ตําบล รวม 38 ชุมชน การวิจัยแบ#งออกเปDน 
3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและป?ญหาความรู� ความตระหนัก การปฏิบัติ และความต�องการสร�าง
ความม่ันคงทางอาหาร ประชากรในการวิจัยเปDนตัวแทนครัวเรือน จํานวน 3,988 คน กําหนดขนาดกลุ#ม
ตัวอย#างตามตารางเครซ่ี และมอร�แกน ได�จํานวน 350 คน สุ#มตัวอย#างแบบเปDนระบบ เครื่องมือท่ีใช�เปDน
แบบทดสอบความรู� ท่ีมีค#าความยากง#ายระหว#าง 0.52 - 0.74 ค#าอํานาจจําแนกระหว#าง 0.62 - 0.85 ค#าความ
เชื่อม่ันเท#ากับ 0.86 ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ มี 3 ข้ันตอน คือ (1) ร#างรูปแบบ โดยการจัดสนทนากลุ#ม เลือก
กลุ#มตัวอย#างเปDนผู�รู�และผู�นําชุมชน จํานวน 12 คน (2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู�ทรงคุณวุฒิ
ด�านความม่ันคงทางอาหาร ด�านสิ่งแวดล�อมศึกษา และด�านความหลากหลายของพืชผัก จํานวน 5 คน เครื่องมือ
เปDนแบบประเมินท่ีมีค#าดัชนีความสอดคล�องระหว#าง 0.80 - 1.00 (3) ปฏิบัติการตามรูปแบบ กลุ#มตัวอย#าง
เปDนตัวแทนครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส ท่ีอาสาสมัครเข�าร#วมปฏิบัติการ จํานวน 45 คน ระยะท่ี 3 
เปรียบเทียบผลการใช�รูปแบบ โดยใช�แบบทดสอบความรู�และแบบสอบถามความตระหนักและการปฏิบัติ  
ชุดเดียวกับระยะท่ี 1 ใช�แบบสํารวจความหลากหลายของพืชผัก ท่ีมีค#าความเชื่อม่ันเท#ากับ 0.87 และประเด็น
การประชุมสรุปผลการเปลี่ยนแปลง กลุ#มตัวอย#างเปDนกลุ#มเดียวกับกลุ#มท่ีร#วมปฏิบัติการในระยะท่ี 2 งานวิจัย
นี้ใช�การวิเคราะห�เนื้อหา และใช�สถิติเปDนค#าร�อยละ ค#าเฉลี่ย ส#วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค#าที  

ผลการศึกษาพบว#า 
1) สภาพและป?ญหาความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม#น้ําพอง จังหวัด

ขอนแก#น พบว#า ในอดีตสภาพเดิมในชุมชนมีความม่ันคงทางอาหารในระดับมาก (ร�อยละ 64.24) 
มีป?ญหาเข�าถึงอาหารแปรรูปและอาหารทะเลได�ยาก ส#วนป?จจุบันมีความม่ันคงทางอาหารในระดับน�อย 
(ร�อยละ 39.77) มีป?ญหาสําคัญ  คือ อาหารในครัวเรือนไม#เพียงพอ ขาดท่ีดินและแหล#งน้ําใน 
การเพาะปลูกตลอดปN ต�องซ้ือเมล็ดพันธุ�พืช แหล#งอาหารในธรรมชาติลดลงและอาหารท่ีซื้อไม#ปลอดภัย  
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 2) ความรู� ความตระหนัก  การปฏิบัติ และความต�องการสร�างความม่ันคงทางอาหาร         
ก#อนการพัฒนา พบว#า ตัวแทนครัวเรือนส#วนใหญ#มีความรู�ในระดับน�อยท่ีสุด (ร�อยละ 27.30) มีความ
ตระหนักในระดับมาก (X  = 4.41, S.D. = 0.70) มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (X  = 2.29, S.D. = 
0.70) และมีความต�องการสร�างความม่ันคงในระดับมาก (ร�อยละ 69.07) โดยต�องการมากท่ีสุด คือ
ด�านการพ่ึงตนเองบนฐานความหลากหลายของพืชผักให�ยั่งยืน (ร�อยละ 76.60) รองลงมา คือ ต�องการ
สร�างอาหารเพียงพอตลอดปN (ร�อยละ 70.20) 
 3) การพัฒนารูปแบบการสร�างความม่ันคงทางอาหารบฐานความหลากหลายของพืชผัก              
ในครัวเรือน ได�รูปแบบท่ีมีองค�ประกอบสําคัญ ดังนี้ (1) ยึดหลักการสร�างความม่ันคงทางอาหารโดย         
การพ่ึงตนเองในครัวเรือนด�วยการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักอาหารให�เพียงพอ ปลอดภัยต#อชีวิต
และเปDนมิตรกับสิ่งแวดล�อมท้ังดิน น้ํา และอากาศ (2) มีเปRาหมาย คือ มุ#งสร�างความรู� ความตระหนัก และ
การปฏิบัติของสมาชิกในครัวเรือน ให�สามารถผลิตอาหารด�วยตนเอง โดยเริ่มจากใช�ฐานการสร�างความ
หลากหลายของพืชผักอาหารในครัวเรือนให�เพียงพอด�วยเกษตรอินทรีย� และแบ#งป?นสู#เพ่ือนบ�านผ#านกลไก
ตลาดสีเขียว เพ่ือให�คนในชุมชนเข�าถึงอาหารปลอดภัย (3) มีกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ัน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 
เสริมสร�างความรู�และความตระหนักแก#คนในชุมชน ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความหลากหลายของพืชผักเปDน
อาหารด�วยเทคนิคเกษตรอินทรีย� ข้ันท่ี 3 ฟTUนฟูสิ่งแวดล�อมด�านดินและน้ําให�ปลอดภัยเพ่ือสร�างความ
หลากหลายของพืชผักตลอดปN ข้ันท่ี 4 ยกระดับนวัตกรรมอาหารชุมชน ด�านการแปรรูปและถนอม
อาหารจากพืชด�วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสอดคล�องกับวิถีการบริโภค ต้ังธนาคารพันธุ�พืชผัก และจัด
ตลาดสีเขียวชุมชนสัปดาห�ละ 1 วัน และ ข้ันท่ี 5 จัดเครือข#ายชุมชนในการติดตามตรวจสอบและ
ส#งเสริมการสร�างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนให�ยั่งยืน (4) ใช�วิธีการเรียนรู�แบบร#วมมือและ
ปฏิบัติการจากครัวเรือนต�นแบบ แล�วขยายผลโดยใช�กลุ#มและเครือข#ายในระดับครัวเรือนและชุมชน
อย#างต#อเนื่อง จากผลการประเมินรูปแบบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ พบว#า มีความสอดคล�องเหมาะสม (IOC = 0.60 - 
1.00) สามารถนําไปใช�ได� 
 4) การใช�รูปแบบการสร�างความม่ันคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนท่ีเข�าร#วมดําเนินการ 
พบว#า ผลการเปรียบเทียบความรู� ความตระหนัก และการปฏิบัติของผู�เข�าร#วมปฏิบัติการ สูงกว#าก#อน
ดําเนินการ อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การเพ่ิมข้ึนของความหลากหลายของพืชผักในแปลง
เพาะปลูกของครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 5 x 5 ตารางเมตรต#อครัวเรือน หลังดําเนินการ มีค#าความหลากหลายของพืชผัก          
อยู#ระหว#าง 0.30 - 0.50 (R2 = 0.30 - 0.50) สูงกว#าก#อนดําเนินการท่ีอยู#ระหว#าง 0.60 - 1.00 (R2 = 0.60 - 1.00) 
มีการแปรรูปและถนอมอาหารเพ่ิมข้ึนครัวเรือนละ 1 - 3 ชนิด มีตลาดนัดสีเขียวแลกเปลี่ยนอาหาร
ปลอดภัยทุกวันอาทิตย�ท่ีบริเวณหน�าองค�การบริหารส#วนตําบลกุดน้ําใส มีธนาคารพันธุ�พืชผักรวบรวม
เมล็ด หัว และก่ิงพันธุ� เพ่ือใช�ปลูกในรอบต#อไปอย#างน�อยครัวเรือนละ 3 ชนิด และได�จัดต้ังคณะกรรมการ             
4 ชุด ได�แก# คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมเพ่ืออาหารชุมชน คณะกรรมการธนาคารพันธุ�พืชชุมชน ตําบลกุดน้ําใส 
คณะกรรมการตลาดนัดสีเขียว และคณะกรรมการเครือข#ายชุมชนสร�างความม่ันคงทางอาหารตําบล
กุดน้ําใส เพ่ือดําเนินการให�ยั่งยืนต#อไป เม่ือประเมินผลการใช�รูปแบบ พบว#า มีคุณภาพในระดับมาก
ท่ีสุด (X  = 4.85, S.D. = 0.45) 
 
คําสําคัญ : การสร�างความม่ันคงทางอาหาร ความหลากหลายของพืชผัก ชุมชนริมแม#น้ําพอง 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) study the situation concerning household 
food security problems in Nam Phong river bank communities, Khon Kean province, 2) study the 
knowledge, awareness and implementation of food security as well as the needs to create food 
security based on household vegetable diversity, 3) develop and evaluate the food security 
based on a household vegetable diversity model, and 4) compare the knowledge, awareness 
and food security based on household vegetable diversity before and after implementation of 
the food security model. The research was based on research and development in the Nam 
Phong river bank communities, Khon Kean province involving 8 sub-districts with 38 communities 
in total, which were studied in 3 phases as follows: Phase 1;  study the problems of  knowledge, 
awareness and need to create food security operations. The population consisted of 3,988 
household representatives. The sample size was determined using the Krejcie and Morgan table; 
350 people were obtained. The research instrument was a questionnaire knowledge test with an 
IOC at the 0.52 - 0.74 level, a discrimination with an IOC at the 0.62 - 0.85 level, and a reliability 
significance of 0.86. Phase 2; a model developed in 3 steps as follows: Step 1; model design: 
focus group discussion involving random sampling of 12 local scholars and community 
representatives. Step 2; appropriate model evaluation by 5 professionals in the fields of 
environmental education and food security based on household vegetable diversity. The tool 
was an evaluation from with an IOC at the 0.80 - 1.00 level. Step 3; model implementation by 45 
household volunteer representatives in the Kud Namsai sub-district. Phase 3: compare the 
results before and after implementing the model using informant groups and the from step 1 
with a reliability significance of 0.87, and the meeting results from the professional members of 
step 2. The data were analyzed by content analysis and applied percentage mean, standard 
deviation, and dependent t-test. 
 The results revealed that: 
 1) The study of the state of the food security problems of the households in the 
Nam Phong river bank, communities Khon Kean province, revealed that in the past, there were 
high levels of food security in these areas (64.24 %) and difficult access to processed food and 
sea food, but the present food security is at low levels. (39.77 %). The main problem was that 
there was not enough food for the households due to a lack of land and water resources for 
cultivation throughout the year. They had to buy seeds given the decreasing natural food 
resources and unsafe food conditions in markets. 
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 2) The study of the knowledge, awareness, operations and the need to create 
food security before developing showed that: household representatives lack of 
knowledge was at a low level (27.30 %), awareness was at high levels (X  = 4.41, S.D. = 
0.70) operations was at moderate levels (X  = 2.29, S.D. = 0.70), and the need to create 
food security was at high levels (69.07 %). Self-reliance at the most basic level of 
sustainable vegetable diversity was at high levels (76.60 %) and the need to create 
sufficient food throughout the year was at high levels (70.20 %). 
 3) The model developed from the results of the food security based on 
household vegetables had the following main elements, 1) to adhere to the principles 
of self-reliance to create food security households with vegetable diversity that are safe 
for life and environmentally friendly including the soil, water and air, 2) aim to create 
knowledge awareness for household members by practicing to be able to create their 
own food security starting with the creation of household organic vegetable diversity 
divided between the neighbors  through a green market mechanism  for healthy and 
safe food, 3) production processing done in 5 steps: (1) enhance knowledge and 
awareness of the people in the communities, (2) increase the variety of vegetables and 
food through organic farming technology, (3) restore the environment for water and soil 
safety with a variety of vegetables all year round, (4) promote community innovation for 
food processing and household vegetable preservation using the right technology and 
agreeing on the way to consul them, seting up community vegetable banks and having a 
market selling green vegetables one day a week, (5) provide a community network to 
track, examine and promote food security household stability, 4) provide co-operative 
learning and operations from a prototype household and continuously extending the 
results to a community network group. The model audit results, done by professionals, 
revealed that it is appropriately consistent (IOC = 0.60 - 1.00) and can be applied. 
 4) The results of the model implementation with co-operation of the 
household representatives on food security showed that knowledge, awareness and 
operations were higher than before using the model at the significant level of 0.05. 
There was an increase in the vegetable diversity being cultivated in plot sizes of 5 x 5 
meters at each household after the operations at the 0.30 - 0.50 (R2 = 0.30 - 0.50) level, 
higher than before the operations at 0.60 - 100 (R2 = 0.60 - 1.00) level. There was an 
increase in 1-3 types of processed and preserved foods. There were green vegetable 
markets for safe food exchange in front of the Kud Namsai sub-district administration 
organization every Sunday. There were plant banks to collect seeds, plant heads, and 
branches for a minimum of 3 types per household for planting the next season.                  
A committee of 4 groups of environmental community food, was established as well 
as a Kud Namsai sub-district community plant bank, community green vegetable flea 
markets and food security community committee network which the Kud Namsai 
sub-district ensured its sustainability. The evaluation results showed that the quality was 
at a high level (X= 4.85, S.D. = 0.45). 
 
Keywords: Creating Food Security, Vegetable Diversity, Nam Phong River Bank Community  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้มนุษย์มีสุขภาพดี 
และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (World Health Organization, 2006) ถ้าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มีปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (Maxwell, 1996) ชาวโลกเริ่มตระหนักถึงวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลกกว่า 
200 ปีที่ผ่านมา ที่มุ่งความมั่งคั่ง จากรายงานผลการประชุมสหประชาชาติสรุปว่า โลกต้องเผชิญ
ปัญหาใหญ่ 2 ประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและขัดแย้ง จึงต้องร่วมกันพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development) โดยพิจารณาทั้ง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กัน (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556) 
 ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศที่มีความหลากหลายของอาหารน้อยและไม่สามารถเข้าถึงอาหาร 
หรือ มีความจ าเป็นที่ต้องน าเข้าอาหารเนื่องจากไม่สามารถผลิตเองได้อย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นจาก
กรณีของประเทศ ในเขตหนาวและประเทศท่ีมีสภาวะอากาศและดินไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก ที่
จะมีการน าเข้า ข้าว พืชผัก และผลไม้ จากประเทศในเขตร้อนชื้น (Tropical Zone) รวมถึงการเข้าไป
เช่าที่ดินระยะยาวเพ่ือลงทุนเพาะปลูกผลิตอาหารและส่งผลผลิตทางการเกษตรกลับประเทศ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวในปัจจุบัน จะพบเห็นได้บ้างแล้วในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย ที่มีต่างชาติ โดยเฉพาะ 
จีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลาง ที่มีการเข้ามาลงทุนร่วมกับนายหน้าคนไทยเพ่ือติดต่อ 
หาพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือผลิตอาหารส่งกลับประเทศตน ซึ่งถ้ามองในอีกแง่มุมนึ่ง จะเห็นได้ว่า การลงทุน
ของต่างชาติดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันในด้านของการเสียดุลและสูญเสีย
ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหาร รวมถึงส่งผลต่อประเทศไทยในระยะยาวในเรื่องของการลดลงของ
ปริมาณอาหารที่จะบริโภคภายในประเทศ และอาหารส าหรับคนในประเทศมีคุณภาพต่ ากว่าอาหารที่
ส่งออก ซึ่งผลกระทบทั้งในปัจจุบันและระยะยาวดังกล่าว จะสร้างความไม่มีเสถียรภาพทางอาหาร 
และความไม่ม่ันคงทางอาหารในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ (Maxwell, 1996) 
 จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) เช่น อิทธิพล
ของเอลนีโญ (El Niño) และลานีญา (La Niña) ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ความถี่
ของลมพายุ ไต้ฝุ่น และน้ าแล้ง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สร้างผลกระทบต่อการผลิตอาหารในแต่ละ
ช่วงปี (Glantz, 2001) ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ปัญหาที่มีความรุนแรงต่อความมั่นคง
ทางอาหารมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นั่นก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาที่
ส าคัญของโลก ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์อันเนื่องมาจากความต้องการพ้ืนฐานและ
ความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าประเภททุน (Capital Goods) 
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และสินค้าบริโภค (Consumer Goods) ซึ่งกระบวนการผลิตดังกล่าวก่อให้เกิดของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาด้านเสียง และผลของการบริโภคก็ท าให้เกิดของเสีย
กระจายสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย น้ าเสีย อากาศเป็นพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
ก าลังประสบอยู่ในปัจจุบันที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษทาง
น้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลส่งผลถึงการผลิตทางการเกษตรลดลง
(Frischknecht et al., 2007) ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่รีบป้องแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหา ร่วมกัน
โดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพ่ือ
แก้ปัญหาความไม่ม่ันคงของอาหารในประเทศไทย  
 ลุ่มน้ าพองอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร เป็นแม่น้ าสายส าคัญสาย
หนึ่งไหลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางยาวประมาณ 200 กม. 
มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ บริเวณภูกระดึง จังหวัดเลย ไหลผ่านอ าเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
และผ่าน 3 อ าเภอ ของจังหวัดขอนแก่น คือ อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอน้ าพอง และอ าเภอเมือง ก่อนไหลลง
สู่แม่น้ าชี ที่บ้านคุยเชือก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แล้วไหลลงสู่แม่น้ ามูลและแม่น้ าโขง
ตามล าดับ ลุ่มน้ าพองครอบคลุมพ้ืนที่ รวม 9.14 ล้านไร่ ในเขตจังหวัดเลย เพชรบูรณ์  ชัยภูมิ 
หนองบัวล าภู และขอนแก่น จึงเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีพของประชาชนเป็นจ านวน
มากทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การชลประทาน การประมง 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า การท่องเที่ยว และการคมนาคม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันแม่น้ าพองกลายเป็นแหล่งรองรับของเสียจนเกินความสามารที่จะฟอกตัวตามธรรมชาติ
ไดส้่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์ของน้ าในแม่น้ าพอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของชุมชน (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น , 2559) 
แม่น้ าพองมีชุมชนตั้งเรียงรายริมฝั่งแม่น้ าเป็นระยะ ๆ และมีจ านวนชุมชนหนาแน่นมากขึ้นในเขต 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 8 ต าบล จ านวน 38 หมู่บ้าน ซึ่งในระดับชุมชนแล้วมีความ
จ าเป็นที่ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีเหมาะสมถูกสุขลักษณะภายใต้ระบบนิเวศที่สมดุล ซึ่งจะเป็น
ที่มาของความมั่นคงทางอาหารของชุมชน (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556)  
 หลังการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์กั้นแม่น้ าพองที่อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการพัฒนา
ย่านอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ จนเกิดปัญหาน้ าเน่าเสียอย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 
30 ปี จากปัญหามลพิษแม่น้ าพองเน่าเสียที่จังหวัดขอนแก่น เกิดจากการระบายน้ าจากกระบวนการ
ผลิตของ โรงงานอุตสากรรม ที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ าพอง ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชลเป็นระยะ ๆ 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ในระยะแรกปัญหาที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นครั้งคราว แต่มาปรากฏชัดเจนมากขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2535 และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากการเน่าเสียของน้ าได้
ส่งผลให้ปลาธรรมชาติและปลาเลี้ยงในกระชังของชาวชุมชนริมแม่น้ าพองตายเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง
พืชผลทางการเกษตรอาศัยน้ าจากแม่น้ าพองของชาวบ้านเสียหายเป็นจ านวนมากเช่นกัน ขณะที่ความ



 3 

เสียหายปรากฏชัด หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุของปัญหาได้ แม้จะ
มีผลการตรวจสอบของหน่วยงานราชการยืนยันหลายครั้งว่า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นเหตุของ
เรื่องนี้ แม่น้ าพองนั้นมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนริมแม่น้ าพองเป็นอย่างยิ่ง เป็นแม่น้ าที่
เกษตรกรใช้น้ าในการท าการเกษตรทุกอย่าง รวมทั้งการประมง เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค เมื่อน้ าเกิด
การเน่าเสียนั้นหมายถึงทุกชีวิตได้ถูกก าหนดให้ต้องรับสารเคมีที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุสาหกรรมที่ปล่อย
น้ าเสียจากกระบวนการผลิตลงแม่น้ า สารเคมีเหล่านี้ได้กระจายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งพืชอาหารในธรรมชาติและพืชอาหารที่ได้จากการเกษตร รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนบกและสัตว์น้ า และ
สัตว์ในธรรมชาติ จากนั้นสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ได้กระจายเข้าสู่คนในอ าเภอน้ าพองทางการบริโภค
พืชและสัตว์เหล่านี้เป็นอาหาร ส่งผลให้เกิด การเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นต้นว่า โรค
อาหารเป็นพิษจากการแพ้อาหารที่มีสารเคมีในอาหาร โรคภูมิแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุ โรคผิวหนังพุพอง
จากการสัมผัสกับน้ าโดยตรง รวมถึงการเกิดโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกาย
โดยไม่ทราบสาเหตุที่มีอุบัติการณ์มากกว่าพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเดียวกันที่ไม่มีแหล่งน้ าเสีย เช่น 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ดังนั้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับชุมชนบริเวณริมแม่น้ าพอง ผนวกกับการ
ใช้ทรัพยากรในรูปแบบดั่งเดิม และความต้องการใช้ทรัพยากรน้ าและสัตว์น้ า จากคนในครัวเรือน
บริเวณริมแม่น้ าพอง และคน นอกพ้ืนเข้ามาอาศัยและจับสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น ด้วยพ้ืนที่ทรัพยากรที่
จ ากัดลงจึงเป็นปัญหาของความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ซึ่งอาจน ามาซึ่งปัญหาด้านทรัพยากร
อาหารและพ้ืนที่ผลิตอาการในอนาคต (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2558) ปัญหาการขาดแคลนความมั่นคง
ทางอาหารของคนในชุมชนริมแม่น้ าพอง จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ควรต้องได้รับการแก้ไข 
 การจัดการกับความมั่นคงของอาหารของชุมชนริมน้ าพอง จึงควรได้ด าเนินการให้เกิดความ
ยั่งยืนโดยการใช้ปรัชญาการป้องกันซึ่งเป็นปรัชญาแนวใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยลดการ
ผลิตของเสีย คุ้มครองสุขภาพของมนุษย์ โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการให้รู้ข้อมูลจริง การฝึกอบรม การเรียนรู้จากตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จ การฝึกปฏิบัติการจริงเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ให้มีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) และจิตส านึกสาธารณะ (Public Spirit) ตลอดจนสร้างรูปแบบ
การด าเนินชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ              
(สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556) 
 ดังนั้น เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่นให้สามารถพ่ึงตนเองได้และจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการ
พัฒนาความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จึงได้ก าหนดค าถามการวิจัยครั้งนี้ ว่าควรมีรูปแบบการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักส าหรับครอบครัวในชุมชนริมแม่น้ าพองได้
อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาที่สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น   
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชน
ริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น   
 1.2.3 เพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อนกับหลังการปฏิบัติการ ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักและการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างความม่ันคง
ทางอาหาร ชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

 
1.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริม
แม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จากแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาและ
หลักการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชผัก แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเชิงระบบและอ่ืน ๆ มาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพ ที่ 1.1 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลาย
 ของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

สภาพและปัญหาความมั่นคง
ทางอาหาร        

1. ความเพียงพอของอาหาร 
2. การเข้าถึงอาหาร 
3. การใช้ประโยชน์จาก
อาหาร 

  
 

เปรียบเทยีบผลการเสรมิสร้าง 
ก่อนกับหลังการใช้รูปแบบการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

- ความรู ้
- ความตระหนัก 
- การปฏิบัต ิ

แนวคิด 
  1. ความมั่นคงทางอาหาร  
  2. ความหลากหลายของพืชผัก 
  3. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
  4. ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัต ิ
  5. ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีการเรียนรู ้
  6. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เปรียบเทยีบผล ก่อน-หลัง 
- ความหลากหลายของพืชผัก 
- การเปลี่ยนแปลงสู่ความ
มั่นคงทางอาหาร 

ระดับความรู้ ความตระหนัก 
และการปฏิบัติในการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 

 

การพัฒนารูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายทางของพืชผักใน
ครัวเรือน 
1. ร่างรูปแบบโดยการสนทนา
กลุ่ม มีองค์ประกอบดังนี้ 
    1.1 แนวคิด หลักการ 
    1.2 เป้าหมาย  
    1.3 เนื้อหาสาระ 
    1.4 กระบวนการและวิธีการ 
2. การพัฒนารูปแบบ 
      2.1 ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบที่ร่างขึ้นโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.2 ปรับปรุงรูปแบบ 
3.  ปฏิบัติการตามรูปแบบ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผัก 

- การเสริมสร้างความรู้
และความตระหนัก 

- ทักษะการเพิ่มความ
หลากหลายของพืชผัก 

- การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้
พืชผักเป็นอาหาร
ปลอดภัย 

- การยกระดับนวัตกรรม
อาหาร 

- การจัดเครือข่ายตดิตาม
และส่งเสรมิความมั่นคง
ทางอาหาร 

 
 

ประเมินคุณภาพรูปแบบ
ตามกิจกรรม 

 

รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน 
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1.4 สมมติฐำน 
 1.4.1 ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้ าพอง มีความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติใน
การสร้างความมัน่คงทางอาหาร ก่อนการพัฒนาตามรูปแบบอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.4.2 รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องเหมาะสม 
และมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระดับมาก 
 1.4.3 ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้ าพอง ที่เข้าร่วมท ากิจกรรมตามรูปแบบการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร มีความรู้และความตระหนัก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และหลังปฏิบัติการมีความหลากหลายของ
พืชผักเป็นอาหารในแปลงเพาะปลูกของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การก าหนดองค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหารในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดตัวแปรใน 
การศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพียงพอของอาหาร ด้านการเข้าถึงอาหาร และด้านการใช้
ประโยชน์จากอาหาร ส่วนด้านการมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Stability) ตามหลักเกณฑ์ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (2006) ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นผลรวมขององค์ประกอบทั้ง            
3 ด้าน ที่ศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้จึงก าหนด
ประเด็นในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็น 3 ด้านเท่านั้น 
 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การวิจัยรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักใน
ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R & D) ที่ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที ่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริม            
แม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และศึกษาความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้ าพอง 
 ระยะที ่ 2 พัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของ
พืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  
 ระยะที ่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านความรู้ 
ความตระหนักของตัวแทนครัวเรือน การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักและการเปลี่ยนแปลงสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ก่อนกับหลังการปฏิบัติการตามรูปแบบ และประเมินคุณภาพ
การด าเนินงานตามรูปแบบ 
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 1.6.1 พ้ืนที่ศึกษา  
  พ้ืนที่วิจัยคือชุมชนริมแม่น้ าพอง ในเขตอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น รวม 8 ต าบล 
จ านวน 38 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านอาหารจากการเกิดมลพิษทางน้ าของแม่น้ าพอง 
ท าให้อาหารจากแหล่งน้ าไม่ปลอดภัยและขาดแคลน  
 1.6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยมี ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาโดยการส ารวจ 2 ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาสภาพและปัญหาการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนริมแม่น้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น  
   ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน    
ริมแม่น้ าพองที่ได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงทางอาหารจากมลพิษทางน้ าที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น รวม 8 ต าบล 38 หมู่บ้าน จ านวน 
4,000 ครัวเรือน จ านวน 4,000 คน กลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากประชากร 4,000 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 350 คน (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยแยกเป็นราย
ต าบลและหมู่บ้าน ดังนี้  
   1) ต าบลน้ าพอง จ านวน 4 ชุมชน รวม 451 ครัวเรือน มีประชากรเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 451 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 40 คน  
   2) ต าบลวังชัย จ านวน 9 ชุมชน รวม 893 ครัวเรือน  มีประชากรเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 893 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 78 คน 
   3) ต าบลหนองกุง จ านวน 1 ชุมชน รวม 106 ครัวเรือน มีประชากรเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 106 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 9 คน 
   4) ต าบลบัวใหญ่ จ านวน 1 ชุมชน รวม 72 ครัวเรือน มีประชากรเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 72 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 6 คน 
   5) ต าบลสะอาด จ านวน 1 ชุมชน รวม 112 ครัวเรือน มีประชากรเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 112 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน 
   6) ต าบลม่วงหวาน จ านวน 1 ชุมชน รวม 556 ครัวเรือน  มีประชากรเป็น
ตัวแทนครัวเรือน จ านวน 556 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 48 คน 
   7) ต าบลท่ากระเสริม จ านวน 9 ชุมชน รวม 1,068 ครัวเรือน มีประชากรเป็น
ตัวแทนครัวเรือน จ านวน 1,068 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 95 คน 
   8) ต าบลกุดน้ าใส จ านวน 9 ชุมชน รวม730 ครัวเรือน มีประชากรเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 730 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 64 คน  
  1.2 ศึกษาความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และความต้องการเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้ าพองใช้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันกับระยะที่ 1 โดยมีประชากรจ านวน 3,988  คน ได้กลุ ่ม
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ตัวอย่างจ านวน 350 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยสร้างรูปแบบด้วยการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวแทนครัวเรือนใน         
8 ต าบล ต าบลละ 1 คน เป็นผู้น าชุมชน 2 คน ผู้รู้ด้านอาหารในชุมชน 2 คน นักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมและเกษตรศาสตร์ 2 คน  รวม 12 คน จากนั้นจึงประเมินคุณภาพรูปแบบที่สร้างขึ้นโดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นนักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ 2 คน นักวิชาการเกษตร 2 คน 
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รวม 7  คน แล้วจึงปรับปรุง
รูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชในครัวเรือน และจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในรูปแบบโดยด าเนินการใน 3 ชุมชน ที่
อยู่ริมแม่น้ าพองในต าบลกุดน้ าใสซึ่งได้รับผลกระทบด้านอาหารจากปัญหาน้ าเสียในล าน้ าพองมาก
ที่สุด โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมปฏิบัติการเป็นผู้สมัครใจท าแปลงเพาะปลูกพืชอาหารน าร่อง จ านวน 
10 คน และปฏิบัติการสร้างกิจกรรมร่วมกันในชุมชนจ านวน 45 คน  
  ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อนกับหลังการปฏิบัติการ ด้านความรู้ 
ความตระหนัก การปฏิบัติ การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักเป็นอาหารและการเปลี่ยนแปลงสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชนริมแม่น้ าพอง และประเมินคุณภาพการด าเนินการตามรูปแบบ โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมปฏิบัติการในระยะที่ 2 ท าแปลงเพาะปลูกน าร่อง 
จ านวน 10 คน และปฏิบัติการสร้างกิจกรรมร่วมกันในชุมชนจ านวน 45 คน  
 1.6.2 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยระหว่างเดือน เมษายน 2557 ถึง เมษายน 2561  
 
1.7 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.7.1 ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การที่ครัวเรือนมีปริมาณอาหารเพ่ือการบริโภคที่
เพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับ สามารถเข้าถึงอาหารได้ โดยมีระบบการ
กระจายอย่างทั่วถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพโดยมีคุณค่าทาง
โภชนาการทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
 1.7.2 การสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง  การด าเนินการเพ่ิมความสามารถของ
ครัวเรือนในการสร้างอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี ให้สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างสะดวก
และปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ มีอยู่ใกล้ตัว ทั้งส าหรับครอบครัวและเพ่ือนบ้าน และสามารถใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบและอาหารให้เกิดประโยชน์พ่ึงตนเองได้มากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างอาหารในครัวเรือนเพ่ือขยายสู่ชุมชนและร่วมมือกัน  
 1.7.3 ชุมชนริมแม่น้ าพอง  หมายถึง การรวมตัวของครัวเรือนเป็นกลุ่มคนที่รวมกันตั้ง
บ้านเรือนอยู่ริมล าน้ าพอง ในพ้ืนที่อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 8 ต าบล รวม 38 หมู่บ้าน  
 1.7.4 ความหลากหลายของพืชผัก หมายถึง ความมากชนิดของพืชอาหารในแปลง
เพาะปลูกของครัวเรือน โดยนับความมากหลายของจ านวนชนิดและจ านวนต้นพืชแต่ละชนิด ในพ้ืนที่
ในแปลงเพาะปลูกริมแม่น้ าพองขนาด 5 ตารางเมตร  
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 1.7.5 ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง ข้อขัดข้องที่ท าให้ครัวเรือนไม่สามารถเข้าถึง
อาหาร การเกิดความไม่เพียงพอของอาหาร การกระจายอาหารไม่ทั่วถึง และความไม่สามารถผลิต
อาหารได้ อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพส าหรับสมาชิกครัวเรือน 
 1.7.6 รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักใน
ครัวเรือน หมายถึง การด าเนินงานการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก ทักษะการเพ่ิมความ
หลากหลายของพืชผัก การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัย การยกระดับนวัตกรรม
อาหาร การจัดเครือข่ายติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือให้อาหารเพียงพอ เข้าถึงได้
และใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ หลักการ เป้าหมาย 
กระบวนการและวิธีการที่สามารถสร้างความม่ันคงทางอาหารไดส้ าเร็จ  
 1.7.7 ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจ า เข้าใจ มีเหตุมีผลในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารตามแนวทางของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลาย
ของพืชผักในครัวเรือนส าหรับตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้ าพอง 
 1.7.8 ความตระหนัก หมายถึง การระลึกรู้ที่เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องในการสร้างความ
มัน่คงทางอาหาร ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีในการบริโภคอาหารที่มั่นคง   
 1.7.9 การปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินการท าแปลงปลูกพืชผักหลากหลาย การแปรรูป
ผลผลิตอาหาร การจัดการตลาดสีเขียวและการร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองทาง
อาหารส่งผลให้เกิดความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนได ้ 
   
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.8.1 ได้ข้อมูลเบื้องต้นถึงสภาพ ปัญหาความต้องการในการการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนริมแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นข้อมูลส าคัญในการสร้างรูปแบบความมั่นคง
ทางอาหารของครัวเรือน ให้มีความรู้ความตระหนักในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
จนสามารถน าไปวางแผนด าเนินงานสร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 1.8.2 ได้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักใน
ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ าพอง ที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถของสมาชิก
ครัวเรือน รู้ในในชุมชนริมแม่น้ าพองและชุมชนอ่ืน ๆ ในการผลิตอาหารได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยจาก
สารปนเปื้อนของมลพิษทางน้ าและพ่ึงตนเองได้ต่อไป  
 1.8.3 ได้กระบวนการ วิธีการด าเนินงานด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
ที่ชุมชนสามารถสร้างขึ้นตามบริบทของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยต่อยอดจากภูมิปัญญา และ
ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนอ่ืนต่อไป 
 1.8.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
น ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปใช้ส่งเสริมการจัดสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลาย
ของพืชในครัวเรือน ที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนริมแม่น้ าพองและชุมชนท้องถิ่นอ่ืน ๆ
ทีข่ยายผลไดต้่อไป 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชใน
ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหา
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 2) ศึกษาความรู้ ความ
ตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความต้องการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารบนฐานความหลากหลายของพืชในครัวเรือน 3) พัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชในครัวเรือน 4) เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อน
กับหลังการปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก้าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยและการอภิปรายผลวิจัย ดังนี   
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายของพืชอาหาร  
 2.3 แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.4 แนวความคิดเก่ียวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 2.5 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการตลาดสีเขียว 
 2.6 แนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชน 
 2.7 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2.8 แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.9 แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบ  
 2.10 แนวความคิดเก่ียวกับความรู้  
 2.11 แนวความคิดเก่ียวกับความตระหนัก  
 2.12 แนวความคิดเก่ียวกับการปฏิบัติ  
 2.13 แนวความคิดเก่ียวกับนิเวศวิทยาชุมชน  
 2.14 ทฤษฎีระบบ  
 2.15 ทฤษฎีการเรียนรู้  
 2.16 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  สิ่ งแ วดล้ อมศึ กษ า  (Environmental Education) ซึ่ งมี ผู้ ให้ ค ว ามห มายของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้มากมาย แต่ความหมายหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางได้มาจากการ
ประชุมที่เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียต เมื่อปี พ.ศ.  2520 ซึ่งสรุปความหมายของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการที่มุ่งสร้างให้ประชากรโลกมีความส้านึก
และห่วงใยในปัญหา สิ่งแวดล้อม รวมทั งปัญหาที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ความตั งใจ
จริงและความมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่และป้องกันปัญหาใหม่ ทั งด้วยตนเองและด้วย
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ความร่วมมือกับผู้อ่ืน จากค้านิยามข้างต้นท้าให้หลายคนมองว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการที่
ต้องใช้ทั งศาสตร์และศิลป์ เพราะสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้ความรู้หรือให้การศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราเท่านั นแต่จะครอบคลุมถึงการใช้ เทคนิค วิธีการหรือกระบวนการ
ที่จะพัฒนาคนให้เกิดจิตส้านึกและห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นมีทัศนคติที่ดีมีความตั งใจและ
มุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมที่
เมืองทบิลิซี ประเทศรัสเซีย ได้เน้นบทบาทของการศึกษาที่ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โลก และได้วางแนวทางหลักในการจัดการศึกษาขึ น ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้
หลากหลาย เช่น  Water E. Steidle (1997) ได้ ให้ ความหมายว่า สิ่ งแวดล้อมศึกษา หมายถึ ง 
กระบวนการทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่โดยรอบ ทั งที่เป็น
ธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ น และความสัมพันธ์ระหว่างประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การอนุรักษ์ 
การคมนาคม เทคโนโลยี การวางแผนเกี่ยวกับเมืองและชนบท กับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์สิ่งแวดล้อม
อาจหมายถึง การชี แนะแก่ประชาชน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่อยู่โดยรอบ และปัญหา
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบมาสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เน้นกระบวนการพัฒนาสาธารณชน ให้ได้รับความรู้ 
ในเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งอยู่โดยรอบตัวมนุษย์เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ น และรู้จักการ จัดการปัญหาเหล่านั น ในทัศนะและการจ้ากัดความของนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมไทย วินัย วีระวัฒนานนท์ (2539) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการการศึกษาที่
เน้นความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม  ปัจจัยทั งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ นต่อมนุษย์ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิยมในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และของมนุษย์โดยส่วนรวม  
  จากความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น 
กระบวนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้รับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงธรรมชาติและปัญหาที่
เกิดขึ นกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือเกิด
ความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยม ในการรู้สึกมีส่วนร่วม และหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหานั น  
 2.1.2  ความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  สิ่งแวดล้อมศึกษามีความเป็นมาตั งแต่ พ.ศ. 2515 และมีพัฒนาการต่อเนื่องตั งแต่
การนิยามความหมาย การรวบรวมทฤษฎี การมีวิจัยและการน้ามาประยุกต์ใช้ มาจนถึงปัจจุบันโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี  ในปี พ.ศ. 2515 องค์การสหประชาชาติได้ริเริ่มให้มีการประชุมเรื่อง มนุษย์
นิเวศวิทยา ณ กรุงสต๊อกโฮม (Stockholm) ประเทศสวีเดนซึ่งมีสาเหตุจากการที่ประชากรโลกเพ่ิม
มากขึ นอย่างรวดเร็ว ในการประชุมครั งนั นได้เน้นประเด็น บทบาทและความต้องการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เพ่ือน้าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ปี พ .ศ. 2518 ได้มีการจัดตั ง
หน่วยงานของสหประชาชาติ (United Nation Environmental Progam-UNEP) และในปี พ.ศ. 2520 
มีการประชุมที่ทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศสหภาพโวเวียต ซึ่งเน้นประเด็น บทบาทและมุ่งจัดล้าดับงาน
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ของ UNESCO ที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมขึ น นั งตั งแต่ทฤษฎีและหลักการ กระบวนการ พัฒนา
สร้างระบบการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่บุคคลทุกระดับชั นเพ่ือ
ก้าหนดเป็นกรอบในการด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ทุกประเทศ  
  ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2521 ได้มีการบุรรจุหลักสุตรสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ทั งในและ
นอกระบบโรงเรียนทั งของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลไทย
ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในกิจกรรมต่าง  ๆ  เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม เช่น โครงการ 
Management and Adninistration of Natural Resource and Environment for Sustainable 
Development (MANRES) ส่วนหนึ่งของโครงการนี ได้สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยให้ความช่วยเหลือกับกระทรวงศึกษาธิการท้าให้เกิดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ทั งการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2533 ได้
มีการปรับปรุงหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ัวไปในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ น ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้มีความ
ตระหนักและอุทิศตนในการร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอได้  และในปี พ.ศ. 2540 กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ท้าแผนหลักและ
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับประเทศ พ.ศ. 2540-2544 ซึ่งมีนโยบายด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  หลักการของ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ หลักการอันเป็นแนวทางของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ได้
ก้าหนดไว้ในปฏิญญาสากล เบลเกรด มีดังนี  
  1) พิจารณาสิ่งแวดล้อมทั งมวลของทุกอย่างเป็นองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นรวมทั งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
สุนทรียภาพ 
  2) ควรจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ นต่อเนื่องตลอดชีพ เช่น การศึกษาตลอดชีวิต 
  3) ควรจะมีลักษณะที่ ผนวกเนื อหา กิจกรรม หลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกัน หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า สหพันธ์วิทยาการ หรือเชิงบูรณาการ 
  4) ควรเน้นการเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  5) ควรมอง ประเด็นภาพรวมของโลก ในขณะที่เน้นความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคด้วย 
  6) ควรเน้นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
  7) ควรจะมองการพัฒนาและการเติบโตของการพัฒนาทั งหมดที่เกิดขึ  น และ
ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย 
  8) ควรส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าและความจ้าเป็นในการที่จะร่วมกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก 
  การมองอย่างองค์รวมจะถูกใช้เป็นแกนกลางในกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษานั่น 
บ่งบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องมองให้ครบและรอบด้าน มองอย่างเชื่อมโยงทั ง
ในภาพใหญ่ หรือภาพย่อย  
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  เกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้ให้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
การมุ่งที่จะให้ผู้เรียนสามารถเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติ ในการคิดเป็น 
ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื ออ้านวยให้มนุษย์ด้ารงชีวิต
อยู่อย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่การที่จะท้าให้สัมฤทธิ์ผลจ้าเป็นต้องมีหลักการ 
ดังต่อไปนี  
  1) สิ่ งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาทางด้านสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ น รวมทั งนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม
และธรรมชาติวิทยา 
  2) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยพยายาม
โยงสาระส้าคัญของแต่ละวิชา รวมทั งแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละสาขาหรือวิชา หรือหลาย ๆ วิชา 
  3) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นการให้การศึกษาแบบกระบวนการต่อเนื่องยาวนาน 
(Continuous Lifelong Process) กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั งก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา การศึกษา 
ในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาหลังจบการศึกษาแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ เป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
  4) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาที่สามารถให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถมี
บทบาทในการวางแผน และตัดสินใจในการอนุรักษ์ ปกป้องและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นการ
สร้างคนที่จะยอมรับผลทุกกรณีท่ีเกิดจากการตัดสินใจนั น 
  5) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการป้องกันปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหานั น กล่าวคือ ผู้เรียนรู้สามารถที่จะน้าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง และดัดแปลงให้เข้ากับ
บรรยากาศของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สามารถผสมผสานกันให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้
เป็นอย่างด ี
  6) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนให้รู้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ
ศักยภาพที่อาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการน้าไปปรับใช้ส้าหรับ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
  7) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถน้าไปปรับใช้ในการวางแผนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้งอกงามได้ด้วย 
  8) สิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ
สิ่งแวดล้อมหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ น 
 2.1.4 เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Goal) และจุดมุ่งหมาย
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Objectives) (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
  2.1.4.1 เป้ าหมายของสิ่ งแวดล้อมศึกษา  (Environmental Education Goal)                
สิ่ง แวดล้อมศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ประชากรของโลกได้ตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาของเมืองและชนบทกับปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกัน มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความใส่ใจและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ น และป้องกัน ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ น อีกทั งสร้างสรรค์วิถีชีวิตให้บุคคลและกลุ่มคน
ในสังคมท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ นใหม่ให้สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
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  2.1.4.2 จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Objectives) 
สิ่งแวดล้อมศึกษามีเป้าหมาย เพ่ือสร้าง 
    1) ความตระหนัก เพ่ือช่วยให้บุคคล และกลุ่มคนเกิดความตระหนักและ         
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน 
    2) ความรู้ (Knowledge) เพ่ือช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนมีความเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน และมวลมนุษย์ควรมีบทบาท และรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
    3) ทัศนคติ  (Attitude) เพ่ือช่วยให้บุคคลและกลุ่มคนสร้างค่านิยมของ
สังคมมีความรู้สึกผูกพันในสิ่งแวดล้อม ปรารถนาที่จะป้องกันปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    4) ทักษะ  (Skills) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มคนมีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
    5) ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) เพ่ือให้บุคคลและ
กลุ่มคนประเมินค่าของสิ่งแวดล้อมและโครงการเกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมจริยธรรมและการศึกษา 
    6) การมีส่ วนร่วม  (Participation)  เพ่ื อให้ บุ คคลและกลุ่ มคน พัฒนา
ความรู้สึกตอ่ปัญหาและการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั น 
 2.1.5 หลักการด้าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา มีดังนี  (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
  1) ความยั่งยืน (Sustainability) จะต้องได้รับการยอมรับและปฏิบัติในทุกภาคส่วน
ที่จะน้าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต รวมทั งการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคซึ่งจะ
เกิดขึ นจากการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและความตระหนักในสังคม (Public Awareness) การออก
กฎหมายบังคับใช้ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
  2) ความยากจนเป็นอุปสรรคของการศึกษาและการให้บริการทางสังคมน้าไปสู่ การ
เพ่ิมประชากรและการสูญเสียขาดแคลนทรัพยากร ความยากจนต้องได้รับการแก้ไข 
  3) ทุกภาคส่วนทั งรัฐบาล องค์กรเอกชน ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้บริโภค สื่อ และ
นักแสดง ควรร่วมกันรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคม 
  4) การศึกษาจะต้องท้าให้คนทุกเพศรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองว่าจะด้ารงอยู่อย่างไร
ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 
  5) การศึกษาทุกระบบ ทุกสาขาวิชา จะต้องถูกปรับปรุงไปสู่ความยั่งยืน ไม่เฉพาะ
เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั น 
  6) สิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากนานาชาติ จัดได้ว่าเป็นการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  7) ทุกสาขาวิชาจะต้องบูรณาการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไว้ด้วย 
  8) แนวคิดหลักการของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจะต้องน้าไปปฏิบัติในทุก
สาขาวิชา ทั งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ และต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สถาบันการเงินและนักแสดงด้วย 
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 2.1.6 กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการส้าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าถึง
หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา มีดังนี  
  1) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาแบบองค์รวมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ข้อบังคับ วัฒนธรรมและความดีงาม 
  2) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน 
  3) สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นสหวิทยาการจากเนื อหาในสาขาวิชาเฉพาะขยายกว้าง         
สู่สาขาอ่ืน ๆ 
  4) สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนที่ช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกัน 
  5) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรตรวจสอบประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและเชื่อมโยง        
สู่ระดับภูมิภาค 
  6) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรค้านึงถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคตที่มี
ความเชื่อมโยงจากอดีต 
  7) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรตรวจสอบการพัฒนาและความเจริญงอกงามบนพื นฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม 
  8) สิ่งแวดล้อมศึกษาควรส่งเสริมคุณค่า ค่านิยมและความร่วมมือทั งในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  9) การวางแผนพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองต้องค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพื นฐาน 
  10) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ก้าหนดประสบการณ์การเรียนรู้และให้มีโอกาสตัดสินใจใน
การปฏิบัติตน 
  11) ส่งเสริมความใส่ใจ ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและคัดสรรคุณค่าแห่งความดีงาม
ในคนทุกกลุ่มอายุ 
  12) ให้ผู้เรียนได้ค้นพบสาเหตุและที่มาของปัญหาด้วยตนเอง 
  13) ให้มองเห็นความซับซ้อนของปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ จ้ าเป็นต้องส่ งเสริม
กระบวนการ เรียนรู้แบบวิพากย์ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
  14) ใช้สิ่งแวดล้อมในการเรียน และระเบียบวิธีทางการศึกษาที่หลากหลายด้วยการ
เรียนรู้ในสภาพที่เป็นจริงและความรู้ที่น้าไปปฏิบัติได้ 
 2.1.7 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
  การด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจ้าเป็นต้องประสานนโยบายการท้างานใน
หลายระดับ จากการประชุมนานาชาติสิ่งแวดล้อมกับสังคมที่เมืองเทสสาโลนิคิ ประเทศกรีซ ระหว่าง
วันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีข้อเสนอแนะส้าหรับการวางกรอบนโยบายการด้าเนินงาน ไว้ดังนี  
  1) รัฐบาล และผู้น้าประเทศทั่วโลกต้องยอมรับและผูกพันต่อข้อตกลงของการ
ประชุมของสหประชาชาติ และให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  2) แผนปฏิบัติการของการศึกษาในระบบจะต้องด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
จะต้องมีกรรมวิธีบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  3) มีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีกระบวนการเข้ามาดูแลการศึกษา
ควรสร้างความตระหนัก ฝึกอบรมและประสานกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  4) ทุกภาคส่วนทั งระดับรัฐบาล และนานาชาติ สถาบันทางการเงิน ส่วนการผลิต
ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มทรัพยากร และลงทุนทางการศึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักแก่สังคม 
  5) นักแสดงจะต้องแสวงหาวิธีเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมศึกษา สื่อสาร
ความตระหนักและการเรียนรู้ 
  6) กลุ่มคนทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามามีบทบาท ท้าให้ข้อมูลทางการศึกษา
เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 
  7) การสื่อสารและสารสนเทศต่าง ๆ ควรใส่ใจและเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลและจัดการ
ท้าข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ 
  8) โรงเรียนควรสนับสนุนการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความยั่งยืนในอนาคต 
  9) องค์กรเอกชนและสถาบันทางการเงิน ควรเข้ามาสนับสนุนให้คนและกลุ่มคนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
  10) คนในทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ทุกท้องที่และภูมิภาค ทุกรัฐบาล อีกทั งนักแสดง
ควรมีส่วนร่วมกันสนับสนุนและปฏิบัติในโครงการทางการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการ
เรียนรู้ให้กับคณะกรรมการของสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  11) ควรมีการทบทวนปรับปรุงการฝึกหัดครูด้วยกระบวนการที่ เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมทั งการศึกษาวิจัยวิธีสอนและการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 
  12) สหประชาชาติ  UNESCO และ  UNEP ควรร่วมกับองค์กรเอกชน กลุ่มคน 
นักแสดงให้ความส้าคัญในระดับต้น ๆ ต่อการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการเรียนรู้เพ่ือความ
ยั่งยืน 
 
2.2 แนวความคิดที่เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชอาหาร 
 2.2.1 ความหลากหลายของพืชอาหาร หมายถึง  การมีจ้านวนชนิดของพืชอาหารที่มี
จ้านวนมาก มีความแตกต่างกันตามแต่ละชนิด ทั งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื อย ไม้ล้มลุก ซึ่งมีรูปร่าง
ลักษณะการเจริญเติบโต ฤดูกาลเก็บผลิต ส่วนที่น้ามาบริโภค วิธีการน้ามาบริโภคที่แตกต่างกัน แปรผัน
มาจากการวิวัฒนาการ ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์และพันธุกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
  ความส้าคัญของพืชอาหาร โดยกลุ่มชนพื นบ้านน้าพืชหลากชนิดมาใช้เป็นอาหาร 
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ตามวัฒนธรรมการบริโภคของชนเผ่า การศึกษาพฤกษศาสตร์พื นบ้าน 
ในเรื่องของพืชอาหารพื นบ้าน จะเน้นเฉพาะพืชที่เก็บหาได้ในธรรมชาติ จากป่า ท้องทุ่ง ฯลฯ พืชป่า
หลายชนิดถูกน้ามาปลูกทิ งไว้ ตามหัวไร่ปลายนา หรือในบริเวณหมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
หา น้ามาใช้บริโภคในชีวิตประจ้าวัน พืชอาหารบางชนิด เป็นที่นิยมกันทั่วไป เกิดการแก่งแย่งเก็บหา
ออกจากป่า จนเกินก้าลังผลิต ท้าให้ผลิตผลในธรรมชาติลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปัจจุบัน
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ได้มีการน้าพืชป่าดังกล่าว มาปลูกขยายพันธุ์ในสวน หรือในแปลง เพ่ือเก็บผลิตผลเป็นการค้า เช่น 
สะตอ เนียง ผักหวาน ผักกระเฉด ฯลฯ พืชอาหารที่ใช้บริโภคเก็บหาในธรรมชาติ บางครั งจะพบ
วางขายตามตลาดสดในชนบท จ้าแนกออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี  
  กลุ่มพืชผักพื นบ้าน รวมถึงพืชชั นต่้าจ้าพวกสาหร่าย เห็ด เฟิน จนถึงพืชชั นสูงทั่วไป 
ชนพื นบ้านน้าส่วนต่าง ๆ ของพืช มาใช้บริโภคตามความเหมาะสม ได้แก่ ส่วนของราก หัว เหง้า             
ล้าต้น ยอด ใบ ดอก ผล เมล็ด หรือใช้ทั งต้น วิธีการประกอบอาหารอาจจะใช้เป็นผักสด ผักลวก             
ผักดอง ต้มใส่ในแกง ผัด หรือใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร พืชผักพื นบ้านของไทย เช่น  เทา เห็ด เฟิน                
ใช้ส่วนของยอดอ่อน หรือใบอ่อน เป็น อาหาร ใช้เป็นผักสด หรือผักดอง นึ่ง ลวก ผัด หรือใส่แกง เช่น 
ผักกูดขาว (Diplazium Esculentum) ผักแว่น (Marsilea Crenata) 
  กลุ่มพืชไม้ผล  พรรณไม้ในป่าหลายชนิด ให้ผลที่มีรสและคุณค่าทางโภชนาการ             
ชนพื นบ้านน้ามาใช้บริโภค แบบผลไม้เศรษฐกิจทั่วไป มีเพียงไม่กี่ชนิด ที่น้ามาปลูกตามบ้านหรือ             
หัวไร่ปลายนา เช่น คอแลนหรือหมากแวว (Nephelium Hypoleucum) ผลคล้ายลิ นจี่ แต่มีเมล็ด
ใหญ่เนื อหุ้มเมล็ดบาง รสค่อนข้าวเปรี ยว ใช้กินกับเกลือหรือน ้าปลาหวาน หว้า (Syzygium Cumini) 
ผลสุกสีด้า รสฉ่้าหวาน มะขามป้อม (Phyllanthus Emblica) ผลสดใช้อมหรือเคี ยว ท้าให้ชุ่มคอ            
แก้กระหายน ้า ผลแห้งน้ามาต้มดื่มแก้ไอ แก้ไข้  ก่อหนาม ก่อเดือย ก่อแป้น (Castanopsis spp.)              
ไม้ก่อหลายชนิด มีผลที่มีหนามหุ้ม เมื่อน้าเมล็ดไปคั่วแกะกินเนื อใน ได้รสหวานมัน คล้ายลูกเกาลัด 
(สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน, 2539) 
  พืชอาหารบางอย่างมีคุณภาพต่างกันตามสายพันธุ์หรือถิ่นที่ขึ นอยู่ เช่น สะเดาบาง
ต้นก็มีใบและดอกรสขมมาก บางต้นก็รสมันมีผู้นิยมบริโภคแตกต่างกันไป พืชบางชนิดเก็บหา
รับประทานได้ทันที บางชนิดต้องผ่านกระบวนการบางอย่างเสียก่อนจึงจะบริโภคได้ ใบและดอกพืช
บางชนิดใช้รับประทานเป็นผักสด บางชนิดก็ตากแห้งหรือต้ม ลวก ผัด เสียก่อน เด็ก ๆ ในชนบทชอบ
บริโภคผลไม้จากป่า เช่น มะไฟ มะเม่า คอแลน ก่อ มะขามป้อม มะม่วงป่า เป็นต้น  ปริมาณผลป่าไม้   
ที่รับประทานไดน้ี จะแตกต่างกันในแต่ละภูมินิเวศ (สมศักดิ์ สุขวงศ์, 2550) 
  สรุปได้ว่า ความหลากหลายของพืชอาหาร มีความส้าคัญต่อกลุ่มชนพื นบ้านสามารถ
น้าพืชหลากชนิดมาใช้เป็นอาหาร แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น โดยมีการบริโภคตามวัฒนธรรมของ
ชนเผ่า เพราะพืชผักเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาและน้ามาใช้บริโภคในการด้ารงชีวิต ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีการสูญเสียความหลากหลายของพืชอาหาร จึงจ้าเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายของ               
พืชอาหารให้ยั่งยืนต่อไป  
 
 2.2.2 ความส้าคัญของผักสวนครัว 
  ผักเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง ที่เราใช้บริโภคเป็นอาหารประจ้าวัน ถ้าจะ
รวมมูลค่าของผักที่ใช้ภายในครอบครัว รวมทั งผักจากสวนครัว ผักท่ีเก็บตามริมรั ว ริมคูคลอง ฯลฯ ผัก
ที่ซื อขายในท้องตลาด ผักที่ส่งออกไปขายต่างประเทศและส่งเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ ทั งรูปแบบของ
ผักสด ผักกระป๋อง ผักตากแห้ง เมล็ดพันธุ์ผักและอ่ืน ๆ แล้วปีหนึ่ง ๆ ประเทศเราใช้ผักคิดเป็นเงิน   
นับพัน ๆ ล้านบาท แต่ไม่สามารถจะแยกตัวเลขออกมาให้เห็นได้ชัด ยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าเราบริโภค
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ผักคิดเฉลี่ยวันละ 1 บาทต่อคน ประชากรที่บริโภคผัก 40 ล้านคนปีหนึ่ง ๆ เราจะใช้เป็นเงินประมาณ 
14,600 ล้านบาท อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ถูกจัดออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) อาหารประเภทที่ให้การเจริญเติบโต และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 
ได้แก่ อาหารจ้าพวกโปรตีน (Protein) ซึ่งมีมากในจ้าพวกไข่ นม เนื อสัตว์ต่าง ๆ เช่น หมู เป็ด ไก่ 
ปลา กุ้งโดยทั่วไปผักเป็นแหล่งที่ให้โปรตีนน้อยมาก ยกเว้นถั่วเหลือง และถ่ัวอ่ืน ๆ 
  2) อาหารประเภทที่ให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย คือ อาหารจ้าพวก
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ได้แก่ อาหารแป้ง และน ้าตาลอาหารแป้งมีมากในข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
ข้าวโพดข้าวสาลี มันเทศ มันฝรั่ง ตลอดจนอาหารจ้าพวกไขมัน และน ้ามัน เช่น เนย น ้ามันหมู น ้ามัน
พืชต่าง ๆ เช่น มะพร้าว ปาล์ม ถั่ว 
  3) อาหารประเภทเสริมสร้างให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมา
รบกวนคือ อาหารจ้าพวกวิตามิน (Vitamin) และเกลือแร่ (Mineral) อาหารประเภทนี ส่วนมากได้จาก
พืชมนุษย์เราจะมีสุขภาดี จะต้องรับประทานอาหารทั งสามประเภทดังกล่าวในปริมาณที่เพียงพอและ
ได้ส่วนสัดกัน ประเทศที่พัฒนาแล้ว คนของเขามีอาหารดี ๆ บริโภคคนของเขาโดยส่วนรวมจึงมี
พัฒนาการในด้านสมองและร่างกายดีกว่าคนของเรา ซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนและยังมีคนที่เป็นโรค
ขาดแคลนอาหาร (Malnutrition) อยู่อีกมากผักเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะในแง่ของ
วิตามินและเกลือแร่ที่จ้าเป็นต่อโภชนาการ (Nutrition) ของมนุษย์การเลือกบริโภคผักที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูงเป็นประจ้า ร่างกายจะได้รับวิตามินและเกลือแร่พอเพียง 
  ตัวอย่างของผักท่ีควรเลือกใช้เป็นอาหาร คือ ผักที่มีเนื อสีเหลือง เช่น ฟักทอง แครอท   
มันเทศ มันฝรั่ง เพราะมีแคโรตีน (Carotene) สูงเมื่อเราบริโภคผักเหล่านี สารแคโรตีนจะถูกเปลี่ยนใน
ร่างกายของเราให้กลาย เป็นวิตามิน เอ ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้ความแข็งแรงต่อ           
เยื่อบุต่าง ๆ ช่วยให้ใช้สายตาในที่มืดได้ดีขึ น ผู้ที่ขาดวิตามิน เอ จะมีร่างกายแคระแกร็น ฟันผุ เป็น
หวัดง่าย ตาอักเสบง่ายถั่วชนิดต่าง ๆ มีวิตามิน บี 1 (Thiamine) สูงวิตามินนี มีบทบาทในการย่อย
อาหารแป้ง และน ้าตาลให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่ขาดวิตามิน บี 1 มักจะเป็นโรคเบื่ออาหาร 
นอนไม่หลับ หงุดหงิดอ่อนเพลีย และอาจเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทได้ผักใบสีเขียวต่าง ๆ               
มีวิตามินบี  2 (Riboflavin) ที่ มีบทบาทในการเผาผลาญการย่อย  หรือการใช้อาหารจ้ าพวก
คาร์โบไฮเดรต ผู้ที่ขาดวิตามินบี 2 มักจะเป็นโรคปากนกกระจอก ลิ นอักเสบ เหงือกอักเสบ โรคผิวหนัง
แห้งผิวลอกขนร่วง ถั่วลิสงมีวิตามิน พีพี (Vitamin PP หรือ Niacin) สูงป้องกันการเป็นโรคผิวหนังกระ 
ระบบประสาทพิการ มะเขือเทศ มะเขือเปรี ยว มะนาว ผักใบเขียว มีวิตามินซี (Ascorbic Acid) สูงผู้ที่
ขาดวิตามินนี จะเป็นโรคโลหิตจาง ซีดเซียว แคระแกร็นกระดูกไม่แข็งแรง เป็นโรคลักปิดลักเปิด หรือ
เลือดออกตามไรฟัน และเป็นหวัดง่าย  ผักกาดและผักกินใบต่าง  ๆ  มีแร่ธาตุสูงเฉพาะอย่างยิ ่ง
แคลเซียมธาตุนี ช่วยในการสร้างกระดูก ท้าให้โครงกระดูกและฟันแข็งแรง ผู้ที่มีสุขภาพดีมักจะมี
ฟันแข็งแรง 
  นอกจากนี ผักเหล่านี ยังมีธาตุเหล็กสูงธาตุนี จ้าเป็นต่อการสร้างเม็ดโลหิตแดงผู้ที่ขาด
ธาตุนี  จะเป็นโรคโลหิตจางถั่วเหลือง มีโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
สูง การใช้ถั่วเหลืองในรูปต่าง ๆ  เช่น ถั่วงอก เต้าเจี ยว เต้าหู้ น ้านม ถั่วเหลือง ถั่วแผ่น เนื อเกษตร 
(เนื อเทียมที่ท้าจากถั่ว) สามารถช่วยเพ่ิมอาหารโปรตีนในท้องที่ที่ขาดอาหารโปรตีนจากเนื อสัตว์ ปลา 
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นม และไข่ได้ถั่วอีกหลายชนิดยังอุดมไปด้วยอาหารประเภทไขมัน  และน ้ามัน (Fat & Oil) ด้วยผัก
หลายชนิด เช่น มันเทศ มันฝรั่ง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน (Vegetable corn or baby corn) 
ยังสมบูรณ์ด้วยอาหารประเภทแป้งและน ้าตาลอีกด้วยการที่จะให้ผักยังคงคุณค่าทางอาหารสูงนั น
ขึ นอยู่กับวิธีเลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของผักตลอดจนวิธีการรักษาและปรุงอาหาร เช่น ใบกะหล่้าปลีใบนอก
ที่มีสีเขียวมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าใบในที่มีสีขาว ผักกาดที่ถูกปล่อยให้เหี่ยวแห้งมีคุณค่าทางอาหาร
ต่้ากว่าผักกาดที่เก็บรักษา ให้สดเสมอ ผักที่ได้รับการต้มจนสุกเปื่อย  คุณค่าทางอาหารอาจจะถูก
ท้าลายหมดด้วยความร้อน ดังนั นผักสดจึงเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักรูปอ่ืน ๆ เช่น ผัก 
กระป๋อง ผักตากแห้งนอกจากผักจะสามารถจัดสรรอาหาร 3 ประเภท คือ อาหารประเภทโปรตีนที่ให้
ความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย อาหารประเภทแป้งและน ้าตาล และไขมัน 
น ้ามันที่ให้พลังงาน และความอบอุ่นต่อร่างกาย อาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ที่เสริมสร้างให้
ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ผักยังมีปริมาณน ้าสูง มีเซลลูโลส (Cellulose) หรือกาก
อาหาร (Fiber) ซึ่งสารนี ช่วยเสริมกิจกรรมการย่อยอาหารและขับถ่ายของร่างกายให้เป็น ปกติ ยิ่งไป
กว่านั นผักบางชนิด เช่น พริก ความเผ็ดของพริกยังใช้เป็นเครื่องชูรส และเครื่องกระตุ้นให้เรา
รับประทานอาหารได้เอร็ดอร่อยขึ น ผักหลายชนิดใช้สกัดท้าสีย้อมอาหารให้น่ารับประทานขึ น และไม่
เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย เช่น ดอกอัญชันใช้สกัดสีม่วง ใบเตยใช้สกัดสีเขียวใบไม้เป็นต้นโดยที่
ประเทศเรายากจน  ผักจึงเป็นพืชประเภทหนึ่ง ที่สามารถจะเสริมโภชนาการให้แก่คนยากจนใน
ท้องถิ่นทุรกันดารได้ โดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการเด็ก ซึ่งควรแก่ความสนใจของรัฐเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถ้าเราไม่เริ่มสร้างสมองและความแข็งแรงให้แก่คนของประเทศเราตั งแต่ เด็กแล้ว การที่จะมา
สร้างเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ก่อให้เกิดพัฒนาการในด้านสมองร่าง กายและจิตใจเท่าใดตามที่กล่าว
มาแล้ว ผักมิใช่แต่จะใช้เป็นอาหารของมนุษย์เท่านั น แต่ผักยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย ดังนั นเราอาจ
เปลี่ยนผักให้เป็นเนื อสัตว์หรือ โปรตีนได้ ยิ่งไปกว่านั นในระยะที่น ้ามันขาดแคลนแทนที่เราจะทิ งเศษ
ผักกองใหญ่ ๆ ให้เน่าเหม็นโดยไร้ประโยชน์ เราอาจจะใช้เศษผักท่ีก้าลังเน่าเปื่อยไปท้าเป็นแก๊สชีวภาพ 
(Biogas) ใช้เป็นพลังงานทดแทนน ้ามันได้รูปหนึ่ง เศษผักที่เหลือจากการสลายตัวแล้วยังสามารถ
น้าไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติบ้ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ด้วย 

  
2.3 แนวความคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 2.3.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้ให้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี  
  พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมั่น (2551) ให้ความหมายว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
จะได้อ้านวยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป เป็นการใช้ตามความ
ต้องการและประหยัดไว้เพ่ือใช้ในอนาคต  
  อุทัย จันทร์กอง (2551) กล่าวว่า การอนุรักษ์ควรมีการการใช้สิ่งแวดล้อมทั งหลายใน
โลกอย่างมีเหตุผลเพ่ืออ้านวยให้คุณภาพของการมีชีวิตอย่างดีตลอดไปส้าหรับมนุษย์ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ และระบบนิเวศอ่ืน ๆ 
  นิวัติ เรืองพานิช (2546) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า คือ การ
รู้จักน้าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด สูญเสียน้อยที่สุด ใช้ได้นาน เป็นการใช้ทรัพยากร
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อย่างเหมาะสม การป้องกัน การบ้ารุงรักษาเพ่ือประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ทั งทางตรงและทางอ้อม 
ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด และก่อให้เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือทดแทนความเสื่อมโทรมให้ได้มากที่สุด  และต้องกระจายการใช้
ประโยชน์ให้ทั่วถึงกันโดยถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 
  เกษม จันทร์แก้ว (2536) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การเก็บ
รักษา สงวนซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือจะได้
เอื ออ้านวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป  โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์         
สุดยอดของนักอนุรักษ์ คือ ต้องท้าให้โลกนี ดี  
  อาจกล่าวได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุดเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด สูญเสีย
น้อยที่สุดและต้องกระจายประโยชน์ให้ทั่วถึง 
 2.3.2 แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้ให้แนวคิดไว้ ดังนี  
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2548ก) และเกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้กล่าวว่า 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรค้านึงถึงแนวคิดและหลักการ ดังนี  
  1) ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดการ
กระท้าต่อทรัพยากรอย่างหนึ่งจะมีผลกับทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  2) การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และความเจริญของมนุษย์ การอนุรักษ์จึงอยู่ที่ว่าท้าอย่างไรจึงจะให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
  3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการด้าเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือมีฐานะใดก็ตาม ความม่ังคงและความสุขสมบูรณ์ของชนในชาติจะขึ นอยู่
กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ผู้ใช้ทรัพยากรนั น 
  4) ในการวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดจะต้องไม่
แยกมนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือทางธรรมชาติ 
  5) อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ยังไม่อยู่ในระดับที่จะพยุงฐานะความ
อยู่ดีกินดีได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังไปเป็นแบบไม่ทั่วถึง 
  6) มนุษย์จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและความเชื่อในความเป็นไป
ตามธรรมชาติถึงมนุษย์จะใช้เทคโนโลยีสูงล ้าสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนหรือ
เอาชนะทรัพยากรธรรมชาติได้หมด 
  7) มนุษย์จ้าเป็นต้องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสวยงาม ใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความสมบูรณ์และความเป็นผลดีทางจิตใจอีกด้วย 
  8) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ประสบความส้าเร็จหากว่า
ไม่สามารถควบคุมจ้านวนประชากรได้  เนื่องจากประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ นทุกวัน แต่
ทรัพยากรธรรมชาติกลับลดน้อยลงทั งปริมาณและคุณภาพ 
  สรุปได้ว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีความจ้าส้าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั ง
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ทางตรงและทางอ้อม เป็นปัจจัยที่ท้าให้มีคุณภาพชีวิตอยู่อย่างปกติสุข การเพ่ิมขึ นของประชากร              
ท้าให้สิ่งแวดล้อมถูกท้าลายเพิ่มขึ นส่งผลให้มนุษย์ในอนาคตมีความเป็นอยู่อย่างล้าบากมากขึ น 
 2.3.3 หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Palmer & Neal (1994) ได้กล่าวถึงหลักการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี  
  1) ส้ารวจและค้นหา (Survey and Identify) เป็นการส้ารวจค้นหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์สามารถน้ามาใช้ได้ 
  2) รักษาและป้องกัน (Maintenance and Protection) เป็นการรักษาป้องกันไม่ให้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม หรือถูกท้าลายหรือเกิดมลภาวะ 
  3) ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  (Wise use) โดยใช้ให้ถูกประเภทใช้ให้ เหมาะกับ
ศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั น ๆ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์
สูงสุด ใช้ได้นานที่สุดและให้คนจ้านวนมากได้รับประโยชน์ด้วย 
  4) รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา  (Audi dance of the best) เลือกใช้
ทรัพยากรตามความจ้าเป็นและความเหมาะสมโดยไม่จ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด เช่น 
ปลูกกระถิน ชะอม เป็นแนวรั วแทนการใช้ไม้ท้ารั ว หรือแทนก่อก้าแพงเป็นแนวรั ว เป็นต้น 
  5) รู้จักปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมนั นให้ดีขึ น เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีน ้า ให้มีปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ิมขึ น เพ่ือใช้เพาะปลูกให้ได้หลายครั งหรือให้ผลผลิตเพิ่มขึ น 
  6) ดัดแปลงของเก่าเป็นสิ่งใหม่ (Recycle) โดยน้าของเสียหรือของเหลือทิ งมาผ่าน
กระบวนการผลิตเพ่ือใช้ใหม่ เช่น ท้าขยะเป็นปุ๋ย ท้าน ้าเสียเป็นน ้าดี หลอมเศษโลหะท้าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และน้าของเก่ามาใช้อีก (Reuse) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิต 
  7) น้าสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนเพ่ือประหยัดทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ นเปลือง เช่น ใช้พลังงานน ้า 
พลังงานลมแทนน ้ามัน ใช้พลาสติกแทนเหล็ก เป็นต้น 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2548ข) ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี   
  1) การให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้การศึกษาเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
  2) การปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขให้ดีขึ น เป็นวิธีการตรงที่ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรและสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม 
  3) การน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการเก็บรวบรวมสิ่งของที่ใช้แล้วน้าเอาไปเข้า
กระบวนการผลิตใหม่อีกครั งหนึ่ง 
  4) การถนอมรักษา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท้าให้สิ่งแวดล้อมนั นถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
และยาวนาน 
  5) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) การน้าสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น ้ามัน 
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  7) การลดอัตราการเสื่อมสูญ เนื่องจากการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์เป็นไปอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่ค่อยได้ใช้ให้อยู่ในขอบเขตจ้ากัด ท้าให้ทรัพยากรหมดเปลืองไปโดยไม่ได้ถูกน้ามาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
  8) การส้ารวจหาทรัพยากรใหม่ ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถใช้ทดแทนกันได
และทรัพยากรที่ยังไม่เคยมีการส้ารวจในประเทศ เช่น ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ทองค้า เป็นต้น 
  9) การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา เช่น การใช้มุกเทียมแทนมุกจริง การใช้พลาสติก
แทนไม้ เป็นต้น 
  10) การรักษาและซ่อมแซม เป็นการอนุรักษ์ท่ีเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป 
  11) การป้องกันมลสารหรือวัตถุมีพิษไม่ให้แปดเปื้อนเข้าไปสู่สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์อาศัย ใช้ประโยชน์ รวมทั งโบราณสถาน โบราณวัตถุ การป้องกันมลสาร
เป็นวิธีการจัดการไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันควร 
  12) การแบ่งเขตในการอนุรักษ์โดยวิธีการแบ่งเขต เป็นวิธีการหนึ่งที่จัดพื นที่ ในการ
ควบคุมหรือพื นที่ในการอนุรักษ์ให้เหมาะสมรัดกุมขึ น 
  สรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถท้าได้หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น  การ
รักษาไว้ด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพเดิม การพัฒนาให้ดีขึ นจนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ น
การน้ากลับมาใช้ใหม่ การถนอมรักษา การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การน้าสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนการลด
อัตราการเสื่อมสูญ การส้ารวจหาทรัพยากรใหม่ ๆ การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา การป้องกันมลสาร
หรือวัตถุมีพิษไม่ให้ปนเปื้อนเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อม การแบ่งเขตในการอนุรักษ์ แต่วิธีการที่ได้ผลในระยะ
ยาวที่ดีที่สุด คือ การให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ให้ประชาชนเกิดจิตส้านึก มีความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีและถูกต้อง 
  เกษม จันทร์แก้ว (2536) ได้กล่าวว่าการอนุรักษ์ เป็นการเก็บรักษา สงวนซ่อมแซม 
ปรับปรุง และการใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้เอื ออ้านวยให้คุณภาพสูงในการ
สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ คือ ต้องท้าให้โลกนี ดี และภายใต้
หลักการ ดังนี  คือ 
  1) ใช้อย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด (Rational use and wise use) คือ เป็น
การใช้ตามความต้องการ หรือใช้เมื่อถึงเวลาจะต้องใช้และต้องใช้อย่างฉลาด ประหยัดไว้เพ่ือใช้ใน
อนาคต ตลอดจนพิจารณาถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างถี่ถ้วนด้วย 
  2) ปรับปรุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรมก่อนน้า มาใช้ใหม่ 
  3) ประหยัดในการใช้ทรัพยากรและสงวนรักษาทรัพยากรที่หายาก ส่วนใหญ่จะเป็น
ประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ น และทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ 
  นิวัติ เรืองพานิช (2546) ได้ให้แนวคิดในการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไว้ดังนี  
  1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน ทั งนี ไม่ได้หมายถึง 
ห้ามใช้หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้องน้า มาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ  
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  2) ทรัพยากรธรรมชาติจ้าแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น ทรัพยากรที่เกิดขึ นใหม่ได้ เช่น 
ดิน น ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และก้า ลังงานมนุษย์กับทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ นใหม่ได้ เช่น
น ้ามัน และแร่ต่าง ๆ เป็นต้น 
  3) ปัญหาส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ยังอุดมสมบูรณ์ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไปใน
ขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น ้า ป่าไม ้และสัตว์ป่าด้วย 
  4) การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค้านึงถึงทรัพยากรอย่างอ่ืน 
ในเวลาเดียวกันไม่ควรแยกพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั น  เพราะทรัพยากรทุก
อย่างมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
  5) ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดนั น จะต้องไม่แยก
มนุษย์ออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมา พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของ
สังคมนั น ๆ กล่าวโดยทั่วไป การอนุรักษ์เป็นทางแห่งการด้าเนินชีวิต  เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก 
  6) ไม่มี โครงการอนุ รักษ์ ใดที่ จะประสบความส้าเร็จได้  นอกเสียจากผู้ที่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจะได้ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรนั น  ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้
เกิดผลดีในทุก ๆ ด้าน ต่อสังคมมนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรให้อ้านวยประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ในเวลา
เดียวกันด้วย 
  7) อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันจะเป็นที่ใดก็ตาม ยังไม่อยู่ในระดับที่
จะพยุง ซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยัง
เป็นไปโดยไม่ทั่วถงึ 
  8) การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ความมั่นคง
สุขสมบูรณ์ของประเทศขึ นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และขึ นกับทรัพยากร
มนุษย ์ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศนั น ๆ 
  9) การท้า ลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม เท่ากับเป็นการท้าลาย
ความศิวิไลซ์ของมนุษย์ อย่างไรก็ดีมนุษย์ก็ต้องยอมรับว่าการท้า ลายทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดขึ นอยู่
ทุกหนทุกแห่งท่ีมีการใช้ทรัพยากรนั น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 
  10) การด้ารงชีวิตของมนุษย์ขึ นอยู่กับสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เกิด
จากทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น ดิน น ้า อีกทอดหนึ่ง ก้าลังงานของมนุษย์  ตลอดจนการอยู่ดีกินดีทั งทาง
ร่างกายและจิตใจ ขึ นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอ่ืน ๆ แล้ว 
อาหารทุกอย่างจะเป็นผัก ผลไม้ ถั่ว งา ข้าว หรือในรูปของนม เนื อสัตว์ อันเป็นผลผลิตจากพืชที่สัตว์
บริโภคเข้าไป ล้วนเกิดขึ นมาจากดินทั งสิ น 
  11) มนุษย์จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเชื่อในธรรมชาติ  มนุษย์
สามารถน้า เอาวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ นตามธรรมชาติได้แต่
มนุษย์ไม่สามารถจะน้า สิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั งหมดทีเดียวอย่างแน่นอน 
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  12) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์
แล้ว ยังจ้าเป็นต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางจิตใจด้วย  เช่น การอนุรักษ์
สภาพธรรมชาติการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพ่ือความสวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเกมกีฬา 
  13) ประชากรของโลกเพ่ิมขึ นมากทุกวันแต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับลดน้อยลงทุกที 
ไม่มีใครทราบได้ว่าทรัพยากรในบั นปลายนั นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็นสิ่งที่มืดมน ถ้าหากทุกคนไม่
เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั งแต่บัดนี  
  แนวทางการอนุรักษ์  การจัดการทรัพยากรและการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนา
ทางเลือกในการด้ารงชีวิตให้ชาวบ้านกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยการปลูกสร้างจิตส้านึก ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (นิวัติ เรืองพานิช, 2546) มีหลักการอันประกอบไปด้วย 
  1) การพัฒนาเกษตรนิเวศ เป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน ้าในระบบไร่
หมุนเวียน เทคนิควิทยาการทางเกษตรนิเวศที่ส้าคัญ ได้แก่ การใช้พืชคลุมดิน การปลูกพืชแนวระดับ
ในพื นที่ลาดชันและระบบวนเกษตร 
  2) การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชมีการเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะ
พันธุกรรมพืช เน้นที่พันธุ์ผักพื นเมือง และพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อน โดยเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม 
  3) การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากร  หลักการส้าคัญคือ 
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม  ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมยั่งยืน 
  4) การเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน หลักส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรมอยู่
ที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการท้างานให้ชาวบ้าน นอกจากจะเป็นการปรับปรุงชีวิตความ
เป็นอยู่แล้ว ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ความร่วมมือภายในชุมชนและการก่อตัวขององค์กรของ
ชาวบ้าน ทั งนี เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถด้าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเองในอนาคต 
  มนัส สุวรรณ (2549) ได้เสนอการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถกระท้าได้ ทั งทางตรง
และทางอ้อม ดังนี  
  1) วิธีการอนุรักษ์โดยตรง 
   1.1) การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดหรือใช้อย่างประหยัด  ทรัพยากร คือ สิ่งที่
สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส้าหรับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ และมีอยู่ 2 ประเภท คือ สร้างเสริม
ได้และไม่สามารถสร้างเสริมได้ การใช้อย่างผิดวิธีหรือใช้เกินความจ้าเป็น อาจท้าให้ทรัพยากรประเภท
นี เสื่อมคุณภาพลงได้ สภาพของอากาศเสียและน ้าในแม่น ้าล้าคลองเน่าเสีย 
   1.2) การใช้สิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ไม่สามารถสร้างเสริมได้สิ่ง
ทดแทนอาจเป็นทรัพยากรอย่างอ่ืนที่หาง่ายหรืออยู่มากมายตามธรรมชาติหรือก็ไม่อาจเป็นสิ่งที่เกิด
จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ การใช้พลาสติกทดแทนโลหะ 
   1.3) การสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลมากที่สุด แต่ส้าหรับทรัพยากรอีกหลายอย่าง เช่น แร่ธาตุ และเชื อเพลิง
วิธีการฟ้ืนฟูสภาพไม่อาจท้าได้ 
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  2) วิธีการอนุรักษ์โดยทางอ้อม 
   2.1) การสร้างหรือจัดตั งกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์และสร้างแนวร่วม
ส้าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการร่วมกันรณรงค์การปลูกต้นไม้ 
การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องของธรรมชาติและความส้าคัญของสิ่งแวดล้อม 
   2.2) การให้การศึกษา การปลูกฝังจิตส้านึกและการสร้างความตระหนักให้กับ
เยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3) การออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีดังนี  
  1) การแก้ปัญหาระดับพฤติกรรม มีแนวทางการปฏิบัติที่ส้าคัญ 2 อย่าง คือ 
   1.1) การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคม 
   1.2) การสร้างพฤติกรรมเคยชินที่เอื อต่อการบ้ารุงรักษาธรรมชาติ 
  2) การแก้ปัญหาในระดับจิตใจโดยใช้คุณธรรมส้าคัญ  คือ  ความเมตตากรุณา 
ความรู้สึกพอใจและเป็นสุข และจิตส้านึกในความรับผิดชอบ มีจิตใจที่ชื่นชมในความงามของธรรมชาติ 
รู้สึกเป็นสุขในการอยู่กับธรรมชาติ 
  3) การแก้ปัญหาในระดับปัญญา การแก้ปัญหาในระดับปัญญาเริ่มตั งแต่การมองเห็น
เหตุผล หรือมองเห็นประโยชน์ในการที่จะมีพฤติกรรมนั น  หรือมองเห็นประโยชน์ในการที่จะท้า
พฤติกรรมนั น เมื่อเด็กเข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่าของพฤติกรรมนั น ๆ แล้วก็ยิ่งท้าให้เขาพอใจและมี
ความสุขในการมีพฤติกรรมนั น ภาคจิตใจ เกิดความพอใจ และความสุขในการที่จะท้าอย่างนั นก็อาศัย
ภาคปัญญา คือ การสร้างความเข้าใจเข้ามาช่วยเสริมอีก และส่งผลไปที่พฤติกรรมให้ได้ผลจริงจังยั่งยืน 
  วราพร ศรีสุพรรณ (2544) ไดน้้าเสนอหลักการส้าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี  
  1) หลักแห่งความประหยัดโดยใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
  2) การน้ากลับมาใช้ใหม่  
  3) หลีกเลี่ยงและไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
  4) ไม่ปล่อยใหข้ยะที่ย่อยสลายยากตกค้างอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
  5) ช่วยกันปลูกต้นไม้และให้ที่พักพิงแก่สัตว์ป่า 
  การสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนได้ตระหนักนั นนับเป็นอีก
ทางเลือกที่มีความส้าคัญ โดยใช้การสื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดจิตส้านึก ดังนี   
  1) เศรษฐกิจเกิดจากทรัพยากร ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกิจ คือ การน้าทรัพยากร 
ออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ฟุ่มเฟือย 
  2) การด้ารงชีวิตของมนุษย์มีความสอดคล้องและสมดุลกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน เราจะสร้าง
ความสุขด้วยการท้าลายสิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่ได้ เพราะผลกระทบจะย้อนสู่ตัวเราเอง 
  3) การเพ่ิมประชากรเป็นการสร้างภาระต่อโลก จะต้องมีการตระเตรียมให้ประชากร 
ที่เพ่ิมขึ น สามารถรับภาระการด้ารงชีวิตของตนได้โดยไม่ต้องท้าลายซึ่งกันและกัน และต้องจัดระเบียบ
ให้มีความสงบสุข 
  4) เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือและวิธีการใช้พลังงานจะปล่อยให้มีการพัฒนาโดย
เสรีมิได้จะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของสันติภาพและความสงบความก้าวหน้า 
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  สรุปแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
การให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมแก่บุคคล นักเรียน นั กศึกษา 
สถาบันการศึกษา องค์กรทุกภาคส่วน จะช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟูและเพ่ิมทรัพยากรให้คงอยู่ และมีเพ่ิม
มากขึ นและมีเพียงพอต่อการบริโภคของคนรุ่นหลัง ดังนั นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ น โดยได้รวบรวม
เนื อหา การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์น ้า และการอนุรักษ์ดิน ตามล้าดับ ดังนี  
 
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
 2.4.1 ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร 
  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (2006) ได้ให้ค้านิยามไว้ว่า 
ความมั่นทางอาหาร หมายถึง การที่มนุษย์มีปริมาณอาหารเพ่ือการบริโภคที่มีความหลากหลายของ
ประเภทอาหารเพียงพอต่อความต้องการและคุณภาพของอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและความ
สะอาดปลอดภัยใน ตลอดจน การขนส่งหรือการกระจายของอาหารส่งถึงมนุษย์ได้อย่างทั่วถึงหรือ
มนุษย์สามารถเข้าถงึ อาหารได้ง่าย (ภาพท่ี 2.1) 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอาหารและ
 เกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ที่มา: Food and Agricultural Organization (FAO) (2006) 
 
 2.4.2 สถานการณ์ความม่ันคงอาหารในประเทศ 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารแต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันนี ก็ได้รับผลกระทบจากประเด็นความมั่นคงทางอาหารที่เพ่ิมขึ นในเวทีระหว่างประเทศ เช่น 
ภาวะผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ลดน้อยลงและเกินปริมาณ รวมถึงการขาดแคลนอาหารบางประเภท
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตมีการผลิตน้อยลง ด้วยเหตุนี ท้าให้ไทยต้องหันมาตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว
ด้วยการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือกับปัญหาด้านอาหารที่อาจเกิดขึ นได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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ดังนั นในการการก้าหนดนโยบายการผลิตอาหารด้านเกษตรกรรมให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวคิด
ด้านความมั่นคงอาหารที่ครอบคลุมในหลายมิติจึงนับว่าเป็นหัวข้อที่ควรตระหนักถึงในประเทศไทยใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน  
  วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากพัฒนาการ
เกษตรสู่เศรษฐกิจพอเพียง ได้รายงานว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1-3 
เน้นการสร้างผลผลิตให้เพียงพอ (Availability) ต่อความต้องการในขณะที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาภาวะการเข้าถึงอาหาร (Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจนและความเท่าเทียม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ให้ความสาคัญกับห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม 
(Environment) เน้นการพัฒนาและการทาเกษตรอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งเกิดขึ นในยุค
หลังสงครามเย็นได้กลับมาให้ความส้าคัญแก่ชาวเกษตรกรอีกครั ง และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เริ่มให้
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกับเกษตร จากปัญหาความยากจนและวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ น
ในขณะนั น จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เริ่มให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมผลผลิตอย่างยั่งยืน ใน 
ฐานะแหล่งผลิตอาหารโลกและเพ่ือประสิทธิภาพในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศพร้อมกับน้า
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าเป็นนโยบายของการพัฒนาประเทศไทยนับเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญที่
จะพัฒนาและเสริมสร้างเสถียรภาพในภาคการเกษตรของไทยให้สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ น
ในภาวะความไม่มั่นคงทางอาหาร ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ก้าหนดให้มีการจัดตั งคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ เป็นองค์การหลักในประเด็นด้านอาหาร และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้บรรจุ
ประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร ไว้เป็นสาระส้าคัญของการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ น ดังนั นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารจะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ทาให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาประเทศกับการจัดการระบบเกษตรที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมเพ่ือนามา
ซึ่งความม่ันคงทางอาหารของไทยอย่างยั่งยืน 
  พื นที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื น มีความหลากหลายของระบบนิเวศ และมีความ
แตกต่างกันของสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  ปริมาณน ้าฝนและความชื นในอากาศ อุณหภูมิ ช่วง
ฤดูกาล และลักษณะของดิน ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าว ก่อให้เกิดความแตกต่างของสภาพพืช
พรรณและสิ่งปกคลุมดิน (ดอกรัก มารอด, 2555) ในประเทศไทย มีพื นที่ป่าออกเป็น 9 ประเภท คือ 
ป่าดงดิบชื น (Tropical rain Forest) ป่าดงดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าดงดิบเขา (Hill 
Evergreen Forest) ป่าสน (Coniferous Forest) ป่าพรุ (Peat Swamp) ป่าชายเลน (Mangrove 
Swamp Forest) ป่าชายหาด (Beach forest) ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง 
(Dry Dipterocarp Forest) และป่าหญ้า (Grassland) นอกจากมียังมีพื นป่าที่อ่ืน ๆ อีก เช่น ป่าทุ่ง ป่า
ทามและป่าละเมาะ (อุทิศ กุฏอินทร์, 2541 และดอกรัก มารอด, 2555) โดยจะปฎิเสธไม่ได้ว่าพื นที่ป่า
ดังกล่าว เป็นแหล่งต้นทุนของความปลากหลายทางด้านอาหารของคนไทยมาตั่งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
กล่าวคือ พื นที่ป่าและพื นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งต้นทุนที่มีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอัน
อุดมสมบูรณ์ ทั งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หลากหลายชนิดและสายพันธุ์ที่บรรพบุรุษได้เราได้การ
คัดเลือกสายพันธุ์ที่กินได้และได้มีการพัฒนาการเพาะปลูก และเพาะเลี ยง ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ 
รวมถึงการคิดค้นวิธีการใช้น้าประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร ตามวัตถุประสงค์การ
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ใช้งานที่แตกต่างกัน องคค์วามรู้ดังกล่าวก็ได้มีการส่งผ่านกันมาในรูปแบบของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมี
ผลจากการการสืบต่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านอาหาร ท้าให้เรามีทางเลือกในการด้ารงชีวิตของตน
เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากธรรมชาติได้อย่างพอเพียงยั่งยืน เช่น เรามีสายพันธุ์ข้าวพื นบ้านหลายชนิด 
สามารถเลือกปลูกให้เหมาะกับพื นที่  ทั งในที่สูง ที่ดอน ที่แห้งแล้ง ที่ลุ่ม และที่น ้าท่วม ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์สามารถนาไปพัฒนาเป็นอาหารและยาซึ่ง
คุณค่าและมูลค่ามหาศาล (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2553) ซึ่งจากความหลากหลายของสภาพพืช
พรรณและสิ่งปกคลุมดินตลอดจนความหลากหลายของประเภทอาหาร ที่พบแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค จัดเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภค การประกอบอาหาร 
การผลิตอาหาร การเพาะปลูกค่านิยมในการบริโภค ประโยชน์จากสารอาหารที่ร่างกายต้องการ และ
ความมั่นคงด้านอาหารตามวิถีชีวิตท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ดังสรุปได้จากงานวิจัยที่ผ่านดังต่อไปนี  
  ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2557) ศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและความมั่นคงของ
อาหารภาคใต้ ได้รายงานว่า 1) การได้มาซึ่งอาหาร ได้มาโดยการซื อจ้านวนสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบการ
จัดการอาหาร พบว่า ชาวใต้นิยมรับประทานอาหารวันละ 3 มื อ ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ 
การตากแห้ง การท้าเค็ม การดอง การหมัก การรมควัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคการแก้ไขการจัดการ
อาหาร พบว่า ชาวใต้ จะมีวิธีการแก้ไขโดย การปลูกเอง หรือ หาทรัพยากร อาหารอ่ืนมาทดแทน             
2) การมีอยู่ของอาหารถิ่นใต้ พบว่า มีทรัพยากรอาหาร หลากหลายชนิด และการมีทรัพยากรอาหารที่
หลากหลายเสมือนเป็นคลังอาหาร ที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้ 3) การเข้าถึงอาหาร
และทรัพยากรอาหารของชาวใต้ มี 4 วิธี คือ การเพาะปลูก การเก็บหาจากธรรมชาติ การซื อ และการ
แบ่งปัน 4) การใช้ประโยชน์จากอาหาร ชาวใต้มีการจัดการอาหารและทรัพยากรอาหารโดยใช้ความรู้ 
ปัญญา และทักษะในการจัดการทรัพยากรอาหาร ทั งน้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน ใช้เป็นที่ท้า
กิน เพ่ือผลิตอาหาร และเสาะแสวงหาอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ใน
การด้ารงชีวิต ส่วนทัศนคติในการพ่ึงพาตนเองทางอาหารของคนใต้ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถพ่ึงพาตนเอง
ทางอาหารได ้
  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคนอื่น ๆ (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี วัดความมั่นคง
ทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่า ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร 
การเข้าถึงฐานทรัพยากรของอาหาร ด้านหาอาหารตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรอบชุมชน และ 
องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร มีรายละเอียดของผลการศึกษาซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี   
  2.4.2.1 ความหมายความมั่นคงทางอาหาร จากกลุ่มตัวอย่าง ของชุมชน โดยส่วนใหญ่ 
นั นให้ความส้าคัญกับความมั่นคงทางอาหารในด้านการเข้าถึงอาหาร  (Accessibility) ทั งนี อาจเป็น
เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ในท้องถิ่นที่อาศัยมีการให้ความส้าคัญกับการมีสิทธิใน
การใช้ทรัพยากรของชุมชน รองลงมา ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าในความหมายของความม่ันคงทาง
อาหารในแง่ของการมีอาหารสม่้าเสมอ (Stability) คือ เข้าใจว่าครัวเรือนของตนเองจะมีความมั่นคง
ทางอาหารได้นั น สมาชิกในครัวเรือนต้องมีปลา ผัก ข้าว เพ่ือบริโภคตลอดทั งปี ส่วนล้าดับต่อมา ได้ให้
ความหมายและความส้าคัญของความมั่นคงทางอาหารในด้านการใช้ประโยชน์  (Utilization) ซึ่ง
นอกจากจะเน้นในเรื่องความเพียงพอของปริมาณอาหารแล้ว ยังให้ความส้าคัญกับกระบวนการเตรียม
อาหารที่ค้านึงว่าต้องปราศจากสารที่เป็นอันตราย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีคุณค่าทางโภชนาการ และ



 29 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภครวมถึงการมีน ้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี
ของสมาชิกในครัวเรือน และล้าดับสุดท้าย ได้ให้ความส้าคัญกับความมั่นคงทางอาหารในด้านการมี
อาหารเพียงพอ (Availability) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าครัวเรือนของตนนั นมีปริมาณอาหารที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอ เช่น มีข้าวกิน มีผักกิน ไม่ได้ซื อ ปลูกกินเองได้ 
  2.4.2.2 องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร แบ่งออกเป็น ตัวชี วัดได้ 4 ด้าน 
คือ ตัวชี วัดด้านความพอเพียง ตัวชี วัดความมั่นคงทางอาหารมิติด้านจิตใจ ตัวชี วัดด้านศักยภาพ 
ตัวชี วัดด้านความเสี่ยงและการปรับตัว 
   1) ตัวชี วัดด้านความพอเพียง 
    1.1) การมีอยู่ของทรัพยากรอาหารของชุมชุนในพื นที่ศึกษา พบว่า
ชุมชนเหล่านี มีแหล่งอาหารค่อนข้างสมบูรณ์  โดยมีแหล่งอาหารหลากหลายให้น้ามาบริโภค 
หลากหลายชนิดตามฤดูกาล ซึ่งคนในชุมชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้มากน้อยเพียงใดขึ นอยู่
กับทักษะ องค์ความรู้ และเครื่องมือในการนาอาหารมาบริโภค รวมถึงข้อจากัดของชุมชนนั น ๆ ทั งนี 
ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรอาหารของแต่ละชุมชนนั นแตกต่างกันตามวิถีการด้าเนินชีวิตและ
ระเบียบแบบแผน รวมถึงสิทธิการเข้าใจประโยชน์จากทรัพยากรอาหารของแต่ละสังคม ดังนั นการมุ่ง
เสริมสร้างสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการผลิต และการบริโภคของเกษตรกรและชุมชน 
บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ พ่ึงตนเองอย่างหลากหลาย ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
ทรัพยากร การผลิต และการบริโภคของชุมชนและสังคมให้พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน จะทาให้เกิดภาวะ
ความมั่นคงทางอาหารต่อคนในชุมชน 
    1.2) สิทธิการเข้าถึงทรัพยากร โดยส่วนใหญ่สมาชิกในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเก็บหาของป่า ร้อยละ 54 แต่การมีกติกาในการเข้าหาของป่าไม่
แตกต่างกันขึ นกับพื นที่ แต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54 มีกติกาในการเข้าใช้ใน 4 พื นที ่
    1.3) การเข้าถึงร้านค้าและตลาด โดยส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้ประจ้า
และมีรายได้พอเพียงในการซื ออาหาร มีแหล่งซื ออาหารส้าเร็จรูปและวัตถุดิบ และมีความสะดวกใน
ซื ออาหารส้าเร็จรูป ร้อยละ 57 ในตลาดใกล้ชุมชน มีร้านค้าภายในชุมชนร้อยละ 53 และมีความ
หลากหลายของอาหารในตลาด สามารถซื อหาอาหารได้เมื่อต้องการบริโภค ร้อยละ 69 
    1.4) การแลกเปลี่ยน สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันอาหารภายใน
ชุมชน ร้อยละ 68 และมีการแบ่งปันอาหารระหว่างญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 73 มีการใช้แรงงานแลกเปลี่ยน 
อย่างไรก็ตามพบว่าส่วนใหญ่ในให้ค้าตอบว่ามีธนาคารข้าวภายในชุมชนร้อยละ 46 
   2) ตัวชี วัดความมั่นคงทางอาหารมิติด้านจิตใจ 
    2.1) ความมั่นใจว่ามีอาหารพอเพียง พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 
73.6 นั นมีข้าวในถังอย่างน้อย 1 กก. ต่อวัน หรือมีเงินในกระเป๋าพอซื อข้าวได้ 1 กก. ต่อวัน ในขณะที่
ร้อยละ 55.2 ของกลุ่มตัวอย่างยังมีความกังวลว่าครัวเรือนของตนจะมีอาหารไม่พอกินอยู่ 
    2.2) ความอุ่นใจว่ามีอาหารพอเพียง มีความกังวลน้อยที่จะมีอาหารไม่
พอกิน และถ้ากรณีที่ขาดแคลนสามารถยืมญาติได้พบค้าถามจากทั ง 4 พื นที่ ส่วนประเด็นด้านความ
มั่นคงของอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.8 มีความมั่นใจว่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคมีความ
มั่นคง 
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    3.3) อาหารที่ผลิตส่วนใหญ่ทราบแหล่งที่มาของอาหารและได้ความรู้
และได้รับข่าวสารต่อการบริโภคอาหาร ร้อยละ 63 
    3.4) กระบวนการผลิตอาหารส่วนใหญ่มีการประกอบอาหารเอง มีการ
ปรุงอาหารเอง แต่ยังมีการใช้ผงชูรส ร้อยละ 67 และยังไม่แน่ใจกับการที่จะมีสารปนเปื้อนที่มีอยู่ใน
วัตถุดิบ ร้อยละ 47 แต่มีการประกอบและบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ส่วนใหญ่บริโภคผักเป็นประจ้าทุก
วันร้อยละ 68 มีสัดส่วนการซื ออาหารถุงประมาณร้อยละ 46 
    3.5) การเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมีร้อยละ 30 และสัดส่วนการได้รับ
อาหารที่เกิดจากการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ร้อยละ 57 สัดส่วนการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกส่วน
และส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ประมาณร้อยละ 30 โรคเกิดจากการบริโภคไม่สะอาด เกิดการท้องร่วง หรือ
โรคทางเดินอาหารร้อยละ 43 และโอกาสเกิดโรคจากการบริโภค เช่น โรคเบาหวานและความดัน       
ร้อยละ 42 พบในกลุ่มตัวอย่างใน 4 พื นที ่จาก 125 ครัวเรือน 
   3) ตัวชี วัดด้านศักยภาพ 
    3.1) การมีองค์กรหนุนเสริมจากภายในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชนองค์กรอิสระในพื นที่ มูลนิธิโครงการหลวง ร้อยละ 67 
    3.2) การรณรงค์บริโภคอาหารปลอดภัย เช่น การต้มปลาร้า การบริโภค
อาหารสุก การบริโภคผักปลอดสาร ร้อยละ 61 
    3.3) องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตอาหารท้องถิ่น มีองค์ความรู้
ในการบริโภคอาหารปลอดภัยสม่้าเสมอ ร้อยละ 65 และพบว่ามีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน 
   4) ตัวชี วัดด้านความเสี่ยงและการปรับตัว 
    4.1) ความเสี่ยงด้านราคาของพืชเกษตร พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.2 
เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน เช่นเดียวกับที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.8             
ที่เห็นว่าการเพ่ิมขึ นของราคาปัจจัยการผลิตความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของตน 
    4.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากฝนแล้ง น ้าท่วม ดินถล่ม ที่มีความเสี่ยงและ
โอกาสเกิดผลเสียหายต่อพืชผลทางเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ร้อยละ 67.2 และความเสี่ยง
จากโรคระบาด ไข้หวัดนก แมลง และสัตว์ศัตรูพืชต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ร้อยละ 60.8 
    4.3) ความเสี่ยงด้านตลาดสินค้าเกษตรมีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
ของครัวเรือนตน ร้อยละ 59 และ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นผลกระทบด้านจาก
นโยบายรัฐ เช่น การประกันราคาข้าว การรับจ้าน้าข้าวโพด 
    4.4) ส่วนความเสี่ยงการเป็นหนี นอกระบบมีโอกาสเกิดขึ นประมาณ 
ร้อยละ 38 และความเสี่ยงด้านการลงทุนและซื อปัจจัยการผลิตประมาณ ร้อยละ 69 ความเสี่ยงเกิด
จากการไม่มีแรงงานและปัญหาด้านแรงงานประมาณ ร้อยละ 47 และร้อยละ 52.0 มีความกรรมสิทธิ์
การถือครองที่ดิน ที่มีความเสี่ยงด้านแรงงานและอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน 
    4.5) กลยุทธ์ ในการด้ า รงชีพของครัว เรือน เกษตรกร  จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นทั งทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื นฐาน และเศรษฐกิจสังคม พบในทุกพื นที่
ศึกษา เช่น บ้านดงป่าลัน ใช้การกระจายการผลิตหลากหลายรูปแบบ การผลิตข้าวเพ่ือบริโภค การ
ผลิตข้าวโพดและการเลี ยงวัวเป็นรายได้ การปลูกพริกเหลื่อมในข้าวโพด ปัญหาแล้งปี 53 เกิดขึ นทาให้
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เกษตรกรต้องปรับตัวทดลองในการทดลองปลูกข้าวโดยวิธีนาหยอด พบว่า สามารถลดค่าแรงงานลง
ถึงร้อยละ 50 และลดการใช้น ้าลงได้มากกว่า ร้อยละ 30 นอกจากนี มีอาชีพนอกภาคการเกษตรเป็น
ทางเลือกช่วงที่ไม่มีการผลิตทางเกษตร และรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   4.6) นอกจากนี ยังพบว่า เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท้าเกษตร มีการับจ้างเพ่ือให้
ได้ข้าวส้าหรับบริโภคภายในครัวเรือน ในพื นที่บ้านแม่ขะต๋าน พื นที่ปลูกข้าวน้อย แต่มีหน่วยงาน
สนับสนุน โครงการหลวง พบว่า มีการปรับเปลี่ยนการผลิต เชิงพาณิชย์มากขึ น การสร้างรายได้จาก
พืชเศรษฐกิจ การผลิตผักอินทรีย์ ไม้ประดับ  และข้าวอินทรีย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และกรณีที่ใช้
ทรัพยากรจากป่า เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญในพื นที่ อ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอเชียงดาว และอ้าเภอ
เวียงป่าเป้า 
 2.4.3 มิติความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ได้กลายเป็นปัญหา ความมั่นคง
รูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลก ก้าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพ่ือ
ความอยู่รอดของประชากรในประเทศ และประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก้าลังพัฒนาที่
ปัญหานี ก้าลังทวีความรุนแรงมากขึ น อันเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศท่ี เกิดวิกฤติด้าน
พลังงาน สภาพแวดล้อม และความส้าคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง ท้าให้ราคาพืชอาหาร สูงขึ น 
จนท้าให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
  แนวคิดความมั่นคงทางอาหารมิใช่เพ่ิงเกิดขึ น หากแต่มีการพัฒนาแนวคิดมาตั งแต่
ช่วงทศวรรษที่ 1970 โดยมีการให้ค้านิยาม ค้าจ้ากัดความไว้มากมาย ความหมายของแนวคิด  “ความ
มั่นคงทางอาหาร” ถูกพัฒนาให้มีมิติที่ซับซ้อนขึ นตามพลวัติความเข้าใจของผู้คนในเรื่องบทบาทของ
อาหาร หรือแม้แต่ความแตกต่างในแต่ละประเทศและภูมิภาค 1 อย่างไรก็ตาม ค้านิยามของความ
มั่นคงทางอาหารที่ได้รับการน้ามาใช้อ้างอิงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดมาจากการประชุมอาหารโลก (World 
Food Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีใน ปี ค.ศ. 1996 คือ “Food security, at the individual, 
household, national, regional and global levels (is achieved) when all people at all times 
have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious foods to meet their 
dietary needs and food preferences for an active healthy life” 
  นอกจากความหมายของความมั่นคงทางอาหาร ที่ต้องการให้คนทุกคน ทุกเวลา             
มีความสามารถเข้าถึงอาหารทั งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ ที่ตรงกับรสนิยมของตนเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว องค์การ
อาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคงออกเป็น 4 มิติ คือ 
(วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555)   
  ความพอเพียง  (Availability) ของปริมาณ อาหาร ที่ อาจได้มาจากการผลิต
ภายในประเทศ หรือการน้าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร  
  การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสม
และม ีโภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก้าหนดควบคุมกลุ่มสินค้า
หนึ่ง ๆ  ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ 
(รวมถึงสิทธิตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)  
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  การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ น ้าสะอาดและการ
รักษาสุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทาง
กายภาพทั งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยน้าเข้าที่ 
ไม่ใช่อาหารด้วยและมิติสุดท้าย คือ  
  เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึง
อาหารที่เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่ สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่
เกิดขึ นอย่าง กระทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็น ไปตาม
วงจร เช่น ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี ความมั่นคงทางอาหาร 
ครอบคลุมถึงมิติความพอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
  นอกจากนั น การให้ค้านิยามของความม่ันคงทางอาหารนั นยังเกิดขึ นในหลายมิติ จาก
การศึกษาของ Marisol Smith & Simon Maxwell เรื่อง Household Food Security; a conceptual 
review ใ น  S. Maxwell & T, R. Frankenberger, eds. Household Food Security: Concept, 
Indicators and Measurement: A Technical Review. New York and Rome: UNICEF and IFAD 
ได้รวบรวมและบันทึกบรรณานุกรมเกี่ยวกับค้านิยามและค้าจ้ากัดความของความมั่นคงทางอาหาร 
(Food Security) และความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน (Household Food Security) ขององค์กร
ระหว่างประเทศ นักวิชาการ รวมถึงบุคคลองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ตั งแต่ปี ค.ศ. 1974 – 1991 ไว้
เกือบ 200 ความหมาย นอกจากนั นยังระบุถึงผู้เขียน แหล่งที่มา เอกสาร หน่วยงาน และเวลาที่มี
การศึกษา งานศึกษาดังกล่าว เป็นการรวบรวมค้านิยามของความม่ันคงทางอาหารจากผลงานวิชาการ 
รายงานจากหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงบทบันทึกทั งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ  
โดยครอบคลุมเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก การศึกษาแนวคิดและค้านิยามความมั่นคงด้านอาหารจะ
ช่วยให้ผู้มีบทบาทในการจัดท้านโยบายรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มองเห็นขอบเขต มิติและความ
เชื่อมโยงที่อาจส่งผลต่อมนุษย์และสังคม ทั งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ สามารถวางแผน
และ ก้าหนดบทบาทของนโยบายได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมต่อประเด็นปัญหาด้าน ความมั่นคงทาง
อาหาร ได้มากยิ่งขึ น (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
  แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารในช่วงแรก นั นจ้ากัดอยู่ในกรอบของกระบวน  
การผลิต มีเป้าหมายการผลิตเพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่ง น้าไปสู่การ
ปฏิวัติเขียว (Green Revolution) โดยการน้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต  สินค้า
เกษตรเพ่ือให้ได้ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปริมาณอาหารมากแล้ว แต่ปัญหาความอดอยาก
ของประชากรโลกยังคงอยู่ ด้วยเหตุนี แนวคิดทางเลือกใหม่จึงเกิดขึ นโดยหลายฝ่าย ตระหนักว่าความ
มั่นคงทางอาหารไม่ได้มีเพียงมิติด้านการผลิตอาหารให้ได้มากขึ นเท่านั น แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็น 
อ่ืน ๆ เช่น การเข้าถึงอาหาร การผลิตอาหารให้ได้ปริมาณสม่้าเสมอ  ความปลอดภัยทางอาหาร           
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชุน ทั งยังรวมถึงบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ ของความมั่นคงทางอาหาร          
เช่น การพัฒนา การลดปัญหาความยากจน สถานการณ์ความเสี่ยง  ความเปราะบาง การพ่ึงพาตนเอง
และการพัฒ นาชุมชน  เป็ นต้น  นอกจากนั น  บทบาทของเกษตรกรได้  ถูกน้ ามาทบทวน                
ใหม่ว่า ภาคเกษตรกรรมไม่ได้เป็นเพียงภาคการผลิตที่ต้องได้รับการปกป้องเท่านั น แต่ยังมีบทบาท
ส้าคัญต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศทั งในด้านการเพิ่มปริมาณอาหาร การสนับสนุนการเข้าถึง
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อาหาร การมีปริมาณอาหารที่สม่้าเสมอ และความปลอดภัยทางอาหาร อีกด้วย ความมั่นคงทาง
อาหารกับการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง  ๆ จึงเป็นประเด็นส้าคัญที่ต้องด้าเนิน  ควบคู่กันไป               
(วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
 2.4.4 พัฒนาการของแนวคิดเรื่องความม่ันคงด้านอาหาร (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
  1) ความมั่นคงด้านอาหารกับกระบวนการผลิต ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็น
ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศเป็นอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากสภาวะขาด
แคลนอาหารของโลก แต่ในขณะนั นจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหามุ่งให้ความส้าคัญแก่ประเด็นที่ว่า 
จะผลิตอาหารเพียงพอต่อผู้บริโภคได้อย่างไร แนวคิดความมั่นคงทางอาหารจึงจ้ากัดอยู่ในกรอบของ 
กระบวนการผลิต กล่าวคือ การผลิตอาหารให้ ได้มากเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่
มีเสถียรภาพเป็นส้าคัญ ดังนั นหลายประเทศจึงได้น้าแนวคิดการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) 
หรือการท้าเกษตรแผนใหม่ เข้ามาปรับใช้กับการพัฒนาด้านเกษตรท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตจากการเกษตรแบบยังชีพไปเป็นการท้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือให้มีปริมาณอาหารเพียงพอ
กับประชากรโลก ทั งนี การปฏิวัติเขียวได้น้าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง (New Crop Cultivars)  
การชลประทาน (Irrigation) เพ่ือให้ปลูกพืชได้ ในฤดูแล้งหรือสามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมี
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจ้าพวกปุ๋ยเคมี (Fertilizer) สารเคมีก้าจัด
ศัตรูพืช (Pesticide) และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (Mechanization) มาช่วยในการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้ในปริมาณมาก  บุคคลส้าคัญที่มีบทบาทเด่นต่อแนวคิดการปฏิวัติเขียว คือ Norman 
Borlaug แนวคิดของเขา  ได้เปลี่ยนโฉมการเกษตรสู่การเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง รวมทั งสร้าง
นวัตกรรมที่ช่วยผลิตอาหารให้แก่โลกได้เพ่ิมขึ นเป็น 2 เท่า ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1990 ผู้เชี่ยวชาญ
จ้านวนมากได้ให้เครดิตแก่การปฎิวัติเขียวของบอร์ลอกว่า การปฏิวัติเขียวช่วยเบนเข็มความอดอยาก
ของโลกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และช่วยชีวิตผู้คนซึ่งอาจจะมากถึงพันล้านคนไว้ นอร์แมน 
บอร์ลอกได้ตั งศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ ( International Maize and Wheat 
Improvement Center) ในเม็กซิโกขึ นใน ปี ค.ศ. 1964 และได้ใช้เวลากว่า 10 ปีในการพัฒนาข้าว
สาลีหลากหลายสายพันธุ์ ที่มีความต้านทานโรค และให้ผลผลิตมากกว่าสายพันธุ์ดั งเดิม หลังจากนั น
เขาได้น้าข้าวสาลีเหล่านั น พร้อมด้วยข้าวเจ้า  และข้าวโพดที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์คล้าย ๆ กันมายัง
เอเชียตะวันออกกลาง อเมริกาใต้และแอฟริกา  โดยมีปากีสถานและอินเดียที่ได้ประโยชน์จากเมล็ด
พันธุ์สายพันธุ์ใหม่มากท่ีสุด ท้าให้มีผลผลิตเพ่ิมมาก ขึ นถึง 4 เท่า 
  ผลงานด้านการปฏิวัติเขียวที่ช่วยผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกที่เพ่ิมสูงขึ น 
ได้กลายเป็นผลงานโดนเด่น ที่ท้าให้นอร์แมน บอร์ลอกได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 1970 
และเขาได้กล่าวถึงความส้าคัญของการมีอาหารที่เพียงพอไว้ว่า 5 “We must recognize the fact 
that adequate food is only the first requisite for life. For a decent and humane life we 
must also provide an opportunity for good education, remunerative employment, 
comfortable housing, good clothing, and effective and compassionate medical care.” 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่านอร์แมน บอร์ลอกจะยอมรับถึงความส้าเร็จของการปฏิวัติเขียว
ที่ช่วยให้ประชากรหลายร้อยล้านคนมีอาหารเพียงพอ แต่เขาก็ได้ตระหนักถึงหัวใจส้าคัญของการ



 34 

แก้ปัญหาความยากจนว่า คือ การลดความอดอยากและหิวโหยซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ นอร์แมน บอร์ลอกได้กล่าวไว้ระหว่างการรับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1970 ว่าแม้ว่าการ
ปฏิวัติเขียวจะช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิตแต่ก็มีผลกระทบที่เกิดขึ นหลายประการจากการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ยาฆ่าแมลงและการพุ่งเป้าไปที่การเพ่ิมผลผลิตในพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของที่
เพาะปลูกขนาดใหญ่ ทั งที่จริงแล้วเป้าหมายส้าคัญควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน 
นอกจากนั นเขา ยังสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก้าหนดนโนบายที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ต่อเกษตรกร และปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้ และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้ด้วย  
  2) ความมั่นคงด้านอาหารกับการเข้าถึงอาหาร วิกฤตการณ์อาหารจากความอด
อยากที่เกิดขึ นในทวีปแอฟริกาช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 ท้าให้หลายฝ่ายเห็นว่าการมีอาหารปริมาณ
เพียงพอในระดับมหภาคนั นไม่สามารถประกันความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนในระดับครัวเรือน
ได้ หลายประเทศในทวีปแอฟริกาแม้จะเป็นประเทศผู้ส่งออก อาหารแต่ประชาชนจ้านวนมากยัง
ประสบกับปัญหาความอดอยากและหิวโหย เป็นผลให้ในระยะยาว ต่อมาได้มีการน้าเสนอแนวคิดเรื่อง 
“สิทธิด้านอาหาร” (Food Entitlement) ขึ นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย คือ Amartaya Sen ผู้
ซึ่งชี ให้เห็นว่า การขาดแคลนอาหารของประชาชนในหลายประเทศไม่ได้ เกิดจากอาหารไม่เพียงพอ 
แต่เกิดจากการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านอาหารในทางการเมือง ข้อเสนอของเซนมีอิทธิผลอย่างมากต่อการ
ขยายแนวคิดความมั่นคงทางอาหารที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับความพอเพียงของอุปทานอาหารในระดับ           
มหภาคเท่านั น แต่ยังเน้นพิจารณาถึงมิติการเข้าถึงอาหารในระดับบุคคลและครัวเรือนด้วย การเข้าถึง
อาหาร คือ การที่ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารโดยการผลิตเองในครัวเรือนหรือซื อมา
บริโภค ดังนั น การที่ประเทศหนึ่งมีอาหารในภาพรวมเพียงพอก็ไม่ได้เป็น การประกันว่าประชาชนทุก
คนจะมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ถ้าหากปัญหาความยากจนยังคงมีอยู่ เพราะในขณะที่อาหารมี
ราคาแพงขึ น ประชาชนบางส่วนก็อาจขาดแคลนอาหารบริโภคได้ ซึ่งรูปแบบการเข้าถึงอาหารมีปัญหา
ส้าคัญอย่างน้อย 2 รูปแบบ คือ ประการแรก ประชาชนมีเงินที่จะสามารถซื ออาหารได้แต่อาหารมีไม่
เพียงพอซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ นกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ประการที่สอง ประชาชนไม่มีเงินที่จะสามารถซื อ
อาหารได้แม้มีอาหารที่ผลิตเพียงพอ ซึ่งมักจะเกิดขึ นกับประเทศก้าลังพัฒนาที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในภาคการเกษตรและมีความยากจน จะเห็นได้ว่า ปัญหาทั งสองรูปแบบที่เกิดขึ น มีความเกี่ยวข้องกับ
ทั งกระบวนการผลิตอาหารและปัญหาการเข้าถึงอาหารของประชาชน  งานศึกษาของ Pingali and 
Stringer เรื่ อ ง  Food Security and Agricultural Production in Low-Income Food-Deficit 
Countries: 10 years after the Uruguay Round ระบุถึงประเด็น การเข้าถึงอาหาร ที่เน้นการ
กระจายรายได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านสาธารณูปโภคและการตลาด 
พบว่าความไม่มีประสิทธิภาพของการเข้าถึงอาหารท้าให้เกิดภาวะความอดอยาก การเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ นจากการปฏิวัติเขียวไม่สามารถแก้ปัญหา ความมั่นคงด้านอาหารได้เพียงสาขา
เดียว การที่ประเทศมีอาหารในภาพรวมเพียงพอไม่ได้เป็นสิ่งที่จะรับประกันได้ว่าประชาชนทุกคนจะมี
อาหารบริโภคอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะถ้าหากประชาชนมีรายได้  น้อยแต่อาหารมีราคาแพง หรือ
ภาครัฐไม่มีระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการที่ดีแล้ว ประชาชนบางส่วนก็อาจขาดแคลนอาหาร
บริโภคได้เช่นกัน (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
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  3) ความมั่นคงทางอาหารกับความปลอดภัยทางอาหาร ในทศวรรษที่ 1990 แนวคิด
เรื่องความมั่นคงทางอาหารได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณค่าของอาหารโภชนาการ ความปลอดภัยและ
ความสมดุลทางอาหาร โดยนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้  หันมาให้ความส้าคัญในเรื่องการ
บริโภคอาหารอย่างมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชากรโลก งานวิจัยของ Dreze Jean และ Amartaya Sen เรื่อง Hunger and Public Action 
ระบุว่า ประเด็นเรื่องสุขภาพและโภชนาการควรถูกน ามาใช้วิเคราะห์เพ่ือ แก้ไขปัญหาความอดอยาก
และภาวะขาดแคลนอาหารของประชาชนด้วย ขณะที่องค์การ UNICEF ได้ระบุว่าอาหารเป็นปัจจัย
ส้าคัญของสาเหตุการเกิดภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็กซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะและไม่มีความหลากหลายทางอาหาร นอกจากนั น กรมการเกษตรของสหรัฐอเมริ กา 
(United States Department of Agriculture - USDA) ยังได้ชี ว่า ความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ น
เมื่อสมาชิกในครอบครัวทั งหมดสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในทุกเวลา และด้าเนินการได้เอง
เพ่ือความมีสุขภาวะที่ดี ดังนั นความมั่นคงทางอาหารจึงประกอบด้วย การมีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) 
  เนื่องจากแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนามาจากความแตกต่างด้าน
แนวทาง การมองปัญหา ทั งทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยทุกฝ่ายต้องการ
แก้ไขปัญหาในทุกระดับทั งในเชิงโครงสร้างและความต้องการระบุเป้าหมายของแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ นทั งเรื่อง กระบวนการผลิต การเข้าถึงอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร ดังนั นในปี ค.ศ. 
1996 ชุมชนระหว่างประเทศจึงได้จัดให้มีการจัดประชุมสุดยอดว่าด้วยอาหารโลก (World Food 
Summit) ขึ น ซึ่งที่ประชุมได้ให้ค้านิยามความมั่นคงทางอาหารที่มีความซับซ้อนมากขึ นโดยได้
พยายามเชื่อมโยงแนวคิด  ต่าง ๆ ไว้อย่างครอบคลุมว่า  “Food security, at the individual, 
household, national, regional and global levels (is achieved) when all people at all 
times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious foods to 
meet their dietary needs and food preferences for an active healthy life.” 
 
2.5 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการตลาดสีเขียว 
 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวคิดที่ถูกให้ความส้าคัญมากขึ นใน
ระดับโลก วิกฤตการเงินในปี 2008 และความรุนแรงที่เพ่ิมขึ นของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ยิ่งท้าให้เศรษฐกิจสีเขียวดูจะเป็น
ทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส้าหรับอนาคตของมนุษยชาติ การประชุม Rio+20 (United Nations 
Conference on Sustainable Development: UNCSD) ในปี 2012 เศรษฐกิจสีเขียวจึงถูกยกให้
เป็นประเด็นถกเถียงส้าคัญในเวทีเจรจาระหว่างรัฐบาลประเทศต่าง ๆ แต่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว              
จริง ๆ แล้วคืออะไรกันแน่? ในปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงในประเด็นนี อย่างกว้างขวาง มิใช่เฉพาะใน
วงวิชาการเท่านั น แต่ในวงเวทีเจรจาระหว่างรัฐ นักธุรกิจ และภาคประชาสังคมก็มีการถกเถียงและ
เสนอว่าเศรษฐกิจสีเขียวคืออะไรและมีนิยามมากมายถูกน้าเสนอขึ นมา Newton และ Cantarello 
(2014) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง An Introduction to the Green Economy ชี ประเด็นนี และน้าเสนอ
นิยามต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว บทความนี จะลองสังเคราะห์นิยามต่าง ๆ ที่ Newton และ 



 36 

Cantarello ได้รวบรวมไว้และพยายามสรุปให้เห็นถึงจุดร่วมและจุดต่างของแนวคิดต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสีเขียว 
  เนื่องจากเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่มีความใกล้ชิดกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างยิ่ง นิยามต่าง ๆ ของเศรษฐกิจสีเขียวที่ถูกน้าเสนอขึ นมาจะมีความเกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอ มิติต่าง ๆ เหล่านี ถือเป็นฐานคิดในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษา
สิ่ งแวดล้อม เพ่ือให้คนในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้โดยไม่ลด
ความสามารถของคนในอนาคตในการตอบสนองความต้องการของเขานั่นเอง กล่าวได้ว่าแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวเป็นวิธีการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนเศรษฐกิจสีเขียว
นั นจริง ๆ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ (Process of Transformation) ที่หนีไปจาก
ปัญหาในเชิงระบบของเศรษฐกิจกระแสหลักในปัจจุบัน (Danish 92 Group, 2012 อ้างถึงใน Newton 
and Cantarello) การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั นอาจไม่สามารถกระท้าได้เพียงผิวเผินด้วย
การเพ่ิมมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ แต่อาจจะต้องการ
เปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานเกี่ยวกับวิธีคิดและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ระดับเลยก็ได้ สะท้อนให้
เห็นระดับความเข้มข้นของการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในแต่ละนิยาม 
 2.5.1 นิยามเศรษฐกิจสีเขียว 
  1) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2012 (Rio+20) 
เผยแพร่เอกสารผลลัพธ์ “the future we want” ระบุว่า เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือเพ่ือการ
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยปกป้องและเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากร 
ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน และขับเคลื่อนโลกไปสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต่้าโดย
เศรษฐกิจสีเขียวควรเป็นกรอบของการตัดสินใจทั งของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
  2) The Global Citizens Center ให้ ค้ านิ ยามของเศรษฐกิจสี เขี ยวในแง่ของ 
“Triple bottom line” ที่ค้านึงถึงความสัมพันธ์ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
ตั งอยู่บนพื นฐานความเชื่อว่า ระบบนิเวศของโลกเป็นระบบปิด มีทรัพยากรจ้ากัด และศักยภาพในการ
จัดการและการทดแทนทรัพยากรมีข้อจ้ากัด เราใช้ชีวิตโดยพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติต่าง  ๆ ของโลก 
ดังนั น เราจึงจะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
จะต้องปรับการด้ารงชีวิตให้สอดคล้องกับระบบนั น สังคม ตั งอยู่บนความเชื่อว่าวัฒนธรรมและศักดิ์ศรี
เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่า เช่นเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่
ไม่ให้สูญสลายไป เราจึงต้องสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวา เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรฐาน
การด้ารงชีวิตเหมาะสม และได้รับโอกาสการในการพัฒนาตนเองและการเข้าสังคม รากฐานของ
ท้องถิ่น ตั งอยู่บนพื นฐานความเชื่อว่าการเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างกันเป็นเงื่อนไขเบื องต้นที่ส้าคัญที่
จะน้าไปสู่ความยั่งยืนและความยุติธรรม เศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นการรวบรวมความต้องการของแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วโลกและตอบสนองความต้องการเหล่านั นโดยการด้าเนินการตามหน้าที่ ผลิต
สินค้าในท้องถิ่นนั น ตลอดจนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน 
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  3) International Trade Union Confederation หรือ ITUC 5 สุขภาพ การศึกษา 
การขนส่ง และวัฒนธรรม 
  4) UNEP (2010) ได้นิยามเศรษฐกิจสีเขียวไว้ว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่น้าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ น เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม ในขณะที่ลดความเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศได้อย่างมีนัยส้าคัญ หรือความหมายอีกนัยหนึ่งคือ 
การปลดปล่อยคาร์บอนในระดับต่้าการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ในทางปฏิบัติ คือ การเติบโตของรายได้และการจ้างงานจากภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการ
สูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการนิเวศวิทยา โดยเน้นความสมดุลระหว่างการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาความยากจน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั งนี  แนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจสีเขียว ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แตกต่างหรือจะมาแทนที่แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(Sustainable Development) แต่เป็นการมองว่าการจะไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้ จ้าเป็นต้องมี
การจัดการให้ระบบเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
  5) UNCTAD (2010) เศรษฐกิจสีเขียว เป็นระบบเศรษฐกิจที่ท้าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในปัจจุบันดีขึ น และสามารถลดความ ไม่เสมอภาคได้ในระยะยาว และไม่ท้าให้ประชาชน
รุ่นหลังประสบกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านระบบนิเวศที่เสียสมดุล เศรษฐกิจสีเขียว 
เป็นระบบเศรษฐกิจที่ท้าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันดีขึ น และสามารถลดความไม่เสมอ
ภาคได้ในระยะยาวและไม่ท้าให้ประชาชนรุ่นหลังประสบกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้าน
ระบบนิเวศที่เสียสมดุลซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เศรษฐกิจสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสีเขียวอาจมีความหมายและขอบเขตที่หลากหลาย ดังนี   
   5.1) อาจมองเห็นเป็นภาคเศรษฐกิจ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน น ้า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พลังงาน  
   5.2) อาจหมายถึงแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนการ 
บูรณาการยุทธศาสตร์ การด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ นท์  
   5.3) อาจเป็นทิศทางของนโยบายในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น 
ราคาสินค้า ภาษี เงินอุดหนุนการลงทุนภาครัฐ การศึกษา การพัฒนาและวิจัย  
   5.4) อาจเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และ  
   5.5) อาจเป็นเป้าหมายสุดท้าย ในการด้าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
   5.6) ส้านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) เศรษฐกิจ             
สีเขียว คือ การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
และสูญเสียความสมดุลในการที่จะค ้าจุนการด้ารงชีวิตและสนับสนุนวิถีชีวิตของประชากรในทุกสาขา
การผลิต” 
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   5.7) ส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2553) เศรษฐกิจสีเขียว 
คือเศรษฐกิจที่อยู่บนพื นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บน
โลกใบนี โดยทิศทางของเศรษฐกิจสีเขียว คือการให้ความส้าคัญต่อ “มูลค่าของการใช้ประโยชน์” 
(use-Value) ไม่ใช่ “มูลค่าการแลกเปลี่ยนหรือเงิน” (Exchange-Value or Money) ทั งด้าเนินการ
โดยค้านึงถึงคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ 
 2.5.2 สาขาการพัฒนาที่จะท้าให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว 
  1) UNEP (2008) ก้าหนดสาขาการผลิตส้าคัญที่จะน้าพาระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ไว้ 11 สาขา โดยพิจารณาจากลักษณะของทุนที่ท้าให้เกิดกิจกรรมมา 
ดังนี สาขาที่มีการผลิตโดยใช้ทุนธรรมชาติ 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการเกษตร 2) สาขาประมง 3) สาขา
ป่าไม้ และ 4) สาขาที่มีการผลิตโดยใช้ทุนที่สร้างขึ น 7 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมสีน ้าตาล (อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้ามลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย) ได้แก่ 1) สาขาการขนส่ง 2) สาขาพลังงาน 3) สาขาอุตสาหกรรม 4) สาขาขยะมูลฝอย             
5) สาขาอาคารสิ่งก่อสร้าง 6) สาขาการท่องเที่ยว และ 7) สาขาเมือง  
  2) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations: FAO) กล่าวถึงองค์ประกอบส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่  
   2.1) การสร้างและใช้พลังงานหมุนเวียน : การใช้ทรัพยากรใด ๆ และพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ือทดแทนการใช้ฟอสซิล เพ่ือไม่ให้เกิดปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก และสารพิษที่เกิด
จากกระบวนการเผาไหม้ของเชื อเพลิง  
   2.2) ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน : แสวงหาวิธีการและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดการใช้พลังงาน  
   2.3) การจัดการและลดของเสีย : พิจารณาแนวคิดที่แตกต่างจากการป้องกัน 
การท้าให้น้อยลง การลดการใช้ การน้ากลับมาใช้ใหม่การรีไซเคิล การเปลี่ยนแปลงของเสีย และ
กระบวนการก้าจัดสิ่งของ เพื่อท้าให้แน่ใจว่าการใช้วัตถุดิบ และการสร้างของเสียก็ยังจะสามารถน้ามา
กลับมาใช้ใหม่ได้  
   2.4) การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืน : ตระหนักถึง
ความส้าคัญของมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้าจืด ป่าไม้ ดินปะการัง และการ
บริการเชิงระบบนิเวศน์ เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่ดี และ  
   2.5) การสร้างงานสีเขียว : สนับสนุนให้เกิดงานที่เหมาะสม เช่น ได้รับรายได้ที่
เพียงพอ สภาพการท างานที่ปลอดภัย มีความมั่นคงในการท้างาน โอกาสทางอาชีพที่เป็นเหตุเป็นผล
กัน และสิทธิของคนท้างาน  
  3) The Green Economy Group ก้าหนดให้เศรษฐกิจสีเขียวประกอบด้วย 25 อุตสาหกรรม 
ได้แก่ 1) เชื อเพลิงชีวภาพ 2) พลังงานชีวมวล 3) การจัดเก็บและการเก็บรักษาคาร์บอน  4) ตลาด
คาร์บอนและสินเชื่อพลังงานทดแทน 5) การให้บริการเกี่ยวกับการปรับตัวจากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป 6) การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า 7) การบริการระบบนิเวศ 8) การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรีไซเคิล การอนุรักษ์ ซอฟแวร์และการควบคุม 9) การเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ และ
เชื อเพลิง 10) พลังงานความร้อนใต้พิภพ 11) เทคโนโลยีสีเขียว 12) ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง/วัสดุ และการ
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สร้างอาคารสีเขียว  13) เทคโนโลยีการขนส่งและยานพาหนะสีเขียว 14) ไฟฟ้าพลังน ้า 15) ก๊าซ
ธรรมชาติ 16) พลังงานจากมหาสมุทร 17) การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท้าลายป่าและความเสื่อม
โทรมของป่าในประเทศก้าลังพัฒนา  18) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 19) พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
20) เกษตรกรรมยั่งยืน และผลิตภัณฑ์/อาหาร/และเกษตรอินทรีย์ 21) การจัดการของเสีย 22) การ
จัดการน ้ าเสีย 23) การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน และ  24) น ้ าและเทคโนโลยี เกี่ยวกับน ้ า             
25) พลังงานจากลม  
  4) Karl Burkart ก้าหนดให้ เศรษฐกิจสี เขียวขึ นอยู่กับสาขาหลัก 6 สาขา ดังนี          
1) พลังงานทดแทน : แสงอาทิตย์ ลม ใต้พิภพ มหาสมุทร รวมถึงคลื่นทะเล ก๊าซชีวภาพ และเซลล์
เชื อเพลิง (อุปกรณ์ที่ท้าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า) 2) อาคารสีเขียว : เครื่องจักรสีเขียวเพ่ือผลิต
พลังงานและน ้าอย่างมีประสิทธิภาพการประเมินที่อยู่อาศัยและมูลค่าเชิงพาณิชย์ วัสดุและผลิตภัณฑ์
สีเขียว การก่อสร้างที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3) การขนส่งที่สะอาด : เชื อเพลิงทดแทน การ
ขนส่งสาธารณะ ยานพาหนะระบบไฮบริดและไฟฟ้าโครงการรถร่วมบริการและการใช้รถร่วมกัน           
4) การจัดการน ้า: ระบบน ้าหมุนเวียนน ้าที่ใช้แล้ว และน ้าฝน การจัดภูมิทัศน์ที่ใช้น ้าน้อย การท้าน ้าดื่ม
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ การจัดการน ้าจากพายุหรือฝน 5) การจัดการของเสีย : รีไซเคิล การก้าจัดขยะ
จากชุมชน การฟ้ืนฟูที่ดินซึ่งมีสภาพดินปนเปื้อนสารพิษหรือติดเชื อ (Brownfield Land) กองทุนเพ่ือ
แก้ไขพื นที่ให้สะอาด (Superfund Cleanup) บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน และ 6) การจัดการดิน (การเกษตร
อินทรีย์ การอนุรักษ์และพื นฟูที่อยู่อาศัย ป่าไม้และสวนสาธารณะในเมือง การฟ้ืนฟูและการปลูกป่า
การปรับปรุงคุณภาพดิน  
  5) Center for Community Innovation หรือ CCI ก้าหนดให้เศรษฐกิจสีเขียว
ประกอบด้วยสาขาหลัก 4 สาขา ได้แก่ 1) พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ)           
2) อาคารสีเขียวและเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) โครงสร้างพื นฐานและการขนส่งที่
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ  4)  การรีไซเคิลและการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ทั งนี  
เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่แค่ความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาดเท่านั น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้เกิดกระบวนการผลิตที่สะอาดด้วย เช่นเดียวกับการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานน้อยใน
การผลิตอาหรอินทรีย์และเพ่ือบริโภคภายในประเทศ ดังนั น อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ
การให้บริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.5.3  แนวทางการด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของโลก 
  พิมพ์เขียวเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน 
ค.ศ. 2012 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.  2012 (United Nations 
Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 
2555 ณ นครริโอ เดอร์จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันให้ค้ามั่นต่อการ
ด้าเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเมินความก้าวหน้าและอุปสรรคในการด้าเนินงานที่ผ่านมา 
โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม 2 เรื่อง คือ 
  1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน 
(Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication) 
และ  (2) กรอบเชิงสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Institutional Framework for Sustainable 
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Development) โดยมีผู้น้าประเทศ/หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการ
ประชุม ส้าหรับประเทศไทยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เป็นองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมในการประชุมนี ผู้น้าประเทศท่ัวโลกได้ตก
ลงร่วมกันในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม  (Outcome Document) ที่ใช้ชื่อว่า “The 
Future We Want” ซึ่งเอกสารดังกล่าว จะกลายเป็นพิมพ์เขียวส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนบทใหม่
ต่อไป โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่าเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืน สรุปแนวทางส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน ดังนี   
   1.1) แต่ละประเทศสามารถเลือกใช้วิธีการ วิสัยทัศน์ รูปแบบและเครื่องมือที่
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและล้าดับความส้าคัญก่อนหลังของประเทศตน เพื่อบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั งสามมิติ โดยเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน เป็น
เครื่องมือส้าคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่ งทางเลือกในการก้าหนด
นโยบาย แต่ก็ยังไม่ควรก้าหนดเป็นเรื่องตายตัวทั งนี ควรค้านึงถึงความสอดคล้องกับหลักการของ
ปฏิญญาริโอ แผนปฏิบัติการ แผนการด้าเนินงาน โจฮันเนสเบอร์ก และควรมีส่วนร่วมในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ตกลงกันไว้ระหว่างประเทศ รวมทั งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
   1.2) การก้าหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ           
ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างผลผลิตในประเทศก้าลังพัฒนาที่ช่วยลดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการ
บริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน  
   1.3) เศ รษ ฐกิ จสี เขี ย วจะ เส ริม ส ร้ า งขี ด ค วามสามารถ ใน ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
และลดของเสีย  
   1.4) การลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรณีที่มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่
ยั่งยืน เป็นวิธีพื นฐานที่สามารถจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการเติบโต
ของโลกท่ีเท่าเทียมโดยสมาชิกทุกคนในสังคมได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน    
   1.5) รับรู้ถึงความส้าคัญของการสร้างแรงงานที่มีทักษะ ปรับปรุงความรู้และขีด
ความสามารถทางด้านสถิตเกี่ยวกับแนวโน้มของการจ้างงาน บูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นสถิติใน
ระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องภายในกรอบอาณัติของ
หน่วยงานนั น ๆ  
   1.6) ให้มีการประเมินผลปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนให้มีการบูรณาการปัจจัยดังกล่าวในกระบวนการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่และรับทราบว่ามีการใช้มาตรการผสมผสานหลายอย่าง เช่น มาตรการก้ากับดูแล 
มาตรฐานการท้าด้วยความสมัครใจและอ่ืน ๆ ในระดับประเทศ ที่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้
ข้อตกลงระหว่างประเทศ  
   1.7) ตระหนักถึงพลังงานของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั งเทคโนโลยีการ
เชื่อมต่อและแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และการ
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สร้างขีดความสามารถท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส่  
   1.8) รับทราบบทบาทของสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดย่อม ในการช่วยให้สมาชิก
ในสังคมได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและขจัดความยากจน  
   1.9) สนับสนุนหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วและหุ้นส่วนใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือระดมทุนจากสาธารณะ โดยรัฐบาลควรสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบท
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน  
 2.5.4 แนวทางด้าเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้
บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ น  
  1) แนวทางด้าเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้
บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน  
   1.1) คณะกรรมการเตรียมการส้าหรับคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  (Preparatory Committee for the United Nations Conference on 
Sustainable 14 Development) ได้จัดเตรียมเอกสารส้าหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่า
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Commission on Sustainable 
Development: UNCSD) ครั งที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม ค.ศ. 2011 โดยได้สรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้รัฐบาลแต่ละประเทศน้าไปพิจารณาด้าเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน 7 แนวทางส้าคัญ ดังนี    
    1.1.1) การจัดสรรรายจ่ายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(GreenStimulus Package) วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกที่ผ่านมา ส่งผลให้นานาประเทศ
จ้าเป็นต้องใช้นโยบายด้านรายจ่ายเพ่ือกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอยู่แล้ว รัฐบาลควรจัดสรรรายจ่ายนี ให้
เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี  การลงทุนด้านเศรษฐกิจสีเขียวยังส่งผลให้เกิด
การจ้างงานอีกด้วย ทั งนี ประเทศจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีการจัดสรร
งบประมาณเป็นจ้านวนมากเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจสีเขียว เช่น กรณีของสหรัฐอเมริกา ที่สนับสนุนการ
ลงทุนภาคพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว 
ยังเป็นนโยบายที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนธุรกิจแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Local Solar Panel)             
ทั่วประเทศอีกด้วย  
    1.1.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) อุตสาหกรรม
จ้านวนมาก ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล (Eco-efficiency) ซึ่งเป็น
ลักษณะพื นฐานของนิยามเศรษฐกิจสีเขียว รัฐบาลมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบนิเวศได้ 
โดยใช้นโยบายด้านภาษีหรือนโยบายอ่ืน ๆ เช่น มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี ยต่้าแก่หน่วยการผลิตที่มี
รายจ่ายค่าไฟฟ้าต่้ากว่าระดับที่ก้าหนด เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรให้เหลือระดับที่สมเหตุสมผลในการผลิต จะท้าให้สังคมได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการมี
ทรัพยากรอย่างมีเหลือมากขึ น เช่น หากบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก็จะมีทรัพยากรน ้าเหลือให้ผู้อ่ืนใช้มากขึ น หรือ หากมีการจัดการขยะที่ดี หรือมีการน้าปัจจัยการผลิต
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มาใช้ใหม่ (Re-Use) จะช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ เป็นต้น  กรมควบคุมมลพิษ (2551) ได้
น้าเสนอนิยาม Eco-efficiency ของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (WBCSD) ว่าหมายถึง
หลักการทางการจัดการที่ช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาพร้อมไปกับ
การมีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะน้าไปสู่ผลประกอบการพัฒนาและยั่งยืน ซึ่งองค์กรธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีศักยภาพในการผลิตและการบริการใน
ราคาที่แข่งขันได้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และน้ามาซึ่งคุณภาพชีวิตสามารถ
ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติตลอดอายุของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั ง
ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WBCSD ได้ก้าหนดแนวทาง              
7 ประการที่จะช่วยให้การด้าเนินงานด้านธุรกิจประสบความส้าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ น 
อันประกอบด้วย (1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบตั งต้นในการผลิตและบริการ (Reduce material 
intensity) (2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ (Reduce energy intensity) (3) ลดการปล่อย
สารพิษต่าง ๆ (Reduce dispersion of toxic substance) (4) เสริมสร้างสักภาพการแปรใช้ใหม่ของ
วัสดุ (Enhance recyclability) (5) เพ่ิมปริมาณการใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ (Maximize use of 
renewable) (6) เพ่ิมอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Extend product durability) (7) เพ่ิมระดับการ
ให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ (Increase service intensity) 15  
    1.1.3) การสนับสนุนให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์และการจัดซื อจัดจ้าง
สาธารณะเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Greening of Markets and Public Procurement) 2 ตลาดสีเขียว เป็น
องค์ประกอบส้าคัญของนโยบายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รัฐบาลของทั งประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศก้าลังพัฒนาส่วนใหญ่ ใช้การจัดซื อจัดจ้างสาธารณะเป็นเครื่องมือในการมุ่งสู่ตลาดสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ น โดยรัฐบาลอาจออกมาตรการเพ่ือระบุ
เงื่อนไขในการจัดซื อสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่มีฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อม สินค้าเกษตรที่มาจาก
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หรือผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยที่ยากจน เพ่ือให้สินค้าเหล่านี มีตลาด
จ้าหน่ายและสามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2556) อย่างไรก็ตาม ในแง่
ของการบรรเทาความยากจนและการด้ารงชีวิตแล้วมีความเป็นไปได้ว่า การจัดซื อจัดจ้างสาธารณะที่
ยั่งยืนจะก่อให้เกิดทั งประโยชน์และความเสี่ยงแก่ผู้ผลิต โดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนา กล่าวคือ 
ผู้ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง อาจได้รับประโยชน์จาก
การเข้าถึงตลาดที่ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือ กรณีที่การจัดซื อจัดจ้างสาธารณะเพ่ือบริหารจัดการ
แหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนอาจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนยากจนที่ อาศัยทรัพยากรเหล่านั นในการ
ด้ารงชีวิต (เช่น การได้รับเครื่องหมาย FSC-Certified Timber 3 จากการปลูกป่าอย่างยั่งยืน) ในทาง
กลับกัน การสนับสนุนแนวคิดนี อาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้าต่อผู้ผลิตในประเทศก้าลังพัฒนาที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
อาจมีข้อจ้ากัดในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ดังนั น การรวมกลุ่มของผู้ผลิตรายย่อย เช่น 
เกษตรกร อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการอาจรับมือกับปัญหานี ได้  
    1.1.4) การลงทุนในโครงสร้างพื นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ( Investment in 
Green Infrastructure) เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน : ท้าให้สามารถผลิตพลังงานขนาดย่อมและ
มีการกระจายระบบพลังงานให้กลุ่มประชากรยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทนแบบใหม่ได้
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ง่ายขึ นซึ่งเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลประโยชน์ด้านสุขภาพ (เช่น           
ช่วยลดภาวะทางอากาศภายในอาคาร) การเพ่ิมโอกาสการจ้างงานและรายได้  ตลอดจนช่วยพัฒนา
โอกาสด้านการศึกษาการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงาน : เป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญของการด้าเนินเศรษฐกิจสีเขียว การลงทุนก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนแบบประหยัดพลังงาน
จะให้ผลประโยชน์นานัปการ รวมถึงการสร้างงาน การลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องไฟฟ้า และมี
รายได้เหลือใช้ในกิจกรรมอื่นมากขึ น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีและวัสดุมาแบบดั่งเดิม 
ซึ่งไม่ค้านึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน 2 การจัดซื อจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement) คือ 
กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ แก่หน่วยงานของรัฐ เริ่มตั งแต่การแสดงความจ้านง    
การสร้างเอกสาร สัญญาตอบแทนคู่สัญญา การตรวจสอบ ด้าเนินงาน และการเบิกจ่ายเมื่อสัญญาแล้ว
เสร็จ โดยเป็นระเบียบแบบแผนที่หน่วยงานของรัฐทั่วโลกปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการทุจริต  3 FSC-
Certified timber เป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่า
ปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ  มีการปลูกไม้
แบบยั่งยืน ซึ่งการรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) โดยใช้การตลาดเป็นข้อก้าหนดในการจูงใจให้
ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ จะสามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้หันหน้าเข้าหากันเพ่ือที่จะเดินไป
ตามหลักการของการ (No Regret Measures) ทั งนี  รัฐสามารถจูงใจให้ประชาชนค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์มากขึ น โดยใช้นวัตกรรมทางการเงินมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระยะแรก (Upfront 
Costs) และยืดระยะเวลาคืนทุน เช่น มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี ยต่้าแก่หน่วยการผลิตที่มีรายจ่ายค่า
ไฟฟ่าต่้า เป็นต้น ทั งนี  มุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนควรมองข้ามไปถึงลักษณะการขยายของเมือง ที่มี
แนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ นในอนาคต เพ่ือรองรับการโยกย้ายถิ่นฐานของคนยากจนจากชนบท 
การวางผังเมืองแบบบูรณาการเพ่ือสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายของรัฐที่จะต้องวางแผนรองรับ 
ทั งนี  จะต้องค้านึงถึงข้อจ้ากัดและบริบทอ่ืน ๆ อย่างรอบด้าน เช่น ข้อจ้ากัดเชิงโครงสร้างในการบูรณา
การแผน การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และกฎหมายก้าหนดเขตส้าหรับการพัฒนา ระบบของตลาด
ซื อขายที่ดินที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการไม่มีเงินทุนที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่อย่าง
เพียงพอด้านการขนส่ง : การพัฒนาด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนจะเป็นอีกหนึ่งส่วนส้าคัญที่จะช่วย
บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญในการสร้างโครงสร้างพื นฐานด้าน
การขนส่ง ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้
โดยง่าย เช่น สร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและเน้นการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการ
จัดระบบการเดินทางท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน 
    1.1.5) การฟ้ืนฟูและขยายเพ่ิมระดับของทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
(Restoration and Enhancement of Natural Capital) ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความส้าคัญต่อ
ชุมชนที่ยากจน โดยจากการวิเคราะห์ประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem 
Assessment-MA) พบว่า นิเวศบริการ (Ecosystem Services) กับการด้ารงชีวิตของชุมชนมีความ
เชื่อมโยงกันโดยตรง และผลการศึกษาว่าด้วยเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity: TEEB) ของโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) พบว่า นิ เวศบริการ
นอกจากจะเป็นสิ่งส้าคัญต่อชุมชนในพื นที่แล้ว ยังมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 
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ดังนั น แผนงานและโครงการที่มุ่งฟ้ืนฟูระบบนิเวศและเสริมสร้างทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) 
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและปัญหาความยากจนของชุมชนซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติ 
นอกจากจะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในพื นที่โดยตรงแล้ว (เช่น ผลผลิตอ่ืน  ๆ จากป่าไม้ 
และการเพ่ิมผลผลิตของที่ดิน) รวมถึงการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น การจัดการที่ดินและป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับคนยากจนด้วยทั งนี  ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีบทบาท
ส้าคัญในการบรรเทาความยากจนและการก้าวเข้าสู่สังคมที่ยั่งยืน จึงควรให้ความส้าคัญในการพัฒนา
ระบบการผลิตทางการเกษตรและการป่าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างรายได้อย่างเหมาะสม การ
รักษาวิถีชีวิต การลดการปล่อยมลพิษ การใช้น ้าในการผลิตน้อย และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี การท้าเกษตรอย่างยั่งยืนจะให้ผลประโยชน์ที่
ครอบคลุมในหลายบริบทมากกว่าการท้าเกษตรแบบดั งเดิม เนื่องจากการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
จะท้าให้เกษตรกรใช้เงินทุนน้อยลง เกษตรกรจึงมีหนี สินลดลง มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ น  Ecosystem 
Services หรือ นิเวศบริการ หมายถึงประโยชน์ที่ธรรมชาติส่งมอบให้กับมนุษย์นิเวศบริการที่เ รา
คุ้นเคยที่สุด ได้แก่ อาหาร น ้าสะอาดและทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ 
แต่ยังมีบริการอีกมากมายที่เรามักไม่ค่อยนึกถึง เช่น การดูดซับคาร์บอนและบรรเทาภาวะสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงของป่าไม้การกรองและท้าน ้าให้สะอาดของพื นที่ชุ่มน ้า ฯลฯ ดังนั น ถ้าเรามองระบบนิเวศใน
ฐานะนิเวศบริการเราก็จะสามารถมองสิ่งแวดล้อมว่าเป็น “สินทรัพย์” ที่การพัฒนาต้องพ่ึงพา และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะเป็น “การลงทุน” ที่จ้าเป็น 17 ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีความยืดหยุ่นใน
การปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงอาทิ ภาวะแห้งแล้ง ได้มากขึ น  
    1.1.6) การกก้าหนดราคาหรือต้นทุนที่เหมาะสมของทรัพยากร (Getting 
Prices Right) การจัดท้าบัญชีปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่ดี จะน้าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ น แต่เนื่องจากประชากรที่ยากจนมักพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ได้ถูกนับ
รวมในบัญชีประชาชาติ หรือในการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) 
ดังนั นหากมีการวางกฎระเบียบการท้าบัญชีและการประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการที่ดี จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการปกป้องผลกระโยชน์ของประชากรเหล่านั น ดังนั น ควรมีระบบการจ่ายเงิน
เพ่ือการบริการทางระบบนิเวศน์ (Systems of Payments for Ecosystem Services: PES) เพ่ือ
ดูแลรักษาหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ น ซึ่งเอื อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อย โดยการถ่ายโอนรายได้จากกลุ่มคนมีรายได้สูง (เช่น ผู้เสียภาษี หรือ ผู้อาศัยอยู่ในเมื อง) 
ให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่้ากว่าอย่างไรก็ตาม การวางนโยบายเพ่ือ “ก้าหนดราคาที่เหมาะสม” หรือ 
เพ่ือสร้างตลาดการบริการทางระบบนิเวศ อาจน้าไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนยากจน เช่น กรณีการท้าการเกษตร ป่าไม้ และเหมืองแร่ ที่ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยอย่าง
เหมาะสมให้กับผู้อาศัยในท้องถิ่นที่สูญเสียที่ดินท้ากิน หรือได้รับผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมลดลง 
หรือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่าง ๆ ดังนั น ควรจัดท้าบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
รวมทั งการก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าของระบบกฎหมายและความโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มคนที่
เปราะบาง  
    1.1.7) การปฏิรูประบบภาษี เพ่ือสิ่ งแวดล้อม (Eco-Tax Reform) ผล
การศึกษากรณีการใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax Reform: ETR) จ้านวน 61 ฉบับที่
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ด้าเนินการในปี 2005 แสดงให้เห็นว่า ภาษีสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยส้าคัญ แต่กลับส่งผลต่อการลดปริมาณการปล่อยมลพิษอย่างเห็นได้ชัด โดยภาษีสิ่งแวดล้อม
นี อาจอยู่ในรูปของภาษีทางตรงที่เก็บจากสินค้าและบริการ หรือภาษีทางอ้อมที่เก็บจากปัจจัยการผลิต
ที่มีผลเชื่อมโยงกัน โดยรูปแบบการจัดเก็บควรค้านึงถึงมิติอ่ืน ๆ เช่น ผลกระทบทางด้านการจ้างงาน
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย  
   1.2) นอกจากนั น คณะกรรมการเตรียมการส้าหรับคณะกรรมาธิการว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ได้เสนอแนะให้มีการด้าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวในมิติความยากจน
และสังคม ดังนี   
    1.2.1) สนับสนุนงานวิจัยอิสระ ในแง่ของผลกระทบทางสังคมในกลุ่ ม
ประชากรที่แตกต่างกันจากการด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว  
    1.2.2) ให้ความส้าคัญต่อนโยบายที่มุ่งลดความยากจน เช่น การลงทุนด้าน
การศึกษา และการเข้าถึงบริการขั นพื นฐาน อาทิ น ้า สุขาภิบาล และพลังงาน  
    1.2.3) จัดล้าดับความส้าคัญของนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18  
    1.2.4) ส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs โดยการถ่ายทอดและใช้เทคโนโลยี
สะอาด การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ การให้เงินทุน สนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Greening 
Supply Chains) 5  
    1.2.5) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่จ้าเป็นต่อ
การด้ารงชีวิตของชุมชนที่ยากจน  
    1.2.6) จัดตั งโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน
รายได้และบรรเทาผลกระทบจากการว่างงานในระยะยาว เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา  
    1.2.7) การวางแผนการด้าเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของหน่วยงาน/องค์กร
ของชาติจะต้องค้านึงถึงความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของคนยากจน และชุมชนที่
เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการน้าเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ประเทศพัฒนาแล้วให้
ความส้าคัญต่อแนวคิดและการด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวอย่างมาก โดยมีการออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั งการจัดเก็บภาษีส้าหรับสินค้าและบริการที่ท้าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ภาษีน ้ามัน และการคิดราคาค่าไฟฟ้าในอัตราสูง และการพัฒนาตลาดซื อขายคาร์บอน ตลอดจนมีการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลื อกอย่างจริงจัง 
ในขณะที่ประเทศก้าลังพัฒนาส่วนใหญ่กังวลว่าการตีความแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ในทางท่ีผิดหรือ
ใช้ผิดบริบท อาจน้าไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาได้ดังนั น จึงควรหลีกเลี่ยงประเด็นความเสี่ยง 
(Martin Khor, 2001) ดังนี  
   1) พิจาณาเศรษฐกิจสีเขียวเพียงมิติเดียว (One Dimensional Approach) การ
ก้าหนดค้านิยามหรือด้าเนินนโยบาย “เศรษฐกิจสีเขียว” ในมิติเดียว และแยกออกจากกรอบการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นเฉพาะมิติด้าน “สิ่งแวดล้อม” เท่านั น ละเลยมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่
ค้านึงถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อประเทศก้าลังพัฒนา ในท้ายที่สุดแล้ว การมุ่งเน้นพัฒนาเพียงมิติใด
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มิติหนึ่งเพียงด้านเดียวจะน้าไปสู่การพัฒนาที่ขาดสมดุลระหว่าง 3 เสาหลักส้าคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และอาจสูญเสียแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม  
   2) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ (One Size Fits 
All Approach) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ อาจน้า ไปสู่ความ
ล้มเหลว ทั งด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือทั งสองด้าน ทั งนี  ควรค้านึงถึงสถานะและระดับการ
พัฒนาของแต่ละประเทศ รวมถึงการจัดล้าดับความส้าคัญ และปัจจัยแวดล้อมของประเทศก้าลัง
พัฒนาเป็นส้าคัญ โดยยึดหลักการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management: 
GSCM) คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ไปด้วย 
ตลอดโซ่อุปทานตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายนน ้าจนถึงผู้บริโภคและรวมถึงการน้าซากกลับ มาใช้ใหม่ 
(Recycling) หรือฝังกลบด้วย 19 หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน (Common 
but Differentiated Responsibilities) ดังนั น ในการพิจารณาหลักการ นโยบาย และเป้าหมายต่าง ๆ 
ต้องมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอ และให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศก้าลังพัฒนา เช่น การให้ข้อยกเว้น การ
ผ่อนผันหนี สิน และการจัดหาเงินทุน เทคโนโลยี และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศก้าลัง
พัฒนา เป็นต้น  
   3) การใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า (Risk of Using 
Environment for Trade Protection) ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว อาจน้าประเด็น
เรื่องสิ่งแวดล้อมและนัยส้าคัญของแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” เพ่ือเป้าหมายในการกีดกันทางการค้า 
โดยอาจน้าไปใช้เป็นหลักการหรือแนวคิดเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการก้าหนดมาตรการทางการค้า
ฝ่ายเดียว (Unilateral Trade Measures) เพ่ือกีดกันสินค้าของประเทศก้าลังพัฒนา เช่น การเสนอ 
“ภาษีคาร์บอน” (Carbon Tariff) ทั งนี ยังมีข้อถกเถียงกันภายใต้กฎ WTO ถึงนิยามสินค้าสิ่งแวดล้อม  
   4) การใช้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นข้ออ้างในการขยายการเปิดตลาด 
(Attempting to Gain Market Access through the Guise of Environment) อ า จ มี ก า ร ใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวแบบมีเจตนาแอบแฝง โดยใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า 
โดยส่งเสริมสินค้าและบริการของประเทศตนเข้าสู่ตลาดของประเทศอ่ืน ๆ เช่น พยายามผลักดันให้
ประเทศก้าลังพัฒนายกเลิกภาษีส้าหรับสินค้าสิ่งแวดล้อมจ้านวนมาก โดยอ้างผลจากการเจรจารอบ 
โดฮาที่ให้มีการลดหรือขจัดอุปสรรคการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามการเจรจา
ดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติในการก้าหนดนิยามสินค้าสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากรายการสินค้าที่
เสนอให้มีการเปิดเสรี เป็นสินค้าที่ประเทศพัฒนาแล้วสนใจที่จะส่งออก ในขณะที่สินค้าของประเทศ
ก้าลังพัฒนาไม่ปรากฏอยู่ในรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม ส้าหรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
เสนอรายการครอบคลุมสาขาที่หลากหลาย รวมถึงสาขาที่ อ่อนไหว ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็นด้าน
สาธารณูปโภค จึงท้าให้การเจรจาหยุดชะงักลง  
   5) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเหตุผลสนับสนุนการอุดหนุน (The Treatment of 
Subsidies) ประเทศพัฒนาแล้วจะใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเหตุผลสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ท้าให้ประเทศก้าลังพัฒนาเสียเปรียบด้านการแข่งขันต่อประเทศพัฒนา
แล้วเนื่องจากมีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ อีกทั ง หากจ้าเป็นต้องลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
ประเทศก้าลังพัฒนาจะยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากขึ นไปอีก  
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   6) การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ น (Environmental Standards) 
การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมส้าหรับสินค้าให้มีความเข้มงวดหรือมีมาตรฐานสูงขึ น อาจส่งผล
กระทบต่อประเทศก้าลังพัฒนาที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานที่ก้าหนด หมายความว่า 
ประเทศพัฒนาแล้วในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่านับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
จะต้องรับภาระในการแก้ไขและป้องกันปัญหามากกว่าประเทศก้าลังพัฒนาไว้ ท้าให้สูญเสียโอกาสใน
การส่งออก ดังนั น ประเทศก้าลังพัฒนาควรจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและเทคโนโลยี เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ และไม่ควรก้าหนดบทลงโทษประเทศ
ก้าลังพัฒนาในกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการตามมาตรฐานได้ ตลอดจนให้โอกาสประเทศก้าลังพัฒนา
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท้ามาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ เนื่องจากท่ีผ่านมา มาตรฐานส้าคัญ ๆ ที่ใช้ทั่ว
โลกในปัจจุบัน ถูกก้าหนดมาจากประเทศพัฒนาแล้วโดยปราศจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ/
สนับสนุนแก่ประเทศก้าลังพัฒนาให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวได้  
   7) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเงื่อนไขใหม่ส้าหรับการให้ความช่วยเหลือ (New 
Conditionality) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเงื่อนไขใหม่ต่อประเทศก้าลังพัฒนาส้าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือ การ การกู้เงิน และการปรับโครงสร้างหรือปรับลดหนี  ซึ่งอาจส่งผลกดดันต่อประเทศก้าลัง
พัฒนาให้ด้าเนินนโยบายที่มุ่งเน้นมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มากกว่าการใช้นโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความเป็นธรรม  
  3) สรุปข้อดีและข้อเสียจากการน้านโยบายเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ข้อดีได้แก่  
   1) สร้างความม่ันคงด้านอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน  
   2) ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
   3) ลดของเสีย มลพิษปริมาณคาร์บอน และลดการใช้พลังงาน  
   4) ลดการน้าเข้าจากต่างประเทศ  
   5) ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  
   6) ปกป้องประเทศจากความผันผวนของราคาพลังงาน  
   7) การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในภาค
ชนบท ตลอดจนเกิดสร้างงานรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างตลาดเฉพาะ เพ่ือสนองต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการสีเขียว อาทิ การท้าเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  
   8) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในภาคพลังงานและการเกษตร เช่น
การลงทุนในสาขาพลังงานหมุนเวียน  
   9) สร้างตลาดใหม่ ส้าหรับสินค้าและบริการสีเขียว ก่อให้เกิดการจ้างงาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ิมขึ นข้อเสีย/ภัยคุกคาม ได้แก่  
    9.1) ประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาและ
เข้าถึงเทคโนโลยี  
    9.2) ต้นทุนของเทคโนโลยีเพ่ือน้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวสูง  
    9.3) เพ่ิมช่องว่างทางเทคโนโลยีหรือท้าให้ประเทศก้าลังพัฒนาต้องพ่ึงพา
อาศัยประเทศพัฒนาแล้วด้านเทคโนโลยีมากไปกว่าเดิม  
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    9.4) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต้่า  
    9.5) การวิจัยและพัฒนาที่ไม่เพียงพอ และ  
    9.6) ความซับซ้อนของนโยบายระหว่างประเทศ โดยอาจมีการด้า เนิน
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวที่น้าไปสู่ข้อกีดกันมากขึ น อาทิ การก้าหนดประเด็นมาตรฐานและเอกสาร
รับรองต่าง ๆ ที่เข้มงวดขึ น ตลอดจนอาจถูกน้าไปเป็นเงื่อนไขใหม่ในการช่วยเหลือและด้านการเงิน 
  นิยามของเศรษฐกิจสีเขียวนั นมีจุดร่วมที่ส้าคัญ คือ มุ่งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคม ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ
ทางลบจากกิจกรรมของมนุษย์  และลดความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศ อย่างไรก็ดีในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของนิยามเหล่านี นั นดูจะมีความหลากหลายในประเด็นที่ให้
ความส้าคัญ สะท้อนลึกไปถึงมุมมองที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อถกเถียงที่ยัง
เป็นประเด็นส้าคัญก็คือ วิถีระบบเศรษฐกิจกระแสหลักในปัจจุบันสามารถด้าเนินไปอย่างที่มันเป็นและ
ผนวกกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว จะสามารถเป็นเศรษฐกิจสีเขียวได้
หรือไม่ หรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานมากกว่านั น (ชล บุนนาค, 2555) 
  เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจสีเขียวตามนิยามของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจสีเขียวตามนิยามของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  ก็คือ 
เศรษฐกิจที่มีคาร์บอนต่้า มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และมีความห่วงใยต่อสังคมของคนส่วน
ใหญ่ ดังนั นเศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นเสมือนเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชน ทว่าภายใต้นิยามของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินั น ผู้เขียนเห็นว่า
มีจุดอ่อนที่ส้าคัญ 2 ประการ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอื่น ๆ, 2549) คือ 
  1) นิยามเศรษฐกิจสีเขียวเช่นนี ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมต่อไปและ
ไม่ให้ความส้าคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบที่ด้ารงอยู่ ดังนั นสิ่งที่อยู่เบื องหลังแนวคิดของโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ก็คือ การดัดแปลงให้ระบบทุนนิยมให้กลายเป็นทุนนิยมสีเขียว (Green 

Capitalism) เท่านั น ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริง ระบบทุนนิยมกับความเป็นสีเขียวเปรียบเสมือนคู่ตรง
ข้ามหรือเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ 
  2) นิยามเศรษฐกิจสีเขียวเช่นนี ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาที่เน้นการสร้างความ
เติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจต่อไป โดยการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวช่วยขยายการเติบโตของตัวเลข 
GDP รวมถึงสร้างความเจริญทางวัตถุ (Green Growth) ในความเป็นจริงการขยายตัวและความเจริญ
เช่นนี ไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นสีเขียว เพราะหากกระบวนการพัฒนาเน้นการขยายตัวมากเท่าใด
ก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเท่านั นท้าให้มีมลภาวะ/มลพิษเพ่ิมขึ นเป็นเงาตามตัวโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ภายใต้การนิยามของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติผนวกเข้า
กับประสบการณ์การที่ได้จากการรูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เกิดขึ นในชุมชนท้องถิ่นที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่านิยามเศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนท้องถิ่นที่ควรจะเป็นก็คือ “เศรษฐกิจสีเขียว
จะต้องเป็นเศรษฐกิจแบบธรรมชาติระดับรากหญ้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความยั่งยืนและความยุติธรรม 
โดยตั งอยู่บนพื นฐานของปรัชญาพอเพียง และต้องการส่งเสริมให้เกิดความสุขสมบูรณ์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น” 
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  การนิยามความคิดเศรษฐกิจสี เขียวเช่นนี  เกิดขึ นจากการผสมผสาน  (ปรีชา            
เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอืน่ ๆ, 2549) 
  หลักการพื นฐานใน การพัฒนาที่ส้าคัญ 6 หลักการเข้าด้วยกัน คือ 
  1) เศรษฐกิจธรรมชาติ : โดยการท้าให้ธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริบทของภูมินิเวศท่ีแตกต่างกัน 
  2) ความยั่งยืน : ความยั่งยืนในที่นี ประกอบด้วยมี  5 มิติ คือ  ความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมืองท้องถิ่น 
  3) ความยุติธรรม : ครอบคลุมความยุติธรรมทางสังคม  และความยุติธรรมต่อ
ธรรมชาติ (สิทธิของธรรมชาติ) 
  4) ความพอเพียง : เศรษฐกิจพอเพียงผสมกับนิเวศพอเพียง (Eco-Sufficiency) 
  5) ความสุขสมบูรณ์ : หมายถึง สุขภาวะของชุมชนและนิยามใหม่ของความสุขตาม
หลักการวัฒนธรรมและความเชื่อของท้องถิ่น 
  6) ความคงทน : กระบวนการสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพ่ือลด
ความเปราะบางทางสังคมอันเกิดจากผลกระทบของโลกร้อนขณะเดียวกันขอบข่ายของเศรษฐกิจสีเขียวของ
ชุมชนนั น ต้องครอบคลุมไปถึงหลักการที่มีความข้องสัมพันธ์กับอีก 4 แนวคิด (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์           
และคนอื่น ๆ, 2549) คือ 
   6.1) ท้องถิ่นนิยม : เน้นการพ่ึงตนเองในการใช้ทรัพยากร และความมั่นคงทาง
อาหาร 
   6.2) ประชาธิปไตยรากหญ้า : สร้างระบบการจัดการตนเอง (Self-Governance) 
อันเป็นพื นฐานส้าคัญของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 
   6.3) ธรรมาภิบาลสีเขียว : การบริหารงานเครือข่ายชุมชนต้องมีประสิทธิภาพ            
มีความเป็นธรรม และมีแนวทางท่ีสอดคล้องกับกฎนิเวศวิทยาท้องถิ่น 
   6.4) ความหลากหลาย : แต่ละชุมชนมีจินตนาการและมีหนทางของตนเองใน
การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
  ส้าหรับแนวทางที่จะท้าให้ชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวผู้เขียนเห็นว่า
จะต้องด้าเนินการภายใต้แนวทางที่ส้าคัญ ๆ ดังต่อไปนี  (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอ่ืน ๆ, 2549) 
  การเปลี่ยนผ่านชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Transition) จะต้องเริ่มต้นจากการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และจิตส้านึกของผู้คนในสังคมและชุมชน ซึ่งจะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนให้มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย บริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง ดังนั นจุดเริ่มต้นใน
การเปลี่ยนผ่านสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนท้องถิ่นนั นจึงต้องมีเข็มมุ่งไปที่โลกทัศน์สีเขียว             
(วิถีการมองโลกมองธรรมชาติ) รวมถึงความใฝ่ฝัน ความปรารถนาที่จะด้ารงชีวิตอยู่ของผู้คนในชุมชน
โดยการให้คุณค่าแก่บางสิ่งบางอย่าง เช่น ความพอเพียงความยั่งยืนของชีวิต เสรีภาพ ความยุติธรรม 
ความสามัคคี ประชาธิปไตยของชุมชนรากหญ้า เป็นต้น (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอื่น ๆ, 2549) 
  การให้ความส้าคัญกับการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น โดยการ
ให้ความส้าคัญกับธรรมชาติและท้าให้ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็น
ระบบหรืออย่างเป็นองค์รวมโดยค้านึงถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน และแก้ไขปัญหาบนพื นฐานของ
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ธรรมชาติท้องถิ่น การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่นจึงจ้าเป็นต้องอาศัย หลักการที่
ส้าคัญ 2 ประการ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอื่น ๆ, 2549) คือ 
  1) หลักการ “สิทธิชุมชน” ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเช่นนั น
เพราะชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาตินั น  ย่อมตระหนักว่าแนวทางใดที่เหมาะ
ส้าหรับชุมชนและชุมชนจะจัดการตนเองอย่างไรเพ่ือให้ เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนและธรรมชาติ 
ขณะเดียวกันสิทธิชุมชนในความหมายนี ยังครอบคลุมไปถึงการปกป้องธรรมชาติท้องถิ่น ไม่ให้พลังอ้านาจ
จากภายนอก (ทุนนิยมชาติหรือทุนนิยมต่างชาติ) มารุกรานหรือเข้ายึดครองทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ท้องถิ่น 
  2) หลักการ “สิทธิธรรมชาติ” คือ การส่งเสริมให้การปกป้องและการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศท้องถิ่นเป็นเป้าหมายที่ส้าคัญที่สุดของการบริหารจัดการชุมชน  ท่ามกลางสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ นและมีแนวโน้มท้าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความเสื่อมของระบบนิเวศ  รวมถึงการท้าลายความมั่นคงทางอาหารของชุมชมท้องถิ่น
ดังนั นหลักสิทธิธรรมชาติ ก็คือ การที่ชุมชนจะต้องออกแบบกิจกรรม/โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 
  การปรับโครงสร้างสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในท้องถิ่นในการอภิปรายนิยาม
และความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ย ้าว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวต้องบรรจุมิติ
สังคมด้วย  อันเป็นผลให้ปฏิบัติการภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีเขียวนั นต้องน้าไปสู่การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสังคมสถาบันการเมืองท้องถิ่นและโครงสร้างอ้านาจ เพ่ือท้าให้สังคมทั งหมดของชุมชนมี
ความคงทน/ยั่งยืน มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาค ดังนั น การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวของ
ชุมชนท้องถิ่นนั น ต้องบรรจุมิติของความเป็นธรรมเอาไว้ด้วย  โดยการสร้างความเป็นธรรมในท้องถิ่น
นั นควรให้ความส้าคัญกับ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอื่น ๆ, 2549) 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder) ทุกฝ่ายที่อยู่ ในชุมชนท้องถิ่นหรือเข้ามา
เกี่ยวข้องกับโรงการสีเขียวที่ชุมชนออกแบบขึ น 
  2) การลดช่องว่างทางรายได้และทรัพย์สมบัติจากการใช้แนวทางสีเขียว 
  3) ความครอบคลุมกลุ่มคนในชุมชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการก้าหนดวิถีการผลิต สีเขียว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้หรือคนด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น เพราะ
คนเหล่านี มีศักยภาพน้อยที่สุดและเปราะบางมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจแบบทุนิยม  ดังนั น หาก
มาตรการเพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่แตกต่างกันเศรษฐกิจสีเขียว
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ช่องว่างความยากจน/ความร่้ารวยในชุมชนด้ารงอยู่เช่นเดิม 
  4) ความเป็นธรรมทางเพศสภาวะ (Gender) หมายถึง สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชายในการตัดสินใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนหรือองค์กรชุมชนที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว ควรเปิดพื นที่ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  จากประสบการณ์และการสังเคราะห์เอกสารวิชาการ ท้าให้เห็นว่าที่ใดที่เพศหญิงเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนามักมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมตามมา กล่าวคือ  เมื่อผู้หญิงเข้าร่วม
โครงการสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบและเท่าเทียมกันธรรมชาติก็จะได้รับการสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนได้ ไม่ว่า
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จะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  พลังอ้านาจและเสียง
ของผู้หญิงจะมีบทบาทส้าคัญในการสร้างวิถีการผลิตการบริโภคอย่างยั่งยืน  รวมไปถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอื่น ๆ, 2549) 
  การปรับเปลี่ยนให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนและความคงทน  การเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจสีเขียวนั นต้องตั งอยู่บนพื นฐานของปรัชญาธรรมชาติและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 
ชุมชนท้องถิ่นต้องก้าวข้ามความคิดแบบเทคโนโลยีนิยมและละทิ งแนวทางที่เน้นการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจแบบที่เคยท้ากันมา โดยการเปลี่ยนผ่านจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและ
น้าไปสู่ความยั่งยืน ในมติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืนทางนิเวศ ความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรม, 
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, ความยั่งยืนทางการเมือง (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคนอ่ืน ๆ, 2549) 
  ความสับสนระหว่าง เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) เริ่มขึ นเมื่อค้าว่า เศรษฐกิจสีเขียว ได้ถูกประดิษฐ์ขึ นในหนังสือชื่อ 
“Blueprint for a Green Economy” (Pearce et al., 1989) เพราะในบริบทนั น เศรษฐกิจสีเขียว
คือสิ่งเดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในช่วงเกือบ 30 ปีที่ผ่านมาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของทั งสองแนวคิดท้าให้ความแตกต่างระหว่างสองแนวคิดนี เริ่มปรากฏชัดเจนขึ น การท้าความเข้า
ใจความแตกต่างและ (ชล บุนนาค, 2555) 
  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น “เป้าหมาย” (Goal) ส่วนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
“หนทาง” ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
เป็นนิยามที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั งทั งในวงการเจรจาระหว่างประเทศและวงวิชาการตลอดช่วง 30 กว่าปี
ที่ผ่านมา ค้านิยามที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้างให้ เป็นนิยามมาตรฐานนั นก้าหนดโดย 
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในปี ค.ศ. 1987 นิยามว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบันโดยไม่ส่งผลลบต่อความสามารถของคนรุ่นหลังที่
จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา” อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกฝ่ายที่ยอมรับแนวคิดมาตรฐานนี          
ในปัจจุบันแนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนยังคงมีความแตกต่างหลากหลายและใน
บางกรณีก็มีความขัดกันในหลักการอยู่ และสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอีก
ประการหนึ่ง คือ องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องประกอบด้วยมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบนี อาจมองได้หลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือ 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติถือเป็นพื นฐานของมนุษยชาติ หากไม่มีธรรมชาติแล้ว สังคมและเศรษฐกิจ
ของมนุษย์ก็ไม่สามารถเกิดขึ นได้ ในอีกลักษณะหนึ่ง คือ กิจกรรมหรือนโยบายการพัฒนาใดก็ตามจะ
ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายและการด้าเนินการที่ค้านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม หมายความว่า หากมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายนั นต้องไม่ส่งผล
กระทบทางลบในทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในท้านองเดียวกัน นโยบายการพัฒนาสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมจะถือว่ายั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอีก 2 มิติ ดังนั น เศรษฐกิจสีเขียว
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั น เศรษฐกิจสีเขียวคือระบบและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ค้านึงถึงมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป อย่างไรก็ดี การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องการ
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มากกว่าเศรษฐกิจสีเขียว องค์ประกอบอื่น เช่น สังคมที่เป็นธรรม การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบที่มีความส้าคัญไม่แพ้กันในการบรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ฉะนั น การท้าให้ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจึง
เป็นเพียงก้าวหนึ่งในการบรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั น (ชล บุนนาค, 2555) 
  เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนยึด
นโยบาย “เศรษฐกิจสีเขียว” ในฐานะ “วิธีปฏิบัติ” ให้ได้มาซึ่ง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ดังนั น เศรษฐกิจ
สีเขียวจึงควรให้ความส้าคัญเป็นอันดับต้น ๆ กับประเด็นเรื่องการขจัดความยากจน ความมั่นคงด้าน
อาหารการบริหารจัดการน ้า การเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัย การจัดการมหาสมุทรและเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงบริการสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “หลัก
เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่ชุดกฎตายตัวแต่เปนกรอบการตัดสินใจโดยมีจุดศูนยกลางพื นฐานอยู่ที่ประชาชน
และผลลัพธต้องเปนการเปดโอกาสและสร้างประโยชนให้แก่ประชาชนทุกคนในทุกประเทศอย่าง
เหมาะสมไม่ว่าแต่ละประเทศนั นจะมีระดับขั นของการพัฒนาหรือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใดก็ตามซึ่ง
ส้าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วการขจัดความยากจนและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจนั นจ้าเปนต้อง
อาศัยการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง” “ประเด็นที่ส้าคัญส้าหรับทุกประเทศในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
สีเขียวคือ วิธีการของแต่ละประเทศนั นจะต้องไม่เปนการสร้างอุปสรรคใหม่ ๆ ทางการค้าหรือสร้าง
ข้อก้าหนดเงื่อนไขใหม่ในการช่วยเหลือและด้านการเงินและไม่ เพ่ิมช่องว่างทางเทคโนโลยีหรือท้าให้
ประเทศก้าลังพัฒนาต้องพ่ึงพาอาศัยประเทศพัฒนาแล้วด้านเทคโนโลยีมากไปกว่าเดิม” “การสร้าง
นโยบายผสมผสานที่เหมาะสมกับความต้องการและความยินยอมของแต่ละประเทศเปนสิ่งจ้าเปนทาง
เลือกในนโยบายเหล่านี ได้แก่การก้ากับดูแลเศรษฐกิจและการคลังการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานสี
เขียวแรงจูงใจทางการเงินการปฏิรูปเงินช่วยเหลือระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืนการเปดเผยข้อ
มูลและการให้ความร่วมมือโดยสมัครใจ” ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสีเขียว สิ่งที่จ้าเป็นคือการ
ลงทุนใหม่ ๆ การสร้างทักษะใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการนี  สมาชิกผู้เข้าร่วมจึง
ยินยอมที่จะมอบแหล่งเงินทุนให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุนเครื่องมือทางการเงิน ลดเงินช่วยเหลือที่สร้างผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียวที่
เกี่ยวข้องกับประเทศก้าลังพัฒนา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในราคาที่เหมาะสม และ
สนับสนุนองค์กรทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศก้าลั งพัฒนา เพ่ือให้
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรท้องถิ่นได้พัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวแบบท้องถิ่นเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติจะจัดท้ารายงานส้าหรับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั งที่ 67 ในเดือนกันยายน  
ค.ศ. 2012 โดยจะจัดท้าตัวชี วัดและมาตรวัดการประเมินกลไกปฏิบัติทั งหมด ตั งแต่กลไกถ่ายโอน
เทคโนโลยี (สฤณี อาชวานันทกุล, 2553) 
  เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดหนึ่งที่พยายามหาทางออกให้กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยมองระบบเศรษฐกิจที่รวมถึงต้นทุนผลกระทบภายนอกต่อธรรมชาติและสังคม พาโบล โซลอน 
ผู้อ้านวยการบริหารองค์กร (Focus on the Global South) อธิบายว่า “เศรษฐกิจสีเขียว” มีค้า
จ้ากัดความที่หลากหลายและถูกใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน การประชุม Rio+20 (การประชุม
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สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012) เศรษฐกิจสีเขียวเป็นหนึ่งในกลไกที่น้าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนแต่ปัญหา คือ ฐานคิดของมนุษย์ที่มองทรัพยากรธรรมชาติในฐานะทุนเพ่ือการสร้าง
ก้าไร และมองข้ามคุณค่าในธรรมชาติอย่างองค์รวม เห็นไม้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้าง แต่ไม่เห็นถึง
หน้าที่และการบริการของป่าในด้านอ่ืน  ๆ เช่น เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนและพื นที่แห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น เศรษฐกิจสี เขียวตามมุมมองของโครงการสิ่ งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติหรือ UNEP จึงประเมินราคาของคุณประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือคิดออกมาเป็นต้นทุน
ผลกระทบภายนอกที่ชัดขึ น โดยหวังว่าตลาดจะช่วยจัดการให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงการ REDD ภายใต้องค์การสหประชาชาติได้ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมการ
รักษาป่าแลกกับการค้าคาร์บอนเครดิต แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นการอนุโลมให้อุตสาหกรรม
สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่อไปหากยังมีก้าลังจ่ายเพียงพอ ดังนั น ฐานคิดในการพ่ึงพาตลาด
และแปลงทรัพยากรเป็นทุนเช่นนี จึงเป็นจุดอ่อนที่ท้าให้เศรษฐกิจสีเขียวถูกวิภาควิจารณ์อย่างต่อเนื่อง 
(ในระดับนานาชาติ) ในการประชุม Rio+20 People’s Summit ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของภาค
ประชาชน มีฉันทามติว่าเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งยังคงใช้กรอบทางความคิดแบบเดิม  ๆ ต่อธรรมชาติ              
ไม่อาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่มนุษยชาติก้าลังเผชิญอยู่ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมไม่อาจถูกกู้คืน
โดยระบบตลาดและทุนนิยม ซึ่งเป็นตัวการของการท้าลายระบบนิเวศตั งแต่แรก ทางออกที่แท้จริงคือ 
การถอนรากความคิดว่าเศรษฐกิจของมนุษย์อยู่เหนือกฎของธรรมชาติ พร้อมทั งหันมาปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และการศึกษา ให้สอดคล้องและสมดุลกับระบบที่ยิ่งใหญ่กว่า 
นั่นคือ ระบบนิเวศในบริบทของสังคมไทย คุณสฤณี อ้าชว้านันทกุล ให้ความเห็นว่า ประเด็นส้าคัญไม่
ควรอยู่ที่วาทกรรม “เศรษฐกิจสีเขียว” แต่อยู่ที่วิถีการพัฒนาซึ่งสังคมควรทบทวนว่าที่ผ่านมามีความ
ยั่งยืนหรือไม่ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ตรงไหน และท้าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบความ
พยายามจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตลาดเป็นตัวน้าภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวยังมีข้อจ้ากัด
แม้ว่าการประเมินต้นทุนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการใช้วิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบจะ
มีประโยชน์อยู่มาก แต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้น ้าหนักข้อมูลที่เป็นตัวเลขมากเกินไป จึงเป็นความท้าทาย
ของสังคมที่จะหาพื นที่ตรงกลางระหว่างมูลค่าและคุณค่า อย่างพลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถเป็นแรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยังเติบโตได้ช้าเพราะหลายคนมองว่าแพง จึงต้องมาดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหน 
เช่น รัฐสนับสนุนธุรกิจพลังงานที่ไม่ยั่งยืนมากกว่า มี งบวิจัยในพลังงานหมุนเวียนที่จ้ากัด การ
แก้ปัญหาต้องมององค์รวมของเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่แค่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นชิ น ๆ ต้องมองให้
ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการหาพลังงานทดแทนต้องมองให้ถึงการไม่
สนับสนุนธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน และต้องมองถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลทั งของบริษัทจดทะเบียนและของ
ภาครัฐให้โปร่งใส สาธารณะเข้าถึงได้ (Open Source Database) เพ่ือให้สังคมมีความเท่าทันและ
สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจน ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล คุณนณณ์ 
ผ้าณิตวงศ์ พยายามมองให้ไกลกว่าผลก้าไรของบริษัท และชี ว่าเป้าหมายของธุรกิจต้องมี 3 ส่วน คือ 
ก้าไร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการหลายกลุ่มได้เริ่มตระหนักว่าการท้าให้ธุรกิจเป็นมิตรกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะส่งประโยชน์มาถึงภาคธุรกิจในท้ายที่สุด และกฎหมายเป็นเครื่องมือส้าคัญท้า
ให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบมากขึ นต่อภาคส่วนอ่ืน ๆ ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ควรคิดให้
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มากกว่าราคาที่ตนเองต้องจ่าย เพราะต้นทุนที่แท้จริงมีมากกว่านั นเช่น ไก่หนึ่งน่องที่ราคา 25 บาท มี
ต้นทุนที่เป็นข้าวโพด (อาหารหลักของไก่) พื นที่ปลูกข้าวโพดที่ได้กลายเป็นเขาหัวโล้น ผลกระทบจาก
เขาหัวโล้นท้าให้เกิดน ้าท่วม มีต้นทุนทางสุขภาพจากการกินไก่ที่มีทั งฮอร์โมนและสารเคมีเช่นกัน 
(สฤณี อาชวานันทกุล, 2553) 
  การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวต้องสู้กับความคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภครับ
ได้หรือไม่กับพลังงานหมุนเวียนที่แพงเพราะต้นทุนการลงทุนต่อหน่วยยังราคาสูง รัฐไม่ได้สนับสนุนอย่าง
แท้จริง แต่พลังงานหมุนเวียนก็เป็นทางเลือกที่เขียวกว่ามีผลกระทบทางอ้อมที่น้อยกว่าคุณสุรีรัตน์          
แต้ชูตระกูล นักเคลื่อนไหวกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแกและนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชี ว่าการสร้าง
เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นจริงต้องตั งอยู่บนฐานของความเป็นธรรม ที่ผ่ านมานโยบายระดับชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ไม่ได้ให้ความส้าคัญกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็น คนประจวบฯ 
ต้องการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของคนในพื นที่ แต่ชีวิตของคนประจวบฯ ก็ถูกตีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อมีการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เพ่ือเอื อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมเหล็กที่ใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลแม้ว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพใน
การแข่งขันกับต่างประเทศในอุตสาหกรรมนี  จึงได้มีการรวมกลุ่มต่อสู้คัดค้านแผนพัฒนาเหล่านี เพ่ือ
รักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้ให้กับลูกหลาน แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือคู่ต่อสู้หลักคือรัฐบาลไทยนั่นเอง
แม้ตั งแต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ รัฐจะมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 12,500 เมกะวัตต์ต่อมา
รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เพ่ิมเป็น 17,000 เมกะวัตต์ แต่เศรษฐกิจสีเขียวก็ไม่เกิดขึ นอยู่ดีเมื่อรัฐยังคงมี
ทิศทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงและใช้ไฟฟ้าถึง 70 % ของความต้องการทั ง
ประเทศสิ่งที่ชุมชนท้าได้และก้าลังท้าอยู่คือ รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเสื อสีเขียวเพ่ือคัดค้านนโยบายรัฐ
ที่ไม่เป็นธรรม และท้างานในเชิงบวกควบคู่ไปด้วย เช่น การปลูกมะพร้าวอินทรีย์ สับปะรดอินทรีย์ 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ท้าให้พวกเขามีสิทธิ์
ร่วมก้าหนดราคาสร้างมาตรฐานสินค้าของตนเองและในอนาคตก็วางแผนในการเชื่อมธุรกิจการค้ากับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จริง ๆ แล้วทุกคนสามารถช่วยให้เศรษฐกิจสีเขียวที่วาดฝันไว้เกิดขึ นได้ไม่ว่า
จะอยู่ในฐานะใด แต่สังคมต้องเข้าใจและเท่าทันกลุ่มผลประโยชน์ที่แฝงความไม่เป็นธรรมและความไม่
ยั่งยืนไว้ในค้าพูดที่สวยหรูท้ายที่สุด หลักการส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของสังคม จะต้องอิงอยู่กับความยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม และ
เชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบนิเวศ ระบบการศึกษา เป็นต้น ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการปรับตัวให้
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากขึ นผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แต่สังคมต้อง
มองให้ออกว่าเป็นความรับผิดชอบที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท 
ตัวชี วัดที่ง่ายที่สุดในการพิจารณาโครงการ CSR คือ ความเป็นวิชาการและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
ด้านผลกระทบของธุรกิจ แต่หากมองเศรษฐกิจทั งระบบ ตัวชี วัดอ่ืน  ๆ อาจรวมถึง ปริมาณการลด         
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การกระจายความมั่งค่ังการลดการส่งเสริมธุรกิจที่ไม่สะอาดและไม่
ยั่งยืนของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและกระบวนทัศน์ของการพัฒนาเพ่ือให้ระบบ
เศรษฐกิจสะท้อนความเป็นจริงของระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเศรษฐกิจสีเขียวจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่
ส้าคัญยิ่งกว่า คือ การปรับตัวของสังคมให้เข้ากับระบบของโลก (Earth System) และการยอมรับใน
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กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยมีความถ่อมตนว่ามนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในผู้อยู่อาศัยบนโลกใบนี และมนุษย์
มีความสามารถจ้ากัดโดยเฉพาะเรื่องการประเมินคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและครบถ้วน          
ความพยายามดังกล่าวจึงมีโอกาสสร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก
เป็นสิ่งจ้าเป็น แต่ไม่เพียงพอที่จะเป็นทางออกส้าหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหนือพรหมแดนรัฐชาติ  
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในระดับโลกด้วยเช่นกัน       
งานสัมมนา “เศรษฐกิจสีเขียว: ท้าความเข้าใจ ไปให้ไกลกว่ากระแส” (สฤณี อาชวานันทกุล, 2553) 

 
2.6 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองแบบย่ังยืน 
 การแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชน คือ ทุน ความรู้ และการตลาด ต้องใช้ปัญญาซึ่ง
มาจากการเรียนรู้จากการมีข้อมูล แล้วน้าข้อมูลมาเชื่อมโยงกันเป็นความรู้ที่เป็นองค์รวม โดยมี
เป้าหมายแรกในการช่วยเหลือให้ชาวบ้านพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน โดยเน้นการเรียนรู้  การจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นและค่อย ๆ สร้างรากฐานใหม่ จนกระทั่งสามารถเลี ยงตนเองได้ มีพออยู่ พอกิน 
และมีเหลือเพ่ือน้าไปขายและแบ่งปันกันกินในชุมชน 
 กลุ่มสังคม คือ คนตั งแต่  2 คนขึ นไป มีความสัมพันธุ์ในทางร่วมมือหรือพ่ึงพาอาศัยกัน
ความสัมพันธ์มีการติดต่อกันไปจนเป็นความผูกพันและผู้ที่มีความสัมพันธ์กันเกิดความส้านึกว่าเป็นสมาชิก
ร่วมกันในกลุ่มเดียวกัน แยกออกได้จากกลุ่มอ่ืน ๆ การที่คนมารวมกันโดยไม่มีความสัมพันธ์กันย่อมไม่
ก่อให้เกิดกลุ่มขึ นมาโดยทันที กลุ่มจะเกิดขึ นได้เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กัน และมีความส้านึกในความสัมพันธ์
นั น ๆ แยกออกได้จากกลุ่มอ่ืน ๆ อิทธิพลของกลุ่มเหนือบุคคลจะมีมากน้อยเพียงไร ย่อมขึ นกับว่าบุคคลมี
ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่มมากน้อยแค่ไหน หากบุคคลได้รับการยอมรับและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
บุคคลย่อมพร้อมที่จะเสียสละหรือแสดงพฤติกรรมตามที่กลุ่มต้องการ (ปรีชา คุวินทร์พันธ์, 2546) 
 การพัฒนาสังคมเพ่ือพัฒนาการกินดีอยู่ดีของคนในสังคมนั น  ๆ ต้องบ้ารุงรักษาไว้ให้คงอยู่
ต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งขึ นอยู่กับแนวคิดในการบริหารจัดการคน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ นและพัฒนา การ
พัฒนาสังคมจึงต้องพัฒนาในโครงสร้างสังคมอย่างเชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบต่อวิถีการด้าเนินชีวิต
ของคน ซึ่งรากฐานของประเทศนั นอยู่ที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านธรรมดา  ๆ การพัฒนทาง
เศรษฐกิจแต่ละประเทศพัฒนาได้รวดเร็วที่แตกต่างกัน มิใช่เหตุผลในทางเศรษฐกิจเท่านั น แต่เกี่ยวกัน
กับบทบาทความเชื่อและค่านิยม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของสังคมมีอยู่ ดังนั น ค่านิยม วัฒนธรรม
เด่น ๆ ของแต่ละสังคม (Dominant Cultural Values) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ การผลิต การออมทรัพย์ การลงทุน การแข่งขันและ
การจัดสรรเวลา เป็นต้น ซึ่งมิใช่เกิดจากเศรษฐกิจอย่างเดียว หากแต่มีรากเหง้าลึกไปถึงระบบความ
เชื่อ ค่านิยม และโลกทัศน์ ซึ่งสมาชิกของแต่ละสังคมได้รับการเรียนรู้ถ่ายทอดสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ 
โดยผ่านสถาบันครอบครัว เครือญาติ การศึกษา ศาสนาและอ่ืน ๆ ด้วยความพยายามพ่ึงตนเองได้
กลายมาเป็นแนวทางและความหวังใหม่ในการพัฒนาประเทศโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาทั งหลายที่
มุ่งสู่ระดับพื นที่ ภายใต้ค้าขวัญ “การช่วยตนเอง” การพ่ึงตนเองมีความส้าคัญหรือสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากในสภาพปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจหากชุมชนใดสามารถพ่ึงตนเองได้โดยเฉพาะใน
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กระบวนการผลิตจะช่วยให้ชุมชนนั นลดการเสียเปรียบในการน้าผลผลิตทางการเกษตรหรือน้าวัตถุดิบ
ไปขายในราคาถูกแต่ต้องสั่งซื อเทคโนโลยีที่มีราคาแพง สามารถรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอ้านาจในการ
ต่อรองราคาสินค้าหรือด้านสิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันหากชุมชนพ่ึงตนเองได้ด้านเศรษฐกิจจะท้าให้
ทรัพยากรถูกน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม น้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมน้ามาใช้ 
และที่ส้าคัญหากประชาชนพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและพึงพอใจในสังคมของตน
จะท้าให้เกิดความสุข ความหวงแหนในพื นที่และเกิดการสร้างความสามัคคีระหว่างชนในสังคมด้วย ในด้าน
การพัฒนา ความพยายามพ่ึงตนเองช่วยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ น 
เป็นการกระตุ้นความคิดริเริ่ม เกิดจิตส้านึกในการพัฒนา ขณะเดียวกันการพ่ึงตนเองได้จะช่วยท้าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตน มีความภาคภูมิใจอัจะน้ามาสู่ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของมากขึ น น้าไปสู่การ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ (สุพรรณี ไชยอ้าพร และสนิท สมัครการ, 2543) 
 1) มิติการพ่ึงตนเอง เป็นทฤษฎีการศึกษาของการพ่ึงตนเอง จะมีการกล่าวถึงมิติต่างๆ ใน
การพ่ึงตนเองไว้หลายด้าน ดังต่อไปนี  
  1.1) คุณภาพเฉพาะตัว โดยปกติแล้วความพยายามพ่ึงตนเองจะเกิดขึ นต่อหน่วยสังคม 
(Social Unit) มีอิสรภาพ ความเสมอภาค ความเป็นไท ศักดิ์ศรี และความก้าวหน้า 
  1.2) มีการกระท้าอย่างต่อเนื่องหรือมีกระบวนการ ทั งในด้านความคิดและการตัดสินใจ
ในการกระท้า เชคจาโว (Soedjarwo, 1980 อ้างถึงใน สุพรรณี ไชยอ้าพร และสนิท สมัครการ, 2543) 
ได้สรุปขั นตอนของกระบวนการพยายามพ่ึงตนเองเป็น 3 ขั นตอน ขั นที่หนึ่ง คือ ขั นตอนสนองความ
ต้องการพื นฐานของบุคคลหรือขั นผลิตเพ่ือบริโภค ขั นที่สอง พัฒนาคือ พัฒนาทั งคุณภาพของบุคคลให้
มีจิตส้านึกพ่ึงตนเองและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และขั นที่สาม คือ เพ่ิม
บทบาทของคนในหมู่บ้านต่อการควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือขั นผลิตเพ่ือจ้าหน่าย ซึ่งเป็นกระบวนการ
พ่ึงตนเองในระดับชุมชน 
  1.3) ระดับของการพ่ึงตนเองควรระบุระดับที่ท้าการศึกษา เพราะในแต่ละระดับมี
เป้าหมายและวิธีด้าเนินการที่แตกต่างกันอันน้าไปสู่ความแตกต่างของตัวบ่งชี ที่จะวิเคราะห์ว่าระดับ
ความสามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับการพ่ึงตนเองไปเพียงใดกันระดับ
ระหว่างประเทศ มีเป้าหมายปรับความสัมพันธ์และเพ่ิมอ้านาจการต่อรอง ให้มีความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ระดับประเทศเป้าหมายมุ่งตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานแก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยพยายามสร้างความสมดุลระหว่างรายรับ-รายจ่ายระดับท้องถิ่น เป้าหมายหลัก 
คือ ความสามารถพัฒนาได้ของชุมชนหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน วิธีที่ใช้คือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม รวมทั งการกระจายอ้านาจระดับบุคคล เป้าหมายเพ่ือให้สมาชิกสามารถด้ารงอยู่ได้ใน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดประโดยชน์สูงสุดและต้องไม่คุกคาม
สภาพแวดล้อม พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมยิ่งขึ น 
 2) แนวคิดการจัดการตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2545 
อ้างถึงใน ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, 2548) เป็นการน้าพื นฐานมาจากการก้าหนดให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา มีองค์ประกอบที่ส้าคัญส้าหรับชุมชนพ่ึงตนเอง ประกอบด้วย 
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  2.1) ทรัพยากรธรรมชาติ ชนบทในอดีตมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองสูงเพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีป่าไม้ แหล่งน ้า มีปัจจัยการผลิตเพ่ือเลี ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง ซึ่ง
แสดงถึงความม่ังคั่งของทรัพยากร 
  2.2) ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง  การมีระบบสังคมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมที่เกื อกูลกับการด้ารงอยู่ร่วมกัน ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเอื ออาทร และสมาชิกทุกคนมีจิตส้านึก มีอุดมการณ์ร่วมของชุมชนมีความ
ผูกพันในการสร้างสรรค์ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและม่ันคง 
  2.3) ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ องค์กรจะพ่ึงตนเองได้ต้องมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้
เพ่ือน้ามาเป็นพื นฐานในการด้าเนินกิจกรรมของชุมชน  การแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ของชุมชน
ตลอดจนการมีภูมิปัญญาในการคิด การวางแผน ก้าหนดเป้าหมายของตนเอง องค์ความรู้เพ่ือการ
จัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนเอง การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเป็นนวัตกรรม
ของชุมชน รวมถึงองค์ความรู้ในในการปรับตัวให้สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ชุมชนจ้าเป็นต้องมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ในการ
จัดการความสัมพันธ์ภายนชุมชนและการจัดการความร่วมมือกับภายนอกชุมชน 
  2.4) ระบบการจัดการ ประกอบด้วย ปรัชญา คุณค่าและวัฒนธรรมชุมชนมีองค์การ
และการจัดการซึ่งจะช่วยในการประสานและบูรณาการความร่วมมือ หากเรามองชุมชนเป็นองค์การ
ชุมชนเปรียบเสมือนองค์กรที่มีชีวิตและประกอบด้วยระบบคุณค่าที่สมาชิกยึดถือเป็นบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติร่วมกัน คุณค่าหลักอาจเป็นเรื่องความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืน ความเชื่อและศักยภาพของสมาชิกในชุมชน การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขและถ้าเรา
พิจารณาถึงแนวคิดเรื่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนเป็นที่รวมของวิธีชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติที่
หลากหลายทั งในระดับปัจเจกบุคคลและสถาบัน การมีระบบการจัดการจึงเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่
จะช่วยให้ชุมชนสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
  2.5) มีหลายชุมชนที่ขาดศักยภาพหรือถูกกระท้าให้สูญเสียศักยภาพจ้าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุน ช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิ คทาง
วิชาการ ชุมชนมีความจ้าเป็นต้องติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการเพื่อให้มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับสูงขึ น 
  2.6) ปัจจัยเงื่อนไขที่เอื อต่อการพ่ึงตนเองในสถานการณ์กระแสโลกาภิวัตน์สังคมในยุค
ทุนนนิยมลากรเปิดเสรีทางการค้า และการสื่อสารโทรคมนาคมกระแสของวัตถุนิยมและบริโภคได้
สร้างแรงกดดันให้กับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชนบทและชุมชนยากจน กระแสการเมืองในประเทศที่ถูก
ก้าหนดโดยกลุ่มทุน และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติ นับเป็นภัยคุกคามชุมชนและท้าให้
ชุมชนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ดังนั นชุมชนจะอยู่รอดหรือไม่มีปัจจัยเงื่อนไขที่ส้าคัญ ได้แก่ 
   2.6.1) การปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชนและปรับวิถีชีวิตใหม่โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตในทางสายกลางเรียบง่าย และอยู่อย่างเกื อกูลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รู้เท่าทันตนเองและสามารถก้าวข้ามวัตถุนิยมและบริโภคนิยมสามารถปรับตัวด้ารงอยู่ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ 
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   2.6.2) ปรับความคิดและปรับจิตส้านึกการเป็นผู้ให้ ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ้าเป็นต้องอาศัย ปณิธานความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้น้านักการเมืองในฐานะผู้ก้าหนด
นโยบาย ตลอดจนนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
   2.6.3) ความจ้าเป็นของการจัดระเบียบสังคมใหม่  หมายถึง  การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยตนเอง และการจัดระบบความสัมพันธ์ในเชิงอ้านาจระหว่างชุมชน
กับสังคมภายนอกให้อยู่บนพื นฐานของส้านึกใหม่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็น ใจ เอื อ
อาทรคนที่มีศักยภาพสูงกว่า ผู้ที่มีสถานะทางอ้านาจและสถานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าจะเสียสละ 
แบ่งปันลดการเอารัดเอาเปรียบสังคมหากมีการจัดการทางสังคมที่เหมาะสมเป็นที่คาดหมายว่าชุมชน
จะมีความเข้มแข็งความพอเพียง มีดุลยภาพและความยั่งยืนสุดท้ายส่งผลให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และ
ความผาสุกของชุมชน และหากทุกชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองมีขีดความเข้มแข็งพัฒนาไปสู่
การมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน และขยายไปสู่ระดับชาติและระดับโลก สามารถบรรลุ
จุดหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
2.7 แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 เมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา นังตั งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทิศทางการ
พัฒนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกด้าน จึงท้าให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดใน
ปริมาณมากเพ่ือผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมมากขึ นเรื่อย ๆ ท้าให้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ้ากัดเหลือน้อยลงจนใกล้จะหมดไปหรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลง จนไม่สามารถสนองความท
ต้องการที่ เพ่ิมขึ นอย่างไร้ขีดจ้ากัด  แม้ว่าปรากฏการณ์การพัฒนาดังกล่าวจะน้ามาซึ่ งความ
เจริญก้าวหน้า แต่ในขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์เกิดความเสื่อม
โทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูกบั่นทอนลงเรื่อย  ๆ เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมโลกต้องตกอยู่ในภาวะสังคมมีปัญหา 
และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จากสภาพปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกประสบกับภาวะความไม่ยั่งยืนของ
การพัฒนาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทั่ว
โลกต่างแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ค้านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุล เพ่ือก่อให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองได้ สังคมที่ดี มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี ควบคู่กันไปกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมและดีขึ นอย่างยั่งยืน 
 วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นทั่วโลกได้กระตุ้นให้หลายประเทศเกิดความตระหนัก 
ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดกรประชุมระดับโลกเพ่ือร่วมมือกัน 
พิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ ก้าลังเผชิญอยู่เป็นครั งแรก เมื่อ พ.ศ. 
2515 ซึ่งการประชุมนี มีชื่อว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United 
Nations Conference on Human and Environment)” จัดขึ น ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
จากจุดเริ่มต้นครั งนี  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นจาก
การพัฒนาแบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จึงหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนารูปแบบใหม่
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ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนาได้ อันเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่
ยั่ งยืน  (Sustainable Development)” ซึ่ งเป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือ
คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) โดยที่รายงานของคณะกรรมาธิการบ
รันท์แลนด์ (Brundtland Report) ที่ เสนอ่อสหประชาชาติใน พ.ศ. 2530 เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางต่อมาในชื่อ “อนาคตของเรา” (Our Common Future)  
 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั นเป็นค้าที่ใช้กันมากในการพัฒนา
ประเทศ มีการให้ค้านิยามแตกต่างกันไปตามการแปลการแปลความของประเทศต่าง ๆ และได้มีผู้ให้
ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี  
 คณะกรรมาธิการโลกว่ าด้ วยสิ่ งแวดล้ อมและการ พัฒนา (World Commission on 
Environment and Development (WCED), 1987) หรือที่เรียกในอีกนามหนึ่งว่าคณะกรรมาธิการ
การบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission)  กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่จะ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา” (Sustainable Development is Development Which Meets 
the Needs Current Generations Without Compromising the Ability of Future Generations 
to Meet Their Own Needs) ทั งนี  การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น     
มีระบบสังคมที่เป็น สังคมธรรมรัฐมีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพาความ
ช่วยเหลือจากภายนอก มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นฐานในการผลิตเพ่ือน้าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Brundtland Coomission, 1987) นอกจากนี  องค์ การศึ กษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 
ยังเสนอเพ่ิมเติมว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนควรตั งอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยึดถือคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ด้วย (UNESCO, 1981)  
 Brown (1984) กล่าวถึง ความยั่งยืนเป็นความคิดเชิงนเวศวิทยาร่วมกับนัยทางเศรษฐกิจ 
นั่นคือ ความเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ขึ นอยู่กับพื นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการด้ารงีวิตของมนุษย์และสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society) ก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ก้าหนดระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมที่ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบการส่งเสริม
สนับสนุนชีวิตได้รับการดูแลธ้ารงรักษาไว้ 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโตม, 2549) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่มีดุลย
ภาพครบทั งสามด้าน ประกอบด้วย ชีวิตมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการส้าคัญอยู่ที่เพ่ือ
ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ ลดการเบียดเบียนกัน และเกื อกูลต่อกันให้มากขึ น 
 ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และกาญจนา แก้วเทพ (2549) กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นแนวความคิดที่ ประนีประนอมระหว่างกลุ่มที่นิยมการพัฒนากับกลุ่มที่นิยมสิ่งแวดล้อม ทั งโลกที่
ร่้ารวยและโลกที่ยากจน ต่างก็มีความพึงพอใจในแนวคิดนี  เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ท้าให้การพัฒนา
และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าและ
มองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จ้าเป็น และสามารถเกิดขึ นได้โดยไม่ต้องมีการท้าลาย
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่น้า เอาทรัพยากรทั งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ธรรมชาติ มนุษย์ การเงิน และทรัพยากรกายภาพ มาจัดการเพ่ือก่อให้เกิดความั่งคั่ง ความอยู่ดีกินดี 
และความสุขสมบูรณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ นอยู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม 
โดยสรุปแล้ว คือ การพัฒนาที่อยู่ภายใต้ขีดจ้ากัดทางนิเวศ 
 ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2544) กล่าวว่า แนวความคิดากรพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาที่ต้องการการจัดทรัพยากรทั งธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั งทรัพยากรการเงินและวัสดุทั ง
ปวงให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและอยู่ดีกินดี โดยไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
สงวนไว้ส้าหรับคนรุ่นหลัง และการที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดการสมดุลของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั นจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ
ในการจัดการการพัฒนา 
 ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (2546) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาในลักษณะ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่ตัวแปรทั งหลายต้องมาประสานกันครบองค์อย่างมีดุลยภาพแม้ว่าจะอยู่ใน
บริบทที่มีความหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ  ที่ต้องค้านึงถึงการพัมนาตามขีด
ความสามารถในการแข่งขันบนพื นฐานทรัพยากรของตนเอง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้
ความส้าคัญกับการจอบสนองควมต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นความพยายามในการท้าให้ดีขึ นอย่างมั่นคงถาวร บนพื นฐานของ
ศักยภาพและทรัพยากรทีมีจ้ากัด  โดยค้านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลทุกมิติ เน้นการพัฒนาบนฐานทรัพยากร จุดแข็ง และ
ศักยภาพของตนเอง รวมทั งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป 
 หลักการส้าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนาอันได้แก่  
 1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ กระจายรายได้ให้เอื อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่้า 
 2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพ
สูงขึ น ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบ
นิเวศสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถ
ดูดซับและท้าลายมลพิษนั นได้ โดยให้สามารถผลิตทดแทนทรัพยากร ประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้ 
 แนวคิดและองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2552) ซึ่งกล่าวว่า กระแสในการพัฒนาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรกเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (CSD) คือ
มุ่งพัฒนาควบคู่ไปกับการให้ความส้าคัญแก่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพ่ิมจ้านวนประชากร ส่งผล
ให้เกิดปัญหาทรัพยากรร่อยหรอ และการเกิดมลภาวะ กระแสที่สอง คือ การพัฒนาตามแนวคิดของ
ยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้ความส้าคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญของการ
พัฒนา ส้าหรับชาวพุทธแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างสั่งคมที่ยั่งยืน ควบคู่กับ
การตอบสนองความต้องการของตนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลก และประชาชนรุ่นต่อ ๆ ไปใน
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อนาคตต้องเดือดร้อน นั่นหมายความว่า การท้ากิจกรรมของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั งเศรษฐกิจและธรรมชาติเข้าด้วยกันเพ่ือจะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และก้าจัดความยากจนออกไป ดังนั น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีแนวทางสรุปได้ ดังนี  
 1) ต้องมีการวางแผนนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจ้านวนประชากรด้ายการ
วางแผนครอบครัว การแก้ปัญหาด้านอ่ืน ๆ ทั งหมด ทั งปัญหาความยากจน สาธารณสุขตลอดจนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
 2) ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพื นที่เป็นป่าสงวน วนอุทยาน
อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า การฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น ้าและ
อากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ 
 3) การผลิตเทคโนโลยีก้าจัดน ้าเสีย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ ยสุร่าย
ประหยัดพลังงาน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะส้าเร็จได้จะต้องพัฒนาคนให้มีจริยธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.    
ปยุตโต, 2548) ได้สรุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบความส้าเร็จนั น เกิดจากกิเลส 
3 อย่าง ที่ขัดขวางจริยธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพัฒนาคนและเศรษฐกิจให้ คู่ขนาน
ไปกับการพัฒนาจริยธรรม ดังนั น ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขึ นกับ 4 ปัจจับ ได้แก่ 
 1) มนุษย์ : ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นก้าลังส้าคัญระบบเศรษฐกิ จและสังคมที่จัดสรรให้
เกื อหนุน และน้าไปสู๋การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื อหนุน 
 2) สังคม : จัดระบบสังคม ทั งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่าง ๆ 
ให้ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนพื นฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้าง
บรรยากาศแห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื อกูล พิทักษ์ปกป้องคนที่ อยู่ใน
สถานะต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน 
 3) ธรรมชาติ : วิถีการพัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมและด้ารงชีวิตให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 4) เทคโนโลยี : การพัฒนาเทคโยโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เกื อกูล ไม่ท้าลายธรรมชาติ น้า
ของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง 
ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพ่ือเกื อหนุนให้ตนเองมี
ชีวิตดีงาม สมบูรณ์มีอิสรภาพและสันติสุข 
 แนวคิดองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่ งยืนข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของส้านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ซึ่งสรุปว่า 
 1) เป็นการพัฒนาที่ด้าเนินไป โดยค้านึงถึงขีดจ้ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลต่อความต้องการในอนาคต 
 2) เป็นการพัฒนาที่ค้านึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือ มองว่าการจะท้าสิ่งใดต้องค้านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดกับสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั น การพัฒนาแนวนี  จึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป 
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 3) การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องค้านึงว่า
เทคโนโลยีที่น้ามาใช้นั น เป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือท้าลาย 
 วรัญญู  เวียงอ้าพล (2546) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแบบยั่งยืนต้องเป็นการสร้างสรรค์ให้ชีวิต
และสังคมดีขึ น โดยต้องมีการพัฒนา 4 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สังคม จิตใจ/มนุษย์ 
และเศรษฐกิจ ดังนี  
 1) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ยังคงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้เหมือนเดิมที่สุดไม่ควร
ให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากนัก หรือถ้าจ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องชดเชยหรือทดแทน
ธรรมชาติที่เสียไป มนุษย์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชนจะต้องได้รับความ
สนใจทั งในระดับการวางแผน และระดับปฏิบัติ 
 2) สังคม คือ ประชาชนมีคุณภาพดี กินดีอยู่ดี สังคมปลอดภัยสงบสุข เป็นสังคมท่ีช่วยเหลือ
เกื อกูลซึ่งกันและกัน ยังคงมีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
 3) จิตใจและมนุษย์ ต้องมีการพัฒนาทั งด้านร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งและสมบูรณ์อยู่
เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ 
 4) เศรษฐกิจ ต้องมีการหมุนเวียนของรายได้ มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ น มีการผลิตที่
เหมาะสมกับทรัพยากรและความต้องการของผู้บริโภค โดยที่การผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วประหยัด และปลอดภัยให้แก่ชุมชนรวมทั งเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร 
 สมพร  แสงชัย (2545) อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ ดังนี  
 1) ระบบการพัฒนามนุษย์เป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดของการพัฒนาหากต้องการจะแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาอย่างแท้จริงท้าเอามนุษย์ที่พัฒนาแล้วมาเป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ จึงจะ
เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีชีวิตที่ดีงาม และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ การพัฒนามนุษย์มี 3 ระดับ 
  1.1) ระดับพฤติกรรมโดยการสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดี พฤติกรรมเคยชินอิทธิพลต่อ
จิตใจและปัญญาหากพฤติกรรมเคยชินเกื อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเกิดขึ น จนกลายเป็นวัฒนธรรม
และวินัย การบังคับควบคุมหรือการใช้อ้านาจก็ไม่จ้าเป็นต้องเกิดขึ น 
  1.2) ระดับจิตใจซึ่งเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมและปัญญา จิตใจประสานกับพฤติกรรม
และท้าให้พฤติกรรมยั งยืนด้วยการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้จักสันโดษ
อย่างฉลาดและมีจุดหมาย การมีสติไม่ปล่อยตัวและใจให้ตัวเองขึ นต่อวัตถุและสิ่งบริโภคมากเกินไป 
การมีอุดมคติและปณิธานในหน้าที่การงาน และการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิต และการมีทางจิตที่คิดให้ 
  1.3) ระดับปัญญาซึ่งเป็นตัวแก้ปัญหา และจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี
เพราะปัญญามองเห็นระบบปัจจัยสัมพันธ์ แห่งสรรพสิ่งชักน้าให้คิดและพิจารณาถึงเหตุปัจจัย ท้าให้
เกิดความพอดี เพราะบริโภคด้วยปัญญา ตรวจสอบพฤติกรรมโดยไม่ประมาท และขจัดความเชื่อถือ
ค่านิยม และแนวคิดท่ีผิด ๆ พร้อมทั งส่งเสริมสิ่งที่ดีงามเข้ามาแทนที่ 
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 2) ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากต้องมีมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเป็นแกนกลางของการ
พัฒนาในฐานะทรัพยากรมนุษย์แล้วยังต้องมีสังคมที่เกิดจากเจตจ้านงค์ของมนุษย์ และเป็นประโยชน์
ต่อมนุษย์ สังคมต้องเกื อกูลต่อธรรมชาติไม่เบียดเบียนมนุษย์ แต่ส่งเสริมมนุษย์และธรรมชาติ สร้าง
ความสมดุลแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนสิ่งที่มีชีวิตกับระบบนิเวศลดความต้องการทางวัตถุบริโภคเพ่ือคุณค่าแท้จริงของชีวิต ท้างานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ลดการแข่งขันและเพ่ิมความร่วมมือเพ่ือคุณภาพชีวิต และสร้างระบบ
เศรษฐกิจที่ร้จักประมาณพอดี ส่วนเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องถูกใช้
อย่างมีสติ และเป็นคุณภาพของคนและให้คนถึงธรรมชาติการศึกษาต้องเน้นการพัฒนมนุษย์โดย
บูรณาการรจริยธรรมเข้ากับวิชาการและวิทยาการทั งหมด และการเมืองต้องมาจากประชาชนและ
ธรรมาธิปไตย 
 3) ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษ์ได้ ถ้ามนุษย์มีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติและเห็นว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์ไม่ควรแปลกแยกจากธรรมชาติและมนุษย์ควรท้าความดีคืนให้แก่
ธรรมชาติด้วย 
 สรุปได้ว่า จากสภาพปัญหาทุกประเทศที่ผ่านมาให้ความส้าคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทันสมัยและใช้ทรัพยากร
เกินความพอดี โดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่ตามมาท้าให้ทรัพยากรลดลงและมีสภาพเสื่อมโทรมลง ซึ่ง
เกิดจากความต้องการที่ไม่มีขีดจ้ากัดของมนุษย์ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ นเรื่อย  ๆ แม้การพัฒนาจ้าน้ามาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ ความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เกิดการเรียนแบบพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคนิยม ส่งผลให้สังคมโลกประสบภาวะ
ความไม่ยั่งยืนของการพัฒนาก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั น
ทั่วโลกจึงมีการพัฒนาที่ค้านึงถึงองค์รวมและบูรณาการบริบททุกด้านอย่างสมดุลก่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองได้ สังคมที่ดี และมนุษย์มีคุณภาพที่ดี อยู่ดีกินดี ควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิ ด   
ปรีชา  เปรี่ยมพงศ์สานต์ และคนอ่ืน ๆ (2549) กล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ประนีประนอม
ระหว่างกลุ่มที่นิยมการพัฒนากับกลุ่มที่นิยมสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดที่ท้าให้การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม
เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ เช่นเดียวกับชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2543) ได้สรุปกล่าวว่า แนวความคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่ต้องการจัดการทรัพยากรทั งธรรมชาติและมนุษย์
รวมทั งทรัพยากรการเงินและวัสดุทั งปวงให้ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและอยู่ ดีกินดี และ         
อมราวรรณ  ทิวถนอม (2548) ได้ให้แนวคิดว่าการพัฒนาของไทยที่ผานมาเป็นการพัมนาที่เน้นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยทรัพยากรที่ เคยมีอยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์ถูกท้าลายลงมาก เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเลียนแบบพฤติกรรมมีการผลิต
และบริโภคท่ีไม่เหมาะสมท้าให้วิถีชีวิตคนไทยเริ่มขาดความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
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2.8 แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.8.1 ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงชี แนะแนว
ทางการด้าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ตั งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถ
ด้ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ประมวลและกลั่นกรองกระแส 
พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ 
รวมทั งพระราชด้ารัสอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระบรมราชานุญาติให้น้าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย และประชาชนโดยทั่วไป (ส้านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซึ่งได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็น
ปรัชญาที่ชี ถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน ถึงระดับรัฐทั งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด้าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั งภายนอกและภายใน ทั งนี จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน้าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด้าเนินการทุกขั นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส้านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด้าเนินชีวิต
ด้วยนความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี
  การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระบรมราโชวาท และพระราชด้ารัสเกี่ยวกับความพอเพียง ความพอมี  พอใช้ เนื่องใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2517 ดังนี  
  “...ในการพัฒนาประเทศนั นจ้าเป็นต้องท้าตามล้าดับขั น เริ่มด้วยการสร้างพื นฐาน  
คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อ
พื นฐานเกิดขึ นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล้าดับ ด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั น ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพ่ือให้บรรลุ
ส้าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์”  
  จากพระบรมราโชวาท และพระราชด้ารัสของพระองค์ นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็น
ต้นมาจะพบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย ้าแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื นฐานของการการพ่ึงตนเอง
ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ การค้านึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามล้าดับขั นตอนที่
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ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด้ารงชีวิต ซึ่งทั งหมดนี เป็นที่รู้จักกันภายใต้
ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียง (ส้านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  
  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 แผนมาใช้เป็นแนวทางการด้าเนินการ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 
นับตั งแต่บัดนั นเป็นต้นมา ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น้อมน้า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนของประเทศ รวมทั ง
เพ่ือเป็นกรอบในการด้าเนินการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และน้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับและทุกภาคส่วน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของเครือข่าย
แห่งความร่วมมือ เน้นการขับเคลื่อนฯ ในทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคม และได้อัญเชิญพระราช
ด้ารัสมาเป็นปรัชญาน้าทางในการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจและน้าไปประกอบด้าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล และ
น้าไปประกอบด้าเนินชีวิตเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุขมุ่งสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
 2.8.2 หลักส้าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้วิเคราะห์ความหมายของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการจ้าแนกวิเคราะห์ (Parsing) ซึ่งเป็นหลักวิธีทางตรรกศาสตร์ เพ่ือ
ท้าความเข้าใจ สร้างความเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ที่จะสามารถใช้เป็นพื นฐานในการพัฒนา  
ซึ่งสามารถจ้าแนกได้เป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 
  1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี แนะการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื นฐานมาจากวิถีชีวิตดั งเดิมของสังคมไทย สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลามุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
  2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั นตอน โดยเป็นปรัชญาที่มอง
โลกเชิงระบบเน้นการรอดพ้นจากวิกฤติในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนาทั งในมิติทางธรรมชาติ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจตลอดจนพิจารณาและวิเคราะห์
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงรวมทั งนโยบาย วิธีการพัฒนา และผลที่เกิดขึ นอย่างเชื่อมโยง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรมและค่านิยม
ทางสังคม 
  3) ค้านิยาม ความพอเพียงถือได้ว่าเป็นพื นฐานไปสู่ความพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ นจากภายนอกได้ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระท้าซึ่งประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ดังนี  
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   3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) ในมิติต่าง ๆ ของการกระท้า เช่น การผลิตและ
การบริโภคที่อยู่ ในระดับพอประมาณ เพ่ือน้าไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรอง รับการ
เปลี่ยนแปลง (กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2546) และ
หมายความรวมถึงการพ่ึงตนเองและการมีชีวิตที่เรียบง่าย (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ้า
ประเทศไทย UNDP, 2550) 
   3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอประมาณ
นั นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค้านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ นจากการกระท้านั น ๆ อย่างรอบคอบ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
และยังรวมถึงการสะสมความรู้และประสบการณ์ ความสามารถในการวิเคราะห์การรู้จั กตนเอง การ
มองการณ์ไกลตลอดจนมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ้า
ประเทศไทย UNDP, 2550)  
   3.3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ น โดยค้านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ นในอนาคตทั งใกล้และไกล (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) ซึ่งมี
พื นฐานมาจากความสามารถในการพ่ึงตนเองและความมีวินัยในตนเอง (โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจ้าประเทศไทย UNDP, 2550) ภายใต้ข้อจ้ากัดของความรู้ที่มีอยู่และสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวให้พอเพียงที่จะสามารถรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระดับของความ
พอประมาณต้องครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยงเชิงพลวัตร จึงจะนับได้ว่าเป็นความพอเพียงที่
สมบูรณ์ (กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2546)  
   3.4) เงื่อนไข การตัดสินใจ การกระท้าและการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน้าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด้าเนินทุกขั นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างฐานจิตใจของคน
ชาติให้มีส้านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด้าเนินชีวิตด้านความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ กล่าวคือ 
    3.4.1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบที่จะน้าความรู้เหล่านั นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบ การวางแผน 
และความระมัดระวังในขั นปฏิบัติ 
    3.4.2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยการพัฒนาคนให้
เป็นทั งคนเก่งและคนดี มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เข้มแข็งพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะต้อง
เสริมสร้างใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านจิตใจ/ปัญญา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรมตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม (2) ด้านการกระท้าหรือแนวทางการด้าเนินชีวิต เน้น
ความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ (กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2546) 
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   3.5) แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างกว้างขวางทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  การน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะท้าให้เกิดทั งวิถีการพัฒนา
และผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 
  1) ความพอเพียง เป็นวิธีการที่ค้านึงถึงความสมดุล พอประมาณอย่งมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็น้าไปสู่การกระท้าให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
  2) ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระท้าทั ง
เหตุและผลที่เกิดขึ นในมิติของเวลาก็จะน้าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาของทุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญา รวมทั งความพร้อมรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง ต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี ถึงแนวทางการด้ารงและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด้าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั งภายนอกและภายใน ทั งที่จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน้าวิชาการต่าง  ๆ มาใช้ในการ
วางแผน และการด้าเนินการทุกขั นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื นฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส้านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบคอบที่เหมาะสม ด้าเนินชีวิตด้ายความอดทนความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่สอดคล้องตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักสายกลางเป็นหัวใจส้าคัญด้วยความพอเพียงสามารถน้าไปใช้ใน
การพัฒนาทั งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์การ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง            
2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  และเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม เพ่ือให้ทุกคนในทุกระดับสามารถเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบจากภายนอกและภายใน 
ต้องมีความรอบรู้ รอบคอบและความระมัดระวังในการวางแผนด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
พอเพียง ต้องเสริมสร้างพื นฐานให้ส้านึกในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ด้าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญาด้ยความรอบคอบสร้างสมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ 
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2.9 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
 2.9.1 ความหมายของรูปแบบ (Model)  
  พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (2009) ให้ความหมาย ไว้  
7 ความหมาย แต่โดยสรุปแล้วจะมี 5 ลักษณะ คือ 
  1) Model หมายถึง แบบจ้าลองขนาดเล็ก ของสิ่งก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
สิ่งอื่น ๆ ที่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ 
  2) Model หมายถึง บุคคลที่ท้างานในการแสดงแบบเสื อผ้า การตกแต่งทรงผมที่
เป็นการแสดงแฟชั่น หรือการถ่ายภาพ 
  3) Model หมายถึง ชิ นส่วนหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑย์านยนต์หรือเครื่องจักรกล 
  4) Model หมายถึง ตัวอย่างการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการ
ค้านวณทางคอมพิวเตอร์ 
  5) Model หมายถึง บุคคลที่ประสบความส้าเร็จหรือสิ่งของบางอย่างที่เป็นสินค้าที่
มีคุณภาพท่ีต้องการเลียนแบบ 
  Good (1973) ได้ให้ความหมายของรูปแบบในพจนานุกรมการศึกษาว่า รูปแบบ
หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง หรือท้าซ ้าเป็นตัวอย่างเพ่ือการ
เลียนแบบ เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด เป็น
ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์
ทางระบบสังคม  
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ 
ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจ้าลองในลักษณะ
เลียนแบบ หรือเป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง 
  Willer (1967) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของ
ปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ทั งนี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท้าให้เกิดความกระจ่างชัดของ
นิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 
  Stoner & Wankel (1986), Nadler (1970) ได้ให้ค้านิยามของรูปแบบว่า เป็นการ
จ้าลองความจริงของปรากฏการณ์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์องค์ประกอบ  ที่เป็น
กระบวนการของปรากฏการณ์นั น ๆ ให้ง่ายขึ น เป็นแผนผังหรือแบบแผนของการด้าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ 
  Hausser (1980) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ ว่าเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึง
องค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์จริง 
  ทิศนา แขมมณี  (2555) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง 
รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็น
ค้าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนสามรถเข้าใจได้
ชัดเจนยิ่งขึ นรูปแบบ เป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค้าตอบ ความรู้ ความ
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เข้าใจในปรากฏการณ์ทั งหลาย ปกติในการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผู้ศึกษาจะต้องตั งค้าถามที่
ต้องการค้าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยมีการตั งสมมติฐานหรือชุดของสมมติฐานขึ นมา ซึ่งก็คือค้าตอบ
ที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมติฐานเหล่านี มักจะได้มาจากข้อความรู้ หรือข้อค้นพบที่ผ่านมาหรืออาจ
เกิดจากประสบการณ์ หรือการหยั่งรู้ (Intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรืออาจเกิดจากทฤษฎี หลักการ
ต่าง ๆ สมมติฐานเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ของ
เรื่อง หรือสถานการณ์ปัญหานั น ๆ ซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาค้าตอบเท่านั น จนกว่าจะได้รับ
การน้าไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมติฐานเป็นจริง ข้อความนั นก็จะสามารถน้าไปท้านาย หรืออธิบาย
ปรากฏการณ์นั น ๆ ได้ รูปแบบก็เป็นเช่นเดียวกันกับสมมติฐาน ที่บุคคลอาจสร้างขึ นจากความคิด 
ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ ได้ แต่รูปแบบไม่ใช่ ทฤษฎี  
  สวัสดิ์ สุคนธรังสี (2520) และทิศนา แขมมณี (2555) ให้ความหมายของรูปแบบ   
ไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็น
จริงอย่างหนึ่ง หรือ เป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ 
เช่นเดียวกับ สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (2522) ใช้ค้าว่า แบบจ้าลอง (Model) 
หมายถึง การย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั นให้เข้าใจได้ง่ายขึ น
และเป็นระเบียบ ส่วน บุญชม ศรีสะอาด (2533) ให้ความหมาย รูปแบบว่า เป็นโครงสร้างที่แสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่าง ๆ 
  อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ หมายถึง ขั นตอนต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบได้ศึกษา และ
พัฒนาขึ นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์
ในการท้านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไป 
  โดยสรุป รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ นจากแนวคิด ทฤษฎี ของผู้สร้าง
เพ่ือเป็นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิดหรือองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ         
ที่ส้าคัญของเรื่องที่ศึกษา ส้าหรับถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ  โดยใช้สื่อที่ท้าให้เข้าใจได้
ง่ายและกระชับถูกต้อง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ ช่วยให้ตนเองและ
คนอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ น 
 2.9.2 องค์ประกอบของรูปแบบ ตามแนวคิดของ Keeves (ทิศนา แขมมณี, 2555)  
  รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ดังนี  
  1) รูปแบบจะต้องน้าไปสู่การท้านายผลที่ตามมา (Prediction) ซึ่งสามารถพิสูจน์
และทดสอบได้ 
  2) โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
relationship) ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเรื่องนั น ๆ ได ้
  3) รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
  4) รูปแบบควรจะประกอบด้ วยความสั ม พันธ์ เชิ งโครงสร้ าง  (Structure 
Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
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  รูปแบบ (Model) (ทิศนา แขมมณี, 2555) ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป มี 5 แบบ หรือ            
5 ลักษณะ ได้แก่ 
  1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก
ในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ นไป รูปแบบลักษณะนี ใช้กันมากทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
  2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่าน
ทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 
  3) รูปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์  (Mathematical Model) เป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว 
  4) รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่าน
ทางแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น 
  5) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบด้านศึกษาศาสตร์ 
มักเป็นแบบนี เป็นส่วนมาก 
  หากพิจารณาตามนัยของคุณสมบัติอันเป็นองค์ประกอบส้าคัญ กล่าวคือ เป็น
ลักษณะของการเรียนการสอน การเรียนรู้ ที่จัดขึ นอย่างเป็นระบบระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ ความเชื่อต่าง ๆ มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการอบรม หรือการ
เรียนการสอน ที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ มีการจัดระบบขององค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบให้สามารถน้าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการได้ รวมทั งมีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย
เกี่ยวกับวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง  ๆ อันจะช่วยให้กระบวนการสอนหรือ การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความครอบคลุมองค์ประกอบที่ส้าคัญของระบบนั น ๆ และได้รับการยอมรับ 
หรือพิสูจน์ ทดสอบ ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  การเรียนรู้ ในภาพรวมจะเรียกว่า 
รูปแบบการเรียนการสอน หรือรูปแบบ การเรียนรู้  
 2.9.3 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  Saylo, William & Arthur (1981) กล่าวว่า รูปแบบการสอน (Teaching Model) 
หมายถึง แบบ หรือแผน (Pattern) ของการสอนที่มีการจัดกระท้าพฤติกรรมขึ นจ้านวนหนึ่ง มีความ
แตกต่างกัน เพ่ือจุดหมาย หรือจุดเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งอย่างใด  
  Joyce & Weil (1972) ให้ความหมายของรูปแบบการสอนว่าเป็นแผน (Plan) หรือ 
แบบ (Pattern) ซึ่งสามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย 
หรือจัดสื่อการสอน  ซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
หลักสูตรรายวิชา แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการสอนที่ช่วยให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
  Joyce & Showers (1992) ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่า
เป็นแผนการสอนหรือรูปแบบที่สามารถน้าไปใช้ในชั นเรียนหรือใช้สอนเสริมและเพ่ือปรับสื่อการสอน 
เช่น หนังสือพิมพ์ ฟิล์ม เทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรของรายวิชาที่สอนแต่ละรูปแบบจะ
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ให้แนวทางว่าครูจะต้องเตรียมการสอนอย่างไร ด้าเนินการสอนและประเมินผลอย่างไร จึงจะช่วยให้
นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ 
  ละเอียด รักษ์เผ่า (2529) ให้ความหมายของรูปแบบการสอนว่า รูปแบบการสอน 
คือโครงสร้าง ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้จัดกระท้าเพ่ือให้เกิดผลที่ 
ตั งเป้าหมายให้แก่ผู้เรียน 
  ทิศนา แขมมณี (2555) ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ให้สภาพการเรียนการสอนนั นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ และได้ให้ข้อสรุปว่า รูปแบบการจัด การ
เรียนการสอน มีความหมายเหมือนกัน แต่นิยมใช้ต่างกันในแง่ของระบบย่อย และระบบใหญ่ ระบบ
การจัดการเรียนการสอนนิยมใช้กับระบบใหญ่ ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบส้าคัญของการเรียนการสอน
โดยส่วนรวม ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใช้กับระบบที่ย่อยกว่า เช่น ระบบวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบการสอนหรือรูปแบบ การเรียนรู้ที่กล่าว
มาสรุปว่า รูปแบบการเรียนรู้ หรือรูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผน หรือโครงสร้างที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการฝึกอบรมหรือการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ 
เนื อหา ขั นตอนฝึกอบรมหรือการสอน การประเมิน โดยผ่านขั นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีก่้าหนด 
 2.9.4 ความส้าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 
  ทิศนา แขมมณี (2555) ได้กล่าวไว้ว่า สติปัญญาของมนุษย์เป็นความสามารถด้าน
การคิดในลักษณะต่าง ๆ สติปัญญาของมนุษย์ท้าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืน คือ มนุษย์มีสัดส่วน
ของน ้าหนักสมองต่อน ้าหนักตัวสูงกว่าสัตว์อ่ืน ๆ นอกจากนี มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ นมาใช้เองได้ กระบวนการทางสมองที่สัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆ ขึ นมาใช้เองได้ คือ การคิด จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาสติปัญญาของคน คือ การพัฒนา
ความสามารถในการคิดนั่นเอง จากทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาที่นักการศึกษาต่าง ๆ เสนอไว้เป็นที่
ยอมรับว่าในสภาพปกติคนเราพัฒนาสติปัญญาได้โดยสามารถคิดในลักษณะต่าง ๆ ความสามารถใน
การคิดของคนเราสามารถพัฒนาขึ นได้อย่างเป็นล้าดับ การพัฒนาสติปัญญา หรือพัฒนาความสามารถ
ในการคิด นอกจากเกิดจากการที่คนมีสมองแล้วยังเกิดจากการที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย  
  การสอนเป็นการจัดการสถานการณ์ หรือจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวัง การสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา หรือพัฒนาความสามารถในการคิด จึงเป็นการจัด
สถานการณ์ หรือกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดลักษณะต่าง ๆ ได้แม้คนปกติ
ทุกคนจะมีความสามารถในการคิดได้มาตั งแต่เกิด แต่ไม่อาจมีทักษะกระบวนการทางปัญญา หรือ
ทักษะการคิดมาตั งแต่เกิดได้ ดังนั นจึงต้องอาศัยการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางปัญญา ใน
การสอนนั นจะต้องอาศัยรูปแบบในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ นมาเพ่ือใช้ในการสอน เนื่อง
ด้วยรูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมซึ่งแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น 
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เป็นค้าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ อย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้ตนเอง หรือบุคคล
อ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ น   
  ในการจัดระบบใด ๆ ก็ตามย่อมต้องก้าหนดองค์ประกอบ และการจัดองค์ประกอบ
ของระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดีเพ่ือน้าไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจจะจัดในกรอบความคิด
ของตัวป้อน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ หรือจัดหาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบนั นให้เป็นไปตามล้าดับขั นที่จะช่วยให้ระบบนั นมีประสิทธิภาพ ในการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน สภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ น
อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยมีการจัด
กระบวนการ หรือขั นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ          
เข้าไปช่วยท้าให้สภาพการเรียนการสอนนั นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนได้ สามารถน้ามาพัฒนาความสามารถทั งทางด้านพุทธิพิสัยจิต
พิสัย และทักษะพิสัย รวมทั งทักษะกระบวนการทางสติปัญญา ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั น ๆ  
 2.9.5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  วารินทร์ รัศมีพรหม (2541) กล่าวถึงหลักการพื นฐานของการออกแบบและพัฒนา
ระบบการสอนว่า เป็นวิธีการจัดท้าให้เป็นรูปแบบ (Model) การออกแบบอย่างเป็นระบบจะเป็นห่วง
โซ่วงจร (Loop) ที่มีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการประเมินทุกขั นตอน (Cybernetic) ที่มีลักษณะเป็นการ
ก้าหนดการวางแนวทางหรือสั่งการไว้ก่อน (Prescriptive Procedure) โดยรูปแบบ (Model) ของ
การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน จะเป็นรูปแบบที่มีวิธีการบนจุดประสงค์เดียวกัน 4 อย่าง คือ 
  1) ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหาและมีข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ 
  2) ปรับปรุงการจัดการด้านการออกแบบและพัฒนาโดยใช้การตรวจตราควบคุม
อย่างเป็นระบบ 
  3) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลโดยประเมินการออกแบบ สวนประกอบและ
ล้าดับขั นตอนต่าง ๆ รวมทั งย้อนข้อมูลกลับและท้าการปรับปรุงให้เป็นไปตามการออกแบบอย่างเป็นระบบ 
  4) สร้าง หรือทดสอบทฤษฎีการสอน และทฤษฎีการเรียนรู้ที่น้ามาใช้ในรูปแบบการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบการสอนนั น 
  Joyce & Weil (1972) ให้ข้อเสนอแนะน้าส้าหรับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยมี
สาระส้าคัญ คือ รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้นเมื่อ
พัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนน้าไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีการวิจัย เพ่ือทดสอบทฤษฎี และ
ตรวจสอบคุณภาพในการใช้งานในสถานการณ์จริง และน้าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ และ
การพัฒนารูปแบบการอาจออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวาง หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ อีกทั งการพัฒนารูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะต้องมีจุดมุ่งหมายหลักเป็นตัวตั งซึ่งใน
การน้ารูปแบบการสอนไปใช้ควรเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายรูปแบบนั น  จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แต่ก็สามารถน้ารูปแบบการสอนนั นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่
ความส้าเร็จอาจน้อยลง มีขั นตอนทีส่้าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอนได ้ดังนี  
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  1) การศึกษาข้อมูลพื นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสารผลการวิจัย 
หรือจากการสังเกตสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2) การก้าหนดหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบการสอนให้
สอดคล้องกับข้อมูลพื นฐาน และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ การก้าหนดเป้าหมายของรูปแบบการ
สอน จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงจุดมุ่งหมายของการสอนเพ่ือให้  การ
สอนบรรลุผลสูงสุด 
  3) การก้าหนดแนวทางในการน้ารูปแบบการสอนไปใช้ประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย เพ่ือให้การใช้รูปแบบการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) การประเมินรูปแบบการสอนเป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบที่
สร้างขึ น โดยทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไปนี  
   4.1) ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะประเมิน
ความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
   4.2) ประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ โดยการน้ารูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ นไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 
  จากการพัฒนาและประเมินรูปแบบเมื่อพบข้อบกพร่องแล้วต้องน้าข้อบกพร่องเหล่านั น
มาปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปรับปรุงรูปแบบมี 2 ระยะ คือ ระยะก่อนน้า
รูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการสอนในระยะนี  ใช้ผลจากการประเมินความเป็นไป
ได้เชิงทฤษฎีเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และระยะหลังการน้ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุง
รูปแบบ การสอนในระยะนี  อาศัยข้อมูลจากการทดลองใช้เป็นตัวชี น้าในการปรับปรุง และอาจมีการน้า
รูปแบบการสอนไปทดลองใช้และปรับปรุงซ ้า จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
 
2.10 แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ 
 2.10.1 ความหมายของความรู้ 
  ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธิพิสัยลักษณะที่ใช้ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ใน 
ขั นต่้าสุดแต่จ้าเป็นจะต้องมีมาก่อนการเรียนรู้ในขั นต่อไป จากนั นคือความเข้าใจถือว่าต้องใช้
ความสามารถทางสติปัญญาสูงขึ นไปอีกขั นหนึ่งและการที่เราจะท้าความเข้าใจในเรื่องใดนั นจ้าเป็น
จะต้องมีความรู้เบื องต้น หรือข้อมูลจ้าเป็นต่อการท้าความเข้าใจในเรื่องนั น  ๆ ก่อนมิฉะนั นก็ไม่
สามารถท้าความเข้าใจเรื่องนั น ๆ  ได้จากนั นได้แก่การน้าไปใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินผลก็อธิบายได้ในท้านองเดียวกัน เช่น ก่อนจะถึงขั นการน้าไปใช้ได้ เราจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องนั น ๆ ก่อนถ้าเป็นการประเมินผลซึ่งถือว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั นสูงสุด 
หมายถึงเราสามารถประเมินผลอะไรได้นั น เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ การน้าไปใช้ การวิเคราะห์ 
และการสังเคราะห์ในเรื่องนั น ๆ มาก่อนเช่นกัน 
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  1) นักวิชาการ และนักการศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความรู้ไว้ดังนี  
   เวสเตอร์ (Webster, 1997) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ นจากการศึกษา หรือเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสถานที่สิ่งของหรือบุคคลซึ่ง
ได้จากการค้นคว้า การสังเกต ประสบการณ์ หรือจากรายการรับรู้ ข้อเท็จจริงเหล่านี ต้องชัดเจน และ
ต้องอาศัยเวลา 
   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2543) ได้ให้ความหมายของความรู้ ว่า หมายถึง 
การระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว และรวมถึงการจ้าเนื อเรื่องต่าง ๆ ทั งที่
ปรากฏอยู่ในแต่ละเนื อหาวิชา และวิชาที่เก่ียวพันกันกับเนื อหาวิชานั น 
   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542) ได้ให้ค้าอธิบายว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขั นต้นที่ผู้
เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจ้าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ้าได้ ความรู้ในขั น
นี ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค้าจ้ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา
ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนั น ๆ โดยใช้ค้าพูดของตนเอง และ “การให้ความหมาย” ที่แสดง
ออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการ
คาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ น ความรู้เป็นสิ่งส้าคัญมากในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพราะเป็น
กระบวนการที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิดทั งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งมีผลจาก
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม ความรู้เป็นผลของการเรียนรู้จะเกิดขึ นมากหรือน้อยขึ นอยู่กับ
องค์ประกอบที่ส้าคัญ 2 ประการ คือ  
   1) องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ได้แก่ 
    1.1) ระบบประสาท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้การแปลความข้อมูลที่ได้รับ
การสั่งงานให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท้าหน้าที่ 
    1.2) ระดับสติปัญญา เป็นความสามารถในการเรียนรู้ และไหวพริบในการ
เผชิญหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ น 
    1.3) ระดับวุฒิภาวะ มีความพร้อม ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ปรับตัว 
    1.4) สภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสมองอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ 
    1.5) อารมณ์ ที่ แจ่มใส มีสมาธิ  พร้อมที่ จะร้บรู้และเรียนรู้สิ่ งต่ าง  ๆ 
สุขภาพจิตที่รู้สึกเป็นสุข มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออกกล้า 
    1.6) แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความต้องการ สนใจ ทัศนคติ อยากรู้ อยากเห็น 
   2) องค์ประกอบภายนอกอ่ืน ๆ 
    2.1) สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน เช่น บรรยากาศของการเรียนรู้ แสง
สว่าง อุณภูมิ บริเวณของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
    2.2) สภาพการกระตุ้นด้วยแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้รางวัล การชมเชย 
การให้คะแนน การแข่งขัน การลงโทษ เป็นต้น 
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 2.10.2 การวัดความรู้ 
  เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลนั นมีมากมายหลายชนิด  ที่รู้จักกัน
ทั่วไป ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การให้ปฏิบัติ การศึกษากรณี การให้จินตนาการ การใช้
แบบสอบถาม และการทดสอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การทดสอบเป็นการน้าชุดค้าถามที่
สร้างขึ นไปเร้าให้แสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการออกมา โดยสามารถสังเกตและวัดได้การทดสอบ
โดยทั่วไปจะใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือส้าคัญ 
  ชวาล แพรรัตกุล (2526) ได้กล่าวว่า การวัดความรู้ความจ้าเป็นการวัดสมรรถภาพ
สมองด้านการระลึกออกของความจ้านั่นเอง เป็นการวัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์หรือเคย
รู้เคยเห็นและท้ามาก่อนแล้วทั งสิ น ซึ่งการวัดความรู้ ความจ้า สามารถสร้างค้าถามวัดสมรรถภาพด้าน
นี ได้หลายลักษณะด้วยกัน ลักษณะของค้าถามจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของความรู้ความจ้า แต่ก็
จะมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ เป็นค้าถามที่ให้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จ้าได้ไว้ก่อน
แล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูป ค้าศัพท ์นิยาม ระเบียบ แบบแผน หรือหลักการ ทฤษฎีใด ๆ ดังนี  
  1) ถามความรู้เกี่ยวกับค้าศัพท์และนิยาม ได้แก่ โจทย์ที่ถามว่าค้าหรือกลุ่มค้าที่ใช้
ในวิชานั น ๆ คืออะไร มีความหมายทั่วไปหรือความหมายเฉพาะว่าอย่างไรและสิ่งนั น ๆ มีคุณสมบัติ
อะไร การถามความหมายหรือถามค้าแปลของเครื่องหมาย  รูปภาพ ตัวอย่างและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ของแต่ละวิชาก็เป็นการวัดประเภทนี ทั งสิ น 
  2) ถามความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง ได้แก่ การถามสูตรกฎเกณฑ์ ความจริง
ข้อเท็จจริง เรื่องราว ใจความหรือเนื อความส้าคัญต่าง ๆ ตามที่ได้พิสูจน์หรือตกลงยอมรับแล้วตาม
หลักวิชานั น ๆ 
  3) ถามความรู้ในวิธีด้าเนินการ คือถามว่าเรื่องราวนั น ๆ เหตุการณ์นั นหรือข้อความ
ต่าง ๆ ที่ได้มานั นมีที่มาอย่างไร ใช้ระเบียบวิธีการอะไรและด้าเนินงานเป็นขั น ๆ อย่างไร ถ้าจะศึกษา
ตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินชี ขาดเรื่องราวนั น ๆ ให้กระจ่าง จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการใด
หรือวิธีการใด ค้าถามประเภทนี มุ่งหมายเพียงจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ้ากระบวนการและแบบแผน
วิธีท้างานของแต่ละเรื่องนั น ๆ ได้หรือไม่เท่านั น มิได้มุ่งถามให้ผู้ตอบน้าไปปฏิบัติจริง ๆ ว่าเรื่องนั น
ควรจะต้องด้าเนินการอย่างไร 
  4) ถามความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ได้แก่ การถามถึงแบบแผน แบบฟอร์ม
ตามจารีตธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกัน แม้ว่าเรื่องของแบบฟอร์มนี จะเป็นเพียงความเห็นที่ตกลงยอมรับ
กันตามความนิยมหรือตามลัทธิธรรมเนียมประเพณีในแต่ละยุคแต่ละสังคมก็ตามก็นับว่ามีความส้าคัญ
ต่อวัฒนธรรมและการสื่อสารอยู่เป็นอันมาก เพราะความเป็นระเบียบสอดคล้องกันนี จะท้าให้การ
ติดต่อสะดวกขึ น เข้าใจง่ายขึ น และเข้าใจตรงกันด้วย 
  5) ถามเกี่ยวกับล้าดับขั นและแนวโน้มว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีความเคลื่อนไหวโน้ม
เอียงหรือเจริญ เสื่อมไปในทางทิศใดตามล้าดับการเวลาอย่างไรและเรื่องต่าง ๆ นั นมีสิ่งใดเกิดขึ น
ก่อนหลังและด้าเนินเป็นขั น ๆ เรียงติดต่อกันมาอย่างไร 
  6) ถามเกี่ยวกับการจ้าแนกประเภท ได้แก่ ค้าถามที่ให้จัดประเภทสิ่งของหรือ
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภท ตามชนิด ระดับ สกุลหรือชั นวรรณะของ
เรื่องราวนั น ๆ 
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  7) ถามความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ ได้แก่ ค้าถามที่ต้องการจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ้า
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส้าหรับใช้ในการวินิจฉัยและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้หรือไม่ คือในแต่ละ
เรื่องราวนั นควรจะใช้กฎเกณฑ์หรือหลักการใดไปตัดสินตรวจสอบจึงจะเหมาะสม 
  8) ถามเกี่ยวกับวิธีการหรือวิธีการด้าเนินงาน คือ ถามว่าการที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ต่าง ๆ 
นั นจะต้องใช้เทคนิคอะไรหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไร รวมทั งถามถึงกระบวนการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การพิสูจน์ หรือค้นหาความจริงนั น ๆ ว่าจะต้องด้าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
  9) ถามความรู้รวบยอดในเนื อเรื่อง ความจ้าประเภทนี นับเป็นจุดจบของการสั่งสอน
ด้านวิชาความรู้เป็นค้าถามที่จะวัดว่าผู้ตอบสามารถจ้าข้อสรุปหรือหลักการใหญ่ ๆ ของเนื อหาวิชานั น ๆ 
ได้หรือไม ่สามารถรวบรวมหรือยึดความจริงนานัปการ ให้ส่งมาเป็นหลักวิชาหรือเป็นหัวใจของวิชานั น
ได้หรือไม ่ความรู้รวบยอดนี จะสามารถท้าให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้
  10) ถามความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา  ค้าถามที่มุ่งวัดว่าผู้ตอบ
สามารถจ้าหลักการต่าง ๆ ได้อันเป็นสาระส้าคัญของวิชานั น ๆ ได้หรือไม ่
  11) ถามความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นค้าถามที่จะวัดว่าสามารถระลึกและ
น้าความสัมพันธ์จากทฤษฎีและหลักวิชาต่าง ๆ มาสรุปเป็นเนื อความใหญ่ ๆ เรื่องเดียวกันได้หรือไม่ 
  
2.11 แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 
 2.11.1 ความหมายของความตระหนัก 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของค้าว่าตระหนักไว้ว่า รู้ประจักษ์ชัดรู้ชัดแจ้ง 
  กุลวดี สุดหล้า (2550) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรู้สึก
ความเห็นความส้านึก เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ นเกี่ยวกับตนเองได้โดย
อาศัยระยะเวลา เหตุการณ์ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท้าให้คนเกิดความตระหนัก 
  นงลักษณ์ วงศ์ถนอม (2547) กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึง ความส้านึกที่
บุคคลเคยมีความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ นในสภาะวะจิตใจต่อเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ประสบ แล้วแสดง
ความรู้สึกออกมาทางพฤติกรรม 
  อนุสรณ์ กาลดิษฐ์ (2548) กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึง ความส้านึกซึ่งบุคคล
เคยมีการรับรู้หรือเคยมีความรู้มาก่อน เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความส้านึกหรือความตระหนักขึ น 
ความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความส้านึก เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก 
ความคิดความปรารถนาต่าง ๆ อันเกิดจากความรู้และความส้านึกต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินค่า
และตระหนักถงึความส้าคัญของตนที่มีต่อสิ่งนั น 
  Kagan (1990) ให้ความหมายของความตระหนัก ไว้ว่าเป็นความโน้นเอียงที่ฝังแน่น
อยู่ในความคิด และความรู้สึกในทางบวก หรือลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ นโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยความรู้
ความรู้ความเข้าใจ 
  เริงชัย คงสงค์ (2547 อ้างถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล, 2557) กล่าวว่าความตระหนัก
เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับความส้านึกความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยมีเหตุการณ์สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือสิ่งเร้าจากภายนอก
เป็นปัจจัยที่ท้าให้บุคคลเกิดความตระหนัก 
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  เกษม จันทร์แก้ว (2544) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งได้   
ฉุกคิด หรือเกิดความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ภายใต้สภาวะจิตใจที่
สามารถแสดงออก ด้วยการพูด การเขียน การอ่านหรืออ่ืน ๆ โดยอาศัยระยะ เวลา ประสบการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมทางสังคม หรือสิ่ง เร้าจากภายนอกให้เกิดความรู้สึกจากการสัมผัส การรับรู้ความคิด
รวบยอด การเรียนรู้หรือความรู้ส่งผลให้เกิดความตระหนักและน้าไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกในสิ่งนั น 
  สรุปได้ว่า ความตระหนัก คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ทั งในทางบวกและทางลบ 
 2.11.2 ลักษณะของความตระหนัก 
  นักการศึกษาได้แบ่งลักษณะของความตระหนักออกเป็นประเภทต่าง ๆ หลาย
ประเภท ดังนี  
  กุลวดี สุดหล้า (2550) แบ่งความตระหนักออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี  
  1) ความตระหนักเชิงนิมาน เป็นการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ เห็นด้วย 
ชอบสนับสนุน ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
  2) ความตระหนักเชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลักษณะตรงกันข้ามกับความ
ตระหนักเชิงนิมาน เช่น ไม่พอใจไม่เห็นด้วย ไม่ยินดี ไม่ร่วมมือ ไม่ท้าตาม 
 2.11.3 องค์ประกอบของความตระหนัก 
  เบรกเลอร (Breckler, 1986) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มี
ต่อสิ่งเร้า การสัมผัส การรับรู้ อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่
จะตอบสนองในทางบวกหรือ ทางลบ เป็นสิ่ งที่ เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์  โดยมี
องค์ประกอบส้าคัญ 3 ประการ ดังนี  
  1) องค์ประกอบทางความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) เป็นความ
ตระหนักของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั นเป็นอันดับแรกและเป็น
ความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งนั นทางด้านที่ว่าสิ่งนั นมีคุณหรือโทษ มากหรือน้อย เป็นความรู้หรือความเชื่อถือที่
ใช้ประเมินค่าสิ่งนั นได้ 
  2) องค์ประกอบทางการรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญ
ที่สุดของความตระหนักมีลักษณะที่ส้าคัญ คือ เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตระหนัก
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจสิ่งนั น ความรู้สึกนี จะเกิดขึ น
โดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั นแล้ว บุคคลนั นจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใด
ดีหรือไม่ดี ก่อนที่เขาจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั น นอกจากนี องค์ประกอบทางการรู้สึกยัง
สอดคล้องกับองค์ประกอบทางการรับรู้ คือ ถ้าบุคคลรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางดีย่อมจะชอบสิ่งนั น 
แต่ถ้ารู้ เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางไม่มี ก็จะไม่ชอบสิ่งนั น 
  3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระท้า (Action Tendency Component) คือเมื่อ
บุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรือหรือไม่ชอบสิ่งนั นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันซึ่ง
ติดตามมา คือ ความพร้อมที่จะกระท้าการใช้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั นด้วยสรุปได้ว่า
บุคคลจะมีความรู้สึกต่อสิ่งใดก็ขึ นอยู่กับ ความรู้ ความรู้สึก และความโน้มเอียง ที่จะปฏิบัติของบุคคล
แต่ละคน   
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 2.11.4 การวัดความตระหนัก 
  กุลวดี สุดหล้า (2550) ได้เสนอวิธีวัดความตระหนักไว้ 6 วิธี ดังนี  
  1) วิธีการสังเกต 
  2) วิธีสัมภาษณ์ 
  3) วิธีใช้แบบสอบถาม 
  4) วิธีการสะท้อนภาพ 
  5) วิธีศึกษาแบบไม่วุ่นวาย 
  6) วิธีการวัดโดยทางสรีระ 
  โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการวัดความตระหนัก ซึ่งสรุปได้ ดังนี  
  1) การศึกษาความตระหนัก เป็นการศึกษาความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั นเนื อหาหรือสิ่งเร้าที่ท้าให้แสดงกิริยาท่าทีออกมาต้องมีโครงสร้างที่
แน่นอน 
  2) ความตระหนักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง จึงวัดทางอ้อมจาก
แนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่ไม่ใช่พฤติกรรม
โดยตรงของมนุษย์ 
  3) การศึกษาความตระหนักของบุคคลจะไม่ศึกษาเฉพาะทิศทางความตระหนักของ
บุคคล แต่จะศึกษาถึงระดับความมากน้อย หรือความเข้มของความตระหนักด้วย ซึ่งจะมีทิศทางเป็น
เส้นตรงที่ต่อเนื่องกัน ส้าหรับผู้วิจัยได้เลือกแบบวัดความตระหนักแบบใช้แบบสอบถาม ในลักษณะที่
เป็นมาตราส่วน ประเมินค่าโดยเลือกมาตรส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert) เพราะเป็นเครื่องมือ
วัดความตระหนักที่เป็นที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากสะดวก สร้างง่าย รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่น
ค่อนข้างสูง 
 2.11.5 ประโยชน์ของการวัดความตระหนัก 
  เกษม จันทร์แก้ว (2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดความตระหนักไว้ สรุปได้ดังนี  
  1) วัดเพ่ือท้านายพฤติกรรม เพราะความตระหนักของบุคคลจะท้านายว่าบุคคลจะ
มีการกระท้าต่อสิ่งนั นไปในท้านองใด 
  2) วัดเพ่ือหาทางป้องกัน เช่น ในการประกอบอาชีพบางประเภทถ้าได้บุคคลที่มี
ความตระหนัก ที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดผลเสียหายในการประกอบอาชีพได้ เช่น อาชีพครู จึงควรมีการ
วัดความตระหนักต่อวิชาชีพครูเสียก่อนเพื่อเป็นการป้องกัน 
  3) วัดเพ่ือหาทางแก้ไข เช่น การวัดความตระหนักต่อการดูแลที่สาธารณะว่าเป็น
เช่นไร และหาทางรณรงค์หรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการท้างาน 
  4) วัด เพ่ื อให้ เข้ าใจสาเหตุและผล  เนื่ องจากความตระหนั กต่อสิ่ งต่ าง  ๆ 
เปรียบเสมือนสาเหตุภายในตัวบุคคลซึ่งผลักดันให้เข้าไปกระท้าสิ่งต่าง ๆ  สาเหตุภายในนี อาจได้
ผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกด้วยส่วนหนึ่ง และความตระหนักของบุคคลอาจเป็นเครื่องกรองหรือ
เครื่องหันเหอิทธิพลของสาเหตุภายนอกที่มีต่อการกระท้าของบุคคลนั นได้ ดังนั นการเข้าใจถึงอิทธิพล
ของสาเหตุภายนอกที่มีต่อการกระท้าต่าง ๆ ของบุคคลให้ชัดเจน บางกรณีอาจจ้าเป็นต้องวัดความ
ตระหนักของบุคคลต่อสาเหตุภายนอกนั นด้วย 
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  สรุปได้ว่า การวัดความตระหนักของบุคคลจะช่วยให้เราทราบความรู้สึกที่อยู่ภายใน
ใจของบุคคลทั งทางท่ีดีและไม่ดีได้ เพ่ือน้าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 2.11.6 การส่งเสริมความตระหนัก 
  กุลวดี สุดหล้า (2550) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความตระหนักไว้ 6 วิธี คือ 
  1) ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน  โดยวิธีการอธิบายหรือจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนน้าไปพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดการยอมรับความตระหนักนั น 
  2) ชักจูงใจผู้เรียนเกิดการยอมรับโดยการให้ค้าแนะน้า  บอกเล่าหรือให้ความรู้
เพ่ิมเติมจากที่ผู้เรียนเคยรู้มา อาจให้ชมภาพยนตร์หรือฟังปาฐกถา  เมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์และ
ความส้าคัญก็จะยอมรับความตระหนักนั น 
  3) จัดกิจกรรมที่เร้าใจให้เกิดการยอมรับ เช่น การให้ชมภาพยนตร์  ดูละครหรือดู
รูปภาพ 
  4) ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง  ผู้เรียนได้พบ  ได้สัมผัสด้วย
ตนเองย่อมเปลี่ยนความตระหนักหรือยอมรับความตระหนักใหม่ได้ 
  5) สร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน 
  6) การอ่านหนังสือจะช่วยเปลี่ยนความตระหนักได้บ้าง เพราะผู้อ่านมักจะน้าตนเอง
เข้าไป สวมบทบาทตัวเอกในเรื่อง ท้าให้คล้อยตามแนวความคิดต่าง ๆ ถ้าผู้สอนจัดหนังสือที่ดีให้อ่าน
ผู้เรียนย่อมได้ความตระหนักที่ต้องการ 
  ความตระหนักบางอย่างพัฒนาในห้องเรียนไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครูสามารถสร้าง
ความตระหนักได ้ดังต่อไปนี  
  1) ความตระหนักเกี่ยวกับการเรียนรู้  เกิดจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในชั น
เรียน และการประเมินผลการเรียนในแต่ละวัน ท้าให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการเรียนรู้ขึ นได้ เช่น 
ปรารถนาที่จะค้นพบ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  2) ความตระหนักที่เกี่ยวกับตนเอง มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมากกว่าความตระหนักอ่ืน ๆ   
ที่เรามีอยู่เพราะว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self - Concept) ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็จะตั ง
จุดมุ่งหมายที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง  เช่น ศรัทธาในความส้าคัญของตนเองในฐานะเป็นคน ๆ หนึ่ง
ศรัทธาในความสามารถที่จะท้างานที่มีคุณค่าประโยชน์ 
  3) ความตระหนักเกี่ยวกับบุคคลและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ความตระหนักต่อบุคคลมี
ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อปัญหา  ความหวังที่จะเกิดสันติภาพขึ นในโลกนี ขึ นอยู่กับการสร้างความ
ตระหนักที่ดีต่อบุคคลต่าง ๆ ที่มีรูปร่างหรือความเชื่อแตกต่างกันไปจากเราให้มากยิ่งขึ น เช่น มีความรู้
ความเข้าใจในปัญหาของสังคมมีความรู้สึกรัยผิดชอบที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคม 
  4) ความตระหนักเกี่ยวกับประชาธิปไตย  บทเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง และปัญหาต่าง ๆ  ของประเทศและประเทศอ่ืน ๆ  จะช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยขึ นได้ เช่น ซาบซึ งในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
  5) ความตระหนักเกี่ยวกับโลก ทุกคนควรมีความรู้สึกท่ีดีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ ดังนี  
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   5.1) ซาบซึ งในความสัมพันธ์ระหว่างโลก พัฒนาการและวิถีชีวิตของมนุษย์นั น 
โลกยังช่วยเตรียมวัตถุดิบที่มนุษย์จะใช้ผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าจ้าเป็น วิชาสังคมศึกษาจะให้สิ่งต่าง ๆ 
มากมายที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความซาบซึ งถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก 
   5.2) ปรารถนาจะสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ในขณะที่นักเรียนรับความรู้สึก
สัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
  6) ความตระหนักเกี่ยวกับการปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ น การพัฒนาชีวิตให้ดีขึ น ซึ่งทุก
คนจ้าเป็นจะต้องม ีคือ 
   6.1) เชื่อว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ นโดยการท้างานที่มีประโยชน์ทั งในและนอก
โรงเรียนเมื่อเรารู้สึกว่าสามารถท้างานได้ดีเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ นงานท้าให้เกิดความ
พอใจเมื่อเรารู้ว่าสามารถท้าบางสิ่งบางอย่างให้มีคุณค่าได้ เราจะเกิดความอยากท่ีจะท้า 
   6.2) ซาบซึ งในศิลปะ วรรณคดี และศิลปะต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสิ่งจรรโลงใจ 
   6.3) ซาบซึ งในพลังงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
   6.4) เชื่อว่าสามารถปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ นได้โดยการนันทนาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ในเวลาว่างในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความตระหนักให้แก่นักเรียน สามารถพัฒนาความ
ตระหนักที่ดีให้เกิดขึ นในตัวนักเรียนได้โดย 
    - การมีประสบการณ์ตรง (First Hand Experience) 
    - การให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างมีเหตุผล โดยก้าหนดไว้ในจุดหมายของ
บทเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาความตระหนักนั น ตลอดจนประเมินผล
ว่าเกิดขึ นหรือไม่อย่างไร 
  การปฏิบัติของมนุษย์นั นมีลักษณะแตกต่างกันไปจะต้องมีตัวก้าหนด การกระท้านั น 
การเข้าใจถึงสิ่งที่ก้าหนด การปฏิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  1) ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่ 
   1.1) ความเชื่อของบุคคลที่คิดถึงเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริง คือ ความคิดว่าความ
จริงเป็นเช่นนั นซึ่งอาจถูกหรือไม่ถูกตามความเป็นจริงก็ได้ ความเชื่ออาจได้มาโดยการเห็นการบอกเล่า 
การอ่านรวมทั งการคิดขึ นมาเอง 
   1.2) ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนนิยมยึดถือประจ้าในการเลือก 
   1.3) ความตระหนัก เป็นแนวโน้มหรือขึ นตอนเตรียมพร้อมของพฤติกรรม 
   1.4) บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ก้าหนดว่าบุคลหนึ่งจะท้าอย่างไร ถ้าอยู่ในสถานการณ์
หนึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าบุคลิกภาพจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์นั น ๆ 
  2) สิ่งที่เกี่ยวกับนิสัยของมนุษย์ ได้แก่ 
   2.1) สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้น  เป็นสิ่งที่ท้าให้เรา
แสดงพฤติกรรมออกมา อาจเป็นอะไรก็ได้เช่น ความหิว 
   2.2) สถานการณ์ หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั นจะอยู่ใน
สภาวะที่ก้าลังจะมีพฤติกรรม 
  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของมนุษย์เป็นผล
มาจาก (1) ความตระหนัก (2) บรรทัดฐานของสังคม (3) นิสัย และ (4) ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจาก
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ท้าพฤติกรรมนั นๆ สรุปได้ว่า ความตระหนักอย่างเดียวไม่สามารถจะท้านายการปฏิบัติได้ ความ
ตระหนักจะต้องพิจารณาร่วมกันบรรทัดฐานของสังคม และนิสัยของบุคคลนั นด้วย 
 
2.12 แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
 2.12.1 ความหมายของการปฏิบัติ 
  การปฏิบัติ (Skill) หมายถึง ความช้านิช้านาญและความชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ นได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน
การอ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี 
และทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากการกระท้าหรือจากการ
ปฏิบัติ ทักษะเหล่านี เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่วช้านาญ พฤติกรรมด้านนี จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่แสดงออกมาโดยมีเวลาและ คุณภาพ
ของงานเป็นตัวชี ระดับของทักษะว่ามีมากน้อยเพียงใด (สุวิทย์ มูลค้า และอรทัย มูลค้า, 2546) 
  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยงาน
นั นจะเกี่ยวข้องกับความสามารถทางสมองหรือไม่ก็ได้ แต่จุดส้าคัญคือผู้เรียนจะต้องมีการปฏิบัติงาน
แล้วมีผลงานแสดงออกมาให้เห็น การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยจึงเป็นการวัดกระบวนการหรือ
ผลงานหรือทั งกระบวนการและผลงาน (สุวิทย์ มูลค้า และอรทัย มูลค้า, 2546) 
  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว 
(Movement) สามารถแบ่งระดับพฤติกรรมทางด้านทักษะออกเป็น 6 ระดับ ดังนี  (Harrow, 1972) 
  1) การเคลื่อนไหวเชิงกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex Movements) ได้แก่ กิริยา
สะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลังส่วนหนึ่ง (Segmental Reflexes) เช่น การเคลื่อนไหวของแขน
หรือขา กิริยาสะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลังมากกว่าหนึ่งส่วน ( Inter Segmental Reflexes) 
เช่น การเคลื่อนไหวของแขนและขาในเวลาเดินหรือวิ่ง และกิริยาสะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลัง
และสมองร่วมกัน (Segmental Reflexes) เช่น การทรงตัวของร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลในขณะ
เคลื่อนไหว เป็นต้น 
  2) การเคลื่อนไหวขั นพื นฐาน (Basic-Fundamental Movements) เป็นการเคลื่อนไหว
จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง (Loco Motor Movements) เช่น เดิน วิ่ง กระโดด การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(Non-Loco Motor Movements) เช่น การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนปลายร่างกาย ได้แก่ นิ วมือ นิ วเท้า
และการเคลื่อนไหวเชิงบังคับโดยกิริยาสะท้อนหลายอย่างร่วมกัน (Manipulative Movement) เช่น 
การเล่นเปียโน การพิมพ์ดีด เป็นต้น 
  3) ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual Abilities) เป็นการรับรู้ความแตกต่าง
ของการเคลื่อนไหวร่างกายจากการใช้อวัยวะ (Kinesthetic Discrimination) เช่น การรับรู้การก้ามือ 
การงอเข่าการกระพริบตา การรับรู้ความแตกต่างด้วยการเห็น (Visual Discrimination) เช่น 
ความสามารถในการเห็นความแตกต่างของวัตถุที่สังเกตได้ การรับรู้ความแตกต่างด้วยการได้ยิน 
(Auditory Discrimination) เช่น ความสามารถในการจ้าแนกความแตกต่างของระดับเสียงหรือ
ทิศทางของเสียงที่ ได้ยิน การรับรู้ความแตกต่างด้วยการสัมผัส (Tactile Discrimination) เช่น 
ความสามารถในการบอกลักษณะของวัตถุที่สัมผัสว่า หยาบ เรียบ แข็ง หรืออ่อน และความสามารถ
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ในการใช้ประสาทรับรู้ร่วมกัน (Coordinated Abilities) เช่น ความสามารถในการใช้และประสาท
ส่วนอื่น ๆ เพ่ือร่วมมือกันในการเลือกหาวัตถุที่ต้องการ เป็นต้น 
  4) สมรรถภาพหรือความสามารถทางด้านร่างกาย (Physical Abilities) ซึ่งได้แก่ 
ความทนทานของร่างกาย (Endurance) เช่น ความทนทานของร่างกายในการวิ่งแข่งมาราธอนความ
แข็งแรงของร่างกาย  (Strength) เช่น ความแข็งแรงของแขนในการยกน ้าหนัก ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื อแขนขาในการเต้นร้าและความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว 
(Agility) เช่น ความฉับไวในการเปลี่ยนทิศทาง การเคลื่อนไหว เป็นต้น 
  5) การเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องอาศัยทักษะ (Skilled Movements) ได้แก่ ทักษะ
การปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ท้าได้ง่าย (Simple Adaptive Skill) เช่น ทักษะการเลื่อยไม้ ทักษะ
การปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ท้าไปพร้อม ๆ กัน (Compound Adaptive Skill) เช่น ทักษะในการตี
แบดมินตัน ตีเทนนิสและทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะซับซ้อนมาก (Complex 
Adaptive Skill) เช่น ทักษะการเล่นยิมนาสติก เป็นต้น    
  6) การใช้ทักษะร่างกายระดับสูงในการแสดงออกเพ่ือการสื่อสาร (Non-Discursive 
Communication) ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนไหวในเชิงแสดงออก (Expressive Movement) เช่น การ
แสดงออกทางสีหน้า หรืออากัปกิริยาท่าทางต่าง  ๆ  และการเคลื่อนไหวในเชิงตีความหมาย 
(Interpretative Movement) เช่น การเคลื่อนไหวในเชิงสุนทรียภาพหรือการเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ 
(สุวิทย์ มูลค้า และอรทัย มูลค้า, 2546) 
 2.12.2 การพัฒนาทักษะพิสัย 
  ทักษะปฏิบัติเหล่านี สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว
จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช้านาญการและความคงทน  ผลของการแสดง
พฤติกรรมหรือการกระท้าที่สามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย้า ความแรง หรือความราบรื่น
ในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทักษะพิสัย มีทั งหมด 7 ขั น คือ 
(Simpson, 1972) 
  1) ขั นการรับรู้ (Perception) เป็นขั นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะท้าโดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการณ์ท้างานนั นอย่างตั งใจ 
  2) ขั นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั นการปรับตัวให้พร้อมเพ่ือการท้างาน
หรือแสดงพฤติกรรมนั น ทั งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะท้าการ
เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะท้าหรือแสดงทักษะ
นั น ๆ 
  3) ขั นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided Response) ความส้าคัญของ 
ขั นนี อยู่ที่การให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการ
กระท้าหรือการแสดงทักษะนั นหรืออาจใช้วิธีการให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะโดยการลองผิดลองถูก (Trial 
and Error) จนกระท่ังสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 
  4) ขั นการให้ลงมือกระท้าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท้าได้เอง (Mechanism) 
เป็นขั นที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส้าเร็จในการปฏิบัติหรือฝึกทักษะจนเกิดความเชื่อมั่นในการท้าสิ่งนั น ๆ 
  5) ขั นการกระท้าอย่างช้านาญ (Complex Overt Response) เป็นขั นที่ช่วยให้
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ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระท้านั น ๆ จนผู้เรียนสามารถท้าได้อย่างคล่องแคล่ว ช้านาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
และด้วยความเชื่อม่ันในตนเอง 
  6) ขั นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Adaptation) เป็นขั นที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ นและประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
  7) ขั นการคิดริเริ่ม (Origination) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ หรือกระท้าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างช้านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ในการกระท้า หรือปรับการกระท้านั นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ  
  แฮรโรว (Harrow, 1972) ได้จัดล้าดับขั นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติ โดย
เริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ มีทั งหมด 5 ขั น คือ 
  ขั นที่ 1 ขั นการเลียนแบบ เป็นขั นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระท้าที่ต้องการให้ผู้เรียน
ท้าได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน  แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะ
สามารถบอกได้ว่า ขั นตอนหลักของการกระท้านั น ๆ มีอะไรบ้าง 
  ขั นที่ 2 ขั นการลงมือกระท้าตามค้าสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็น และสามารถบอกขั นตอน
ของการกระท้าที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท้าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท้า
ตามค้าสั่งของผู้สอนหรือท้าตามค้าสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค้าสั่งนี แม้
ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท้าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท้า และ
ค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และการปรับการกระท้าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ น 
  ขั นที่ 3 ขั นการกระท้าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  (Precision) ขั นนี เป็นขั นที่ผู้เรียน
จะต้องฝึกฝนจนสามารถท้าสิ่งนั น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ้าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค้าสั่ง
น้าทางการกระท้า การกระท้าที่ถูกต้องแม่นย้าตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถ
ท้าได้ในขั นนี  
  ขั นที่ 4 ขั นการแสดงออก (Articulation) ขั นนี เป็นขั นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน
มากขึ น จนกระทั่งสามารถกระท้าสิ่งนั นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และ
ด้วยความมั่นใจ 
  ขั นที่ 5 ขั นการกระท้าอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั นนี เป็นขั นที่ผู้เรียน
สามารถกระท้าสิ่งนั น ๆ อย่างสบาย เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็น
พิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  การสอนทักษะปฏิบัติ มีขั นตอนดังนี  (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548) 
  1) วิเคราะห์ทักษะ ต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนั นออกมา 
  2) ตรวจสอบความสามารถเบื องต้นที่เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียน ว่ามีอะไร เพียงใด 
ให้ทดสอบการปฏิบัติเบื องต้นต่าง ๆ ตามล้าดับ ก่อน หลัง 
  3) จัดการฝึกหน่วยย่อยต่าง ๆ และฝึกหนักในหน่วยที่ขาดไป และอาจจะฝึกสิ่งที่
เขาพอเป็นอยู่แล้วให้ช้านาญเต็มท่ี และให้ความสนใจในสิ่งที่ยังไม่ช้านาญ 
  4) ขั นอธิบายและสาธิตทักษะให้ผู้เรียน เป็นการแสดงทักษะทั งหมด ทั งการอธิบาย
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และการแสดงให้เห็นตัวอย่าง  โดยให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์ หรือผู้ เชี่ยวชาญแสดงให้ดูในขั นต้นไม่
จ้าเป็นต้องอธิบายมาก ให้ผู้เรียนดูตัวอย่าง และสังเกตเอง เพราะถ้าอธิบายมากจะเป็นสิ่งรบกวนการ
สังเกตของผู้เรียน การใช้ภาพยนตร์สอนทักษะต่าง ๆ นั นมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในขั นแรกของการเรียน 
และขั นสุดท้ายของการเรียนเพราะเม่ือผู้เรียนมีทักษะในขั นสูงแล้วก็อาจจะหันมาพิจารณารายละเอียด
จากภาพยนตร์อีกครั งหนึ่ง การใช้ภาพยนตร์นั นเมื่อดูแล้วควรอภิปรายโดยให้ผู้เรียนอธิบายเป็นค้าพูด
ของเขาเองและควรจะฉายให้ดูอีกครั งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ 
  5) ขั นจัดภาวะเพ่ือการเรียน มีหลัก 3 ประการ คือ  
   5.1) จัดล้าดับขั นสิ่งเร้าและการตอบสนอง ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามล้าดับก่อนหลัง สิ่งใดที่เก่ียวกันต้องจัดให้ติดต่อกัน 
   5.2) การปฏิบัติ ต้องจัดก้าหนดเวลาของการปฏิบัติให้ดี จะใช้เวลาแต่ละครั ง
นานเท่าใดหรือแต่ละครั งจะมีการหยุดพักมากน้อยเพียงใด  การฝึกแต่ละอย่างอาจใช้ครั งเดียวหรือ
หลายครั ง จะต้องคิดพิจารณาให้ดี จะใช้การปฏิบัติแบบแบ่งปฏิบัติหรือฝึกแบบรวดเร็วเดียวกันขึ นอยู่กับ 
ขั นต่าง ๆ ของการเรียนทักษะในขั นสุดท้ายของการเรียนทักษะอาจจะใช้การฝึกฝนนานได้ 
   5.3) ให้รู้ผลของการปฏิบัติ การรู้ผลนั นมี 2 อย่าง คือ รู้จากค้าบอกเล่าของ
ครูผู้สอน และรู้ผลโดยตัวเอง ในขั นแรก ๆ บอกเล่าว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างไร แบบนี เป็นการรู้ผล
จากภายนอก เป็นการบอกให้รู้ว่า จะแก้ไขอย่างไร พอผู้เรียนก้าวหน้าไปถึงขั นที่สอง และขั นที่สาม 
คือ มีความช้านาญมากขึ น เขาจะสังเกตตัวเอง เป็นการรู้ผลจากตัวเองโดยดูจากผลของการเคลื่อนไหว 
 2.12.3 การวัดทักษะปฏิบัติ   
  การวัดด้านทักษะพิสัยหรือการปฏิบัติ เป็นการวัดตามขั นตอนการปฏิบัติ หรือ
ทักษะ ตามรายการงานที่ก้าหนดให้ปฏิบัติหรือทดสอบซึ่ งงานที่ ให้ปฏิบัติต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เหมาะสมกับเวลา สภาพแวดล้อม และเป็นงานที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถที่
ตรงตามการก้าหนดขอบข่ายการปฏิบัติ และวิธีการทดสอบอาจเป็นใบงานหรือเป็นการระบุ
รายละเอียดของงานที่ต้องการให้ปฏิบัติ รวมทั งมีรายการวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ก้าหนดให้ใช้ 
รวมทั งข้อควรระวังต่าง ๆ วิธีด้าเนินการสอบ ได้แก่ เงื่อนไขการใช้เครื่องมือ ระดับการปฏิบัติที่ต้องการ
ก้าหนดเวลาในการปฏิบัติ วิธีด้าเนินการสอบจะต้องเขียนให้ชัดเจน บางครั งอาจจะต้องแสดงตัวอย่าง
ประกอบ อีกทั งมีการก้าหนดองค์ประกอบของคะแนนและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน เป็นการก้าหนด 
การให้คะแนนว่าจะให้คะแนนด้านใดบ้าง แต่ละด้านก้าหนดน ้าหนักความส้าคัญอย่างไร ที่ส้าคัญต้อง
สร้างแบบประเมิน ซึ่งแบบประเมินนี จะน้าไปใช้ประกอบการสังเกตความสามารถในการปฏิบัติของ
ผู้เรียน คุณลักษณะที่ใช้วัดผลงาน ดังนั นรายการประเมินจะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ตาม
คุณลักษณะที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย คุณลักษณะที่ใช้วัดกระบวนการทางด้านทักษะเหล่านี  
โดยทั่วไปแบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพขณะปฏิบัติงาน ซึ่งวัดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ น
ขณะปฏิบัติงาน ความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ เวลาในการปฏิบัติงานวัดจากเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานน้อย ทักษะในการปรับปรุงงานวัดจาก
การลดขั นตอนการท้างานให้สั นลง ความปลอดภัยในการท้างานวัดจากความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือ จ้านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ นขณะท้างานและความสิ นเปลืองทรัพยากร วัดจากจ้านวนวัสดุที่ใช้
เกิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยมีหลายชนิด ได้แก่ แบบทดสอบ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต ลักษณะของเครื่องมือวัดทักษะที่ดี
ควรมีคุณสมบัต ิดังนี  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)  
  1) ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถวัดใน
สิ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้อง คือ  
   ความเที่ยงตรงตามเนื อหา (Content Validity) หมายถึง ข้อสอบที่มีค้าถาม
สอดคล้องกับเนื อหาในหลักสูตร เช่น สอนเรื่องน ้า ก็ต้องตั งค้าถามเกี่ยวกับน ้า และครอบคลุมเนื อหา
เรื่องน ้าทั งหมด มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คุณลักษณะของ
เครื่องมือวัดที่สามารถวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง เช่น ต้องการวัด 
   ความเที่ ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง  คุณลักษณะ
เครื่องมือวัดที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของเด็กในขณะนั น กล่าวคือ ถ้าเด็กท้าข้อสอบเรื่องใด
ได้ดีแล้วเด็กคนนั นต้องสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น เด็กสอบวิชาพลานามัยได้คะแนนดี ดังนั น ใน
ชีวิตประจ้าวันเขาควรมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และออกก้าลังอยู่เสมอ เป็นต้น  
   ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่สามารถ
วัดแล้วท้านายได้ว่าเด็กคนใดจะเรียนวิชาใดได้ดีเพียงใดในอนาคต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2556)   
  2) ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถวัด
ได้แน่นอนคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การวัดครั งแรกเป็นอย่างไรเมื่อวัดซ ้าอีกหรือหลาย ๆ 
ครั งโดยสิ่งที่วัดคงที่ผลการวัดก็ยังคงเดิม เช่น ถ้าน้าเครื่องมือวัดฉบับหนึ่งไปทดสอบกับเด็กกลุ่มหนึ่ง
แล้วบันทึกคะแนนไว้ เมื่อน้าเครื่องมือวัดฉบับเดิมไปทดสอบกับเด็กกลุ่มเดิม (สมมติว่าเด็กจ้าข้อสอบ
ไม่ได้) คะแนนที่ท้าได้ก็จะคงเดิม คือครั งแรกสอบได้คะแนนมาก ครั งที่สองก็ยังคงได้คะแนนมากอยู่
เหมือนเดิม เป็นต้น  
  3) อ้านาจจ้าแนก (Discrimination) คือ ความสามารถของข้อสอบในการจ้าแนก
ผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสูง-กลุ่มต่้าหรือกลุ่มเก่ง-กลุ่มอ่อนได้  
  4) ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ข้อสอบที่มีคุณสมบัติของข้อค้าถาม
ชัดเจนที่มีผลให้ 1) ผู้เข้าสอบเข้าใจได้ตรงกัน 2) การตรวจให้คะแนนได้ตรงกันไม่ว่าใครจะตรวจก็ตาม 
3) มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล่าวคือ แปลคะแนนที่ได้เป็นอย่างเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ข้อสอบข้อใดก็ตามที่มีคุณสมบัติครบทั ง 3 ประการ เราเรียกข้อสอบนั น
ว่าเป็น “ปรนัย” ทั งสิ น  
  5) ความยาก (Difficulty) หมายถึง สัดส่วนที่ผู้ตอบข้อสอบข้อนั นถูกกับจ้านวนคน
ที่เข้าสอบทั งหมด ความยากของข้อสอบขึ นอยู่กับทฤษฎีการวัด ถ้าตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงกลุ่ม 
ข้อสอบที่ดี คือข้อสอบที่ไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไป เพราะข้อสอบดังกล่าวจะสามารถจ้าแนกได้ว่า
ใครเก่งใครอ่อน ส่วนทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์
ตามที่ก้าหนดไว้ ดังนั นถ้าผู้สอบท้าข้อสอบได้หมดแสดงว่าเขาบรรลุจุดประสงค์ตามต้องการ  เรื่อง
ความยากง่ายของข้อสอบจึงไม่ใช่เรื่องส้าคัญ สิ่งที่ส้าคัญอยู่ที่ข้อสอบนั นจะวัดจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด
ได้จริงหรือไม ่ 
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  6) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่มีคุณสมบัติทาง
เศรษฐกิจที่แสดงถึงการประหยัด (Economic) เช่น ลงทุนน้อย มีราคาถูก ง่ายต่อการด้าเนินการสอบ 
พิมพ์ชัดเจน อ่านง่าย มีเนื อหามากแต่ใช้เวลาสอบน้อย เป็นต้น   
  7) การวัดอย่างลึกซึ ง (Searching) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่ถามครอบคลุม
พฤติกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น มีค้าถามวัดความเข้าใจ การน้าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า เป็นต้น ไม่ใช่ว่าวัดแต่พฤติกรรมตื น ๆ คือ ด้านความรู้ ความจ้าเพียงอย่างเดียว   
  8) ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง การด้าเนินการสอบจะต้องไม่เปิดโอกาสให้เด็ก
คนใดคนหนึ่งได้เปรียบคนอ่ืน ๆ นอกจากได้เปรียบเรื่องความรู้เท่านั น และข้อสอบควรจะถามมาก ๆ 
เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
  9) ความเฉพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง ข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการถาม 
การตอบอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้เด็กงง ในแต่ละข้อควรถามประเด็นเดียวไม่ถาม
หลายแง่หลายมุม เพราะจะท้าให้เด็กไม่เข้าใจค้าถาม   
  10) การกระตุ้นยุแหย่  (Exemplary) หมายถึง เครื่องมือวัดที่นักเรียนท้าด้วยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีการถามล่อ โดยจัดเอาข้อสอบง่าย ๆ ไว้ในตอนแรก ๆ แล้วจึงค่อยถาม ให้ยากขึ น
ตามล้าดับ นอกจากนี ลักษณะค้าถามควรมีรูปภาพประกอบจะช่วยให้ข้อสอบมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ น   
  เครื่องมือวัดใดมีลักษณะครบทั ง 10 ประการ ดังกล่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ดีเยี่ยม 
แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้วเครื่องมือวัดที่มีคุณสมบัติเพียง 5 ประการ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ
แล้ว คุณสมบัตินั น ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อ้านาจจ้าแนก ความยาก และความมีประสิทธิภาพ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)  
 
2.13 แนวความคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาชุมชน 
 ในการด้ารงชีพของมนุษย์มีความจ้าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติในภาพรวม 
โดยที่กระบวนการปรับตัวดังกล่าวมีลักษณะเป็นพฤติกรรมร่วมระหว่างสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ สิ่ง ใน
สภาพแวดล้อมเหล่านั น หรือเป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชน แนวคิดที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศได้ดีที่สุด คือ แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์นิเวศ หรือนิเวศวิทยา
มนุษย์ (Human Ecology) (สรรเสริญ ทองสมนึก, 2542) ความคิดทางนิเวศวิทยายอมรับว่า มนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ ป่าไม้ สัตว์ป่า
และสิ่งไม่มีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งประกอบเป็นระบบนิเวศอยู่ภายใต้ การโยงใยของระบบเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่
สร้างความสมดุลให้เกิดขึ นในระบบนิเวศมนุษย์ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยอยู่ในระบบนิเวศ 
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดจากระบบสังคมที่ มีองค์ประกอบอันเกิดจากระบบสงคมที่มี
องค์ประกอบส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ การจัดการที่มุ่งหวังให้เกิดความสมดุล
จึงมุ่งถึงการที่จะให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่และพ่ึงพิงกับระบบนิเวศโดยไม่มีการท้าลาย  
 อเนก นาคะบุตร (2536) ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการด้านน ้า ป่า และ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับทางเลือกการจัดการน ้าเป็นฐานการของชุมชนชนบท ที่มีวิถีชีวิตและวิถี            
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การผลิต ตลอดจนจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบสานตกทอดกันมาโดยล้าดับของชุมชน
ทีล่้วนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและอยู่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า  
 1) ดิน คือ “แผ่นดินแม”่ เปรียบเสมือนแม่พระธรณีผู้ให้ก้าเนิดชีวิตและชุมชน 
 2) ป่า คือ “รก” แห่งชีวิตและวัฒนธรรมที่รวมสิ่งดีงามและความผูกพันต่อบรรพบุรุษ และ
ความเชื่อที่ท้าให้การสืบสานของชุมชนและการท้ามาหากินอยู่รอดมาชั่วลูกชั่วหลาน 
 3) น ้า คือ “สายธาร” แห่งชีวิตที่เชื่อมโยงชีวิตทุกชีวิตเขาด้วยกันและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
แห่งป่าและแม่พระธรณีอันเปรียบเสมือน “สายรก” ที่เชื่อมทุกชีวิตสู่ครรภ์ของมารดา 
 ประเวศ วะสี (2547) กล่าวว่า การที่มนุษย์เกิดมาจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติแต่มนุษย์ก็แยกตัวหรือท้าตัวเหนือธรรมชาติอันมีสาเหตุมาจากสมองของมนุษย์ที่มีโครงสร้าง
ที่พิสดารเกิดเป็นความรู้ มีความคิด มีความต้องการซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ นสุด อีกทั งเป็น
ความต้องการที่อยู่เหนือธรรมชาติเกิดการท้าลายธรรมชาติโดยมนุษย์ ซ่ึงกลายเป็นวิถีการท้าลายของ
มนุษย์เองในที่สุดแต่ความเป็นมนุษย์ยังมีอีกมิติหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในศักยภาพอันยิ่งใหญ่ ซึ่งคนทุกคน
ควรพัฒนาศักยภาพโดยการขยายจิตให้ใหญ่ที่จะไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ เกิดการพัฒนา
ทางด้านจิตวิญญาณ บรรลุอิสรภาพ ความสุขความรักความงาม มิตรภาพ สันติสุข และความ
สร้างสรรค์อันไม่มีขีดจ้ากัด  
 ความหมายของนิเวศวิทยา ได้มีนักนิเวศวิทยาและผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายของ 
นิเวศวิทยาในเชิงวิชาการไว้ ดังนี   
 พจน์ บุญเรือง (2538) สรุปความหมายของนิเวศวิทยาไว้ว่าในการสร้างสังคมใหม่มนุษย์
จะต้องยึดถือกฎเกณฑ์ของนิเวศวิทยา (Ecology) ซึ่งมีค้าที่มาจากภาษากรีก คือ ค้าว่า Oikos 
หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย กับค้าว่า Logos อันเป็นวิชาที่ศึกษาระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อม 
 ประสิทธิ์ ประครองศรี (2549) ได้ให้ ความหมายของนิเวศวิทยาไว้ว่า เป็นการศึกษารูปร่าง
ลักษณะคุณสมบัติและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างมีปฏิสัมพันธ์พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สิ่งไม่มีชีวิต หรือสภาพแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตบนพื นที่หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง สิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่และส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1) ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งไม่มีชีวิต (Physical Factor) เช่น ดิน น ้า 
อุณหภูมิอากาศ แสงแดด ความชื น เป็นต้น 
 2) ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Factor) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบ ๆ 
และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรากังศึกษาอยู่ เช่น พืช สัตว์ เป็นต้น  
 3) ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดลอมทางระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพล
ต่อรูปร่างลักษณะขององค์ประกอบ คุณสมบัติและผลผลิตของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษา 
 Hawky Amoe (1950) ได้ให้ค้านิยามของ มนุษยนิเวศวิทยา ไว้ว่า เป็นการศึกษาแนวทางการ
อยู่ร่วมกันของกลุ่มมนุษย์เพ่ือความอยู่รอดในพื นที่หนึ่ง และถือได้ว่ามนุษย์มรพัฒนาการเหนือสัตว์และพืช 
โดยมนุษย์ไม่อยู่ในระบบยอมจ้านนต่อธรรมชาติ แต่มนุษย์อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับ
สภาพแวดล้อมตลอดจนมีสถาบันตามลักษณะวัฒนธรรมและการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นสังคม 
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 จากความหมายที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า นิเวศวิทยา คือ การศึกษาถึงระบบสังคมกับระบบ
นิเวศ ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยระบบสังคมเรียนรู้ที่ จะด้ารงชีวิตอยู่ในลักษณะที่
ยั่งยืนถาวรภายในระบบนิเวศธรรมชาติหลายระบบ หากระบบใดระบบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงย่อม
ส่งผลกระทบต่ออีกระบบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ น
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ แหล่งน ้า หรือที่ดิน เป็นผลมาจากระบบสังคมที่มีการใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศในระดับที่รุนแรงเกินขีดความสามารถของระบบที่จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะความสมดุลด้วย
ตัวเองได้  
 ดังนั นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมควรมีการปรับปรุงระบบภายในสังคมก่อนสิ่ง
อ่ืนใด จากแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์นิ เวศวิทยาดังกล่าว ท้าให้ทราบว่ามนุษย์กับธรรมชาติ มี
ความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน หากระบบสังคมมนุษย์และระบบนิเวศน์ ระบบใด
ระบบหนึ่งถูกทาลาย หรือสูญเสียสมดุลไป จะส่งผลให้อีกระบบหนึ่งเสียสมดุลตามไปด้วย 
 
2.14 ทฤษฎีระบบ 
 2.14.1 ความหมายของระบบ 
  ระบบ หมายถึง ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าล้าดับ
ประสานกันเป็นอันเดียวตามหลักเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีส่วนสัมพันธ์
ประสานเข้ากันโดยก้าหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง สิ่งซึ่งประกอบ
ขึ นด้วยองค์ประกอบหรือหน่วยย่อย องค์ประกอบหรือหน่วยย่อยเหล่านี มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) กล่าวว่าว่า ระบบเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ท้าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพ่ือกระท้ากิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลส้าเร็จตามความต้องการขององค์การ 
  สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง สิ่งซึ่งประกอบขึ นด้วยองค์ประกอบหรือหน่วยย่อย ที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือกระท้ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด 
  ระบบเป็นค้ากล่าวที่ใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไป เวลาที่กล่าวถึงระบบ เราจะต้อง
ค้านึงถึง 3 ค้า คือ (จันทรานี สงวนนาม, 2545)  
  1) การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลโดย
คิดอย่างรอบคอบถึงผลที่ได้ผลเสียที่จะเกิดขึ นได้ทั งในภาพรวม และทุก ๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อย
ของระบบว่าต่างก็มีส่วนสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
  2) วิธีการปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยมีการน้าเอาปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่ก้าหนด ทั งปัจจัย กระบวนการท้างาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ นจะมี
ส่วนสัมพันธ์กันและเป็นผลซึ่งกันและกัน 
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  3) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ระบุว่าองค์การประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่เป็นอิสระและเป็นวิธีการบริหารงานที่จะเพ่ิมความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ 
เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ น 
 
 2.14.2 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 
  1) ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) 
กล่าวคือ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดล้อม 
  2) มีรูปแบบของการจัดล้าดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบ
ใหญแ่ละระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน 
  3) มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามล้าดับ
เป็นองค์ประกอบของระบบ 
  4) แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันหรือมีผลกระทบต่อกัน
และกัน (The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะ
มีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย 
  5) ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ (Cause and Effect) 
ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เชื่อผลของสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่
เกิดขึ นมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ 
  6) ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะ
มองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 
  7) ทฤษฎีระบบค้านึงถึงผลของการปฏิบัติที่ เป็น “Output” หรือ  “Product” 
มากกว่า Process ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่งซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome 
or Impact) ที่เกิดขึ นตามมาในภายหลังนั่นเอง 
  8) ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบซึ่ง
ก็คือ (System Analysis) นั่นเอง 
 2.14.3 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 
  จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่
ส้าคัญ ดังต่อไปนี  (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 
  1) ปัจจัยน้าเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส้าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 
  2) กระบวนการ คือ การน้าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมา
ใช้ในการด้าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่
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หลายระบบครบวงจร ตั งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบเป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน้าเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
  4) ผลกระทบ เป็นผลที่เกิดขึ นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้
หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ นก็ได้ดังภาพที่ 2.2 
 
 
             
             
  
ภาพที่ 2.2 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 
 
 2.14.4 รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model) 
  การน้าเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหารองค์การ หากน้ามาใช้ให้ดี 
ถูกต้องและเหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากน้ามาใช้ไม่
ถูกต้องหรือองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพันธ์กันก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ 
ดังนั นการน้าเอาทฤษฎีระบบมาใช้ จึงจ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบที่เรียกว่า System Analysis
ควบคู่ไปด้วยการวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ นไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ปัญหานั นจะเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
หรือไม่ อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ จะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหา จุดที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไข
หรือปรับปรุงได้มากขึ น การแก้ไขปรับปรุงก็จะต้องกระท้าอย่างเป็นระบบมิใช่แก้ไขเฉพาะด้านใดด้าน
หนึ่งเท่านั น (จันทรานี สงวนนาม, 2545) ดังภาพที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model) 
 
  การวิเคราะห์ระบบเป็นส่วนหนึ่งของวิธีระบบ ที่มุ้งเน้นกระบวนการมากกว่า
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบการวิเคราะห์ระบบ 
เป็นขั นแรกของการพัฒนาที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือให้มีระบบการด้าเนินการที่มี

ปัจจัยน้าเข้า 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
Product or Output 

ผลกระทบ 
(Outcome) 

ปัจจัยน้าเข้า 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
Product or Output 

ผลกระทบ 
(Outcome) 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
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ประสิทธิภาพเพราะพัฒนาการคือการปรับปรุง เพ่ือให้สภาพที่มีปัญหาอยู่หมดไป หรือเหลือน้อยลง
ตามศักยภาพของทรัพยากรและข้อจ้ากัดที่มีอยู่ ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในระบบจึงจ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบ 
 
  สรุปว่า การวิเคราะห์ระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลวิธีระบบในเรื่องต่อไปนี  
  1) ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
  2) ประเมินเวลา 
  3) ประเมินการใช้งบประมาณ 
  4) ประเมินความถูกต้องของกระบวนการ 
  5) ประเมินผลผลิตหรือผลงาน 
  วิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มี
เหตุผลและมุ่งไปที่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีขั นตอน 
 2.14.5 การน้าทฤษฎีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหา 
  การน้าวิธีระบบมาใช้แก้ปัญหานั น ก่อนอ่ืนควรจะต้องรู้และท้าความเข้าใจว่าปัญหา
คืออะไรเสียก่อน  
  1) ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพที่พึงประสงค์กับสภาพที่เป็นอยู่จริงใน
ปัจจุบัน 
  2) ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังว่าควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
  3) ปัญหา คือ สภาพการณ์ที่จะเกิดขึ นในอนาคต และมีแนวโน้มว่าจะไม่ตรงกับ
ความต้องการ 
  4) ปัญหา คือ ความต้องการ 
  5) ปัญหา คือ สิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือความพอดี มากเกินไปก็เป็นปัญหา
น้อยเกินไปก็เป็นปัญหา 
  สรุปว่า ปัญหา คือ ความเบี่ยงเบนของสภาวการณ์ที่ เกิดขึ น ซึ่งแตกต่างกับ
สภาวการณ์ที่ต้องการ สามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี  
 
  ปัญหา = สภาพที่คาดหวัง - สภาพความเป็นจริง X ความวิตกกังวล 
  ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้     ชีวิตก็จะมีคุณภาพ 
 
  ประเภทของปัญหา แบ่งออกเป็นหลายประการ คือ 
  1) ปัญหาที่แบ่งตามระดับความรุนแรงของสภาวการณ์ของปัญหา (Degree or 
Condition of the Problem) แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   1.1) ปัญหาที่เกิดจากสภาวการณ์คงที่ (Stable) เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับเนื องาน 
ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องรีบแก้ไข 
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   1.2) ปัญหาที่ เกิดจากสภาวการณ์ที่ เป็นพลวัติ  (Dynamic) เช่น ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน และการปฏิบัติ 
   1.3) ปัญหาวิกฤต (Critical) เป็นปัญหารุนแรงที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ถ้าไม่แก้ไขจะส่งผลกระทบกับปัญหาอ่ืน ๆ ได ้
  2) ปัญหาที่แบ่งตามความเบี่ยงเบนของสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ นจริงกับความต้องการที่
เกิดในเวลาต่างกัน 
   2.1) ปัญหาขัดข้อง ถ้าความเบี่ยงเบนเกิดขึ นในอดีตปัจจุบันยังคงปรากฏอยู่
และมีแนวโน้มว่าจะเกิดต่อไปในอนาคต เพราะมาตรการแก้ไขไม่ได้ผล จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงเรียกว่าปัญหาขัดข้อง 
   2.2) ปัญหาป้องกัน ถ้าในอดีตไม่มีความเบี่ยงเบน แต่ปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุว่าจะ
เกิดความเบี่ยงเบนหรือเกิดปัญหาขึ นในอนาคต ถ้าไม่ป้องกันเอาไว้ก่อน 
   2.3) ปัญหาเชิงพัฒนา ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Change) เพ่ือปรับปรุง
สภาพในอนาคตให้ดีกว่าเดิมอย่างมีเป้าหมายว่าจะพัฒนาในเรื่องใด จึงจะท้าให้คุณภาพของงานสูงขึ น 
  ผู้บริหารที่มีความเชื่อว่าผลของสถานการณ์เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว      
(A Single-Causation) จะมีลักษณะของผู้น้าที่มีความเข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเองว่าการเป็นผู้น้าที่
เข้มแข็งจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์การส่วนผู้บริหารที่มีความเชื่ อว่าผลของ
สถานการณ์เกิดจากหลายสาเหตุตามแนวคิดของทฤษฎีระบบจะมีลักษณะของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น้า 
มีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง รู้จักใช้ทรัพยากรที่จ้าเป็นและรู้เป้าหมายขององค์การอย่าง
ชัดเจน เพ่ือน้าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การ 
  ขั นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ 
  1) ระบุประเด็นปัญหา (Problem/Needs Formulation) 
  2) ก้าหนดวัตถุประสงค์ (Establishing Objective) 
  3) ระบุแหล่งทรัพยากร/ข้อจ้ากัด (Resources/Constraints) 
  4) ก้าหนดเกณฑ์ของความส้าเร็จ (Criteria of Success) 
  5) ก้าหนดทางเลือกหลาย ๆ ทาง (Alternative) 
  6) ก้าหนดรูปแบบทางเลือก (Model for Selecting Alternatives) 
  7) จัดล้าดับทางเลือก (Ranking of Alternatives) 
  8) ตัดสินใจ/ท้าแผนปฏิบัติการ (Decision Making Formulation/Specification 
of Action Plan) 
  9) น้าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
  10) ติดตามก้ากับ/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation and Feedback) 
 2.14.6 ประโยชน์ของการน้าวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาองค์กร 
  องค์กรเป็นระบบ (Organization System) และในระบบขององค์กรก็มักจะมีระบบ
ย่อย (Sub-System) อีกหลายระบบเช่น ระบบบริหาร ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการวางแผนระบบ
การตรวจสอบ ฯลฯ การน้าวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาองค์กรจะช่วยให้เกิดประโยชน์ ดังนี  
  1) ช่วยก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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  2) ช่วยให้การจัดทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3) ช่วยก้าหนดคุณลักษณะ/รายละเอียดที่จ้าเป็นและที่ไม่ตรงประเด็น 
  4) ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ น 
  5) ช่วยเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่รุนแรง 
(Critical) ทางการศึกษา 
  6) ก่อให้เกิดความยุติธรรม เพราะวิธีระบบเป็นวิธีการที่ปราศจากความล้าเอียง 
  7) เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ 
  8) ช่วยผู้บริหารในการตัดสินค่านิยมและนโยบายภายใต้กรอบความรับผิดชอบ 
  จากทฤษฎีระบบที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น้าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการสร้างธนาคาร
ขยะภายได้การด้าเนินงานตามทฤษฎีระบบดังกล่าว 
  จากทฤษฎีระบบที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น้าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการสร้างรูปแบบ
การสร้างความม่ันคงทางอาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาส้าหรับครอบครัวในชุมชนริมแม่น ้า
พอง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การด้าเนินงานตามทฤษฎีระบบดังกล่าว 
 
2.15 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 2.15.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
  ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานด้านการจัดการเรียนรู้ ได้ให้ความหมาย และค้า
จ้ากัดความแตกต่างกันออกไป ดังนี   
  วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานชื่น สีพันผ่อง (2537) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ นเมื่อ
สิ่งเร้ามาเร้าอินทรีย์ ประสาทตื่นตัวเกิดการรับสัมผัสด้วยประสาททั ง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยัง
ระบบประสาทส่วนกลาง ท้าให้เกิดการแปลความหมายขึ น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอ่ืน ๆ เป็น
ความคิดรวบยอดแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง อย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้เป็นผลให้เกิด
พฤติกรรม  
  ทิศนา แขมมณี  (2555) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้  (Learning 
Process) ไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การด้าเนินการอย่างเป็นขั นตอน หรือการใช้วิธีการต่าง ๆ 
ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ในความหมายของผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
ในสาระต่าง ๆ ความสามารถในการกระท้า การใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ความรู้สึกหรือเจตคติอัน
เป็นผลที่เกิดขึ นจากกระบวนการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้มีลักษณะเป็นทั งผลลัพธ์ที่เป็น
เป้าหมายปลายทาง (Ends) และวิธีการ (Methods) ที่น้าไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและส่งผล
กระทบต่อกัน ถ้าบุคคลมีกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตน บุคคลนั น
ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างถ่องแท้และ
ลึกซึ ง การถ่ายทอดความรู้จะบังเกิดผลต่อเมื่อผู้รับการถ่ายทอดเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้ถ่ายทอด
ประสงค์ให้เกิดกับผู้รับการถ่ายทอดและสิ่งที่ผู้รับการถ่ายทอดต้องการจากกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็น
สิ่งเดียวหรือใกล้เคียงกัน การเรียนรู้ย่อมเกิดง่ายขึ น และหลักแห่งการเรียนรู้ที่ส้าคัญซึ่งเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการกระท้าควรให้ผ่านประสาทสัมผัสทั ง 5 ของร่างกาย คือ รูป 
รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความพร้อม การเรียนต้องมีการจูงใจ มีสิ่งล่อใจ 
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ต้องค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลควรค้านึงถึงอุปกรณ์การสอน การให้ท้าแบบฝึกหัด การเรียนใน
ระยะสั น ๆ การจัดกิจกรรมเน้นความส้าคัญการทบทวนการสรุป ค้านึงถึงความแตกต่าง ในระดับ
สติปัญญาค้านึงถึงอารมณ์และร่างกายของผู้เรียน การประเมินผลจะช่วยท้าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  จากความหมายของการเรียนรู้ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
ซับซ้อน การจัดการเรียนการสอนที่จะท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นัก
ปรัชญา และนักจิตวิทยาการศึกษาหลายคน ได้พยายามคิดค้นทฤษฎี และกระบวนการเกี่ยวกับการ
เรียนรู้กันมานานแล้ว เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ของ John Dewey 
ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (Theory of Cognitive Development) ของ Jean 
Piaget ทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวนี  เป็นที่มาของทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนี  
คือ ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มาก ก็น้อย ก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้ เมื่อนักเรียนได้
สัมผัสกับสถานการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนได้ปฏิบัติ 
และสืบค้นด้วยตนเอง หรือด้วยความร่วมมือจากเพ่ือน ความเข้าใจเดิมของนักเรียนส่งผลต่อการ
เรียนรู้เพิ่มเติมหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ การเรียนรู้ดังกล่าวนี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ถ้าไม่ขัดกับความรู้ความเข้าใจเดิมของผู้เรียนและจะเป็นการเรียนรู้ที่สร้างเสริมต่อไปเรื่อย ๆ โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยความเข้าใจและมีความหมาย ซึ่งอยู่ในความทรงจ้าได้นาน ไม่ลืมง่าย
เหมือนความรู้ที่ครูป้อนให้ 
  กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
พัฒนาความคิด ความสามารถ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
 2.15.2 ประเภทการเรียนรู้ 
  นักจิตวิทยา นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ ได้แบ่งประเภทการ
เรียนรู้ที่ส้าคัญ ดังนี  
  1) บลูม (Bloom, 1956) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงของโลกคนหนึ่ง ได้จ้าแนกผลการ
เรียนรู้ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึก (Affective 
Domain) และด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) 
  2) กานเย (Gagne, 1985) ได้เสนอประเภทของการเรียนรู้ (Conditions of Learning) 
ไว้ 8 ประเภท ดังนี  
   2.1) การเรียนรู้รับสัญญาณ (Signal Learning) 
   2.2) การเรียนรู้ในลักษณะของการกระตุ้น-การตอบสนอง (Stimulus-Response 
Learning) 
   2.3) การเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงการกระตุ้น และการตอบสนองหลาย ๆ อย่าง
เขา้ด้วยกัน 
   2.4) การเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ของการกระตุ้น และการตอบสนอง 
หลาย ๆ อย่างด้วยภาษา (Verbal Association) 
   2.5) การเรียนรู้แบบแยกแยะ (Discrimination Learning) 
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   2.6) การเรียนรู้ความคิดหลัก (Concept Learning) 
   2.7) การเรียนรู้กฎเกณฑ์ (Rule Learning) 
   2.8) การเรียนรู้โดยแก้ปัญหา (Problem Learning)  
 2.15.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจส้าคัญของการเรียน ผู้สอนควรใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนหลาย ๆ วิธีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนทั งด้าน 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัยและด้าเนินกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ เป็นวิธีการส้าคัญที่จะท้าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ในยุคข้อมูล
ข่าวสาร ดังนั น ผู้สอนจะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดังนี  
  1) ขั นน้าเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
   1.1) ให้ดูรูปภาพ 
   1.2) ตั งค้าถาม ถาม-ตอบ 
   1.3) ฟังนิทาน 
   1.4) ฟังเพลง 
   1.5) ปริศนาค้าทาย 
   1.6) สุภาษิต ค้าพังเพย ค้าขวัญ ค้ากลอน 
   1.7) วิเคราะห์ข่าวประจ้าวัน 
   1.8) วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
   1.9) เล่าความประทับใจ 
   1.10) ชมวีดิทัศน์ 
   1.11) ชมสไลด์ 
  ผู้สอนต้องมีสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ มาเร้าความสนใจของผู้เรียน พร้อมทั ง
จะต้องป้อนค้าถามให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ตามอย่างมีเหตุผล เพ่ือกระตุ้นเข้าสู่บทเรียนค้าถามที่
ผู้สอน ควรใช้มักขึ นต้นด้วยค้าว่า ท้าไม... อย่างไร... อะไร... เมื่อไร... ที่ไหน... เป็นต้น 
  2) ขั นด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนน้าเข้าสู่บทเรียนแล้ว ผู้สอนต้องแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการชี แนะให้ผู้เรียน ได้รู้ทิศทาง หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ให้ชัดเจนซึ่ง
ขั นด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้นี  จัดเป็นหัวใจส้าคัญ ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นอย่างดี 
การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ จะมีกระบวนการต่าง ๆ ด้าเนินไปตาม
ขั นตอนของวิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่ก้าหนดไว้ โดยค้านึงถึงหลักส้าคัญ คือ 
   2.1) เน้นผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ตามล้าดับซึ่งมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย 
   2.2) ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ 
   2.3) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหา และ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
   2.4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาค้าตอบด้วยตนเอง 
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   2.5) จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว และจากสภาพแวดล้อมเพ่ือ
สร้างประสบการณ์ตรง และผู้เรียนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ้าวัน 
   2.6) จัดกิจกรรมที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมทางกาย สติปัญญา และอารมณ์ โดย
ค้านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ทั งด้านความสามารถทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
   2.7) เนื อหาสาระของการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และความต้องการของผู้เรียน 
   2.8) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอต่อการค้นคว้าความรู้ตามถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
   29) มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้มีความเชื่อมโยงความสัม พันธ์กับ
ครอบครัว ชุมชนองค์กรต่าง ๆ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และบุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ใน
สังคม เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 
  3) ขั นสรุป  
   ขั นสรุป เป็นขั นการสรุปผลจากการด้าเนินกิจกรรมตั งแต่เริ่มต้นจนจบแผนการ
เรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่และผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หรือไม ่
 2.15.4 การจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนที่ก้าหนดขึ น เพ่ือน้าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
หรือจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก้าหนด หมายความรวมถึง รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิค             
การสอน (สุวิทย์ มูลค้า และอรทัย มูลค้า, 2546) 
  1) แนวคิดท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายของปรัชญาการจัดการ
เรียนรู้ ให้เข้าใจถ่องแท้ ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นกระบวนการ และผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด แล้วพิจารณาเลือกน้าไปใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื อหาสาระ เหมาะกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียน เป็นต้นว่า การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั งการท้ากิจกรรมภาคสนาม การสังเกตการส้ารวจ
ตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การท้า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยค้านึงถึงวุฒิภาวะประสบการณ์เดิม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
  2) การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ 
   วิธีจัดการเรียนรู้มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ไม่มีวิธีจัดการ
เรียนการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับเนื อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกชนิด ดังนั นครูผู้สอน
จ้าเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณของตนว่าควรเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด การเลือก
วิธีการจัดการเรียนรู้มาใช้ให้เหมาะสม เป็นศิลปะ และยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของการสอน หรือการ
จัดการเรียนรู้ เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรู้มากมายทุก ๆ วิธีย่อมมีประโยชน์เหมาะสมใน การ
น้ามาใช้ทั งสิ น แต่ข้อส้าคัญครูผู้สอนต้องเลือกให้เหมาะสมโดยควรมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี  



 97 

   2.1) ควรเหมาะสมกับความรู้ในเนื อหาวิชา ความสามารถและความสนใจของ
ครูผู้สอน 
   2.2) ควรเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
   2.3) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนและความคิดรวบยอดที่ครูผู้สอน
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 
   2.4) ควรเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และจ้านวนผู้เรียน 
   2.5) เป็นวิธีที่เสนอแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อบทเรียน
ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้เวลามาก และสามารถน้าความรู้ไปใช้ได้จริง 
   2.6) เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เช่น ทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทักษะ การแก้ปัญหา ทักษะการแสดงออกทางสังคม เป็นต้น 
   2.7) เป็นวิธีการก่อให้เกิดเจตคติที่ดี ถูกต้องกับสภาพความต้องการของสังคม 
และเป็นที่ยอมรับ  
   2.8) เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดแนวทางที่จะน้าความรู้ เจตคติและทักษะที่ได้รับไป
ใช้และปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันได้ 
  3) แผนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
   แผนการเรียนรู้ คือ แผนการเตรียมการเรียนรู้ หรือการก้าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และจัดท้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มา
ก้าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก้าหนดไว้ โดยเริ่มจากการก้าหนด
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด (สติปัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิธีใด ใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ใดและจะประเมินผลอย่างไร ความส้าคัญของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี  
   3.1) ท้าให้เกิดการวางแผนวิธีฝึกอบรมที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา  
   3.2) ช่วยให้ครู ผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากรได้มีการเตรียม
ตัวในการให้ความรู้โดยมีเอกสาร คู่มือการจัดฝึกอบรมที่ท้าไว้ล่วงหน้าด้วยตนเองและท้าให้มีความ
มั่นใจในการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย 
   3.3) ช่วยให้ครูหรือผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากรทราบว่า
การให้ความรู้นั นจะเดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่าจะให้ความรู้อะไร ด้วยวิธีใด ถ่ายทอดความรู้ไป
ท้าไม และถ่ายทอดความรู้อย่างไร จะใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวัดและประเมินผลอย่างไร 
   3.4) ส่งเสริมให้ครู หรือผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากรใฝ่
ศึกษาหาความรู้ ทั งเรื่องหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ จัดหา และใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การวัด
และประเมินผล 
   3.5) ใช้เป็นคู่มือส้าหรับครู หรือผู้ที่ท้าหน้าที่ ในการถ่ายทอดความรู้หรือ
วิทยากรที่มาสอน (จัดการเรียนรู้) แทนได้ 
   3.6) แผนการเรียนรู้ที่น้าไปใช้และพัฒนาแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อระบบ
การศึกษา หรือวงการอ่ืน ๆ  
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   3.7) เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของครูหรือผู้ที่ท้าหน้าที่ใน
การถ่ายทอดความรู้ส้าหรับประกอบการประเมินเพื่อขอขอเลื่อนต้าแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ น 
  ลักษณะของแผนการเรียนรู้ที่ดี ควรมีการก้าหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้ไว้ชัดเจน 
(ในการสอนเรื่องนั น ๆ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติอะไร หรือด้านใด) ก้าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ไว้ชัดเจน และน้าไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (ระบุบทบาทของครู หรือผู้ที่ท้าหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากร และผู้รับการเรียนรู้ของผู้เรียน ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องท้าอะไรจึงจะ
ท้าให้การเรียนการสอนบรรลุผล) ก้าหนดสื่ออุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ไว้ชัดเจน (จะใช้สื่ออุปกรณ์ หรือ
แหล่งเรียนรู้อะไรช่วยบ้าง และจะใช้อย่างไร)  ก้าหนดวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้นั น แผนนั นสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ (ในกรณีที่มีปัญหาเมื่อมีการ
น้าไปใช้หรือไม่สามารถก้าหนดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ตามแผนนั นได้ก็สามารถปรับเปลี่ยน
เป็นอย่างอ่ืนได้โดยไม่กระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ตั งไว้) แผนต้องมีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่ผู้รับการเรี ยนรู้ด้าเนินชีวิตอยู่ 
แผนการเรียนรู้ที่เขียนขึ นจะต้องสื่อความหมายได้ตรงกันเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย แปลความได้ตรงกัน 
กรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร่ ผู้น้าไปใช้สามารถเข้าใจ และใช้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียน
แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่ดี จะต้องสะท้อนให้เห็นการบูรณาการ แบบองค์รวมของเนื อหาสาระ
ความรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้เข้าด้วยกันและที่ส้าคัญต้องมีการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
เปิดโอกาสให้ผู้ รับการเรียนรู้ได้น้าความรู้และประสบการณ์ เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และน้าไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป 
  4) การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   เกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้ ให้แนวคิดไว้ว่าหากพิจารณาจากหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ต้องท้าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ มีทักษะและ
เจตคติในการคิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่  
   4.1) การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) การเรียนรู้โดยวิธีนี  ผู้เรียน
จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่จากการฟังบรรยาย ครู ผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากร 
จะท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือและให้ความสะดวก ผู้เรียน จะค้นหาความรู้จากการศึกษาส้ารวจครูผู้ที่ท้า
หน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยากร จะใช้ค้าถามเป็นแนวทางให้ผู้เรียน ผู้เรียนจะคิดหาค้าตอบ 
การค้นหาค้าตอบอาจท้าได้ด้วยการหาข้อมูลจากกิจกรรมภาคสนาม จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
จากการสัมภาษณ์ การเรียนรู้โดยวิธีนี ผู้สอน หรือวิทยากร จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเองก่อน 
และครู ผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากร หรือผู้สอน ควรถามให้ผู้เรียนแสดงความคิดของ
เขาออกมาก่อนว่าเขารู้อะไรบ้าง เพราะโดยปกติทุกคนจะมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ถ้าครู ผู้ที่
ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรหรือผู้สอนเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดออกมา ก็จะ
ทราบว่าความรู้เดิมของผู้เรียน ในส่วนที่ขาดไปครู ผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากร หรือ
ผู้สอนจึงจะเติมให้ จนท้าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการรับรู้ความรู้นั น อย่างมีความหมาย และ
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้ ซึ่งแนวคิดนี เป็นแนวคิด ที่เรียกว่า Constructivism  
   4.2) การเรียนแบบร่วมกันคิด (Co-Operative Learning) เป็นการเรียนรู้ด้วย
การให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ ผู้เรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม ซึ่ งคนที่อยู่ในวัย
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ใกล้ เคียงกัน จะสามารถสื่อสารกันได้ดีกว่าคนที่อยู่ ในวัยต่างกันมาก ๆ ในการเรียนรู้แบบ                       
Co-Operative Learning จึงจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แต่ละคนต้องฝึกวินัยในตนเองให้มี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทุกคนต้องท้างานเป็นกลุ่มได้ แต่ละกลุ่มจะใช้ความรู้เดิมเป็นจุดเริ่มต้นของ
กิจกรรมแต่ละครั ง พร้อมกับใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสมาชิกของกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มได้มีข้อมูลมากพอ 
  ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับหลักในการ
เรียนรู้และรูปแบบของการเรียนรู้ตามแนว Constructivism การสืบค้นหาความรู้ (Inquiry) และ
ร่วมกันคิด (Co-Operative Learning) พอสรุปได้ ดังต่อไปนี  
  1) ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้รับการเรียนรู้ หรือผู้เรียน มีบทบาทมากกว่าครู ผู้ที่ท้า
หน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรหรือผู้สอน 
  2) หลีกเลี่ยงการบรรยายหรือบอกเล่า 
  3) ให้ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่านั่งฟังบรรยาย 
  4) ให้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียน ได้มีโอกาสคิดค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ครูผู้ที่ท้า
หน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรหรือผู้สอน มีหน้าที่ให้ความสะดวกไม่ใช่ผู้บรรยาย 
  5) เปิดโอกาสให้ผู้รับการฝึกอบรม ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียน ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง 
  6) ควรเป็นกิจกรรมส่งเสริมที่ให้ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้สัมผัส
ของจริง ฝึกคิด อันจะน้าไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย และความเข้าใจกิจกรรม
แบบนี  เรียกว่า กิจกรรมลงมือสัมผัส-ปฏิบัติ และคิด (Hands-on/Mind-on Activity) 
  7) ใช้ประสาทสัมผัสทั งหมดที่มีเพ่ือการรับรู้สิ่งแวดล้อม (Sensory Awareness) 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับเด็กเล็กและประถมศึกษา ควรใช้ประสาทสัมผัสให้มาก 
  8) ให้ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม (Field Activity) ในสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงให้ได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
  9) ให้ผู้รับการเรียนรู้ หรือผู้เรียน ได้ใช้ และฝึกทักษะในการสังเกต การส้ารวจข้อมูล 
ชี บ่งปัญหา สื่อความหมาย ตั งสมมติฐาน ท้านาย กระบวนการแก้ปัญหา ตัดสินใจ เป็นต้น 
  10) กิจกรรมที่จัดให้ผู้รับการเรียนรู้หรือผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ควร
เป็นประสบการณ์ที่ดีประทับใจ สนุก ไม่เครียด 
  11) ส้าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ควรให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อนแล้วจึง
น้าไปสู่ปัญหา และขอย ้าว่าในระดับประถมศึกษาตอนต้น และเด็กเล็ก ควรเน้นหลักในกิจกรรมการใช้
ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งแวดล้อม 
  12) กิจกรรมส้าหรับนักเรียนตั งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ นไป จนถึงผู้ใหญ่  ควรให้
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวตั ง (Problem Approach) ให้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ คิดสร้างสรรค์ ให้
สังเคราะห์ เรียนรู้สามมารถตัดสินใจ และประเมินค่าได้ ซึ่งจัดเป็นความคิดในระดับสูง 
  13) กิจกรรมอบรมที่จัดขึ น สามารถบูรณาการแนวคิดหลักที่เป็นเหตุเป็นผลของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องกันได้ 
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  14) ทุกกิจกรรมควรให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และอภิปรายจากข้อมูลที่
ส้ารวจได้ สามารถหาข้อสรุปซึ่งจะน้าไปสู่แนวคิดหลักของเรื่อง และให้เชื่อมโยงไปสู่ระดับปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั งอดีต และปัจจุบัน 
  15) ฝึกท้านาย และมองประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ นในอนาคต 
  16) ฝึกวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ นในปัจจุบัน และป้องกันที่อาจเกิดในอนาคต 
  17) ฝึกเขียนโครงการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  18) ให้มีการปฏิบัติการตามโครงการ และแผนปฏิบัติงานที่วางไว้  
  โดยสรุป กระบวนการเรียนรู้ เป็นวิธีการทางการศึกษาท่ีจะน้าพาให้ผู้รับ การเรียนรู้ 
หรือผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้ ทั งนี การที่จะเกิดการเรียนรู้ได้นั นผู้เรียนจะต้องสามารถน้าประสบการณ์
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วมาบูรณาการกับความรู้ใหม่ สามารถน้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
 
2.16 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความมั่นทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วย การเข้าถึงอาหาร 
คุณภาพอาหาร ปริมาณและความหลากหลายของอาหาร ตลอดจนปัญหาด้านมั่นคงทางด้านอาหาร 
และ แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่ม่ันคงทางอาหารของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี  
 2.16.1 การเข้าถึงอาหาร  
  การเข้าถึงอาหารของชุมชนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี  
  อัจฉรา ทองประดับ และคนอ่ืน ๆ (2552) ศึกษาระดับความมั่นคงด้านอาหารของ
ครัวเรือน ในต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผลว่า การพิจารณา
องค์ประกอบด้านการเข้าถึงอาหารของครัวเรือน พิจารณาโดยตัวแปรต่าง ๆ คือ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
เดือน รายได้จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสามารถในการซื ออาหารมาบริโภค ถ้ามีรายได้มากก็สามารถ
ซื ออาหารมาบริโภคให้เพียงพอได้ นอกจากนี ยังมีตัวแปรรายจ่ายด้านอาหารของครัวเรือนซึ่งเป็นตัว
แปรที่สามารถบอกได้ว่าครัวเรือนน้ารายได้ไปใช้จ่ายในการซื ออาหารมากน้อยแค่ไหน  และตัวแปร
ความหลากหลายของประเภทและชนิดอาหารที่บริโภคซึ่งเป็นการวัดถึงความหลากหลายของอาหารที่
บริโภค เพราะการบริโภคอาหารที่หลากหลายแสดงถึงการเข้าถึงอาหารที่แตกต่างกันอย่างครบถ้วน 
  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคนอ่ืน ๆ (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี วัดความ
มั่นคงทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย ได้รายงาน การเข้าถึงฐานทรัพยากรของอาหาร ของ ชุมชน 
ในต้าบลเมืองนะ ต้าบลขี เหล็ก ต้าบลน้าบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และต้าบลแม่เจดีย์ จังหวัดเชียง ไว้
ว่ารายว่า ด้านหาอาหารตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรอบชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึง
ฐานทรัพยากรอาหารได้ด้วยการหาอาหารตามแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรอบชุมชน  เช่น ด้านป่า
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของพืช ทั งพืชอาหาร ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร มี
หลายขนาดทั งเล็กและต้นในระดับปานกลาง ด้านแหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าสาธารณะที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงฐานทรัพยากรอาหารได้ด้วยการมีน ้าในแหล่งน ้าและ
สามารถใช้ได้ตลอดปี สามารถหาปลาได้ตลอดปี สามารถหาสัตว์น ้าขนาดเล็กได้ตลอดปี มีผักต่าง ๆ 
ทั งริมน้าและในน ้าในระดับปานกลาง แต่มีรายได้จากการหาอาหารในแหล่งน ้าธรรมชาติในระดับน้อย 
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 2.16.2 ปริมาณ และความหลากหลายของอาหาร 
  ปริมาณและความหลากหลายของอาหารภายในชุมชุมมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค ดังต่อไปนี  
  อัจฉรา  ทองประดับ และคนอ่ืน ๆ (2552) ศึกษาระดับความม่ันคงด้านอาหารของ
ครัวเรือน ในต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผลว่าการวัดการมี
อาหารของครัวเรือน วัดโดยใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ ที่ดินท้ากินทั งหมด เนื่องจาก ที่ดินสามารถ
น้ามาท้าการเพาะปลูกพืชอาหารได้ ถ้าครัวเรือนมีที่ดินก็สามารถผลิตอาหารไว้บริโภคได้เอง และถ้า
ครัวเรือนน้าที่ดินมาปลูกข้าวก็จะมีผลผลิตข้าวไว้เพ่ือบริโภค ซึ่งเป็นการประกันความม่ันคงด้านอาหาร
ของครัวเรือนได้ และเมื่อน้าผลผลิตข้าวทั งหมดมาแปลงค่าเป็นแคลอรีก็สามารถวัดถึงระดับความ
พอเพียงของการมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนได้ 
  จากการส้ารวจ พบว่า ขนาดที่ดินที่ถือครองเฉลี่ยของเกษตรกรต้าบลการะเกด คือ 
12 ไร่ และสามารถจ้าแนกรายละเอียดที่ดินออกเป็นช่วงต่าง ๆ ได้ดังนี  ขนาดที่ดินน้อยกว่า 5 ไร่ จาก
การส้ารวจมีเกษตรกรจ้านวน 245 รายคิดเป็นร้อยละ 39.01 ขนาดที่ดิน 5-19 ไร่ จ้านวน 223 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.47 และขนาดที่ดิน 20 ไร่ขึ นไปจ้านวน 160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
25.47 การใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนใหญ่เป็นการท้านา ปลูกผัก ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
  ด้านปริมาณผลผลิตข้าวทั งหมดที่ครัวเรือนผลิตได้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า 
เกษตรกรในต้าบลการะเกดส่วนใหญ่จะท้านาจ้านวน 2 ครั งต่อปี พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวพันธุ์
ชัยนาท ในรอบปีที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตข้าวเฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ 5,882 กิโลกรัม และมีผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 390 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถือว่ามีผลิตภาพค่อนข้างต้่า ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่มีผลผลิตข้าว
เฉลี่ยต้่ากว่า 600 กิโลกรัม/ไร่ สูงถึง 590 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.90 และมีครัวเรือนที่มีผลผลิต
เฉลี่ยสูงกว่า 600 กิโลกรัม/ไร่ แค่ 38 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.10 เท่านั น 
  ส้าหรับปริมาณข้าวที่ส้ารองไว้ของครัวเรือนในรูปของแคลอรีนั น จากการค้านวณ
พบว่า จ้านวนแคลอรีจากปริมาณข้าวที่เกษตรกรส้ารองไว้ในครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 548.56 กิโลแคลอรี 
และจากการจัดกลุ่ม พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีปริมาณแคลอรีที่ส้ารองไว้ในระดับต้่าจ้านวน 581 ครัวเรือน              
คิดเป็นร้อยละ 92.5 ในขณะที่ปริมาณแคลอรีที่ส้ารองไว้ในระดับสูงมากกว่า 2,550 กิโลแคลอรี มีเพียง        
26 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.1 เท่านั น 
 2.16.3 คุณภาพของอาหาร 
  อัจฉรา ทองประดับ และคนอ่ืน ๆ (2552) ศึกษาระดับความมั่นคงด้านอาหารของ
ครัวเรือน ในต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้ประโยชน์จากอาหารว่า 
ส้าหรับองค์ประกอบด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ พลังงานที่
ได้รับและโปรตีนที่ได้รับ เป็นการวัดถึงความเพียงพอของพลังงานและโปรตีนที่ได้รับจากกการบริโภค
อาหารในแต่ละวัน ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ และวัดระดับพลังงานที่เพียงพอ และระดับโปรตีนที่
เพียงพอ เพ่ือวัดถึงระดับความเพียงพอของสารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคอาหารในแต่ละวัน 
  พลังงานจะได้รับจากการบริโภคอาหารซึ่งอาหารแต่ละประเภทจะให้ระดับพลังงาน
ที่ไม่เท่ากัน ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจ พบว่า พลังงานที่ได้รับเฉลี่ยเท่ากับ 2,275.15 กิโลแคลอรี/คน/วัน 
โดยปกติร่างกายมีความต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอ 
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แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลจ้านวนครัวเรือนที่ได้รับพลังงานเฉลี่ย/คน/วัน พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ได้รับ
พลังงานในระดับไม่เพียงพอจ้านวน 332 ครัวเรือนหรือร้อยละ 53 และครัวเรือนที่ได้รับระดับพลังงาน
เพียงพอจ้านวน 296 ครัวเรือนหรือร้อยละ 47 
  โปรตีนที่ได้รับเฉลี่ย/คน/วัน พบว่า มีค่าเท่ากับ 18.81 กรัม/คน/วัน เท่านั นซึ่งโดย
ปกติแล้วร่างกายต้องการโปรตีน 52 กรัม/คน/วัน ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ และครัวเรือนที่ได้รับโปรตีนที่
เพียงพอ/คน/วัน พบว่า มีจ้านวนแค่ 18 ครัวเรือนเท่านั น หรือร้อยละ 2.90 ซึ่งน้อยมาก แต่ครัวเรือน
ที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอมีสูงถึง 610 ครัวเรือน หรือร้อยละ 97.10 ซึ่งสูงมาก 
  ระดับพลังงานที่เพียงพอจะพิจารณาจากการน้าระดับพลังงานที่ได้รับต่อคนต่อวัน 
เทียบกับระดับพลังงานที่ควรได้รับ คือ 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน ซึ่งจากการส้ารวจ พบว่า ระดับ
พลังงานจะอยู่ในระดับเพียงพอจ้านวน 483 รายคิดเป็นร้อยละ 76.90 และอยู่ในระดับไม่เพียงพอ
จ้านวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.10 
  ระดับโปรตีนที่เพียงพอจะพิจารณาจากการน้าระดับโปรตีนที่ได้รับเทียบกับระดับ
โปรตีนที่ควรได้รับต่อคนต่อวัน คือ 52 กรัม ซึ่งจากการส้ารวจ พบว่า ระดับโปรตีนจะอยู่ในระดับที่ไม่
เพียงพอจ้านวน 576 รายคิดเป็นร้อยละ 91.70 และอยู่ในระดับเพียงพอจ้านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.30 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต้่ามาก 
  มินตรา สาระรักษ์  และเสาวลักษณ์ แสนนาม (2557) ศึกษาเรื่องความมั่นคงทาง
อาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
รายงานผลว่า ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ของประชาชน พบว่า รายได้ กลุ่มตัวอย่าง มีการ
ปฏิบัติ เป็นประจ้ามากที่สุด คือ การแบ่งส่วนเงินรายได้ไว้ส้าหรับ การซื ออาหารส้าหรับคนใน
ครอบครัว ร้อยละ 46.05 รองลงมาคือ ใช้จ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ร้อย
ละ 42.11 และรายได้ในครอบครัวไม่เพียงพอ กับการซื ออาหารส้าหรับคนในครอบครัวบ่อยครั ง ร้อย
ละ 59.21 รวมทั งมีการกู้ยืมเงินเพ่ือซื อหาอาหารส้าหรับครอบครัวบางครั ง ร้อยละ 43.42 ด้านการ
รับประทานอาหาร ที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีการปฏิบัติเป็น
ประจ้ามากที่สุด คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอาหารเพียงพอรับประทานจนอ่ิมทุกมื อ ร้อยละ 
53.95 รองลงมาคือ สมาชิกทุกคนได้รับประทาน อาหารครบทั งสามมื อ ร้อยละ 46.05 และมีการ
ปฏิบัติบ่อย ครั ง คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารที่ครบ ทั ง 5 หมู่ เช่น เนื อสัตว์ ข้าว 
แป้ง ผัก ผลไม้ ร้อยละ 53.95 และสมาชิกในครอบครัวอดอาหารมื อใดมื อหนึ่งเนื่องจากมี อาหารไม่
เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 38.16 ด้านการเลือกซื อ อาหารที่มีโภชนาการดี มีความมั่นคง พบว่า กลุ่ม 
ตัวอย่างมีการปฏิบัติเป็นประจ้ามากที่สุดคือ การเลือกซื อ อาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมกับร่างกาย ร้อยละ 
52.63 รองลงมา คือ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่เครื่องปรุงรสเกินความจ้าเป็น เช่น ผงชูรส ร้อยละ 42.11 
และในการซื ออาหาร แต่ละครั ง เลือกซื ออาหารหลายประเภท เช่น เนื อสัตว์ ผัก และผลไม้ 
  ศยามล เจริญรัตน์ และคนอื่น ๆ (2556) ท้าการศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่ม ชาติพันธุ์ในพื นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่า
ตะวันตก ได้รายงานว่า  
  1) บ้านกองม่องทะ บ้างหนองบางและบ้านแม่กระบุง ต่างมองว่าในหมู่บ้านมีความ
พอเพียงด้านอาหาร ตลอดปี แม้ว่าในช่วงปลายปีของบางปีอาจจะต้องหยิบยืมข้าวเปลือกจากเพ่ือน
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บ้านหรือจากญาติให้มีกินจนกว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในปีต่อไปก็ตาม  บ้านแม่กระบุงให้ความเห็น
เพ่ิมเติมในกรณีนี ว่า แม้บางครัวเรือนจะไม่มีการปลูกข้าวแล้วแต่ก็สามารถซื อหาข้าวจากคนในหมู่บ้าน
และสามารถมีข้าวกินได้ตลอดทั งปี เมื่อมองถึงภาวะความพอเพียงในการผลิตข้าวจากการเพาะปลูกใน
หมู่บ้านแล้วพบว่า บางปีก็ไม่พอเพียงต่อการบริโภคบางครั งบางครัวเรือนจะซื อข้าวจากเมือง
กาญจนบุรี  หรือที่ลาดหญ้าเพ่ือการบริโภคบ้างแต่ไม่มากนัก  (สนทนา กลุ่มบ้านแม่กระบุง) 
เช่นเดียวกับที่บ้านหนองบางที่มีการคมนาคมสะดวกและมีรถขายกับข้าวและข้าวสาร เข้าถึงหมู่บ้านก็
เลือกที่จะซื อข้าวสารที่สีแล้วจากรถขายข้าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเช่นกัน ส่วนบ้านกองม่องทะ นั น
ชาวบ้านมองว่าข้าวสามารถหยิบยืมได้จากในชุมชนแต่เมื่อมีรถขายอาหารแปลก ๆ เข้าในหมู่บ้านก็อด
เสียไม่ได้ที่จะอยากลิ มลองของใหม่บ้างในบางครั ง การเก็บหาของป่าที่เป็นวิถีการด้ารงชีวิตของ
กะเหรี่ยง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทั งสามหมู่บ้านเลือกที่จะเป็นการการสร้างความพอเพียงในอาหาร
ของครัวเรือน 
  2) ที่บ้านกองม่องทะมองว่าการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมนั น  ไม่ได้มีหลักเกณฑ์
พิเศษนอกจากการมีข้าวกินทุกวันซึ่งข้าวได้จากการเพาะปลูกหรือหยิบยืม หรือซื อหา และการมี
กับข้าวที่สามารถเข้าถึงด้วยการเลี ยงการหาจากการขุด การเก็บ (พืช) การจับ (ปลาและสัตว์ป่า) จาก
ป่าหรือจากสภาพแวดล้อมรอบบ้าน หรือซื อกิน และไม่แตกต่างจากอีกสองหมู่บ้านที่ต่างก็ยังมองว่า
การเข้าถึงสามารถท้าได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ข้างต้น โดยเฉพาะการหาปลาหรือจับสัตว์ตามฤดูกาล เช่น 
เมื่อน ้าหลากมาก็จะไปจับปลาตามแม่น ้าหรือทางลงเขื่อนและถนอมอาหารไว้กินในช่วงหลังจากนั น  
เช่น ตากหรือรมควัน 6 ดังนั น การเข้าถึงของกะเหรี่ยงทั งสามหมู่บ้านจึงมีอยู่ในระดับที่ดีตาม
ความเห็นของคนในชุมชนและมองว่าสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเหมาะสม 
  3) การใช้ประโยชน์ จากอาหารที่พอเพียง มีน ้าสะอาดและสามารถรักษาสุขภาพ
และอนามัยได้เพ่ือ น้าไปสู่โภชนาการที่ดีที่ไม่รวมเฉพาะอาหารเท่านั น ประเด็นของการใช้ประโยชน์
นั น คนกะเหรี่ยงมีความเห็นบางประการตรงกันที่ว่าการกินอาหารในแต่ ละมื อที่บ้านมักจะต้อง
ประกอบด้วยน ้าพริกและผักจิ มในส้ารับข้าวเสมอ ดังนั น อาหารที่ดี คือ ข้าว ผัก ที่บ้าน กองม่องทะ
มองว่า อาหารที่ประกอบด้วยข้าวและกับข่าวที่ไม่ได้ระบุว่าต้องประกอบด้วยเนื อสัตว์เท่านั น  เป็น 
อาหารที่เหมาะสมและสามารถหาได้ในแต่ละมื อ ซึ่งมีมุมมองไม่ต่างจากอีกทั งสองหมู่บ้าน 
  4) เสถียรภาพที่จะต้องสามารถเข้าถึงอาหารที่พอเพียงตลอดเวลา และไม่เสี่ยงต่อ
การเข้าไม่ถึง อาหารจากวิกฤติที่ เกิดอย่างกะทันหัน  ในประเด็นนี นั นจะ พบว่า มีการตีความถึง
เสถียรภาพที่หมายถึงสามารถมีข้าว หรือข้าวสารส้าหรับ หุงกินได้ตลอดปี เป็นประเด็นหลัก โดยไม่ได้
มองว่าที่มาของข้าวสารจะเกิดจากการเพาะปลูกเองในที่ท้ากิน  ของตน เช่าที่ หรือการหยิบยืม หรือ
กระทั่งการซื อจากทั งในและนอกหมู่บ้าน บ้านกองม่องทะมองว่าหากไม่ สามารถปลูกข้าวได้หากแต่
สามารถหาข้าวมาหุงได้ไม่ว่าจะเป็นการซื อจากรถขายกับข้าวทีละเล็กละน้อย หรือ ซื อจากในเมือง
หรือรถข้าวสารที่ขับมาขายที่หมู่บ้านครั งละกระสอบ ก็หมายถึงการมีข้าวกินได้ตลอดปี ความคิดเช่นนี 
ไม่ได้มีความแตกต่างจากอีกสองชุมชน แต่มีแง่มุมที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย คือ ในปริมาณการ ปลูกที่
บ้านหนองบางจะมีน้อยกว่า เนื่องจากสภาพพื นที่ไม่สามารถขยายพื นที่เพาะปูลกได้มากนั น ดังนั น 
แนวโน้มของการซื อข้าวจากเพ่ือนบ้านและจากภายนอกจึงด้าเนินมายาวนานกว่าที่ชุมชนอ่ืน  ๆ และ
ส้าหรับ บ้านแม่กระบุงนั น แม้ว่าจะเป็นพื นที่ที่ท้าการเกษตรเช่นเดียวกับบ้านกองม่องทะ แต่ก็มีแนว
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ทางการด้าเนิน ชีวิตที่ต่างออกไปเล็กน้อย และมีความสนใจของเยาวชนด้านการพัฒนาหมู่บ้านในวิถีที่
เหมาะสมมากกว่าบ้าน กองม่องทะ 
 2.16.4 ปัญหาด้านมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทย 
  อัจฉรา ทองประดับ และคนอ่ืน ๆ (2552) ศึกษาระดับความมั่นคงด้านอาหารของ
ครัวเรือน ในต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานปัญหาความมั่นคงทาง
อาหารว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ ในต้าบลการะเกด อยู่ในระดับไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่
ผลผลิตต่อไร่ของข้าวที่ผลิตได้อยู่ในระดับต้่า อาจจะเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ าในการท้าการ
เพาะปลูก หรือ น้ าท่วม และการแทรกซึมของน้ าทะเล 
  ส้านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  (2554) ได้รายงาน 10 มูลเหตุของ
ความไม่ม่ันคงทางอาหาร ในกรณีของ ประเทศไทยว่าประกอบด้วย  
  1) ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร  อาหาร ได้แก่ การลดลงของพื นที่        
ป่าไม ้การเสื่อมโทรมของดิน และปัญหาทรัพยากรน ้า 
  2) ปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ยั่งยืน ได้แก่ ปัญหาพันธุกรรมในการผลิต
อาหาร การพ่ึงพาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร การลดลงของเกษตรกรรายย่อยและการขยายตัวของ
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ 
  3) ปัญหาโครงสร้างของที่ดินท้ากินและสิทธิ ในการเข้าถึงทรัพยากร 
  4) บทบาทของค้าปลีกขนาดใหญ่และโมเดิร์นเทรดที่มีบทบาทมากขึ นในระบบการ
กระจายอาหาร 
  5) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการผลิตอาหาร 
  6) ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบ
อาหาร 
  7) ปัญหาสุขภาวะที่ เกิดจากระบบอาหาร คือ กรณีสารเคมีตกค้างทั งในตัว
เกษตรกรและอาหาร 
  8) การแผ่ขยายของอาณานิคมทางอาหาร คือ การไล่ล่าหาที่ดินของบรรดาประเทศ
ยักษ์ใหญ่ 
  9) วัฒนธรรมอาหารต่างชาติครอบง้าอาหารท้องถิ่น อาทิ ความนิยมอาหารฟาสต์ฟู้ด 
อาหาร ญี่ปุ่น 
  10) การขาดนโยบายเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหารระดับประเทศ 
  ศยามล เจริญรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2556) ปัญหาของกะเหรี่ยงในประเทศไทยมี
หลายประการ ปัญหาส้าคัญ ๆ ประกอบด้วย สิทธิความเป็นพลเมืองที่มีลักษณะกดขี่ซ้อนทับ เริ่มจาก
การมีบัตรประชาชนเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ที่รวมถึงการตกส้ารวจ และแม้ว่าจะได้บัตรประชาชนแต่
การจ้าแนกประเภทของบุคคลตามเลข 13 หลักก็ยังจ้ากัดสิทธิของพลเมือง ปัญหาสิทธิ ความเท่าเทียม 
การแบ่งเขา แบ่งเรา และไม่ยอมรับคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องความไม่เข้าใจวิถีชีวิต กะเหรี่ยงเป็นปัญหาที่
สะสมมายาวนาน ซึ่งปัญหานี ยังครอบคลุมถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นการท้าไร่หมุนเวียน การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การให้คุณค่ากับป่า วิธีคิดในเรื่องสิทธิ              
ที่มิใช่แค่กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรต่าง ๆ และการที่รัฐไทยยังไม่เห็นความส้าคัญของวัฒนธรรมและภาษา
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ของชาติ พันธุ์ในถิ่นต่าง ๆ รวมทั งการพัฒนาประเทศที่มีนโยบายการสนับสนุนในแบบทุนนิยมที่เน้น
การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งลงทุนสูง พ่ึงพาเทคโนโลยี และพันธุ์พืชแบบใหม่ การผลิตพืชเชิงเดี่ยวตาม
นโยบายกีดกันทางเลือกอ่ืน ๆ ท้าให้คนกะเหรี่ยงต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและยอมรับวิถีชีวิตแบบใหม่
ทั งเต็มใจและไม่เต็มใจ กะเหรี่ยงบางคนยังเห็นว่าอยู่อย่างกะเหรี่ยงมีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่า ซึ่งมุมหนึ่ง
เป็นการตั งค้าถามถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงอธิปไตยทางอาหารของชุมชนต่อแนวนโยบาย
เช่นนี ของรัฐในระดับต่าง ๆ 
  นอกจากนี คณะผู้วิจัยยังได้เสนอปัญหาอีกหลายประการ คือ 
  1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราพบว่าปัญหาด้านเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารชัดเจนเพราะจ้านวนความหลากหลายของพืชพันธุ์ในโลก
ลดลง ความผันผวนของดินฟ้าอากาศส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรที่พ่ึงพาน ้าฝน ท้าให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ผลผลิตลดลง 
  2) แรงงานภาคเกษตรลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขายที่ดินการเกษตรและ
การแปรรูปที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมในเขตพื นที่จังหวัดอยุธยา เป็นต้น 
  3) วิกฤติด้านพลังงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงกับความม่ันคงทางอาหาร 
เพราะปัญหาการแย่งพืชอาหารเพ่ือน้าไปผลิตเป็นพลังงานก้าลังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายระดับโลก 
  4) ระบบการผลิตอาหารและระบบการค้าแบบใหม่ (Free trade-modern trade) 
ระบบการผลิตอาหารแบบใหม่ร่วมกับ ระบบการค้าเสรีและระบบเกษตรเชิงพานิชย์เป็นปัจจัยผลักดัน
ให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารในชุมชน ระบบการผลิตอาหารและระบบการค้าแบบใหม่ (Free 
trade-modern trade) ระบบการผลิตอาหารแบบใหม่ร่วมกับ ระบบการค้าเสรีและระบบเกษตร   
เชิงพานิชย์ เป็นปัจจัยผลักดัน ให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารในชุมชน เนื่องจากระบบการผลิต
อาหารแบบใหม่ที่มุ่งเน้นปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ น และมีราคาถูกลง เพ่ือให้ประชากรโลกสามารถซื อ
มาเพ่ือบริโภคได้ในระบบอาหารโลก (Global Foodsystem) ซึ่งพบว่าประสบปัญหาใน 2 ประเด็น 
คือ 1. การผลิตไม่ยั่งยืน เพราะการมุ่งผลิตจ้านวนมากน้ามาซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท้าลายความ
หลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ และท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศมากขึ น และ  
2. ไม่สามารถขจัดความอดอยากได้ย่างแท้จริง และมีภาวะขาดสารอาหาร ซ่อนเร้นตามภูมิภาคอ่ืน  
ทั่วโลก ดังนั น กระบวนการผลิตอาหารแบบใหม่จึงไม่ใช่รูปแบบการผลิตอาหารที่สร้าง  ความมั่นคง
ทางอาหารได้อย่างแท้จริง ในขณะที่การค้าแบบใหม่ หรือการสร้างเขตการค้าเสรีที่เน้นการส่งออก
และน้าเข้านั นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรระดับครัวเรือน เพราะการคัดเลือกสินค้าหรือผลผลิต
เข้าสู่ระบบตลาดการค้าแบบเสรีจะต้องเป็นผลผลิตที่ดี ซึ่งหมายถึงการลงทุนที่สูงด้านสารเคมีและการ
เปลี่ยนวิธีการ ผลิตจากเดิมไปสู่วิธีการผลิตแบบใหม่ ตั งแต่พันธุ์พืช กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว 
และการเก็บรักษาเพ่ือเข้า สู่ตลาด ดังนั นการค้าแบบใหม่จะตอบสนองการผลิตแบบใหม่ที่ไม่เหมาะกับ
เกษตรกรรากหญ้า ในระดับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบท  
  5) วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumer Culture) ที่การ
บริโภคมีอิทธิพลก้าหนดวิถีชีวิตรวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบคุณค่าต่าง ๆ ใน
สังคม ซึ่งค่านิยมทางการบริโภคในสังคมอุตสาหกรรมที่เน้นความสะดวกรวดเร็วของการผลิตสินค้า
และบริการ การเข้าถึง ครอบครอง และน้ามาบริโภคใช้สอย สามารถท้าให้ง่ายด้วยการซื อ เกิดการให้
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คุณค่า ความส้าคัญกับวัตถุมาก ขึ น เกิดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและน้าไปสู่การเป็นหนี  การครอบง้าทาง
วัฒนธรรมเหล่านี เกิดมา จากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม กลายเป็น สังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่า เน้นการบริโภคเพ่ือความพึงพอใจ กระแส
ของค่านิยมเหล่านี ได้แพร่เข้าสู่สังคมไทย และกระจายไปตามชุมชนทั่วทั งประเทศ การใช้สอยผ่านเงิน
และการซื อสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสาเหตุหนึ่งของการ เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นผลิตเพ่ือขาย และผลิต
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เพ่ือให้มีรายได ้มากขึ นในครัวเรือน 
  6) ภาวะต้นทุนทางการเกษตรสูงขึ นเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่ส่งผลต่อ
เกษตรกรโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านพืชพันธุ์ สารเคมี เช่น ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 
ประเด็นด้านการใช้พันธุ์พืชและสัตว์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ หรือมีการพัฒนาขึ นใหม่นั น เป็นประเด็นที่มี
การถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงผลดีและผลเสียที่ เกิดขึ นทั งในระดับเกษตรกร  ตลอดจน
ระดับประเทศและระดับโลก ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยเฉพาะกะเหรี่ยง หรือชนเผ่านั น เป็น
ปัญหาการปรับตัวของสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่ได้มีความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ดีเท่าสายพันธุ์ท้องถิ่น กับปัญหาที่สายพันธุ์ท้องถิ่นหลายชนิดสูญหายไปเนื่องจากการเลือกสายพันธุ์
ใหม่มาเพาะปลูกแทนสายพันธุ์ดั งเดิมในพื นที่  วิธีการเพาะปลูกไม่มีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์
ส้าหรับการเพาะปลูกในฤดูต่อไป เช่น ในอดีต แต่นิยมที่จะซื อสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วจากบริษัทในการ
เพาะปลูกในแต่ละปี ซึ่งมักเป็นหมันไม่สามารถน้ามาปลูกต่อได้ในปีต่อ ๆ ไป  
  7) วิกฤติภายนอก น ้า อาหาร พลังงานที่กระทบต่อชุมชนภายใน  ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร น ้า และพลังงาน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม เพียงพอ มีคุณภาพ และมีประสิทธิ 
ภาพนั น ประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรหลัก คือ ทรัพยากรน ้า และทรัพยากรที่ดิน ที่มีลักษณะ เชื่อมโยง 
(Interdependence) และแย่งชิง (Trade-off) กันอยู่ในที ดังนั นหากมีการเพ่ิมการผลิตด้านใดด้าน
หนึ่งก็จะหมายความว่าจะต้องลดการผลิตอีกด้านหนึ่งลง ตัวอย่างต่อไปนี จะแสดงให้เห็นว่าการ
เชื่อมโยง และการกีดกันดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก หากน้ากระบวนการผลิตทั งสาม
ประการมาท้าให้เห็น ความเชื่อมโยงจะพบว่า ทรัพยากรจะถูกแย่งชิงจากส่วนหนึ่งไปเพ่ือผลิตอีกส่วนหนึ่ง
ทันที นั นหมายความว่า หากมีการผลิตหรือใช้ทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปทรัพยากรอีกชนิดจะ
ลดลงตามไปด้วยตารางต่อไปนี  จะแสดงสิ่งที่จะเกิดขึ นในความเชื่อมโยงและการแย่งชิงดังกล่าว 
  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคนอื่น ๆ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวชี วัดความมั่นคง
ทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย ได้รายงานปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชนที่ได้จากการ
วิจัยไว้ว่า ระบบเกษตรภาคเหนือยังมีความหลากหลายทั งในระบบคิด ฐานทรัพยากร เป้าหมายการ
ผลิต กระบวนการผลิต และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีภายใต้สภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
ความรุนแรงของการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกตลอดจนการระบาดของเชื อโรคที่มีผลต่อ
ระบบการผลิต เช่น ไข้หวัดนก และภาวะภัยแล้ง โรคและการระบาดของแมลงศัตรูพืช อย่างไรก็ตาม
ยังพบว่า เกษตรกรจ้านวนมากยังขาดศักยภาพที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือตอบรับกับผลกระทบดังกล่าว
จากภายนอกนี ได้อย่างรู้เท่าทัน 
 2.16.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่ม่ันคงทางอาหาร  
  มินตรา สาระรักษ์  และเสาวลักษณ์ แสนนาม (2557) ได้เสนอแนวทางการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ไว้ว่าการน้าอาหารมา แปรรูปหรือถนอมอาหาร เช่น การตากแห้ง 



 107 

เป็นการส้ารอง อาหารในครอบครัว ร้อยละ 57.89 ด้านการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
อย่างยิ่งมากที่สุดเท่ากัน กับการพบปะสังสรรค์ หรือพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างคนใน ชุมชน ญาติ
พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน เรื่องข้อมูลข่าวสาร การท้ามาหากินจะท้าให้มีแนวทางในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารมากขึ น และการให้หรือแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของ เงิน ทองระหว่างคนในชุมชน 
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน เป็นการแสดงความเอื อเฟ้ือที่ดีต่อกัน ร้อยละ 52.63 ด้านการสร้าง
ความเข้าใจภายในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด กับการลดการซื ออาหาร ที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายจะท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยสร้างการบริโภคอาหารที่ดี ร้อยละ 50.00 

รองลงมา คือ การแนะน้าครอบครัวให้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการมากกว่าอาหารราคา
แพงแต่คุณค่าน้อย เป็นการสร้างนิสัยการบริโภคที่ดี ร้อยละ 47.37 ด้านการหาอาชีพเสริม กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุดกับการอ่านหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแนะน้าอาชีพ จะ
ท้าให้เพ่ิมความรู้และช่องทางหารายได้ ร้อยละ 71.05 รองลงมา คือ การประกอบอาชีพเสริมหลังงาน
ประจ้า เพ่ือให้ ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมมากขึ นร้อยละ 55.26 และเห็นด้วย อย่างยิ่งว่าการประกอบ
อาชีพเสริมไม่ได้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 61.84 
  ส้านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2554) ได้เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความไม่ม่ันคงทางอาหาร ในกรณีของ ประเทศไทยว่าประกอบด้วย คือ  
  1) ภาครัฐควรจะมีนโยบายการดูแลและสนับสนุนเกษตรกร รายย่อยที่กระจายอยู่
ทั่วประเทศ 
  2) การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ เกิดขึ นจึงต้อง  เกี่ยวข้องกับการแก้ไข 
ปรับปรุงและแสวงหาทางออก ทั งระบบ ตั งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง ทางนโยบาย 
ตั งแต่ประเด็นการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร ไปจนถึงมิติทางวัฒนธรรมของระบบอาหาร 
  ศยามล เจริญรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านความ
มั่นคงทางอาหารของกะเหรี่ยงในประเทศไทยไว้ว่า ภาครัฐควร และกะเหรี่ยงที่แตกต่างกันนั นปัจจุบัน
ควรมีความพยายามยามประนีประนอมระหว่างกันจากการที่ รัฐประกาศมติคณะรัฐมนตรี 2 ฉบับ คือ 
มติ ครม. วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟ้ืนฟู วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และมติ
ครม. วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่องการก้าหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และทางทีมคณะผู้วิจับยังได้สรุป มติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวนโยบาย
ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนั น เริ่มจากกระทรวงวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟู
วิถีชีวิตคนกะเหรี่ยงให้ยั่งยืนด้วยการบูรณาการด้าเนินงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
ชุมชนและรากฐานทางวัฒนธรรมคนกะเหรี่ยงมีความเข้มแข็งทั งในการด้ารงชีวิต  และการรักษา
วัฒนธรรมดั งเดิม ดังนั นเพ่ือให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้
จัดท้าแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตคนกะเหรี่ยงเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้ 
เห็นชอบตามที่เสนอข้างต้น โดยแนวนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นปัญหา 5 ประการ คือ        
อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรสิทธิในสัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
และการศึกษา โดยมีสาระส้าคัญ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนคนกะเหรี่ยงในเรื่องอัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ และวัฒนธรรมกะเหรี่ยงว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้
มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ดังนั น การสนับสนุนการจัดตั งศูนย์วัฒนธรรม ให้
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ชุมชนมีส่วนในการก้าหนดหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั งสามารถจัด
การศึกษาได้ด้วยตนเอง ยุติการจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็น
ชุมชนท้องถิ่นดั งเดิมที่อยู่ในพื นที่ข้อพิพาทเรื่องที่ท้ากินในพื นที่ดั งเดิม ส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพในชุมชนบนพื นที่สูง สิทธิในสัญชาติให้คนกะเหรี่ยงที่ได้รับบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(บัตรประจ้าตัวบุคคลบนพื นที่สูงและบัตรส้ารวจชุมชนบนพื นที่สูงเดิม) ที่อพยพเข้าตั งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2528 สามารถขอเป็นคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยและได้รับใบส้าคัญประจ้าตัวคน
ต่างด้าว ส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทยให้สามารถขอสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติได้  
  ซึ่งจากมติข้างต้นทาง คณะผู้วิจัย ยังได้แนวคิดว่า แนวนโยบายข้างต้นดูเหมือนจะ
สร้างสิทธิและโอกาสส้าหรับชุมชนในการจัดการทรัพยากรและได้รับสิทธิและบริการจากรัฐ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วการด้าเนินการยังมีความลักลั่น ไม่เท่าเทียมของแต่ละพื นที่ อันเกิดจากการตีความ 
และน้าไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื นที่ ดังนั น เมื่อกล่าวถึงความเป็นธรรมทางกฎหมายจึงมักให้นัยยะ
ถึงความยุติธรรมที่อยู่ในเอกสาร และหมายความถึงการด้าเนินการของภาครัฐตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่รัฐก้าหนด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังขาดมุมมองด้านประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม และยังมีมุมมอง 
ของความเป็นธรรมที่มีมากกว่าเพียงแค่ในกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึง  เช่น ความเป็นธรรม    
เชิงมนุษยธรรม เป็นต้น ที่ต้องให้การค้านึงถึงและสร้างให้เกิดขึ นในสังคม 
  วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากพัฒนาการ
เกษตรสู่เศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การด้าเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหาร
ของไทย นอกจากการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการเกษตรรวมถึงประชาชนทั่วไปแล้ว ไทยควรผลักดันนโยบายภาคการเกษตรตามแนวคิด
ความมั่นคงทางอาหารที่เน้น การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในระดับท้องถิ่นให้สามารถด้าเนินไปได้
ภายใต้อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการผลิตเพ่ือยังชีพสู่การผลิตเพ่ือการค้า จากสังคมเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม น้ามาซึ่งความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหาร ทั งในระดับโลกและระดับประเทศ
อาจน้าไปสู่ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหาร การบรรจุประเด็น “ความมั่นคงทางอาหาร” ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 จึงนับเป็นแนวทางส้าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ น 
  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคนอ่ืน ๆ (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี วัดความมั่นคง
ทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย ได้รายงานแนวทางการแก้ไขความไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชนที่
สังเคราะห์ได้จากการวิจัยไว้ว่า 
  1) บทบาททางสาธารณสุขได้สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงทางอาหารและ
สุขภาพ และช่วยขยายผลแนวคิดและแนวปฏิบัติเกษตรยั่งยืน โดยใช้สุขภาพเป็นตัวเคลื่อน 
  2) ในการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหาร ต้องด้าเนินการวิจัยเชิงบูรณาการ ผู้วิจัย
ต้องเข้าใจบริบทและฐานทรัพยากรของแต่ละพื นที่  และต้องผนวกการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงและ
การปรับตัวต่อความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทั งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความไม่มั่นคงทาง
อาหาร ซึ่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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  3) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลที่รวดเร็วใน
การสร้างความตระหนักและความเข้าใจความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน  รวมถึงข้อมูลที่ได้จาก
หลายมิติ ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถน้ามาสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนและสร้างข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารระดับภาคได้เป็นอย่างด ี
  4) การขับเคลื่อนทางสังคมเป็นพลังที่ส้าคัญที่น้าไปสู่ความมั่นคง ความปลอดภัย 
และอธิปไตยทางอาหาร ซึ่งมีหลายมิติ ทั งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต องค์ความรู้ การบริหาร
จัดการ การมีวินัยของชุมชน และเครือข่ายที่มีคุณภาพ นอกจากนี  การขับเคลื่อนทางสังคมได้สร้าง
กระบวนการนโยบายสาธารณะบนฐานของความรู้และปัญญา ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการทางานเพ่ือบรรลุ
ความมั่นคง ความปลอดภัย และอธิปไตยทางอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัยและวิธีด้าเนินการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบกำรวิจัยและวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชน
ริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research Method) ใช้ทั้งการ
วิจั ย เชิ งคุณ ภ าพ  (Qualitative Research Method) และการวิจั ย เชิ งปริม าณ  (Quantitative 
Research Method) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และศึกษาความรู้ 
ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความต้องการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร   
 ระยะที่ 2 พัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  โดยการสร้างรูปแบบด้วย
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้าการ
ปรับปรุงรูปแบบและด้าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ ประเด็น
ค้าถาม แบบบันทึกและแบบประเมิน 
 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อนกับหลังการปฏิบัติการ ด้านความรู้ ความตระหนัก 
การปฏิบัติ การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักที่เป็นอาหารและการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ 
แบบสอบถามความตระหนักและการปฏิบัติ แบบส้ารวจความหลากหลายของพืชผักในแปลงเพาะปลูก 
และประเด็นค้าถามในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงทางอาหาร 
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยมี ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และศึกษา
ความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความม่ันคงทางอาหารและความต้องการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 
  ประชากร ได้แก่ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองที่ได้รับผลกระทบจาก
มลพิษทางน้้าที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าพอง ในเขตอ้าเภอน้้าพอง จ้านวน             
8 ต้าบล รวม 38 หมู่บ้านจ้านวน 3,988 ครัวเรือน จ้านวนประชากร 3,988 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส้าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกูล, 2543) โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 
จากประชากร 3,988 ครัวเรือน ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 350 ครัวเรือน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คน รวม 350 คน ใช้การการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดย
แบ่งตามสัดส่วนของประชากรในต้าบลและในแต่ละชุมชน แล้วสุ่มตัวอย่างด้วยการใช้บ้านเลขที่โดยใช้
การนับเว้นตามช่วงห่างของจ้านวนบ้านเลขที่กับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชน ได้เริ่มนับจากบ้านเลขที่ 1 
เป็นต้นไป แล้วให้ครัวเรือนเลือกตัวแทนที่ เป็นผู้ท้าหน้าที่ด้านการจัดอาหารในครัวเรือน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างครัวเรือนละ 1 คน ได้จ้านวน 350 คน (ดังตารางที่ 3.1) 
 
ตำรำงที่ 3.1  แสดงจ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
 ขอนแก่น  
 

ต ำบล – หมู่ที่ - หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
ประชำกรตัวแทน

ครัวเรือน 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 
1. ต้าบลน้้าพอง (4 ชุมชน) 451 451 40 
    1) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไผ่ 95 95 8 
    2) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสือเต้น 151 151 13 
    3) หมู่ที่ 5 บ้านหินกองน้อย 118 118 11 
    4) หมู่ที่ 16 บ้านห้วยเสือเต้น 87 87 8 
2. ต้าบลวังชัย (9 ชุมชน) 893 893 77 
    1) หมู่ที่ 1 บ้านวังชัย 141 141 12 
    2) หมู่ที่ 2 บ้านวังชัย 114 114 10 
    3) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแซง 40 40 4 
    4) หมู่ที่ 4 บ้านวังเก้ิง 50 50 4 
    5) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างแช่ง 119 119 10 
    6) หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง 141 141 12 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 
 

ต ำบล – หมู่ที่ - หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
ประชำกรตัวแทน

ครัวเรือน 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 
    7) หมู่ที่ 9 บ้านเสียว 81 81 7 
    8) หมู่ที่ 13 บ้านเสียว 108 108 9 
    9) หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง 99 99 9 
3. ต้าบลหนองกุง  (1 ชุมชน) 106 106 9 
      1) หมู่ที่ 7 บ้านบึงกลาง 106 106 9 
4. ต้าบลบัวใหญ่  (1 ชุมชน) 72 72 6 
      1) หมู่ที่ 15 บ้านนาค้าน้อย 72 72 6 
5. ต้าบลสะอาด (1 ชุมชน) 112 112 10 
      1) หมู่ที ่5 บ้านหนองอ้อ 112 112 10 
6. ต้าบลม่วงหวาน (4 ชุมชน) 556 556 49 
      1) หมู่ที่ 5 บ้านโนนพยอม 193 193 17 
      2) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเม้า 66 66 6 
      3) หมู่ที่ 7 บ้านค้าแก่นคูน 137 137 12 
      4) หมู่ที่ 12 บ้านค้าแก่นคูน 159 159 14 
7. ต้าบลท่ากระเสริม (9 ชุมชน) 1,068 1,068 95 
      1) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง 97 97 10 
      2) หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะเดื่อน้อย 54 54 5 
      3) หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพธิ์ 170 170 16 
      4) หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระเสริม 162 162 14 
      5) หมู่ที่ 6 บ้านกุดพังเครือ 143 143 12 
      6) หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเดื่อ 106 106 9 
      7) หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะเดื่อ 149 149 13 
      8) หมู่ที่ 9 บ้านบึงเป่ง 62 62 5 
      9) หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสง 125 125 11 
8. ต้าบลกุดน้้าใส  (9 ชุมชน) 730 730 65 
      1) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวน้อย 92 92 8 
      2) หมู่ที่ 3 บ้านโนนอุดม 129 129 11 
      3) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจด 69 69 6 
      4) หมู่ที่ 5 บ้านโนนขามแป 63 63 5 
      5) หมู่ที่ 6 บ้านฟากพอง 88 88 9 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 
 

ต ำบล – หมู่ที่ - หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
ประชำกรตัวแทน

ครัวเรือน 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 
      6) หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ 97 97 9 
      7) หมู่ที่ 8 บ้านกุดกว้าง 112 112 10 
      8) หมู่ที่ 9 บ้านแสงจันทร์ 50 50 4 
      9) หมู่ที่ 10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 31 31 3 

รวมทั้งหมด 3,988 3,988 350 
 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การร่างรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ได้แก่ นักวิชาการด้านโภชนาการ 1 คน นักวิชาการเกษตร 1 คน นักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม 1 คน ปราชญ์ชุมชนด้านอาหาร 3 คน ผู้น้าชุมชน 6 คน รวม 12 คน 
 2) การพัฒนารูปแบบ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่  1  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยเลือก         
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 2 คน ด้านโภชนาการ 
2 คน และผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน รวม 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
  ตอนที่ 2 การปรับปรุงรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามรูปแบบ โดยการ
ประชุม ปฏิบัติการร่วมกันของกลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกันกับกลุ่มที่ร่างรูปแบบ จ้านวน 12 คน 
  ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ  
  - การปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยด้าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่
ก้าหนดไว้   
  - ประชากรในการปฏิบัติการ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนต้าบลกุดน้้าใส จ้านวน                
3 ชุมชน ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมล้าน้้าพอง และได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าเสียจากล้าน้้าพองมากที่สุด
กว่าชุมชนอื่น โดยมีจ้านวนครัวเรือน รวม 290 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนครัวเรือนที่สมัครใจเข้า
ร่วมปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นเวลา 2 เดือน ชุมชนละ 15 ครัวเรือน โดยใช้ตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คน รวมจ้านวน 45 คน และเลือกอาสาสมัครปฏิบัติการเพ่ิมความหลากหลายของ
พืชผักในแปลงเพาะปลูกจ้านวน 10 ครัวเรือน                             
 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อนกับหลังการปฏิบัติการ ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักที่เป็นอาหารและการเปลี่ยนแปลงสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระยะที่ 2 รวม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 45 คน และกลุ่มผู้เพาะปลูกพืชผักน้าร่อง จ้านวน 10 ครัวเรือน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้ 
 3.3.1 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น เป็นแบบสอบถามแบบปรนัย (Checklist) และค้าถามปลายเปิด 
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นแบบปรนัย 
(Checklist)  
 3.3.3 แบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องในการเรียนรู้การสร้างความ
มั่นคงทางอาหารโดยแบบสอบถามความตระหนักแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ตระหนักมากที่สุด           
(5 คะแนน) ตระหนักมาก (4 คะแนน) ตระหนักปานกลาง (3 คะแนน) ตระหนักน้อย (2 คะแนน) และ
ตระหนักน้อยที่สุด (1 คะแนน) เป็นสอบถามการปฏิบัติเป็นการถามแบบปฏิบัติจริง 4 ระดับ ได้แก่ 
ปฏิบัติประจ้าสม่้ าเสมอ  (3  คะแนน) ปฏิบัติบ่อย  ๆ  (2 คะแนน) ปฏิบัติบางครั้ง  (1  คะแนน)              
ไมเ่คยปฏิบัติ (0 คะแนน) ส่วนแบบสอบถามความต้องการเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด  
 3.3.4 ประเด็นค้าถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เพ่ือ
ร่างรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ เป้าหมาย กระบวนการ และวิธี
สร้างความม่ันคงทางอาหาร รวมทั้งปัจจัยสนับสนุน 
 3.3.5 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย (+1) ไม่
แน่ใจ (0) ไม่เห็นด้วย (-1) 
 3.3.6 แบบส้ารวจความหลากหลายของพืชผักอาหารในแปลงเกษตรอินทรีย์น้าร่องเพ่ือ
บันทึกชื่อพันธุ์พืชผักอาหารทั้งชนิดและจ้านวนต้นในแปลงเป็นค้าถามปลายเปิด 
 3.3.7 ประเด็นค้าถามการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเปลี่ยนแปลงการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของครัวเรือนในชุมชน 
 3.3.8 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหาร เป็นค้าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 

 
3.4 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.4.1 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบแบบสอบถามและก้าหนดรูปแบบของค้าถามถามจากเอกสาร 
ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2555) 
   2.1) สร้างค้าถามของแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนริมแม่น้้าพอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ส่วนปัญหาการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นค้าถามปลายเปิด 
   2.2) น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัด
และประเมินผล จ้านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของข้อค้าถามกับ
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นิยามที่ก้าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC:  
Item-objective Congruence) การคัดเลือกข้อค้าถามผู้วิจัยด้าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2545)             
ผลคือ ทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 น้าไปใช้ได้          
   2.3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ น้ามาพิมพ์ฉบับ
จริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
  การตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถาม ให้คะแนนข้อที่มีการปฏิบัติ ให้คะแนน
ข้อละ 1 คะแนน ข้อที่ไม่ปฏิบัติให้ 0 คะแนน น้าคะแนนมารวมและคิดค่าร้อยละเป็นรายข้อ 
  เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนค่าร้อยละ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเป็น 
4 ระดับดังนี้  
  ค่าร้อยละ การแปลความหมาย 
  80.00-100 หมายถึง มีสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับมากท่ีสุด 
  60.00-79.00 หมายถึง มีสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับมาก 
  40.00-59.00 หมายถึง มีสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับปานกลาง 
  0.00–39.00 หมายถึง มีสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับน้อย 
 3.4.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
  2) ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นค้าถาม จากเอกสาร ต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2555; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
   2.1) สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือนชุมชนริมแม่น้้า 
   2.2) น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัด
และประเมินผล จ้านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของข้อค้าถามกับ
นิยามที่ก้าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC:  
Item-objective Congruence) การคัดเลือกข้อค้าถามผู้วิจัยด้าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  
   2.3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะจากนั้นพิมพ์
ประเด็นการสนทนากลุ่มฉบบัจริงเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 3.4.3 ประเด็นค้าถามและแบบบันทึกส้าหรับการสนทนากลุ่มและการประชุมปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน 
ชุมชนริมแม่น้้าพอง สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
  2) ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นค้าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
และการประชุมปฏิบัติการ และก้าหนดประเด็นค้าถาม จากเอกสาร ต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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   2.1) สร้างประเด็นค้าถามและแบบบันทึกส้าหรับการสนทนากลุ่มย่อย           
เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน 
ชุมชนริมแม่น้้าพอง  
   2.2) น้าประเด็นค้าถามการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จ้านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้อง
ของข้อค้าถามกับนิยามที่ก้าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC:  Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค้าถามผู้วิจัยด้าเนินการโดย
พิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  
   2.3) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค้าถามส้าหรับการสนทนากลุ่มตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะจากนั้นพิมพ์ฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 3.4.4 แบบส้ารวจความหลากหลายพันธุ์ พืชผักในแปลงเพาะปลูกพืชอาหารน้าร่องเพ่ือ
สร้างความเพียงพอของวัตถุดิบในการผลิตอาหารเป็นค้าถามปลายเปิด 
  1) สร้างตารางและประเด็นบันทึกพันธุ์พืชผักที่ปลูกและการใช้ประโยชน์เป็นอาหาร
ในครัวเรือน แยกเป็นชนิด ระบุจ้านวนต้นในแปลง 
  2) น้าแบบส้ารวจที่สร้างข้ึนไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จ้านวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของข้อค้าถามกับนิยามที่ก้าหนดไว้และความเที่ยงตรง 
(Validity) แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC:  Item-Objective Congruence) การคัดเลือก
ข้อค้าถามผู้วิจัยด้าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผล คือ ทุกข้อได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.00 น้าไปใช้ได้ 
  3) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค้าถามส้าหรับการสนทนากลุ่มตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
จากนั้นพิมพ์ฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 3.4.5 แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง ส้าหรับตัวแทนครัวเรือนในชุมชน
ริมแม่น้้าพอง สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                         
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก้าหนดรูปแบบของแบบสอบถามจากเอกสาร 
ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  3) สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง ส้าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ ดีที่สุด ดี ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จ้านวน 10 ข้อ  
  4) น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
รูปแบบ และด้านเนื้อหา จ้านวน 5 คน พิจารณาประมินความเหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้อง
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ของข้อค้าถามกับนิยามที่ก้าหนดไว้ และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค้าถามด้าเนินการโดยพิจารณา
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผล คือ ได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.00 ซึ่งน้าไปใช้ได ้
  5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะตรวจสอบความถูกต้อง  
แล้วพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 
   วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถาม และเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
   แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง ส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ ดีที่สุด ดี 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบ ดังนี้ 
   มากที่สุด  ก้าหนดให้ 5 คะแนน 
   มาก   ก้าหนดให้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง  ก้าหนดให้ 3 คะแนน 
   น้อย   ก้าหนดให้ 2 คะแนน 
   น้อยที่สุด  ก้าหนดให้ 1 คะแนน 
   และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้  
   ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
   4.51-5.00    หมายถึง   มากทีสุ่ด 
   3.51-4.50    หมายถึง   มาก 
   2.51-3.50    หมายถึง   ปานกลาง 
   1.51-2.50    หมายถึง   น้อย 
   1.00-1.50    หมายถึง   น้อยที่สุด 
  จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก้าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริม
แม่น้้าพอง ส้าหรับครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง ให้ได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปหรือในระดับมาก 
จากผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จึงจะถือว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3.4.6 แบบทดสอบวัดความรู้ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ใช้ส้าหรับทดสอบความรู้
ของประชาชนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ ให้ตรงตามเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม   
  2) จัดท้าแบบทดสอบวัดความรู้ ในการร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง ส้าหรับครัวเรือนในชุมชน
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ริมแม่น้้าพอง สร้างตามหลักการจัดท้าแบบทดสอบส้าหรับวัดความรู้ของ เบนจามิน บลูม (Bloom 
Taxonomy of Education) เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 10 ข้อ  
  3) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนด้านภาษา        
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา ส้านวนภาษาที่ใช้               
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้องของข้อค้าถามกับนิยามที่ผู้วิจัย
ก้าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) ของ
แบบทดสอบจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา 
  4) คัดเลือกข้อค้าถามโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค้าถามจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.74 และผู้ เชี่ยวชาญได้ เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความ           
บางข้อความให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น   
  5) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน้าไปทดลองใช้         
(Try-out) กับสมาชิกครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
30 คน แล้วน้าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาค่าความยากง่าย (p) และ
หาค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ เลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.2 ถึง 
0.8 และค่าอ้านาจจ้าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป แล้วน้ามาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ รวม 
10 ข้อ โดยค้านวณด้วยสูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20) ต้องได้ความเชื่อมั่น 
0.70 ขึ้นไปจึงจะมีความเชื่อมั่น ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.52 – 
0.74 ค่าอ้านาจจ้าแนกอยู่ระหว่าง 0.62-0.85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์โดยจัดกลุ่ม
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  หมายถึง ความรู้มากที่สุด 
   ร้อยละ 70 – 79   หมายถึง ความรู้มาก 
   ร้อยละ 60 – 69   หมายถึง ความรู้ปานกลาง 
   ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง ความรู้น้อย 
   ร้อยละ  0 – 49    หมายถึง ความรู้น้อยที่สุด  
 3.4.7 แบบสอบถามความตระหนักและแบบประเมินคุณภาพรูปแบบในการสร้างมั่นคง
ด้านอาหาร สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบสอบถาม ให้ตรงตามเนื้อหา 
ในส่วนของสาระเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงอาหาร โดยสร้างให้มีเนื้อหาครอบคลุมระดับของความ
ตระหนักทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ความรู้สึก และความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติและประเมินคุณภาพรูปแบบ
ตามกิจกรรมที่เลือกปฏิบัติ   
  2) จัดท้าแบบสอบถามความตระหนักและคุณภาพรูปแบบ ส้าหรับใช้สอบถามความ
ตระหนักของประชาชนชนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จ้านวน 10 ข้อ จัดท้าเป็นค้าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
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  3) เสนอแบบสอบถามความตระหนักและคุณภาพรูปแบบให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและ พิจารณาความเหมาะสม 
ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา ส้านวนภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดและ
ความสอดคล้องของข้อค้าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Item-Objective Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ
ที่ให้มา   
  4) คัดเลือกข้อค้าถามเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ,์ 2545) พบว่า ทุกข้อมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 -1.00    
  5) น้าแบบสอบถามความตระหนักและการประเมินรูปแบบ ไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับสมาชิกครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น จ้านวน 30 คน แล้วน้าผลการทดลองใช้
มาหาคุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อใช้วิธีการหาค่าอ้านาจจ้าแนกโดยการวิเคราะห์             
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค้าถามที่มี         
ค่าอ้านาจจ้าแนกที่อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 เลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริงจ้านวน 10 ข้อ ตามที่ต้องการ            
ทีม่ีนัยส้าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  6) น้าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ตามจ้านวนที่ก้าหนดมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)         
ต้องได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไป พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป             
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความตระหนักมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 และแบบประเมิน
คุณภาพรูปแบบมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 
  วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามทัศนคติ และเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
  แบบสอบถามความตระหนัก ฉบับนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
  มากที่สุด ก้าหนดให้ 5 คะแนน 
  มาก  ก้าหนดให้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง ก้าหนดให้ 3 คะแนน 
  น้อย  ก้าหนดให้ 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด ก้าหนดให้ 1 คะแนน 
  หากเป็นค้าถามเชิงลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
  น้อยที่สุด ก้าหนดให้ 5 คะแนน 
  น้อย  ก้าหนดให้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง ก้าหนดให้ 3 คะแนน 
  มาก  ก้าหนดให้ 2 คะแนน 
  มากที่สุด ก้าหนดให้ 1 คะแนน 
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  และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
  ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  4.51-5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
  3.51-4.50   หมายถึง   มาก 
  2.51-3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
  1.51-2.50   หมายถึง   น้อย 
  1.00-1.50   หมายถึง   น้อยทีสุ่ด 
 3.4.8  แบบสอบถามการปฏิบัติ ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบสอบถาม ให้ตรงตามเนื้อหา 
ในส่วนของสาระเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยสร้างให้มีเนื้อหาครอบคลุมระดับ
ของพฤติกรรม คือ ความถี่ของการปฏิบัติ ตามรายการทีก่้าหนดในการสอบถาม   
  2) จัดท้าแบบสอบถามการปฏิบัติ  ส้าหรับใช้สอบถามการปฏิบัติของสมาชิก
ครัวเรือนที่ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาส้าหรับครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองจัดท้าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 4 ระดับ คือ ปฏิบัติประจ้า ปฏิบัติบ่อย ๆ ปฏิบัติ
บางครั้ง และไม่ปฏิบัติ รวมจ้านวน 10 ข้อ       
  3) เสนอแบบสอบถามการปฏิบัติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ            
ความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและ พิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) 
ของเนื้อหา ส้านวนภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้องของ            
ข้อค้าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้  จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-
Objective  Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา   
  4) คัดเลือกข้อค้าถามเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค้าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามทักษะตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ     
  5) น้าแบบสอบถามการปฏิบัติ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับสมาชิกครัวเรือนในชุมชน
ริมแม่น้้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น้าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของ
แบบสอบถามเป็นรายข้อใช้วิธีการหาค่าอ้านาจจ้าแนกโดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total Correlation) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค้าถามที่มีค่าอ้านาจจ้าแนกที่อยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 เลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง รวมจ้านวน 10 ข้อ ตามที่ต้องการ   
  6) น้าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ตามจ้านวนที่ก้าหนดมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)         
ต้องได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไป  พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป           
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการปฏิบัติมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 
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  วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติ และเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
  แบบสอบถามการปฏิบัติ ฉบับนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย             
ไม่ปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติมาก  หมายถึง ปฏิบัติประจ้า ก้าหนดให้  3 คะแนน 
  ปฏิบัติปานกลาง หมายถึง ปฏิบัติบ่อย ๆ ก้าหนดให้ 2 คะแนน 
  ปฏิบัติน้อย หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง ก้าหนดให้ 1 คะแนน 
  ไม่ปฏิบัติ หมายถึง ไม่ปฏิบัติเลย ก้าหนดให้ 0 คะแนน 
  ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2545) 
  ค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
  2.34-3.00   หมายถงึ ปฏิบัติมาก 
  1.67-2.33  หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
  1-1.66   หมายถึง   ปฏิบัติน้อย 
  0-1.00  หมายถึง   ไมป่ฏิบัติ 
 3.4.9 แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
เป็นแบบเลือกตอบ ถ้าตอบว่าต้องการเรียนรู้ให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบว่าไม่ต้องการเรียนรู้ให้ 0 
คะแนน จ้านวน 10 ข้อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าร้อยละ  การแปลความหมาย 
  66.67-100 หมายถึง ต้องการมาก 
  33.34-66.66 หมายถึง ต้องการปานกลาง 
  0.00–33.33 หมายถึง ต้องการน้อย 
 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการ ดังนี้ 
 3.5.1 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ระยะที่  1 ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลการส้ารวจจากสมาชิก
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมล้าน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือท้าหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ด้าเนินการวิจัย ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นประกอบการด้าเนินการวิจัย  
 3.5.2 การทดลองในระยะที่  2 ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือท้าหนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และขอเชิญเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะพร้อมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบตามรายการให้คะแนนความเหมาะสมในแบบสอบถาม จากนั้น
น้าความคิดเห็นและคะแนนได้มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบและวิเคราะห์หาคุณภาพของรูปแบบ
ต่อไป  



 122 

 3.5.3 ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบของระยะที่ 2 ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง 
45 คน และเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เป็นกลุ่มทดลองตามรูปแบบ 
จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในระยะที ่3 ต่อไป 
 3.5.4 น้าข้อมูลที่เก็บตามขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนรายงานการวิจัย 
 
3.6 กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัด
หมวดหมู่ เนื้อหา และน้าเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพ้ืนฐาน 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.6.2 วิเคราะห์ระดับความรู้ ด้วยค่าร้อยละ วิเคราะห์ความตระหนัก การปฏิบัติ ความ
ต้องการ และคุณภาพของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ 
ความตระหนัก ก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent)  
 3.6.3 วิเคราะห์ความหลากหลายของพืชผักที่ใช้เป็นอาหารในแปลงเกษตรอินทรีย์น้าร่อง
เปรียบเทียบก่อนกับหลังการท้ากิจกรรมตามรูปแบบ โดยใช้สูตร Menhinick index (R2) 
 
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.7.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  1) ค่าร้อยละ 
  2) ค่าเฉลี่ย 
  3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  1) การค้านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตร              
การค้านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Item-Objective 
Congruence: IOC) ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2555)   
 

      
N

R=IOC ∑  

    
    เมื่อ   IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับนิยาม            

เชิงปฏิบัติการ 
      R  แทน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       R  แทน   ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญทั้งหมด                  

ในแต่ละข้อ 
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      N  แทน   จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2) การวิเคราะห์ค่าอ้านาจจ้าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation: r) ดังนี้  
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      เมื่อ  r xy   แทน   ดัชนีอ้านาจจ้าแนกของแบบสอบถามรายข้อ 
       X แทน   ผลรวมของคะแนนรายข้อ (Item) 
       y แทน   ผลรวมของคะแนนรวม (Total) ที่ไม่รวมข้อที่น้ามา

ค้านวณ 
       Xy  แทน   ผลรวมของผลคูณของคะแนน x และคะแนน y 
       X2  แทน   ผลรวมยกก้าลังสองของคะแนน x 
       y2 แทน   ผลรวมยกก้าลังสองของคะแนน y 
      N   แทน   จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  3) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
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      เมื่อ  α  แทน   ค่าความเชื่อม่ัน   
        Si

2   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
        Sx

2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ 
        K    แทน   จ้านวนข้อของแบบสอบถาม   
 3.8.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ และความตระหนักก่อน
กับหลังการท้ากิจกรรมตามรูปแบบ โดยใช้สถิติ t-test (Dependent)   
 3.8.4 สูตรการค้านวณความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักในแปลงเกษตรอินทรีย์น้า
ร่องของครัวเรือน โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังการท้ากิจกรรมตามรูปแบบ ดังนี้ 
(Menhinick, 1964) 
         
      R2 =    Ѕ         
              √n         
     R2  แทน ความหลากหลายของพืชอาหารในแปลง 
     Ѕ  แทน จ้านวนชนิดของพืชอาหารในแปลงทั้งหมด 
     n  แทน  จ้านวนต้นพืชอาหารทั้งหมดในแปลงที่ศึกษาขนาด 5x5 เมตร 
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ตำรำงที่ 3.2 สรุปวิธีการด้าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค ์ เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ ผลที่ได ้
1. ศึกษาสภาพและ
ปัญหาความมัน่คง
ทางอาหารของ
ครัวเรือนในชุมชน
ริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

แบบสอบถามสภาพ
และปัญหา 

ตัวแทนครัวเรือน 
350 จาก 
- 8 ต้าบล 
- 38 หมู่บ้าน 

- วิเคราะห์สภาพ 
ด้วยค่าร้อยละ 
- วิเคราะห์ปัญหา 
ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ได้ทราบระดับ
สภาพและ
ลักษณะของ
ปัญหา 

2. เพื่อศึกษา
ความรู้ ความ
ตระหนักการปฏิบัติ
และความต้องการ
สร้างความมัน่คง
ทางอาหาร 

1. แบบทดสอบ
ความรู ้
2. แบบสอบถาม
ความตระหนัก  
การปฏิบัติและความ
ต้องการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

การพัฒนารูปแบบ
การสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 
ตัวแทนครัวเรือน 
350 จาก 8 ต้าบล  
38 หมู่บ้าน 

1. ความรู ้
ใช้ค่าร้อยละ 
2. ความ
ตระหนักและการ
ปฏิบัติใช้คา่เฉลี่ย
และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
3. ความต้องการ
ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 

ได้ทราบระดับ
ความรู้ความ
ตระหนักและการ
ปฏิบัต ิ

3. เพื่อพัฒนา
รูปแบบและ
ประเมินรูปแบบ 

1. ประเด็นค้าถาม
ในการสนทนากลุ่ม 
(ชุดที่ 4) 
2. แบบประเมิน
รูปแบบ 

1. ผู้เกี่ยวข้อง  
12 คน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
คน 

1. วิเคราะห์
เนื้อหา 
2. ค่า IOC 

1. ได้ร่างรูปแบบ 
 
2. ผลการ
ประเมินรูปแบบ 

4. เพื่อเปรียบเทียบ 
ความรู้ ความ
ตระหนักและการ
ปฏิบัติก่อนกับหลัง
การใช้รูปแบบและ
ประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติตาม
รูปแบบ 

1. แบบทดสอบ
ความรู ้
2. แบบสอบถาม 
ความตระหนัก 
ก่อน-หลัง 
3. แบบประเมิน
คุณภาพกิจกรรม 
4. แบบส้ารวจความ
หลากหลายของพืช
อาหาร 

ตัวแทนครัวเรือนที่
เข้าร่วมปฏิบัติการ 
45 คน 
 
 
 
ครัวเรือนน้าร่อง 
จ้านวน 10 
ครัวเรือน 

ร้อยละค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ 
t-test 
(Dependent) 
 
Menhinick 
index (R2) 

1. ได้ทราบผล
การปฏิบัติตาม
กิจกรรมของ
รูปแบบ 
2. ได้ทราบ
คุณภาพกิจกรรม 
ทราบค่าความ
หลากหลายของ
พืชอาหาร (R2) 
ก่อนกับหลังการ
ท้ากิจกรรม 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลาย
ของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research Methods) โดยใช้ทั้งวิธีการ
วิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research Method) และวิ ธี การวิ จั ย เชิ งปริมาณ  (Quantitative 
Research Method) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ ได้แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และศึกษาความรู้ 
ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความต้องการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร   
 ระยะที่ 2 พัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยการสร้างรูปแบบด้วยการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้าการปรับปรุง
รูปแบบและด้าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ ประเด็นค้าถาม แบบ
บันทึกและแบบประเมิน 
 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อนกับหลังการปฏิบัติการ ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักที่เป็นอาหารและการเปลี่ยนแปลงสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนักและการปฏิบัติ แบบส้ารวจความหลากหลายของ
พืชผักในแปลงเพาะปลูก และประเด็นค้าถามในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
มั่นคงทางอาหาร 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีหรือ t – test (Dependent) จากการวิเคราะห์ 
ปรากฏผลดังนี้ 
  
4.1 ผลการศึกษาบริบท สภาพและปัญหาความม่ันคงทางอาหาร ของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 
 จากการรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
สภาพและปัญหา จากกลุ่มตัวอย่างผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังนี้ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์บริบทชุมชนริมแม่น้้าพอง ระดับต้าบล ในอ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ผลปรากฏ ดังนี้  
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  1) บริบทชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในปัจจุบัน ชุมชนริมแม่น้้าพอง 
มีจ้านวนทั้งสิ้น 3,988 ครัวเรือน รวม 8 ต้าบล 38 หมู่บ้าน  จากภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า การตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนมีลักษณะการกระจายตัวตามแนวล้าน้้า เป็นวิถีการด้ารงชีวิตที่เป็นมาแบบดังเดิมที่
พ่ึงพาแหล่งน้้า ทั้งการอุปโภค บริโภค การคมนาคมขนส่ง เมื่อความเจริญของสังคมเมือง และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด้ารงชีวิตจากระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ ไปสู่ระบบพ่ึงพาตลาด การด้ารงชีวิตโดยการพ่ึงตนเองทางอาหารลดลงและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลสู่สภาพความมั่นคงทางอาหารชองชุมชนริมแม่น้้าพองลดลง  
  แม่น้้าพองเป็นแม่น้้าสายหลักที่ผลิตอาหารแก่ชุมชนริมน้้า มีต้นก้าเนิดมาจาก 
“น้้าตกขุนพอง” บนยอดเขาภูกระดึงแห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีความยาวประมาณ 275 กิโลเมตร 
ผ่านพ้ืนที่ใช้ประโยชน์รวมกว่า 9.4 ล้านไร่ (โครงการฟ้ืนคืนล้าน้้าพอง) เฉพาะเมืองขอนแก่น ล้าน้้า
พองไหลเลี้ยวคดเคี้ยวผ่าน อ้าเภอชุมแพ อ้าเภอภูเวียง อ้าเภอน้้าพอง และอ้าเภอเมืองขอนแก่น ก่อน
จะรวมกับแม่น้้าชี แม่น้้าสายนี้จึงเปรียบได้กับ “เส้นเลือดใหญ่” ที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมวิถีชีวิตชาว
ขอนแก่นมาแสนนาน ล้าน้้าแห่งนี้ได้หล่อเลี้ยงผู้คนตราบชั่วอายุคนมากว่า 30-40 ปีก่อน ตลอดล้าน้้าพอง
เคยเต็มไปด้วยฝูงปลาและสัตว์น้้านานาพันธุ์ จากท่ีเล่าต่อกันมาท่ีกล่าวมาว่าก่อนลงไปหาปลาให้ต้มน้้า
ไว้รอแกงได้เลย พอน้้าเดือดก็ได้ปลามาพอดี แม่น้้าพองไม่ได้เป็นเพียง “ห้องครัวห้องใหญ่” ของผู้คน
สองฝั่งริมน้้าพองเป็นดั่ง “โต๊ะอาหารบุฟเฟ่ต์” ส้าหรับสัตว์น้อยใหญ่ให้หากินร่วมกันด้วย ซึ่งอีกหลาย
ชีวิตก็พลอยได้อาศัยความร่มเย็น ความเขียวขจี และความบริสุทธิ์ของอากาศท่ีได้จากป่าไม้ริมฝั่งล้าน้้า
พองเพ่ือการด้ารงชีวิต ความเปลี่ยนแปลงของล้าน้้าพองเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2524 ความเจริญรุ่งเรืองเข้า
มาสู่สองฟากฝั่งล้าน้้าพอง เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นบริเวณสองฟากฝั่งล้าน้้าพองมีโรงงานต่าง ๆ 
เข้ามาใช้ล้าน้้าพองเพ่ือการผลิตใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ได้ผันน้้าจากล้าน้้าพองเข้ามาใช้
เป็นวัตถุดิบส้าคัญหลังกระบวนการผลิตก็มีน้้าทิ้งในปริมาณมากเป็นผลพลอยได้ในการระบายน้้าทิ้ง
ผ่านห้วยโจดโดยตรง ซึ่งจะไหลลงไปสู่ล้าน้้าพองและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ล้าน้้าพองจึงเป็นที่รองรับกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม
จึงท้าให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังที่ไม่ได้รับการควบคุมระบบจากภาคเอกชนมีการปล่อยปละ
ละเลยไม่สนใจว่าล้าน้้าพองจะมีผลกระทบอย่างไร ท้าให้วัชพืช ผักตบชวา กระเฉด ที่ขึ้นหนาแน่นใน
ล้าน้้าพอง โดยไม่มีหน่วยงานใดสนใจท้าให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในล้าห้วยโจด ล้าน้้าพอง
และล้าห้วยเสือเต้นสะสมเรื่อยมาและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย  ๆ จนท้าให้นาข้าวและพืชผล
การเกษตรเริ่มเสียหายส่งกลิ่นเหม็น ปลากระชังลอยน้้าตายเป็นเบือ ในขณะที่ปลาตามธรรมชาติในล้า
น้้าพองบางชนิดสูญพันธุ์ ชาวบ้านไม่กล้าใช้น้้าจากห้วยบึงโจดและล้าน้้าพองเพ่ือใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค ซึ่งล้าน้้าพองที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนกลับกลายเป็นล้าน้้าเน่า เป็นการท้าลายวิถีชีวิตคนใน
ชุมชนที่อาศัยริมฝั่งล้าน้้าพองหายไป (โครงการฟ้ืนคืนล้าน้้าพองยกระดับเข้าสู่การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว, 2560) 
  จากปัญหาวิกฤตของล้าน้้าพองเน่าเสียรุมเร้านายอ้าเภอน้้าพอง นายศุภชัย ลีเขาสูง 
ได้มองเห็นความส้าคัญในการบูรณะพัฒนาล้าน้้าพองด้วยการลงพ้ืนที่ที่มีปัญหาท้าการศึกษาข้อมูล
และเข้าแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยการท้างานร่วมกับทุกภาคส่วน ส้านักงานโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาหนองหวายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเทศบาลกุดน้้าใส เทศบาลต้าบลน้้าพอง 
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เทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง รวมทั้งก้านันผู้ใหญ่บ้านประประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานภาคประชาคม 
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม สภาหอการค้าและหน่วยทหารในพ้ืนที่ ด้วย
การน้าศาสตรแห่งพระราชาในเรื่อง “น้้า คือ ชีวิต” มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาล้าน้้าพอง 
รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ท้าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือท้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ปัญหาการปล่อยมลพิษของโรงงานในพ้ืนที่  โดย
การใช้หลักการท้างาน “ระเบิดจากข้างใน” โดยการชี้แจงในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ
จัดเวทีปราศัยสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับประชาชน ให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาล้าน้้าพอง 
เริ่มจากการรื้อผักตบชวาเพ่ือจัดโซนนิ่งในการเลี้ยงปลากระชังมีการควบคุมประชากรของปลากระชัง
ให้มีความสมดุลท้าให้ล้าน้้าพองฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ จึงเกิดกระแสภาคประชาชนหวงแหนล้าน้้าพอง
และพัฒนาล้าน้้าพองจนประสบผลส้าเร็จ  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเริ่มจากการสร้างท่าเรือเพ่ือรับ
นักท่องเที่ยวและเปิดตลาดน้้า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามาประกอบอาชีพในสถานที่ที่จัดท้า
ระบบการท่องเที่ยวตามล้าน้้าพอง การล่องแพ การล่องเรือแคนู สร้างจุดสนใจในการสร้างจุดซื้อขาย
ตามแนวล้าน้้าพองให้ชุมชนที่อยู่ริมล้าน้้าพองสามารถน้าสินค้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นมา
จ้าหน่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้แบบยั่งยืน เป็นการบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่ง
ล้าน้้าพองยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นตลาดน้้าฟ้ืนฟูวิถีชีวิตแห่งสายน้้าล้าน้้าพองใน
กลับคืนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิตทางสังคมเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวน้้าพองและเป็นการยกระดับการบริหาร
จัดการน้้าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อไป เพ่ือการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูล้าน้้าพองเป็นต้านานเล่าสู่ลูกหลานให้เห็นคุณค่าของล้าน้้าพองอมตะ
แห่งนี้ (โครงการฟ้ืนคืนล้าน้้าพองยกระดับเข้าสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว, 2560) 
   1.1) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลน้้าพอง พบว่า ต้าบลน้้าพอง ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอน้้าพอง ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอน้้าพองประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 32.4176 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.93 ของพ้ืนที่อ้าเภอ
น้้าพอง แบ่งการปกครองแยกเป็นหมู่บ้านจ้านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 13 และหมู่ 15 ได้แก่ 
หมู่ 2 บ้านน้้าพอง หมู่ 4 บ้านหินกอง หมู ่13 บ้านหายโศก หมู่ที่ 15 บ้านหินกอง มีชุมชนจ้านวน 12 
ชุมชน โดยมีสภาพพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพอง, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เนินสลับพ้ืนที่ราบ 
เหมาะแก่การเพาะปลูก แหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ ล้าน้้าพอง และมีคลองส่งน้้าชลประทาน 
โดยมีพ้ืนที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต้าบลค้าม่วง อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ติดกับ ต้าบล   
กุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออกติดกับ ต้าบลวังชัย อ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ทิศตะวันตกติดกับ ต้าบลสะอาด อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
     (2) การด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่             
มีอาชีพรับจ้าง อาชีพท้านา ท้าสวน และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการผลิตของใช้ในครัวเรือน  เช่น             
ทอเสื่อ ภาชนะใส่ของอาหารพ้ืนบ้าน การปศุสัตว์และการประมง พ้ืนที่ในเขตเทศบาล การเลี้ยงสัตว์
ส่วนใหญ่ จะเป็นการเลี้ยงไว้ใช้งาน และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็ด 
ปลา ประชาชนในเขตเทศบาล มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม และท้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
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ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง การใช้ที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน  และสถานที่ราชการ 
ที่ดินส้าหรับก้าจัดขยะจ้านวน 22 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนทอง ต้าบลค้าม่วง อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 
     (3) ด้านเศรษฐกิจและการสาธารณูปโภคและการคมนาคมติดต่อกับอ้าเภอ
และจังหวัดที่ใกล้เคียงถนนมิตรภาพ ระยะทางจากเทศบาลถึงจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 33 กิโลเมตร 
และระยะทางจากเทศบาลถึงจังหวัดอุดรธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ถนนขอนแก่น- กระนวน ระยะทาง
จากเทศบาลถึงที่ว่าการอ้าเภอน้้าพอง ประมาณ 10 กิโลเมตร และระยะทางจากเทศบาลถึงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประมาณ 106 กิโลเมตร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบจ้านวน 61 สาย มีถนนลาดยาง 1 สาย 
ถนนคอนกรีต 60 สาย มีสะพาน 3 แห่ง มีสะพาน 3 แห่ง สะพานลอยคนข้าม 2 แห่ง แม่น้้า 1 แห่ง 
แม่น้้า 1 แห่ง คลอง 1 แห่ง บึง 2 แห่ง ในด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอน้้าพอง ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99.90 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เทศบาล
ได้ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และการประปาประชาชนได้รับ
บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคน้้าพอง ประมาณ 2,000 ครัวเรือน และบางส่วนใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค
จากแม่น้้าพอง การสื่อสารและโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่จ้านวนชุมสาย 1 ชุมสาย 
    (4) ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 3 วัด และ มัสยิด 1 แห่ง ได้แก่ วัดสีลาขันธ์ วัดท่าน้้าพอง 
วัดป่าชลประทานศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญ เช่น ประเพณีแข่งเรือ เดือนตุลาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป คือ การจัดการแข่งขันเรือระหว่างชุมชน ประเพณีบุญบั้งไฟมีการจัดขบวนแห่บั้ง
ไฟที่ยิ่งใหญ่พร้อมบั้งไฟเพ่ือมาแข่งขันกัน ประเพณีวันสงกรานต์ มีการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในวัน
สงกรานต์ โดยการรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่เพ่ือขอพร งานบุญมหาชาติประชาชนร่วมกันท้าบุญที่วัดเพ่ือแห่
พระเวสสันดรเข้าเมือง 
   1.2) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลวังชัย พบว่า ต้าบลวังชัย ตั้งอยูบริเวณ
ที่ว่าการอ้าเภอน้้าพอง อยูทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแกน ระยะทางหางจากจังหวัดขอนแกน 
ประมาณ 40 กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (จังหวัดขอนแกน-จังหวัดอุดรธานี) ทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 2039 (สายน้้าพอง-กระนวน) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2185 (สายอ้าเภอ
น้้าพอง-บานโคกสี) พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต้าบลวังชัย ประมาณ 9.48 ตารางกิโลเมตร (5,925 ไร) โดยมี
สภาพพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต้าบลวังชัย, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปมีลักษณะเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขตทิศเหนือ 
ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูในเสนแนวตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 484 ของทางหลวงรถไฟสาย
นครราชสีมา-อุดรธานี ไปทางทิศตะวันตก 2,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดซึ่งเปนหลักเขตที่ 2 

ของทางอ้าเภอกระนวน ไปทางทิศเหนือ 370 เมตร เปนเส้นขนานกับทางรถไฟสายนครราชสีมา-
อุดรธานี ไปทางทิศใต เปน ระยะ 2,000 เมตร เปนหลักเขตที่ 3 ดานทิศใต จากหลักเขตที่ 3 เปนเส้น
ตั้งฉากกับหลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะ 3,000 เมตร เปนหลักเขตที่ 4 
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 เขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลวังชัย มี 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวังเกิ้ง 1 ชุมชนวังเกิ้ง 2 ชุมชนวังเกิ้ง 3 ชุมชนศรี
ประเสริฐ และชุมชนประชานิมิต มีสถานศึกษา 7 แหง คือ  กอนประถมศึกษา (อนุบาล) 1 แหง             
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คือ โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสดิ์ ระดับประถมศึกษา 3 แหง คือ โรงเรียนน้้าพอง โรงเรียนบานวังเกิ้ง 
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง คือ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ระดับ
มัธยมศึกษา 1 แหง คือ โรงเรียนน้้าพองศึกษา โรงเรียนปริยัติธรรม 1 แหง คือ วัดหนองกุงการ
สาธารณสุข การรักษาพยาบาล มีสถานีอนามัยศรีประเสริฐ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลต้าบลวังชัย 
และ สถานบริการเอกชน (คลินิก) จ้านวน 2 แหง 
    (2) การประกอบอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การประกอบ
อาชีพ อาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลต้าบลวังชัย คือ อาชีพท้านา ท้าไร เลี้ยงสัตวรับจางใน
โรงงานอุตสาหกรรม และรับจางกอสรางการศึกษาประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จึงมีอาชีพทางการเกษตรกร ต้าบลวังชัย มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรกรรมประมาณ 6,744 ไร แยก
เปนพ้ืนที่ท้านาประมาณ 1,995 ไร มีพ้ืนที่ท้าสวน ประมาณ 34 ไร มีพ้ืนที่ท้าไร ประมาณ 4,688 ไร 
และการอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ คือ โรงสีขาว 2 โรง นอกนั้นเปนอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนการพาณิชย์และการบริการ คือ หางหุนสวนจ้ากัดจ้านวน 36 แหง รานคาเบ็ดเตล็ด 
จ้านวน 120 ราน ทางด้านทรัพยากรดินพ้ืนที่ต้าบลวังชัยทั้งหมด มีจ้านวน 5,925 ไร แยกเปน พ้ืนที่
ท้านา 1,400 ไร มีพ้ืนที่ท้าไร 129 ไร มีพ้ืนที่ท้าสวน 250 ไร มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว 568 ไร มีพ้ืนที่พักอาศัย 
3,578  ไร  
    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม มีถนนสายสายหลัก สภาพถนนเปนคอนกรีตเสริมเหล็กจ้านวน 1 สาย คือ 
ถนนมิตรภาพทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ขอนแกน - อุดรธานี) ถนนสายรอง สภาพถนนเปนถนน
ราดยางแอสฟลท จ้านวน 2 สาย คือ ถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2039 (น้้าพอง - กระนวน) 
ระยะทาง 36 กิโลเมตร และถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2183 (หนองกุง - หนองตูม) ระยะทาง 
37 กิโลเมตร ถนนภายในเขตเทศบาลต้าบลวังชัย มีจ้านวนมากแบงเปน ถนนคอนกรีต ถนนราดยาง
แอสฟลท และถนนลูกรัง การจราจรและขนสง โดยรถประจ้าทาง ผานเทศบาลต้าบลวังชัย จากบ้านแพง – 
กรุงเทพมหานคร รถโดยสารประจ้าทาง (กระนวน - ขอนแกน) ผ่านเทศบาลต้าบลวังชัย วันละ 24 เที่ยว มี
ทางรถไฟ จากน้้าพอง  - ขอนแกน ใชเวลาประมาณ 30 นาที มี 3 ขบวนการสื่อสาร โทรศัพท
สาธารณะ ไวบริการตามถนน การไปรษณีย มีที่ท้าการไปรษณียโทรเลข จ้านวน 1 แหง สถานีวิทยุ 
จ้านวน 3 แหง การประปาจ้านวนครัวเรือนที่ใชประปา คือ การประปาสวนภูมิภาคแหลงน้้าดิบที่ใช
ผลิตน้้าประปา คือ เขื่อนอุบลรัตนและแหลงน้้าส้ารอง  
    (4) การศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
จ้านวนประชากรทั้งหมดในเขตต้าบลวังชัย มีวัดจ้านวน 4 แหง ผูนับถือศาสนาอ่ืน รอยละ 1 ของ
จ้านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เป็นการรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุใน
เทศกาลวันสงกรานต เดือนเมษายนของทุกปมีพิธีท้าบุญตักบาตรและรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุ ประเพณี
วันออกพรรษา โดยการท้าบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมลอยกระทงในวันนี้ดวย ประมาณเดือน
พฤศจิกายน ประเพณีบุญกฐิน โดยการจัดกิจกรรมท้าการตั้งกองกฐิน (สามัคคี) ณ เทศบาล เพ่ือน้าไป
ทอดถวาย ณ วัดตาง ๆ ในเขตต้าบลวังชัย ประเพณีวันเขาพรรษา มีการจัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษาและน้าผาอาบน้้าฝนไปถวายใหวัดตาง ๆ ประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานโดยการ
ประกวดขบวนแห และกระทงที่ประดิษฐโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ และประกวดนางนพมาศ พรอมทั้ง
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ลอยกระทง ณ สระหนองกุงประมาณเดือนพฤศจิกายน มีกีฬานันทนาการและการพักผอนมีลานกีฬา 
จ้านวน 1 แหง อยูในความดูแลของชุมชนโรงเรียน สนามฟุตบอล จ้านวน 1 แหง และมีลานเครื่อง
ออกก้าลังกายกลางแจง มีสนามเปตอง จ้านวน 7 แหง ไดแก ชุมชนหัวหนองกุง 1 ชุมชน หัวหนองกุง       
2 ชุมชน ศรีหนองกุง ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนประชานิมิต และชุมชนวังเกิ้ง 3 ในสภาพปจจุบัน
เทศบาลยังมีอุปสรรคอยูมากเนื่องจากขาดอุปกรณหรือเครื่องจักรกลในการปฏิบัติ ประกอบกับพ้ืนที่
ทิ้งขยะไมไดอยูในเขตเทศบาล 
   1.3) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลหนองกุง พบว่า บริบททั่วไปมีหนองน้้า
ขนาดใหญ่บริเวณบ้านหนองกุง หมู่ 10 ประกอบด้วย หมู่บ้านจ้านวน 10 หมู่บ้าน หมู ่1 บ้านหนองกุง
หมู่ 2 บ้านนายม หมู่ 3 บ้านนาคู หมู่ 4 บ้านโสกแสง หมู่ 5 บ้านนาเรียง หมู่ 6 บ้านหนองนกเขียน 
หมู่ 7 บ้านบึงกลาง หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 บ้านนาเรียง หมู่ 10 บ้านหนองกุงปัจจุบัน มีความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน ต่อมามีพ่อแหล่ ศรีชาติ ได้อพยพพร้อมลูกหลานมาจาก
จังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบบริเวณหนองน้้าใช้เป็นแหล่งอุปโภค - บริโภค ในเวลาต่อมาได้มี
คนจีนมาจนประเทศจีนได้เข้ามาค้าขายท้าให้มีความเจริญเติบโต กลายเป็นตลาด - ร้านค้า ได้เรียกว่า 
ตลาดหนองกุง โดยมีสภาพพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกุง, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปเป็นเนินเขาและที่ราบบางส่วนใช้เป็นพ้ืนที่
ท้ากิน และที่อยู่อาศัย สภาพอากาศ ร้อนชื้น โดยมีอาณาเขตต้าบล ทิศเหนือติดกับ ต้าบลน้้าพอง 
ต้าบลพังทุย อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต้าบลวังชัย ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลพังทุย อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  ทิศตะวันตก             
ติดกับ ต้าบลน้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ต้าบลมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในแต่ละหมู่บ้าน 
เช่น หมู่ที่ 2 บ้านนายม มีแอ่งเก็บน้้าร่องแฝก หยองแซง ภูบักดอ หนองผักบุ้ง ศาลากลางบ้าน
สาธารณประโยชน์หนองสระน้้าสาธารณประโยชน์ บ้านนาคู  หมู่ 3 ฝายอุ่มจานสาธารณประโยชน์     
ป่าช้าบ้ านนาคูสาธารณประโยชน์  หนองคูสาธารณประโยชน์  ที่ตั้ งศาลเจ้าปู่  โคกป่าหวาย
สาธารณประโยชน์ บ้านโสกแสง หมู่ 4 หมู่ 11 หนองน้้าโสกแสงบน วังบัวสาธารณประโยชน์ หนองคู
บ้านโสกแสง ป่าช้าบ้านโสกแสง ฝาย ก.ส.ช. บ้านนาเรียง หมู่ 5 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ 
ศาลากลางบ้าน หนองค้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองนกเขียน หมู่ 6 สระน้้าสาธารณประโยชน์ บ้าน
บึงกลาง หมู่ 7 ดอนตาปู่สาธารณประโยชน์ หนองผีพรรณสาธารณประโยชน์ กุดเวียง โป่งฮองหาด
แปลงใหญ่ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ โป่งฮ่องหาด แปลงเล็ก หนองกะหนวนสาธารณฯ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 
ศาลากลางบ้านโนนสวรรค์ บ่อบาดาลสาธารณประโยชน์ บ่อบาดาลใหม่ ป่าช้าบ้านโนนสวรรค์ บ้านนา
เรียง หมู่ 9 หนองทุ่ง ดอนเจ้าปู่ ศาลากลางบ้าน ประปาหมู่บ้าน บ้านหลุมหิน หมู่ 10 มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน
เขาและที่ราบบางส่วน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเหมาะส้าหรับการท้านาและปลูกพืชไร่ มีแหล่งน้้า
ที่ส้าคัญทางการการเกษตร ได้แก่ หนองน้้าสาธารณประโยชน์ ล้าห้วยเสียว สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู 
คือ ฤดูฝน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน 
มกราคม ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 
    (2) ด้านอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ท้านา อาชีพเสริม 
ค้าขาย ท้าไร่อ้อย ปลูกแตง และรับจางกอสราง ด้านการศึกษาประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
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    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม การคมหนาคมมีเส้นทางเดินทางโดยรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดิน ขอนแก่น 
ถึง อ้าเภอกระนวน ระยะทางจาก จ.ขอนแก่น ถึงหน้าโรงพยาบาล ประมาณ 36 กิโลเมตร เลี้ยว
เข้าเส้นทางไปอ้าภอกระนวน อีก 10 กิโลเมตร ถึง ต้าบลหนองกุง ส่วนการเดินทางโดยรถไฟ 
จากสถานีรถไฟขอนแก่น ถึงสถานนีอ้าเภอน้้าพองเลย  และการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถรับจ้าง 
มีความสะดวกสบาย 
    (4) การศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
จ้านวนประชากรทั้งหมดในเขตต้าบลหนองกุง ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์เป็นการรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต เดือนเมษายนของทุกปมีพิธีท้าบุญตัก
บาตรและรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุ ประเพณีวันออกพรรษา โดยการท้าบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมลอย
กระทงในวันนี้ดวย ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีบุญกฐิน โดยการจัดกิจกรรมท้าการตั้งกอง
กฐิน (สามัคคี) ณ เทศบาล เพ่ือน้าไปทอดถวาย ณ วัดตาง ๆ ในเขตต้าบลหนองกุง ประเพณี            
วันเข้าพรรษา มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและน้าผาอาบน้้าฝนไปถวายใหวัดตาง ๆ ประเพณี
ลอยกระทง มีการจัดงานโดยการประกวดขบวนแห และกระทงที่ประดิษฐโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ 
   1.4) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลบัวใหญ่  พบว่า  ต้าบลบัวใหญ่  ตั้งมา
ประมาณ 200 กว่าปี ชาวต้าบลบัวใหญ่ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม เพ่ือ
มาหาแหล่งท้ากิน มาพบหนองน้้าใหญ่ มีบัวมากมายเรียกว่าหนองบัว เห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดม
สมบูรณ์ จึงตั้งรกรากท้ามาหากิน โดยหมู่บ้านแรกที่มาตั้งขึ้น คือ หมู่บ้านบัวใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ
หนองบัว ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้าบลบัวใหญ่ มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นจ้านวน             
16 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน บ้านนาค้าน้อย หมู่ 1 บ้านป่าชาติ หมู่ 2 บ้านอุบล หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่ 
หมู่ 4 บ้านบัวใหญ่ หมู่ 5 บ้านบัวใหญ่ หมู่ 6 บ้านโคกค่อย หมู่ 7 บ้านแสนตอ หมู่ 8 บ้านคอกคี          
หมู ่9 บ้านคอกค ีหมู่ 10 บ้านค้าม่วม หมู ่11 บ้านดงเย็น หมู ่12 บ้านโนนหัวช้าง หมู ่13 บ้านหนองบัวน้อย 
หมู่ 14 บ้านนาค้าน้อย หมู่ 15 บ้านรักชาติ หมู่ 16 โดยมีสภาพพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบัวใหญ่, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปเป็นเนินเขาและที่ราบบางส่วนใช้เป็นพ้ืนที่
ท้ากิน สภาพอากาศ ร้อนชื้น พ้ืนที่เป็นที่ราบสูง และราบลุ่มสลับกัน สูงกันระดับน้้าทะเลเฉลี่ย 100           
- 200 เมตร ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้้าตามธรรมชาติ อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศา
เซลเซียส ทิศเหนือ ติดกับ ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต้ายบบ้านขาม 
อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลห้วยโจด อ้าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต้าบลท่ากระเสริม อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
    (2) ด้านอาชีพ ประชาชนประกอบอาชีพหลัก ท้านา อาชีพเสริม ค้าขาย 
ท้าไร่อ้อย ปลูกแตง อาชีพหลัก เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อาชีพหลัก 
เกษตรกรรม ด้านการศึกษาประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม การคมนาคมมีเส้นทางเดินทางโดยรถยนต์ ต้าบลบัวใหญ่ห่างจากตัวอ้าเภอ
น้้ าพอง ประมาณ  13 กิ โล เมตร  มี เส้นทางติ ดต่อ อ้าเภอ 2 เส้นทาง เป็ นถนนลาดยางทั้ ง                   
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2 เส้นทาง โดยทั่วไปนิยมเดินทางโดยเส้นทางถนนผ่านพ้ืนที่ต้าบลทรายมูล ไปยังอ้าเภออีกเส้นทาง
หนึ่ง คือ ถนนเลียบคลองชลประทานผ่านพื้นที่ต้าบลทรายมูลไปยังอ้าเภอ  
    (4) การศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ศาสนา และวัฒนธรรมชาวบ้าน มีวัดประจ้าหมู่บ้าน ด้านวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้านยังยึดถือปฏิบัติ
สืบทอดรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษคือ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” โดยจัดให้มีงานประเพณีตลอด 12 เดือน 
สิ่งที่ต้องประพฤติร่วมกัน 12 ข้อ มีการนับถือฮีต 12 ได้ยึดถือและสืบสานประเพณี ฮีตสิบสองกันมา
แต่โบราณกาล โดยมีการก้าหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ ฮีตที่ 1 ท้าบุญเข้ากรรม ฮีตที่ 2 
ท้าบุญคูณลาน ฮีตที่ 3 ท้าบุญข้าวจี่ ฮีตที่ 4 ท้าบุญพระเวส ฮีตที่ 5 เป็นการท้าบุญสงกรานต์ ฮีตที่ 6 
บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือน 6 ฮีตที่ 7 บุญช้าฮะ ฮีตที่ 8 บุญเข้าพรรษา ฮีตที่ 9 บุญข้าวประดับดิน ฮีตที่ 
10 บุญข้าวสาก ฮีตที่ 11 บุญออกพรรษา ฮีตที่ 12 บุญกฐิน มีการจัดงานบุญตามประเพณีเพ่ือสอนคน
รุ่นหลังให้สืบสานประเพณีนี้ต่อไปเพราะคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจ 
   1.5) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลต้าบลสะอาด พบว่า พ้ืนที่สวนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทราย มีล้าห้วยเสือเต้น ไหลผ่านหมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 82 ตร.กม. หรือประมาณ 
51,250 ไร่ เทศบาลต้าบลสะอาด อยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอน้้าพอง ระยะทางห่างจากอ้าเภอน้้าพอง 20 กิโลเมตร เดิมเป็นองค์การ
บริหารส่วนต้าบล มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองทั้งต้าบลจ้านวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
สะอาด หมู่ 1 บ้านหนองเรือน้อย หมู่ 2 บ้านนาศรี หมู่ 3 บ้านโคกสว่าง หมู่ 4 บ้านหนองอ้อ หมู่ 5 
บ้านโนนดงมัน หมู่ 6 บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ 7 บ้านค้าบง หมู่ 8 บ้านค้าบง หมู่ 9 บ้านดงเค็ง หมู่ 10  
บ้านค้าบง หมู่ 11 บ้านนาศรี หมู่ 12 บ้านค้าบง หมู่ 13 บ้านโนนดงมัน หมู่ 14 โดยมีสภาพพ้ืนที่
ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต้าบลสะอาด, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปบริบทของต้าบลสะอาด มีแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ คือ อ่างเก็บแก่งเสือเต้น ส้าหรับกักเก็บน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภคและท้าการเกษตร และมีแหล่งน้้า
ขนาดเล็กอยู่กระจายในหมู่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้้าจากคลองส่งน้้าเพ่ือท้าการเกษตร ในช่วง
ฤดูแล้ง มีสถานีสูบน้้าจ้านวน 3 แห่ง มีทรัพยากรดินซ่ึงดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว เหมาะ
ส้าหรับการปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อยและมันส้าปะหลัง พืชสวนครัว  มีอาณาเขตพ้ืนที่ทิศ
เหนือ ติดกับ ต้าบลดงเมืองแอม อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต้าบลน้้าพอง 
อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลน้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต้าบลบ้านดง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  สภาพทางสังคมการศึกษา 
โรงเรียนมัธยม (ขยายโอกาส) จ้านวน 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จ้านวน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 2 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาล
ของเอกชน ร้านขายยาแผนปัจจุบัน อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้้า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมี สายตรวจชุมชน จ้านวน 2 แห่ง สถานีดับเพลิง ร้านอาหาร จ้านวน 1 แห่ง ลานซื้อข้าว 
จ้านวน 7 แห่ง จ้าหน่ายนมดิบ จ้านวน 73 แห่ง ปั้มน้้ามันหลอด 12 แห่ง จ้าหน่ายเนื้อย่างเกาหลี 
จ้านวน 1 แห่ง ฟาร์มเลี้ยงสุกร จ้านวน 2 แห่ง ฟาร์มจ้าหน่ายปลานิล จ้านวน 1 แห่ง ฟาร์มไก ่จ้านวน 
1 แห่ง โรงถั่วงอก จ้านวน 1 แห่ง ร้านจ้าหน่ายเนื้อหมู จ้านวน 2 แห่ง มีแหล่งน้้าธรรมชาติ เช่น ล้าน้้า 
ล้าห้วย จ้านวน 10 สาย หนอง น้้า จ้านวน 8 แห่ง มีแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 
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จ้านวน 1 แห่ง ฝาย จ้านวน 7 แห่ง บ่อน้้าตื้น จ้านวน 2 บ่อ บ่อบาดาล จ้านวน 19 บ่อ 
    (2) ด้านอาชีพ การคมนาคมและการสาธารณูปโภคประชาชนประกอบ
อาชีพหลัก การเกษตร ท้านา ท้าไร่ และเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม ท้าสวน ท้าไร่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลสะอาด ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  
    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม การคมหนาคมมีเส้นทางเดินทางโดยรถยนต์ การคมนาคมเส้นทางจาก
อ้าเภอน้้าพอง ถึงเทศบาลสะอาด ถนนลาดยาง 20 กิโลเมตร ถนนลาดยางในหมู่บ้าน 1 สาย ถนน
คอนกรีสเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 40  สาย เส้นทางคมนาคมภายในต้าบลส่วนใหญ่เป็น ถนนคอนกรีต   
มีการโทรคมนาคม ที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ชนิดหยอดเหรียญ มีการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ต้าบลสะอาด มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน มีประปาหมู่บ้าน จ้านวน 7 แห่ง หมู่บ้าน
ที่ยังไม่มีระบบประปา หมู่บ้านขาดแคลนน้้าใช้ 
    (4) การศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
จ้านวนประชากรทั้งหมดในเขตต้าบลสะอาด มีวัดจ้านวน 10 แห่ง ได้แก่ วัดป่าบ้านค้าบง วัดสระแก้ว 
วัดก่อแก้ว วัดศรีชมชื่น วัดส้าราญนาศรี วัดโสภิตาราม วัดสระทรงศิรา วัดศรีนวล วัดอัมพวัน วัดสริยะสว่าง 
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เป็นการรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต เดือนเมษายนของ
ทุกปมีพิธีท้าบุญตักบาตรและรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุ ประเพณีวันออกพรรษา โดยการท้าบุญตักบาตร
และจัดกิจกรรมลอยกระทงในวันนี้ดวย ประมาณเดือนพฤศจิกายน   ประเพณีบุญกฐิน โดยการจัด
กิจกรรมท้าการตั้งกองกฐิน (สามัคคี) ณ เทศบาล เพ่ือน้าไปทอดถวาย ณ วัดตาง ๆ ในเขตต้าบล
สะอาด ประเพณีวันเขาพรรษา มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและน้าผาอาบน้้าฝนไปถวายให
วัดตาง ๆ ประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานโดยการประกวดขบวนแห และกระทงที่ประดิษฐโดยใช
วัสดุจากธรรมชาติ และประกวดนางนพมาศ คนอีสานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธดังนั้นจึงยึดถือ       
สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจนเกิดเป็นประเพณีกันต่อมาและตลอดไป 
   1.6) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลม่วงหวาน พบว่า บ้านม่วงหวานก่อตั้งมาได้
ประมาณ 80 ปีแล้ว (ราวปี พ.ศ. 2454) โดยนายชาตรี พร้อมด้วยญาติ ๆ ประมาณ 10 ครัวเรือน อพยพ
มาจากอ้าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมภูมิล้าเนาพื้นที่ไม่สมบูรณ์ เมื่ออพยพมาถึงพ้ืนที่อัน
เป็นที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยล้าห้วยที่ส้าคัญ คือ ทางด้านทิศเหนือ        
มีล้าห้วยยางและทางใต้มีล้าห้วยหินลาด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและปลาธรรมชาติ จึงได้ตั้งเป็น
หมู่บ้านขึ้นเรียกว่า บ้านม่วงหวาน ตามชื่อของต้นมะม่วงป่า ซึ่งอยู่บริเวณวัดเดิม แบ่งเขตการปกครอง 
เป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงหวาน หมู ่1 บ้านสระกุด หมู่ 2 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 3 บ้านห้วยหินลาด 
หมู่ 4 บ้านท่าเม่า หมู่ 6 บ้านค้าแก่นคูณ หมู่ 7 บ้านค้าแก่นคูณน้อย หมู่ 8 บ้านค้าใหญ่หมู่ 9 บ้าน
มิตรภาพ หมู่ 10 บ้านปันน้้าใจ หมู ่11 บ้านค้าแก่นคูณ หมู่ 12 โดยมีสภาพพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ (องค์การ
บริหารส่วนต้าบลม่วงหวาน, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปบริบทของต้าบลม่วงหวาน พ้ืนที่เป็นที่ราบสูง 
เป็นปนทรายและดินลูกรัง โดยมีพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง เป็นปนทรายและดินลูกรัง มีอาณาเขตพ้ืนที่            
ทิศเหนือ ติดกบั ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต้าบลบ้านท่อน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลวังชัย อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก          
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ติดกับ ต้าบลโคกสูง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประชาชนมีอาชีพหลัก ท้านา อาชีพเสริม 
รับจ้าง มีสาธารณูปโภคมีไฟฟ้าใช้ในเขต มีโทรศัพท์  600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของ
จ้านวนหลังคาเรือน 
    (2) ด้านอาชีพ ประชาชนประกอบอาชีพหลัก ท้านา อาชีพเสริม รับจ้าง 
ท้าไร่อ้อย ปลูกแตง อาชีพหลัก เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาประชาชนสวนใหญจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม ต้าบลม่วงหวานมีถนนมิตรภาพผ่านกลาง ด้านทิศตะวันออก จ้านวน           
5 หมู่บ้าน ทิศตะวันตก จ้านวน 8 หมู่บ้าน ถนนลาดยาง จ้านวน 3 สาย ถนนลูกรัง 1 สาย ระยะทาง
จากอ้าเภอน้้าพอง ถึงหมู่บ้านสุดเขตต้าบล ระยะทาง 15 กม. 
    (4) การศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เป็นการรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต เดือนเมษายนของ
ทุกปมีพิธีท้าบุญตักบาตรและรดน้้าด้าหัวผูสูงอายุ โดยจัดงานบุญประเพณีตลอด 12 เดือน สิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน 12 ข้อ เรียกว่าฮีต 12 ได้ยึดถือและสืบสานประเพณี ฮีตสิบสองกันมาแต่โบราณกาล 
โดยมีการก้าหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ฮีตที่ 1 ท้าบุญเข้ากรรม ฮีตที่ 2 ท้าบุญคูณลาน             
ฮีตที่ 3 ท้าบุญข้าวจี่ ฮีตที่ 4 ท้าบุญพระเวส ฮีตที่ 5 เป็นการท้าบุญสงกรานต์ ฮีตที่ 6 บุญบั้งไฟ หรือ
บุญเดือน 6 ฮีตที่ 7 บุญช้าฮะ ฮีตที ่8 บุญเข้าพรรษา ฮีตที ่9 บุญข้าวประดับดิน ฮีตที่ 10 บุญข้าวสาก 
ฮีตที ่11 บุญออกพรรษา ฮีตที ่12 บุญกฐิน 
   1.7) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลต้าบลท่ากระเสริม พบว่า ต้าบลท่ากระ
เสริมเดิมขึ้นกับต้าบลทรายมูล ต้าบลบัวใหญ่และต้าบลบ้านขาม โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบแยก
เป็นต้าบลท่ากระเสริมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2519 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 9 หมู่บ้านและปัจจุบันมี
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จ้านวน 10 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 62 ตร.กม. เป็นที่ราบลุ่มพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ใน
การเกษตรกรรม ดินเป็นดินร่วนปนทราย การเกษตรอาศัยจากชลประทาน มีเขตการปกครอง เป็น 
13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแสง หมู่ 1 บ้านหนองแสง หมู่ 2 บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ 3 บ้านท่าโพธิ์ 
หมู่ 4 บ้านท่ากระเสริม หมู่ 5 บ้านกุดพังเครือ หมู่ 6  บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ 7 บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ 8  
บ้านบึงเป่ง หมู่ 9 บ้านหนองแสง หมู่ 10 โดยมีสภาพพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต้าบล   
ท่ากระเสริม, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปบริบทของต้าบลท่ากระเสริม มี พ้ืนที่
ทั้งหมด 62 ตร.กม. เป็นที่ราบลุ่มพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
การเกษตรอาศัยจากชลประทาน มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร 22,969 ไร่ ท้านา 14,469 ไร่ มีไร่อ้อย 4,000 ไร่   
มีไร่มันส้าปะหลัง 4,500 ไร่ มีการปลูกพืชผัก มีการปลูกไม้ผล มีพ้ืนที่ป่าสงวน มีแหล่งน้้า ได้แก่     
ล้าห้วยหนองปลา ฝ่ายน้้าล้น ล้าห้วยนาแก่น ล้าห้วยป่าน ล้าห้วยโนนกอก ส่วนที่เป็นหนองบึง ได้แก่ 
หนองกวางโตน บึงหนองคู สระหนองม่วง หนองแวง หนองหญ้าป้อง หนองค้า หนองแสง หนองอีหอ 
หนองลุมพุก หนองสระวัด หนองแวงตุ หนองโสก หนองแสง หนองส้าโรง หนองบาก หนองเอียด 
หนองขอนแก่น หนองอีปาด หนองอีแป้น หนองนาค้า หนองปากเข่ือน มีอ่างเก็บน้้าชลประธาน มีเขต
พ้ืนที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต้าบลหนองสูง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต้าบลหนองสูง 
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อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลทรายมูล ต้าบลบัวใหญ่ และ ต้าบลบ้านขาม 
อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดกับ ต้าบลวังชัย อ้าเภอน้้าพอง และต้าบลโนนท่อน 
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
    (2) ด้านอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก อาชีพหลัก ท้านา 
อาชีพเสริม รับจ้าง  
    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม การเดินทางเดินทางโดยรถยนต์ในเส้นทางโยธาธิการสายขอนแก่น -น้้าพอง
ออกจาอขอนแก่นผ่านหน้าค่ายศรีพัศรินทร์ เดินทางเข้าสะพานล้าน้้าพองถึงแยกบ้านโคกท่าเลี้ยวขวา
มาตามเส้นทาง รพช.สายน้้าพอง-โคกสี ประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงที่ท้าการ อบต.ท่ากระเสริม  
สาธารณูปโภคจ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,669 ครัวเรือน จ้านวนบ้านที่มีโทรศัพท์           
6 หลังคาเรือน 
    (4) การศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ศาสนา และวัฒนธรรมชาวบ้าน มีวัดประจ้าหมู่บ้าน ด้านวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้านยังยึดถือปฏิบัติ
สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น คือ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” โดยจัดให้มีงานประเพณีตลอด 12 เดือน สิ่งที่ต้อง
ประพฤติร่วมกัน 12 ข้อ มีการนับถือฮีต 12 ได้ยึดถือและสืบสานประเพณี ฮีตสิบสองกันมาแต่โบราณกาล 
โดยมีการก้าหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ฮีตที่ 1 ท้าบุญเข้ากรรม ฮีตที่ 2 ท้าบุญคูณลาน ฮีตที่ 3 
ท้าบุญข้าวจี่ ฮีตที่ 4 ท้าบุญพระเวส ฮีตที่ 5 เป็นการท้าบุญสงกรานต์ ฮีตที่ 6 บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือน 6 
ฮีตที่ 7 บุญช้าฮะ ฮีตที่ 8 บุญเข้าพรรษา ฮีตที่ 9 บุญข้าวประดับดิน ฮีตที่ 10 บุญข้าวสาก ฮีตที่ 11 
บุญออกพรรษา ฮีตที่ 12 บุญกฐิน มีการจัดงานบุญตามประเพณีเพ่ือสอนคนรุ่นหลังให้สืบสาน
ประเพณีนี้ต่อไปเพราะคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจ 
   1.8) ผลการศึกษาบริบทชุมชนต้าบลต้าบลกุดน้้าใส พบว่า ต้าบลกุดน้้าใสเป็น
ส่วนหนึ่งของต้าบลน้้าพองและต้าบลม่วงหวาน และเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้มีการพิจารณาแยกต้าบล
ออกจากต้าบลม่วงหวาน โดยมีจ้านวน 10 หมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ บ้านกุดน้้าใส หมู่ 1 บ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ 2 บ้านโนนอุดม หมู่ 3 บ้านห้วยโจด หมู่ 4 บ้านโนนขามแป หมู่ 5 บ้านฟากพอง 
หมู่ 6 บ้านหนองอ้อ หมู่ 7 บ้านกุดกว้าง หมู่ 8 บ้านแสงจันทร์ หมู่ 9 บ้านหายโศก หมู่ 13 ต้าบลกุดน้้าใส
ตั้งอยู่ห่างจากอ้าเภอน้้า พอง 17.6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 22,211 ไร่ หรือ 48 ตารางกิโลเมตร มีสภาพ
ทางกายภาพของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูง สลับพ้ืนที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีล้าน้้าพองทอดยาวจาก          
ทิศตะวันตกมาถึงทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร เขตติดต่อบ้านค้าบอน ต้าบลโคกสูง
อ้าเภออุบลรัตน์ บริเวณสะพานข้ามล้าน้้าพอง บ้านห้วยโจด ถึงฝายหนองหวาย เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร 
ล้าน้้าพองเก่าบริเวณบ้านฟากพองและบ้านแสงจันทร์ ผ่านฝายหนองหวาย  บ้านหนองอ้อน้อยและ
บ้านกุดกว้าง เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2528 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้
จัดตั้งสภาต้าบลขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้นต้าบลกุดน้้าใสในเวลานั้น โดยการน้าของนายทองใบ วอหล้า
ก้านันคนแรกของต้าบลกุดน้้าใส เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณะที่ราษฎรบริจาคให้วัดเหมาะสมที่จะสร้าง
ส้านักงานสภาต้าบลกุดน้้าใส มีเนื้อที่ 3 ไร่ 25 ตารางวา เพ่ือน้ามาท้าประโยชน์ในการสร้างส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลต้าบลกุดน้้าใสในปัจจุบันนี้  เนื่องจากด้าน            
ทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยประจ้าต้าบลกุดน้้าใส ได้ยกฐานะสภา
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ต้าบลกุดน้้าใสเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส และได้ปรับปรุงที่ท้าการสภาต้าบลเป็นที่ท้าการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ในขณะนั้นสภาต้าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต้าแหน่ง ได้แก ่
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจ้าต้าบล และสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่ง
นายทองใบ วอหล้า เป็นก้านันต้าบลกุดน้้าใสและเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต้าบลกุดน้้าใสคนแรก โดยมีสภาพพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ (เทศบาลต้าบลกุดน้้าใส, 2556) 
    (1) สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของต้าบลกุดน้้าใส มีพ้ืนที่เป็นเนินสลับกับพ้ืน
ราบมีโรงงาน อุตสาหกรรมหลายแห่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ มีล้าน้้าพอง
ไหลผ่าน มีเขตพ้ืนที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต้าบลน้้าพอง ต้าบลสะอาด อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  ทิศใต้ 
ติดกับ ต้าบลม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลวังชัย อ้าเภอน้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดกับ ต้าบลโคกสูง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
    (2) ด้านอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก อาชีพหลัก ท้านา 
อาชีพเสริม รับจ้าง เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาประชาชนสวนใหญจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    (3) ด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค การคมนาคมจราจรและ
การขนสงการคมนาคม การเดินทางเดินทาง โดยรถยนต์ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31 ถนนสายมิตรภาพ
ขอนแก่น-อุดรธานี อยู่ห่างจากอ้าเภอน้้าพอง 15 กิโลเมตร 
    (4) การศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ศาสนา และวัฒนธรรมชาวบ้านท่าโพธิ์นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจ้าหมู่บ้าน ด้านวัฒนธรรมประเพณี
หมู่บ้านยังยึดถือปฏิบัติสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษ คือ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” โดยจัดให้มีงาน
ประเพณีตลอด 12 เดือน สิ่งที่ต้องประพฤติร่วมกัน 12 ข้อตามหลักสังคมวิทยานั้นถ้ากลุ่มคนมีการพบ
กันบ่อย ๆ จะเป็นเหตุให้ไม่ลืมกันคนที่ไม่เคยรู้จักก็จะได้รู้จัก  และจะได้มีความรักใคร่นับถือกัน
ตลอดจนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างสนิทใจ ดังนั้นการบัญญัติฮีต 12 นั้นได้ยึดถือและสืบสาน
ประเพณี ฮีตสิบสองกันมาแต่โบราณกาล โดยมีการก้าหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ ฮีตที่ 1 
ท้าบุญเข้ากรรม ฮีตที่ 2 ท้าบุญคูณลาน ฮีตที่ 3 ท้าบุญข้าวจี่ ฮีตที่ 4 ท้าบุญพระเวส ฮีตที่ 5 เป็นการ
ท้าบุญสงกรานต์ ฮีตที่ 6 บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือน 6  ฮีตที่ 7 บุญช้าฮะ ฮีตที่ 8 บุญเข้าพรรษา ฮีตที่ 9 
บุญข้าวประดับดิน ฮีตที่ 10 บุญข้าวสาก ฮีตที่  11 บุญออกพรรษา ฮีตที่ 12 บุญกฐิน การรักษา
ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นข้อกติกาของสังคมยึดถือปฏิบัติต่อกันมาเพ่ือความสงบเรียบร้อย
ของสังคม การจัดงานบุญตามประเพณีเพ่ือสอนคนรุ่นหลังให้สืบสานประเพณีนี้ต่อไปเพราะคนรุ่นหลัง 
  2) สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแทนครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน 38 
ชุมชนใน 8 ต้าบล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จ้านวน 350 ครัวเรือน มีสภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของตัวแทนครัวเรือน 
 

รายการ จ้านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ 
     - หญิง 
     - ชาย 

 
163 
187 

 
46.60 
53.40 

รวม 350 100 
2. อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
     - อายุมากกว่า 60 ปี 
     - อายุ 41 - 60 ปี 
     - อายุ 20 - 40 ปี 
     - อายุน้อยกว่า 20 ปี 

 
47 
104 

           193 
 6 

 
13.40 
29.70 
55.10 
1.70 

รวม 350 100 
3. ระดับการศึกษา 
     - ต่้ากว่าปริญญาตรี 
     - ปริญญาตรี 
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาเอก 

 
262 
 58 
 25 
 5 

74.90 
16.60 
7.10 
1.40 

รวม 350 100 
4. จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 
    - 1 - 3 คน 
    - 4 - 6 คน 
    - มากกว่า 6 คน 

227 
115 
6 

64.90 
32.90 
1.70 

                        รวม 350 100 
5. อาชีพหลักของครัวเรือน 
     - เกษตรกร    
     - รับจ้าง 
     - รับราชการ 
     - บริษัท/ห้างร้าน/เอกชน 
     - อ่ืน ๆ 

200 
89 

            23 
 31 
 7 

57.10 
25.40 
6.60 
8.90 
2.00 

                       รวม 350 100 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
    - ต่้ากว่า 2,000   บาท 
    - 2,000 - 5,000   บาท 
    - 5,000 - 10,000  บาท 
    - 10,001 - 20,000 บาท 
    - มากกว่า 20,000 บาท 

12 
102 
137 
75 
24 

3.40 
29.10 
39.10 
21.40 
6.90 

รวม 350 100 
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  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
จ้านวน 350 คน ส่วนมาก เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.40 (จ้านวน 187 คน) อายุ 20-40 คิดเป็นร้อยละ 
55.10 (จ้านวน 193 คน) มีระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.90 (จ้านวน 262 คน)    
มีจ้านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ตั้งแต่ 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 (จ้านวน 227 คน) มีอาชีพหลัก
ของครัวเรือน เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 57.10 (จ้านวน 200 คน) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.10 (จ้านวน 137 คน) 
  ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของอาหาร การเข้าถึงอาหาร และการใช้ประโยชน์
จากอาหารในครัวเรือนปรากฏผล ดังนี้ 
  1) สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้ าพอง  จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ในอดีตและปัจจุบัน ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ในอดีตและปัจจุบัน 
    

 

ข้อ รายการ 
มีความเพียงพอของอาหาร

ในครัวเรือน (ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 ความเพียงพอของอาหาร 61.87 41.27 มาก ปานกลาง 
2 การเข้าถึงอาหาร 70.03 40.11 มาก ปานกลาง 
3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร 60.83 37.93 มาก น้อย 

รวม 64.24 39.77 มาก น้อย 
 
  จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ของ
อาหารของชุมชนริมแม่น้้าพองในอดีตและปัจจุบัน พบว่า โดยรวม เมื่ออดีตอาหารมีความเพียงพออยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.24 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.77  
  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในอดีตสภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน อยู่ใน
ระดับมากท้ัง 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 การเข้าถึงอาหาร คิดเป็นร้อยละ 70.03 ข้อ 1 ความเพียงพอของ
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 61.87 และข้อ 3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร คิดเปน็ร้อยละ 60.83   
  ในปัจจุบัน สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง  
รายการ ได้แก่ ข้อ 1 ความเพียงพอของอาหาร คิดเป็นร้อยละ 41.27 และข้อ 2 การเข้าถึงอาหาร  
คิดเป็นร้อยละ 40.11 และอยู่ในระดับน้อยมี 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร   
คิดเป็นร้อยละ 37.93   
  2) ด้านความเพียงพอของอาหาร ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของอาหารของ
ครัวเรือนในชุมชนริมน้้าพองจากอดีตกับปัจจุบัน ปรากฏผล ดังนี้  
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ตารางที่ 4.3 ความเพียงพอของอาหารที่บริโภคของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน  
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 อาหารทีบ่ริโภคในครัวเรือนเพียงพอ

ต่อความต้องการของสมาชิกทุกม้ือมี
ความเพียงพอ 

64.86 
(227 คน) 

50.29 
(176 คน) 

มาก ปานกลาง 

2 อาหารทีบ่ริโภคในครัวเรือนเพียงพอ
และได้แบ่งจ้าหน่ายเป็นรายได้ 

52.57 
(184 คน) 

36.57 
(128 คน) 

ปานกลาง น้อย 

3 อาหารบริโภคในครัวเรือนเหลือได้
แบ่งปันญาติหรือเพ่ือนบ้าน 

62.86 
(220 คน) 

39.71 
(139 คน) 

มาก น้อย 

รวม 60.09 42.19 มาก ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้านความ
เพียงพอของอาหารของชุมชนริมแม่น้้าพองในอดีตและปัจจุบัน พบว่า โดยรวม เมื่ออดีตอาหารมีความ
เพียงพออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.09 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.19  
  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในอดีตครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารอยู่ในระดับ
มาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกทุกม้ือมี
ความเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 64.86 และข้อ 3 อาหารบริโภคในครัวเรือนเหลือได้แบ่งปันญาติหรือ
เพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 62.86 ส่วนรายการที่อยู่ในระดับปานกลางมี 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 
อาหารทีบ่ริโภคในครัวเรือนเพียงพอและได้แบ่งจ้าหน่ายเป็นรายได้ คิดเป็นร้อยละ 52.57  
  ในปัจจุบัน ครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารรายข้อ แบ่งเป็น เพียงพออยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
ทุกมื้อมีความเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 50.29 และระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 อาหารบริโภคใน
ครัวเรือนเหลือได้แบ่งปันญาติหรือเพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 39.71 และ ข้อ 2 อาหารที่บริโภคใน
ครัวเรือนเพียงพอและได้แบ่งจ้าหน่ายเป็นรายได้ คิดเป็นร้อยละ 36.57   
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ตารางท่ี 4.4 ความเพียงพอของอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
 ขอนแก่น ด้านการผลิตอาหาร 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารด้านการผลิต 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและ

เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี
เป็นสัตว์น้้าต่าง ๆ 

60.00 
(210 คน) 

38.57 
(135 คน) 

มาก น้อย 

2 อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและ
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี
เป็นพืชผักต่าง ๆ ข้าว 

88.57 
(310 คน) 

65.43 
(229 คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก 

3 อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและ
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี
สัตว์บกต่าง ๆ 

65.71 
(230 คน) 

 

54.29 
(190 คน) 

มาก ปานกลาง 

รวม 71.42 52.76 มาก ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองของชุมชนริมแม่น้้าพองเปรียบเทียบอดีตกับ
ปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.42 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 52.76 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารมากกว่าในปัจจุบัน 
เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารที่ชุมชนสามารถผลิต
ได้เองอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและเพียงพอต่อ
การบริโภคในครัวเรือนตลอดปีเป็นพืชผักต่าง ๆ ข้าว คิดเป็นร้อยละ 88.57 รายการที่อยู่ในระดับมาก 
2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3 และรายการที่มีค่ามากที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 อาหารที่ชุมชน
สามารถผลิตได้เองและเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีสัตว์บกต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 65.71   
  ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองอยู่
ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและเพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือนตลอดปีเป็นพืชผักต่าง ๆ ข้าว คิดเป็นร้อยละ 65.43 ระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 
อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีสัตว์บกต่าง  ๆ และ
ระดับน้อย 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารที่ชุมชนสามารถผลิตได้เองและเพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือนตลอดปีเป็นสัตว์น้้าต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 38.57  
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ตารางท่ี 4.5 ความเพียงพอด้านอาหารประเภทพืชผักสวนครัวของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 

 
  จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า 
โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.29 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
47.21 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่าย
มากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหาร
เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 4 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่
ครัวเรือนของท่านผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้  คือ ผักชนิดต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
88.57 รายการที่อยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3 และรายการที่มากที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 3 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่านผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้    
คือ เครื่องเทศ คิดเป็นร้อยละ 64.00 รายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 พืชผัก           
สวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่านผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้คือ ผลไม้ทุกชนิด       
คิดเป็นร้อยละ 44.57  
  ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่าย
ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 4 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่านผลิตเพ่ือบริโภคและ
เหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้ คือ ผักชนิดต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 65.71 รายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่าน

ผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็น
รายได ้คือ ผลไม้ทุกชนิด 

60.00 
(210 คน) 

56.00 
(196 คน) 

มาก ปานกลาง 

2 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่าน
ผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็น
รายได ้คือ ผลไม้ทุกชนิด 

44.57 
(156 คน) 

 

29.43 
(103 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

3 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่าน
ผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็น
รายได ้คือ เครื่องเทศ 

64.00 
(224 คน) 

37.71 
(132 คน) 

มาก น้อย 

4 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่าน
ผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็น
รายได ้คือ ผักชนิดต่าง ๆ 

88.57 
(310 คน) 

65.71 
(230 คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก 

รวม 64.29 47.21 มาก ปานกลาง 
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รายการ ได้แก่ ข้อ 1 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่านผลิตเพื่อบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็น
รายได้ คือ ผลไม้ทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 56.00 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 
2, 3 และรายการที่ค่าน้อยที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของ
ท่านผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้ คือ ผลไม้ทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 29.43 
 
ตารางที ่4.6 ความเพียงพอของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 

 
  จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้านความ
เพียงพอของอาหารผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า 
โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.11 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
42.80 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและเหลือ
จ้าหน่ายมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของ
อาหารผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 ในครัวเรือน
สามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายปลา คิดเป็นร้อยละ 82.57 รายการที่อยู่ในระดับมาก 
4 รายการ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 4, 5 และรายการที่มีค่ามากที่สุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 ในครัวเรือน
สามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่าย คือ ไก ่เป็ด คิดเป็นร้อยละ 76.57  
  ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและ
เหลือจ้าหน่ายในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคและ
เหลือจ้าหน่ายปลา คิดเป็นร้อยละ 77.71 รายการที่อยู่ในระดับน้อย 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 4, 5 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือ

บริโภคและเหลือจ้าหน่าย ปลา 
82.57 

(289 คน) 
77.71 

(272 คน) 
มาก
ที่สุด 

มาก 

2 ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือ
บริโภคและเหลือจ้าหน่าย คือ ไก่ เป็ด 

76.57 
(268 คน) 

31.43 
(110 คน) 

มาก น้อย 

3 ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือ
บริโภคและเหลือจ้าหน่าย คือ เนื้อวัว 

64.29 
(225 คน) 

30.86 
(108 คน) 

มาก น้อย 

4 ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือ
บริโภคและเหลือจ้าหน่าย คือ กุ้ง 

65.71 
(230 คน) 

37.71 
(132 คน) 

มาก น้อย 

5 ในครัวเรือนของท่านสามารถผลิตเนื้อสัตว์
เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่าย คือ ปลาไหล 

71.43 
(250 คน) 

36.29 
(127 คน) 

มาก น้อย 

รวม 72.11 42.80 มาก ปานกลาง 
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และรายการที่มีค่าน้อยที่สุดในจ้านวน 4 ข้อได้แก่ ข้อ 3 ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภค
และเหลือจ้าหน่าย คือ เนื้อวัว คิดเป็นร้อยละ 30.86 
 
ตารางท่ี 4.7 ความเพียงพอของอาหารหลักม้ือเช้าของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 
  จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารหลักท่ีสมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้าเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน 
พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.64 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง           
คิดเป็นร้อยละ 40.36 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกใน
ครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้ามากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทน
ครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 รายการที่มีค่ามากที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารหลักที่
สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้า คือ ข้าวเหนียว คิดเป็นร้อยละ 94.57 และรายการที่อยู่ใน
ระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 อาหารหลักท่ีสมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้า คือ นึ่งปลา 
คิดเป็นร้อยละ 76.86 รายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 4 อาหารหลักที่สมาชิกใน
ครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้า คือ น้้าพริกปลา (ป่นปลา) คิดเป็นร้อยละ 53.71  
  ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือน
นิยมบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือน
นิยมบริโภคอาหารเช้า คือ ข้าวเหนียว คิดเป็นร้อยละ 56.00 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 3 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม

บริโภคอาหารเช้า คือ ข้าวเหนียว 
94.57 

(331 คน) 
56.00 

(196 คน) 
มากที่สุด ปานกลาง 

2 อาหารหลักที่สมาชิกในครวัเรือนนิยม
บริโภคอาหารเช้า คือ แจว่บอง ลวกผัก 

81.43 
(285 คน) 

38.86 
(136 คน) 

มากที่สุด น้อย 

3 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเช้า คือ นึ่งปลา 

76.86 
(269 คน) 

31.43 
(110 คน) 

มาก น้อย 

4 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเช้า คือ น้้าพริกปลา 
(ป่นปลา) 

53.71 
(188 คน) 

35.14 
(123 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

รวม 76.64 40.36 มาก ปานกลาง 
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รายการ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 4 รายการที่มีค่าน้อยที่สุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 อาหารหลักที่สมาชิก
ในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้า คือ นึ่งปลา คิดเป็นร้อยละ 31.43 
 
ตารางที่ 4.8 ความเพียงพอของอาหารหลักมื้อกลางวันของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 
  จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวันเปรียบเทียบอดีตกับ
ปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.13 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 36.11 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกใน
ครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวันมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทน
ครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวันอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 รายการที่มีค่ามากที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารหลักที่
สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวัน คือ ข้าวเหนียว คิดเป็นร้อยละ 94.29 และรายการที่
อยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 3, 4 และรายการที่มีค่ามากที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 
อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวัน คือ แจ่วบอง ลวกผัก คิดเป็นร้อยละ 
74.29 และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 5 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือน
นิยมบริโภคอาหารกลางวันคือ ซุบหน่อไม้ คิดเป็นร้อยละ 54.28 
  ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือน
นิยมบริโภคอาหารกลางวัน อยู่ในระดับปานกลาง 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 และรายการที่มีค่ามาก

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม

บริโภคอาหารกลางวัน คือ ข้าวเหนียว 
94.29 

(330 คน) 
46.57 

(163 คน) 
มาก
ที่สุด 

ปานกลาง 

2 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารกลางวัน คือ ส้มต้า 

87.10 
(305 คน) 

46.57 
(163 คน) 

มาก
ที่สุด 

ปานกลาง 

3 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภค
อาหารกลางวัน คือ แจ่วบอง ลวกผัก 

74.29 
(260 คน) 

33.43 
(117 คน) 

มาก น้อย 

4 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารกลางวัน คือ ปลาเผา 

65.71 
(230 คน) 

36.57 
(128 คน) 

มาก น้อย 
 

5 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารกลางวัน คือ ซุบหน่อไม้ 

54.28 
(190 คน) 

17.42 
(61 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

รวม 75.13 36.11 มาก น้อย 
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ที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวัน คือ 
ข้าวเหนียว คิดเป็นร้อยละ 46.57 ข้อ 2 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวัน
คือ ส้มต้า คิดเป็นร้อยละ 46.57 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 5 และ
รายการที่มีค่าน้อยที่สุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภค
อาหารกลางวัน คือ ซุบหน่อไม้ คิดเป็นร้อยละ 17.42 
 
ตารางที่ 4.9 ความเพียงพอของอาหารหลักม้ือเย็นของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม

บริโภคอาหารเย็น คือ ข้าวเหนียว 
92.28 

(323 คน) 
37.43 

(131 คน) 
มากที่สุด น้อย 

 
2 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม

บริโภคอาหารเย็น คือ ต้มปลา 
69.42 

(243 คน) 
67.14 

(235 คน) 
มาก มาก 

3 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเย็น คือ อ่อมไก ่

50.28 
(176 คน) 

35.43 
(124 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

4 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเย็น คือ แจ่วบอง 

69.14 
(242 คน) 

36.57 
(128 คน) 

มาก น้อย 

5 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเย็น คือ นึ่งปลา 

54.00 
(189 คน) 

23.71 
(83 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

6 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเย็น คือ แกงเห็ด 

50.85 
(178 คน) 

26.28 
(92 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

7 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเย็น คือ แกงหน่อไม ้

58.57 
(205 คน) 

30.86 
(108 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

รวม 63.51 36.77 มาก น้อย 
 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารหลักที ่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็นเปรียบเทียบอดีตกับ
ปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.51 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 36.77 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกใน
ครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็นมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทน
ครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 รายการ ได้แก่  ข้อ 1 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็น คือ ข้าวเหนียว        
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คิดเป็นร้อยละ 92.28 รายการที่อยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ข้อ 2,4 และรายการที่มีค่ามากสุดใน
จ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็น คือ ต้มปลา คิดเป็นค่า
ร้อยละ 69.42 และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 3, 5, 6, 7 และรายการที่มีค่า
มากที่สุด ในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็น คือ 
แกงหน่อไม ้คิดเป็นร้อยละ 58.57 
 ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือน
นิยมบริโภคอาหารเย็นอยู่ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ข้อ 2 อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยม
บริโภคอาหารเย็นคือต้มปลา คิดเป็นร้อยละ 67.14 รายการที่อยู่ในระดับน้อย 6 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 
3, 4, 5, 6, 7 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 อาหารหลักท่ีสมาชิกในครัวเรือน
นิยมบริโภคอาหารเย็น คือ นึ่งปลา คิดเป็นร้อยละ 23.71  
 
ตารางท่ี 4.10 ความเพียงพอของผักที่นิยมบริโภคของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 ชนิดของพืชผักที่นิยมบริโภคในครัวเรือนมี

ความเพียงพอ 
69.42 

(243 คน) 
55.14 

(193 คน) 
มาก ปานกลาง 

2 ปริมาณของพืชผักที่นิยมบริโภคใน
ครัวเรือนมีเพียงพอ 

47.42 
(166 คน) 

38.57 
(135 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

3 ชนิดและปริมาณของพืชผักที่นิยมบริโภค
ในครัวเรือนเหลือได้แบ่งปันญาติพ่ีน้อง 

65.71 
(230 คน) 

37.71 
(132 คน) 

มาก น้อย 

รวม 60.85 43.81 มาก ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารชนิดของผักที่นิยมบริโภคในครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า 
โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.85 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
43.81 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารชนิดของพืชผักที่นิยมบริโภคใน
ครัวเรือนมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตครัวเรือนมีความเพียงพอของชนิด
พืชผักที่นิยมบริโภคในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3 และรายการที่มีค่ามาก
ที่สุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ชนิดของผักท่ีนิยมบริโภคในครัวเรือนมีความเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
69.42 และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 ปริมาณของพืชผักที่นิยมบริโภคใน
ครัวเรือนมีเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 47.42   
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 ในปัจจุบันครัวเรือนมีความเพียงพอของจ้านวนชนิดพืชผักอาหารที่นิยมบริโภคใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 ชนิดของผักที่นิยมบริโภคในครัวเรือนมีความเพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ 55.14 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 2,3 และรายการที่มีค่าน้อยสุดใน
จ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ชนิดของผักที่นิยมบริโภคในครัวเรือนเหลือได้แบ่งปันญาติ คิดเป็นร้อยละ 37.71 
 
ตารางท่ี 4.11 ความเพียงพอของชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 ชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน

คือ สัตว์น้้าต่าง ๆ 
62.85 

(220 คน) 
35.71 

(125 คน) 
มาก น้อย 

 
2 ชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน

คือ พืชผักต่าง ๆ ข้าว 
80.28 

(281 คน) 
36.57 

(128 คน) 
มาก
ที่สุด 

น้อย 

3 ชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน
คือ สัตว์บกต่าง ๆ 

61.41 
(215 คน) 

37.14 
(130 คน) 

มาก น้อย 

รวม 68.18 36.47 มาก น้อย 
 
 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันพบว่า 
โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.18 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
36.47 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคใน
ครัวเรือนมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอ
ของอาหารชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือนอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 
ชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน คือ พืชผักต่าง ๆ ข้าว คิดเป็นร้อยละ 80.28 และรายการ 
ที่อยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 
ชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน คือ สัตว์น้้าต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 62.85  
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 3 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 1 ชนิดของเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน คือ สัตว์น้้าต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.71 
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ตารางท่ี 4.12 ความเพียงพอของวัตถุดิบในการท้าอาหารของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอ
 น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก

ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ ปลาหมึก 

48.28 
(169 คน) 

31.42 
(110 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

2 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ ปลาทู 

87.42 
(306 คน) 

64.28 
(225 คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก 

3 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ ปลาขี้โก๋ 

57.71 
(202 คน) 

34.57 
(121 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

4 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ หอยแคลง 

49.14 
(172 คน) 

21.71 
(76 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

5 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ หอยขม 

65.42 
(229 คน) 

34.85 
(122 คน) 

มาก น้อย 

6 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ เนื้อวัว 

61.42 
(215 คน) 

47.42 
(166 คน) 

มาก ปานกลาง 

7 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน 
คือ เนื้อหมู 

66.85 
(234 คน) 

54.57 
(191 คน) 

มาก ปานกลาง 

8 วัตถดุิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอก
ชุมชนและนิยมบรโิภคในครวัเรือน คือ เนื้อไก ่

58.57 
(205 คน) 

40.28 
(141 คน) 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง 

รวม 61.85 41.14 มาก ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอกชุมชนและนิยม
บริโภคในครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตมีความเพียงพออยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 61.85 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.14 แสดงให้เห็นว่า
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เมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอก
ชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือนมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตครัวเรือนมี
ความเพียงพอของอาหารวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอกชุมชนและนิยม
บริโภคในครัวเรือนอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่
ได้มาจากภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน คือ ปลาทู คิดเป็นร้อยละ 87.42 รายการที่อยู่
ในระดับมาก 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 5, 6, 7 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน คือ เนื้อหมู 
คิดเป็นร้อยละ 66.85 และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3, 4, 8 และ
รายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 8 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน คือ เนื้อไก ่คิดเป็นร้อยละ 58.57 
  ในปัจจุบันครัวเรือนมีความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน คือ ปลาทู คิดเป็นร้อยละ 64.28 
และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 6, 7, 8 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน              
3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 ชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคใน
ครัวเรือนคือ เนื้อหมูเป็นร้อยละ 54.57 และรายการท่ีอยู่ในระดับน้อย 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3, 4, 5 
และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจาก
ภายนอกชุมชนและนิยมบริโภคในครัวเรือน คือ หอยแคลง คิดเป็นร้อยละ 21.71 
 
ตารางที่ 4.13 ความเพียงพอของเครื่องเทศและสมุนไพรของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 

ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ ขิง 

49.71 
(174 คน) 

25.71 
(90 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

2 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 
ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ ข่า 

85.71 
(300 คน) 

36.29 
(127 คน) 

มาก
ที่สุด 

น้อย 
 

3 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 
ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ ตะไคร้ 

86.28 
(302 คน) 

37.14 
(130 คน) 

มาก
ที่สุด 

น้อย 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)  
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
4 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 

ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ สระแหน่ 

77.71 
(272 คน) 

36.00 
(126 คน) 

มาก น้อย 

5 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร
ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ แมงรัก (ผักอีตู) 

75.42 
(264 คน) 

35.71 
(125 คน) 

มาก น้อย 

6 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 
ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ พริก 

68.00 
(238 คน) 

35.43 
(124 คน) 

มาก น้อย 
 

7 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 
ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซ้ือ คือ หอม  กระเทียม 

68.86 
(241 คน) 

38.57 
(135 คน) 

มาก น้อย 
 

รวม 73.09 34.98  มาก น้อย 
 
 จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์สภาพความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือน
ปลูกเองโดยไม่ได้ซื้อเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
73.09 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 34.98 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความ
เพียงพอของอาหารเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเอง
โดยไม่ได้ซื้อมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีความเพียงพอ
ของอาหารเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดย
ไม่ได้ซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 2, 3 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 2 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 3 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดย
ไม่ได้ซื้อ คือ ตะไคร้ คิดเป็นร้อยละ 86.28 รายการที่อยู่ในระดับมาก 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 4, 5, 6, 7 
และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร 
ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้ซื้อ คือ สระแหน่ คิดเป็นร้อยละ 77.71 และรายการที่
อยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร ใน
ชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้ซื้อ คือ ขิง คิดเป็นร้อยละ 49.71 
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือ
สมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้ซื้ออยู่ในระดับน้อย 7 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 
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3, 4, 5, 6, 7 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหาร
หรือสมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้ซื้อคือ ขิง คิดเป็นร้อยละ 25.71 
 
ตารางที่ 4.14  ความเพียงพอของอาหารที่แปรรูปหรือถนอมอาหารของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 

มีความเพียงพอของ
อาหารในครัวเรือน 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคใน

ครัวเรือน คือ ประเภทปลาร้า 
75.80 

(273 คน) 
37.43 

(131 คน) 
มาก น้อย 

2 การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคใน
ครัวเรือน คือ ประเภทหน่อไม้ดอง 

79.14 
(277 คน) 

38.00 
(133 คน) 

มาก น้อย 

3 การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคใน
ครัวเรือน คือ ประเภท ปลาแห้ง 

65.43 
(229 คน) 

49.14 
(172 คน) 

มาก ปานกลาง 

4 การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคใน
ครัวเรือน คือ ประเภท ผักดอง 

53.43 
(187 คน) 

38.29 
(134 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

รวม 68.45 40.71 มาก ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์สภาพความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
ความเพียงพอของอาหารการแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคในครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับ
ปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.45 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 40.71 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีความเพียงพอของอาหารการแปรรูปหรือ
ถนอมอาหารใช้บริโภคในครัวเรือนมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทน
ครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารการแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก        
3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3  และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 การแปรรูปหรือ
ถนอมอาหารใช้บริโภคในครัวเรือน คือ ประเภทหน่อไม้ดอง คิดเป็นร้อยละ 79.14 รายการที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 4 การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคในครัวเรือน คือ
ประเภท ผักดอง คิดเป็นร้อยละ 53.43  
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีความเพียงพอของอาหารการแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภค
ในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคใน
ครัวเรือน คือ ประเภท ปลาแห้ง คิดเป็นร้อยละ 49.14 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 3 รายการ 
ได้แก่ ข้อ 1, 2, 4 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 การแปรรูปหรือถนอมอาหาร
ใช้บริโภคในครัวเรือน คือ ประเภทปลาร้า คิดเป็นร้อยละ 37.43 
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  2) ด้านการเข้าถึงอาหาร ผลการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารด้านการเข้าถึง
อาหารปรากฏผล ดังนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือน จ้านวน 350 คน 
 
ตารางที่ 4.15 การเข้าถึงอาหารที่บริโภคในครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
 ขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
การเข้าถึงอาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันพบว่า โดยรวมเมื่อ
อดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.80 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.95 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีการเข้าถึงอาหารมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า 
เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 อาหารที่
บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตมาจากการซื้อมาจากแม่ค้า คิดเป็นร้อยละ 81.71  รายการที่อยู่ใน
ระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตมาจากการปรุงอาหาร
บริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 76.57 รายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 อาหารที่
บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตมาจากซื้อจากรถขายอาหาร คิดเป็นร้อยละ 45.14 
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารอยู่ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 อาหาร
ที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตมาจากการปรุงอาหารบริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 72.57 และ
รายการที่อยู่ในระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 2, 3 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ 3 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตมาจากซื้อจากรถขายอาหาร คิดเป็นร้อยละ 31.43 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
การเข้าถึงอาหาร 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่

ผลิตมาจากการปรุงอาหารบริโภคเอง 
76.57 

(268 คน) 
72.57 

(254 คน) 
มาก มาก 

2 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่
ผลิตมาจากการซื้อมาจากแม่ค้า 

81.71 
(286 คน) 

36.85 
(129 คน) 

มากที่สุด น้อย 

3 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่
ผลิตมาจากซื้อจากรถขายอาหาร 

45.14 
(158 คน) 

31.43 
(110 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

รวม 67.80 46.95 มาก ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.16 การเข้าถึงอาหารของสมาชิกของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 

 

ข้อ รายการ 
การเข้าถึงอาหาร 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหาร 

แต่ละม้ือร่วมทุกคนทุกมื้อ 
79.14 

(277 คน) 
37.71 

(132 คน) 
มาก น้อย 

2 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหาร 
แต่ละม้ือร่วมทุกคนบางมื้อ 

80.00 
(280 คน) 

37.43 
(131 คน) 

มาก
ที่สุด 

น้อย 
 

3 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหาร 
แต่ละม้ือร่วมบางคนบางมื้อ 

75.80 
(273 คน) 

36.29 
(127 คน) 

มาก น้อย 

4 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหาร 
แต่ละม้ือไม่ร่วมกันเลย 

67.14 
(235 คน) 

18.86 
(66 คน) 

มาก น้อย 

รวม 75.52 32.57 มาก น้อย 
 
 จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
การเข้าถึงอาหารเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันพบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
75.52 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.57 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีการ
เข้าถึงอาหารมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีการเข้าถึง
อาหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหารแต่ละมื้อ
ร่วมทุกคนบางมื้อ คิดเป็นร้อยละ 80.00 รายการที่อยู่ในระดับมาก 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3, 4 และ
รายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหารแต่ละมื้อร่วม
ทุกคนทุกมื้อ คิดเป็นร้อยละ 79.14  
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารที่อยู่ในระดับน้อย 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 
3, 4 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 สมาชิกในครัวเรือนรับประทานอาหารแต่
ละมื้อไม่ร่วมกันเลย คิดเป็นร้อยละ 18.86 
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ตารางท่ี  4.17 การเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 
การเข้าถึงอาหาร 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภท

ผักส่วนใหญ่ปลูกในบริเวณบ้าน 
67.14 

(235 คน) 
35.14 

(123 คน) 
มาก น้อย 

2 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภท
ผักส่วนใหญ่ซื้อมาจากตลาด 

84.86 
(297 คน) 

77.43 
(271 คน) 

มากที่สุด มาก 

3 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภท
ผักส่วนใหญ่เก็บมาจากธรรมชาติ 

83.14 
(291 คน) 

36.57 
(128 คน) 

มากที่สุด น้อย 
 

4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภท
ผักส่วนใหญ่แบ่งปันจากเครือญาติ 

78.57 
(275 คน) 

35.43 
(124 คน) 

มาก น้อย 

รวม 78.43 46.14 มาก ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
การเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทผักเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่อ
อดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.43 และปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.14 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีการเข้าถึงอาหารมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อ  พบว่า 
เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 และ
รายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทผักส่วนใหญ่
ซื้อมาจากตลาด คิดเป็นร้อยละ 84.86 รายการที่อยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 4 และ
รายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทผักส่วนใหญ่
แบ่งปันจากเครือญาติ คิดเป็นร้อยละ 78.57 
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารที่อยู่ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทผักส่วนใหญ่ซื้อมาจากตลาด  คิดเป็นร้อยละ 77.43 รายการที่
อยู่ในระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3, 4 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทผักส่วนใหญ่ปลูกในบริเวณบ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.14 
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ตารางที่ 4.18 การเข้าถึงแหล่งอาหารธรรมชาติของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน  
 

 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน  ด้าน
การเข้าถึงอาหารทีเ่ก็บได้จากแหล่งธรรมชาติในชุมชนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเม่ือ
อดีตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.72 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.38 แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีการเข้าถึงอาหารเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติในชุมชนมากกว่าใน
ปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 ท่านเก็บอาหาร
จากแหล่งธรรมชาติในชุมชนจากหัวไร่ปลายนา คิดเป็นร้อยละ 87.43 รายการที่อยู่ในระดับมาก 1 
รายการ ได้แก่ ข้อ 3 ท่านเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติในชุมชนจากแหล่งน้้า คิดเป็นร้อยละ 65.43  
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติในชุมชนที่อยู่
ในระดับน้อย 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ท่าน
เก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติในชุมชนจากแหล่งน้้า คิดเป็นร้อยละ 37.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
การเข้าถึงอาหาร 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 ท่านเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติ             

ในชุมชนจากป่า 
80.29 

(281 คน) 
38.85 

(136 คน) 
มากที่สุด น้อย 

 
2 ท่านเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติ              

ในชุมชนจากหัวไร่ปลายนา 
87.43 

(306 คน) 
39.14 

(137 คน) 
มากที่สุด น้อย 

 
3 ท่านเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติ             

ในชุมชนจากแหล่งน้้า 
65.43 

(229 คน) 
37.14 

(130 คน) 
มาก น้อย 

 
รวม 77.72 38.38 มาก น้อย 
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ตารางที่ 4.19 การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาใช้ผลิตอาหารบริโภคของครัวเรือนในชุมชนริม
 แม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
การเข้าถึงอาหารเก็บอาหารจากแหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาใช้ผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน
เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.71 และ
ปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.77 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีการเข้าถึงอาหารจาก
แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า 
เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารจากแหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหารบริโภค       
ในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 3 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 2 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้มาจากป่า คิดเป็นร้อยละ 
67.14 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 4, 5 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน             
2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้มาจากร้านค้า คิดเป็น
ร้อยละ 20.29 
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารจากแหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร
บริโภคในครัวเรือน รายการที่อยู่ในระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 4 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิต
อาหารบริโภคในครัวเรือนได้มาจากตลาด  คิดเป็นร้อยละ 68.29 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย               
4 รายการ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,5 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 แหล่งอาหารที่ให้
วัตถุดิบมาผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้มาจากแหล่งน้้าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 20.29 

ข้อ รายการ 
การเข้าถึงอาหาร 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร

บริโภคในครัวเรือนได้มาจากแหล่งน้้า
สาธารณะ 

60.00 
(210 คน) 

20.29 
(71 คน) 

มาก น้อย 

2 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร
บริโภคในครัวเรือนได้มาจากป่า 

67.14 
(235 คน) 

38.29 
(134 คน) 

มาก น้อย 

3 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร
บริโภคในครัวเรือนได้มาจากสวน ไร่ นา 

64.00 
(224 คน) 

36.28 
(127 คน) 

มาก น้อย 
 

4 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร
บริโภคในครัวเรือนได้มาจากตลาด 

37.10 
(130 คน) 

68.29 
(239 คน) 

น้อย มาก 

5 แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร
บริโภคในครัวเรือนได้มาจากร้านค้า 

20.29 
(71 คน) 

35.71 
(125 คน) 

น้อย น้อย 
 

รวม 49.71 39.77 ปานกลาง น้อย 
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ตารางที่ 4.20 การเข้าถึงแหล่งอาหารของครัวเรือนจากตลาดและร้านค้า ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
การเข้าถึงอาหารโดยซื้อหาอาหารจากตลาดและร้านค้าในชุมชนมีเพียงพอและสะดวกเปรียบเทียบ
อดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตมีความมั่นคงอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.04 และ
ปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 36.85 แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีการเข้าถึงอาหาร
จากตลาดและร้านค้าในชุมชนที่ครัวเรือนใช้ซื้ออาหารมีเพียงพอและสะดวกมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อ
ตรวจสอบรายข้อ พบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารจากตลาดและร้านค้าในชุมชนที่
ครัวเรือนใช้ซื้ออาหารมีเพียงพอและสะดวกอยู่ในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 และรายการที่มี
ค่ามากสุดในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ตลาดและร้านค้าในชุมชนที่ครัวเรือนใช้ซื้ออาหารมีเพียงพอ
และสะดวกต่อการเข้าถึงเพียงพอ 
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงอาหารจากตลาดและร้านค้าในชุมชนที่ครัวเรือนใช้
ซื้ออาหารมีเพียงพอและสะดวกอยู่ในระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2 และรายการที่มีค่าน้อยสุด
ในจ้านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ตลาดและร้านค้าในชุมชนที่ครัวเรือนใช้ซื้ออาหารมีเพียงพอและสะดวก
ต่อการเข้าถึงเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 36.28 
 3) ด้านสภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ความมั่นคง
ทางอาหารด้านสภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน ปรากฏผลดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ รายการ 
การเข้าถึงอาหาร 

(ร้อยละ) 
การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
1 ตลาดและร้านค้าในชุมชนที่ครัวเรือนใช้ซื้อ

อาหารมีเพียงพอและสะดวกต่อการเข้าถึง
เพียงพอ 

75.80 
(273 คน) 

36.28 
(127 คน) 

มาก น้อย 
 

2 ตลาดและร้านค้าในชุมชนที่ครัวเรือนใช้ซื้อ
อาหารมีเพียงพอและสะดวกต่อการเข้าถึง 

66.29 
(232 คน) 

37.43 
(131 คน) 

มาก 
 

น้อย 
 

รวม 71.04 36.85 มาก น้อย 
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ตารางที ่4.21 การใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหารของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน 
 

ข้อ รายการ 
การใช้ประโยชน์จาก
อาหาร (ค่าร้อยละ) 

การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
กลุ่มที ่1 การใช้ที่ดินเพื่อผลิตอาหาร 67.78 47.56 มาก น้อย 
1 ครอบครัวมีที่ดินเพียงพอในการปลูกพืชและ

เลี้ยงสัตว์ 
67.71 

(237 คน) 
36.57 

(128 คน) 
มาก น้อย 

2 ครอบครัวมีที่ดินเพียงพอในการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอ 

52.28 
(190 คน) 

36.85 
(129 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

3 ครอบครัวใช้พ้ืนที่อย่างไรในการผลิตวัตถุดิบ 
ปลูกพืชหลากหลายชนิด 

68.85 
(241 คน) 

37.42 
(131 คน) 

มาก น้อย 

4 ครอบครัวใช้พ้ืนที่อย่างไรในการผลิตวัตถุดิบ 
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 

82.28 
(288 คน) 

79.42 
(278 คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก 

กลุ่มที่ 2 การใช้แหล่งน ้าผลิตอาหาร 72.11 35.08 มาก น้อย 
5 แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้

เป็นอาหารของครอบครัวได้มาจากบ่อน้้า 
77.42 

(271 คน) 
37.71 

(132 คน) 
มาก น้อย 

6 แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารของครอบครัวได้มาจากสระน้้า 

74.57 
(261 คน) 

35.71 
(125 คน) 

มาก น้อย 
 

7 แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารของครอบครัวได้มาจากห้วย
หนอง คลอง บึง 

62.57 
(219 คน) 

34.00 
(119 คน) 

มาก น้อย 
 

8 แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารของครอบครัวได้มาจากน้้าประปา 

66.00 
(231 คน) 

31.14 
(109 คน) 

มาก น้อย 

9 แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารของครอบครัวได้มาจากแม่น้้า 

80.00 
(280 คน) 

36.85 
(129 คน) 

มาก
ที่สุด 

น้อย 

กลุ่มที่ 3 การใช้ป่าเป็นแหล่งอาหาร 59.85 44.78 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

10 ท่านเก็บผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดย
วิธีการเก็บทุกส่วนทั้งหมด 

31.71 
(111 คน) 

32.57 
(114 คน) 

น้อย   น้อย 

11 เก็บผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีการ
เก็บเฉพาะบางส่วนเพื่อคงไว้ขยายพันธุ์ 

90.57 
(317 คน) 

43.71 
(153 คน) 

มาก
ที่สุด 

ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
การใช้ประโยชน์จาก
อาหาร (ค่าร้อยละ) 

การแปลผล 

อดีต ปัจจุบัน อดีต ปัจจุบัน 
12 ได้มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพ่ือการดูแล 

ไฟป่า 
80.28 

(281 คน) 
37.14 

(130 คน) 
มาก
ที่สุด 

น้อย 

13 ได้มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อการดูแล 
ไฟป่า 

36.85 
(129 คน) 

65.71 
(230 คน) 

น้อย มาก 

กลุ่มที่  4 วิธีการจับสัตว์แบบอนุรักษ์ เพื่อเป็น
อาหาร 

50.92 
 

41.35 
 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

14 ท่านจับสัตว์ที่เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
โดยไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ 

50.00 
(175 คน) 

0.28 
(134 คน) 

ปาน
กลาง 

น้อย 

15 ท่านจับสัตว์ที่เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
โดยจับสัตว์น้้าในฤดูกาลโดยไม่ค้านึงถึงการ
คงอยู่และการขยายพันธ์ 

57.14 
(200 คน) 

46.00 
(161 คน) 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

16 ท่านจับสัตว์ที่เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
โดยจับเพื่อเพียงพอส้าหรับการบริโภคเท่านั้น 

60.85 
(213 คน) 

38.86 
(136 คน) 

มาก น้อย 
 

17 ท่านจับสัตว์ที่เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
โดยจับเป็นจ้านวนมากเพ่ือจ้าหน่าย 

35.71 
(125 คน) 

42.28 
(148 คน) 

น้อย ปาน
กลาง 

กลุ่มที่ 5 การรวมกลุ่มเพื่อจัดการแหล่งอาหาร 50.71 
 

49.13 
 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

18 การรวมกลุ่มกันในชุมชนรักษาแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้้าที่เป็น
อาหารส้าหรับครัวเรือน 

62.85 
(220 คน) 

61.71 
(216 คน) 

มาก มาก 

19 การรวมกลุ่มกันในชุมชนรักษาแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้้าที่เป็น
อาหารส้าหรับครัวเรือน 

38.57 
(135 คน) 

32.00 
(112 คน) 

น้อย น้อย 

20 ได้เพาะขยายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นอาหาร
เพ่ือบริโภคและแบ่งปันเพ่ือนบ้าน 

64.28 
(225 คน) 

39.42 
(138 คน) 

มาก น้อย 

21 ได้เพาะขยายพันธ์พืชและสัตว์ที่เป็นอาหาร
เพ่ือบริโภคและแบ่งปันเพ่ือนบ้าน 

37.14 
(130 คน) 

63.42 
(222 คน) 

น้อย มาก 

รวม 60.83 37.90 มาก น้อย 
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 จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้าน
สภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตมี
ความม่ันคงอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.83 และปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 37.90  
แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตชุมชนมีสภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนมากกว่าในปัจจุบัน 
เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า เมื่ออดีตตัวแทนครัวเรือนมีสภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารของ
ครัวเรือนอยู่ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ได้แก่ ข้อ 4, 9, 11, 12 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน                  
4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 11 เก็บผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีการเก็บเฉพาะบางส่วนเพ่ือคงไว้ขยายพันธุ์ 
คิดเป็นร้อยละ 90.57 รายการที่อยู่ในระดับมาก 9 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 20 
และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็น
อาหารของครอบครัวได้มาจากบ่อน้้า คิดเป็นร้อยละ  77.42 รายการที่อยู่ ในระดับปานกลาง             
3 รายการ ได้แก่ ข้อ 2, 14, 15 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 ท่านจับสัตว์ที่
เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติโดยจับสัตว์น้้าในฤดูกาลโดยไม่ค้านึงถึงการคงอยู่และการขยายพันธ์  
คิดเป็นร้อยละ 57.14 รายการที่อยู่ในระดับน้อย 5 รายการ ได้แก่ ข้อ 10, 13, 17, 19, 21 และ
รายการที่มีค่าน้อสุดในจ้านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 10 ท่าน เก็บผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีการเก็บ
ทุกส่วนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 31.71 
 ในปัจจุบันครัวเรือนมีด้านสภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนอยู่ในระดับ
มาก 4 รายการ ได้แก่  ข้อ 4, 13, 18, 21 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 
ครอบครัวใช้พ้ืนที่อย่างไรในการผลิตวัตถุดิบ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป คิดเป็นร้อยละ 79.42  
รายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 11, 15, 17 และรายการที่มีค่ามากสุดในจ้านวน 3 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 15 ท่านจับสัตว์ที่เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติโดยจับสัตว์น้้าในฤดูกาลโดยไม่ค้านึงถึงการคง
อยู่และการขยายพันธ์  คิดเป็นร้อยละ 46.00 และรายการที่อยู่ในระดับน้อย 14 รายการ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20 และรายการที่มีค่าน้อยสุดในจ้านวน 14 ข้อ ได้แก่ ข้อ 8 แหล่ง
น้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารของครอบครัวได้มาจากน้้าประปา คิดเป็นร้อยละ 31.14 
 มีที่ดินเพียงพอในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใว้เป็นอาหาร พบว่า ในอดีตครัวเรือน
ร้อยละ 65.0 ยังคงมีที่ดินเพียงพอในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใว้เป็นอาหาร แต่ในปัจจุบัน พ้ืนที่
เพาะปลูกลดลงด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว คือ ที่ดินมีราคาแพงขึ้นและการเจริญเป็นสังคมเมือง และ 
พบว่า ร้อยละ 80.6 ของครัวเรือนในปัจจุบันมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปตามรูปแบบ
การเกษตรผสมผสาน ซึ่งต่างจากในอดีตที่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แยกท้ากันคนละส่วน สะท้อนให้
เห็นว่าในปัจจุบันแม้พ้ืนที่เพาะปลูกน้อยลง แนวความคิดในการเกษตรผสมผสานจึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้ครัวเรือนยังมีความสามารถในการผลิตอาหารไว้บริโภค 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแหล่งน้้าพบว่าแหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารของครอบครัวร้อยละ 72.5 ได้มาจากสระน้้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพ
พ้ืนที่ของชุมชนส่วนใหญ่ มีสระน้้ากระจายอยู่ในชุมชน ซึ่งง่ายต่อการน้ามาใช้ในการเพาะปลูก และมี
เพียงร้อยละ 15.8 และ 15.1 ที่มีการใช้แม่น้้าพองในการเลียงสัตว์และปลูกพืชทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ตามล้าดับ 
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  3.1) การแสดงผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติ พบว่า อดีตครัวเรือนส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 90 มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติเฉพาะบางส่วน ด้วยเหตุผลที่ว่าเพ่ือคง
ส่วนที่เหลือไว้ขยายพันธุ์ และกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนร้อยละ 6.9 ที่จับสัตว์เพ่ือการจ้าหน่าย แต่ใน
ปัจจุบันร้อยละ 41.1 มีการจับสัตว์ในแหล่งธรรมชาติเพ่ือการจ้าหน่าย แสดงให้เห็นว่าสภาพการจับ
สัตว์ในปัจจุบันมีการจับเพ่ือการค้ามากขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกในชุมน อีกทั้งสภาพการ
ด้ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การออกไปท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้าให้สมาชิกในชุมชนกลุ่มนี้มีความต้องการซื้ออาหารเพ่ือการบริโภคมากข้ึน 
  3.2) การรักษาแหล่งล้าน้้าธรรมชาติ พบว่า ในอดีตครัวเรือนมีการรวมกลุ่มกันใน
ชุมชนรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติในการเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้้าที่เป็นอาหารส้าหรับครัวเรือน ร้อยละ 30.8 
แต่ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ิมเป็นร้อยละ 37.5 ที่มีกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม โดยมีการกันเพาะขยายพันธุ์พืชและสัตว์ไว้เป็นอาหาร เพ่ือบริโภคและแบ่งปันเพ่ือนบ้าน 
 2) ผลการวิเคราะห์ปัญหาความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มี
ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน มีลักษณะปัญหาดัง ตารางที่ 
4.22 ปรากฏดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในอดีตและ
 ปัจจุบันของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

รายการ 

จ้านวน
ครัวเรือนที่
มีปัญหา 

(N = 350) 

ลักษณะของปัญหาความม่ันคงทางอาหาร 

อดีต ปัจจุบัน 

1. ด้านความเพียงพอ
ของอาหาร 

52.86 
(185)   

- เครื่องปรุงรส เช่น
น้้าปลา กะปิ ไม่เพียงพอ 
- อาหารทะเล อาหารแปร
รูป ไม่พียงพอ เพราะมี
น้อยและมีราคาแพง 
 

- ปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคของ
สมาชิกครัวเรือนทุกมื้อ  
- อาหารที่ผลิตได้เองและเก็บ
สะสมไว้ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคในรอบปี 
- ต้องซื้อพืชผักและอาหารเพ่ิม 
เช่น ข้าว พืชผักต่าง ๆ เนื้อสัตว์ 
และต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูก 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
 

รายการ 

จ้านวน
ครัวเรือนที่
มีปัญหา 

(N = 350) 

ลักษณะของปัญหาความม่ันคงทางอาหาร 

อดีต ปัจจุบัน 

2. ด้านการเข้าถึง
อาหาร 

76.58 
(268) 

 

- เข้าถึงอาหารจากตลาด
และอาหารส้าเร็จรูปไม่
สะดวก 
- การกระจายอาหาร
ภายนอกจากแหล่งผลิต
ผ่านตลาดเข้ามาสู่ชุมชนมี
น้อยไม่ทั่วถึง 

- ยังขาดท่ีดินในการเพาะปลูก 
เพราะที่ดินราคาแพง พื้นทที่ที่
เคยปลูกพืชผักแบ่งให้ลูกหลาน
ปลูกบ้าน 
- ขาดแหล่งน้้าธรรมชาติขนาด
ย่อยเพ่ือปลูกพืชผักไว้กินใน
ครัวเรือน น้้าไม่สะอาดและ
หน้าแล้งน้้าน้อย 
- พืชผักในตลาดมีสารปนเปื้อน 
เข้าถึงผักปลอดภัยยากเพราะ
ราคาแพง หายาก 

3. ด้านการใช้
ประโยชน์ของอาหาร 

75.43 
(264) 

- ส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบอาหารใน
ท้องถิ่น เน้นอาหาร
พ้ืนบ้าน ไม่มีอาหารแบบ
คนเมือง 
- ไม่ค้านึงถึงความเพียงพอ
ของคุณค่าทางโภชนาการ 

- การหาอาหารจากธรรมชาติ 
เช่นเห็ด ของป่า และปลา มี
ความไม่เพียงพอจนเกิดการ
แก่งแย่ง  
- ขาดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูดิน
และน้้าที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ทั้งในครัวเรือนและชุมชน  
- การลดลงของอาหารในแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น ปลาในล้าน้้า 
เห็ดจากป่า  
- พืชผักในแหล่งธรรมชาติรู้สึก
ถึงความไม่สะอาดและ
ปลอดภัย 

 
 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน
อดีตและปัจจุบันของชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น จากการรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน
ครัวเรือน พบว่า 
 1) ปัญหาด้านความเพียงพอของอาหาร ครัวเรือนที่มีปัญหาจ้านวนร้อยละ 52.86   
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  ปัญหาที่พบในอดีต ได้แก่ เครื่องปรุงรส เช่น น้้าปลา กะปิ อาหารทะเล อาหาร
แปรรูป ไม่พียงพอ เพราะมีน้อยและมีราคาแพง 
  ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ ปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ของสมาชิกครัวเรือนทุกม้ือ และอาหารที่ผลิตได้เองและเก็บสะสมไว้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี
โดยต้องซื้อเพ่ิม เช่น ข้าว พืชผัก เนื้อสัตว์ และซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูก  
 2) ปัญหาด้านการเข้าถึงอาหาร กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนจ้านวนร้อยละ 76.57  
  ปัญหาที่พบในอดีต ได้แก่ การเข้าถึงอาหารจากตลาดและอาหารส้าเร็จรูปไม่
สะดวก และการกระจายอาหารภายนอกจากแหล่งผลิตผ่านตลาดเข้ามาสู่ชุมชนมีน้อยไม่ทั่วถึง 
  ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ ยังขาดที่ดินในการเพาะปลูก ขาดแหล่งน้้าขนาด
ย่อยในในครัวเรือนเช่น บ่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโดยชน์ที่ดิน และที่ดินมีราคา
สูง อีกท้ังประสบปัญหามลภาวะทางน้้า และขาดแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
 3) ด้านการใช้ประโยชน์ของอาหาร กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนจ้านวนร้อยละ 75.43  
  ปัญหาที่พบในอดีต ได้แก่ ส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น 
เน้นอาหารพื้นบ้าน ไม่มีอาหารแบบคนเมือง ไม่ค้านึงถึงความเพียงพอของคุณค่าทางโภชนาการ 
  ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ การหาอาหารจากธรรมชาติ เช่นเห็ด ของป่า และ
ปลา มีความไม่เพียงพอจนเกิดการแก่งแย่ง อีกทั้งขาดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูดินและน้้าที่เป็นแหล่งผลิต
อาหารทั้งในครัวเรือนและชุมชน และมีอาหารในแหล่งธรรมชาติ เช่นปลาในล้าน้้า เห็ดจากป่า แต่ไ ม่
เหมาะกับการน้ามาบริโภคเพราะรู้สึกถึงความไม่สะอาดและปลอดภัย 
 
4.2 ผลการศึกษาความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหาร
ของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
 จากการรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองด้วยแบบทดสอบความรู้  
แบบสอบถามความตระหนักและการปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือน
ในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีความรู้
เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนริมแม่น้้าพอง ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่
 น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถกู 

(N = 350 
คน) 

มีความรู้ 
ร้อยละ 

แปลผล 

1 การมีอาหารเพียงพอของครัวเรือนหมายถึง ครัวเรือนมี
ปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอตลอดปี 

189 54.00 น้อย 

2 ความเพียงพอของอาหารควรมีลักษณะที่มีข้าว ผัก  
ที่ปลูกเองและสัตว์หรือปลาที่เลี้ยงไว้ท้าอาหารทุกมื้อ 

129 36.90 น้อยทีสุ่ด 

3 ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนจะเกิดได้ต้องเข้าถึง
แหล่งอาหารต่อไปนี้ได้ยกเว้นการแจกจ่ายอาหารจาก
ทางราชการ 

63 18.00 น้อยที่สุด 

4 องค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารภัยพิบัติฝนแล้งและน้้าท่วมและการเกิดโรค
ระบาดในชุมชน 

45 12.90 น้อยทีสุ่ด 

5 การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ถูกต้องควรด้าเนินการ
หลายดา้นยกเว้นบรโิภคอาหารตามความชอบและหาง่าย 

5 1.40 น้อยที่สุด 

6 การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีที่สุดคือ ปลูกผักเลี้ยงปลา
ปรุงอาหารสดใหม่ด้วยตนเอง 

93 26.60 น้อยที่สุด 

7 สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารมีหลายด้าน ยกเว้นอากาศเย็นสบายดี 

83 23.70 น้อยที่สุด 

8 สร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในครัวเรือนคือ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาไว้เป็น
อาหาร 

145 41.40 น้อยที่สุด 

9 พ่ึงตนเองทางอาหารได้ครบวงจรในครัวเรือนคือ ทั้ง
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาและแปรรูปไว้เป็นอาหาร 

6 1.70 น้อยที่สุด 

10 ตลาดอาหารในชุมชนที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ควรเป็นแหล่งจ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชนมากกว่า
น้าเข้าจากนอกชุมชน 

198 56.60 น้อย 

                             รวมเฉลี่ย  27.30 น้อยที่สุด 
 
 จากตารางที่  4.23  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น มีความร ู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.30 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า ตัวแทนครัวเรือนที่มี
ความรู้อยู่ในระดับน้อย 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 10 ตลาดอาหารในชุมชนที่ช่วยสร้างความมั่นคงทาง
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อาหารควรเป็นแหล่งจ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชนมากกว่าน้าเข้าจากนอกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
56.60 ข้อ 1 การ มีอาหารเพียงพอของครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพ
เพียงพอตลอดปี คิดเป็นร้อยละ 54.00  และรายการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 8 รายการ ได้แก่ ข้อ 5 
การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ถูกต้องควรด้าเนินการหลายด้านยกเว้นบริโภคอาหารตามความชอบและ  
หาง่าย คิดเป็นร้อยละ 1.40  ข้อ 9 การจัดการอาหารแบบครบวงจรในครัวเรือน คือ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร คิดเป็นร้อยละ 1.70  ข้อ 4 องค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารภัยพิบัติฝนแล้งและน้้าท่วมและการเกิดโรคระบาดในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.90  ข้อ 3 ความ
มั่นคงทางอาหารในครัวเรือนจะเกิดได้ต้องเข้าถึงแหล่งอาหารต่อไปนี้ได้ยกเว้นการแจกจ่ายอาหารจาก
ทางราชการ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ข้อ 7 สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
มีหลายด้าน ยกเว้นอากาศเย็นสบายดี คิดเป็นร้อยละ 23.70 ข้อ 6 การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีที่สุด คือ 
ปลูกผักเลี้ยงปลาปรุงอาหารสดใหม่ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 26.60 ข้อ 2 ความเพียงพอของอาหาร
ควรมีลักษณะที่มีข้าว ผัก ที ่ปลูกเองและสัตว์หรือปลาที่เลี ้ยงไว้ท้าอาหารทุกมื ้อ คิด เป็นร้อยละ 
36.90  ข้อ 8  สร้างความม่ันคงทางอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนคือ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร คิดเป็นร้อยละ 41.40 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น  
  1) ผลการวิเคราะห์ ความตระหนักการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีความตระหนักต่อการ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.24 ระดับความตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนในชุมชน
 ริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความตระหนัก 

แปลผล 
X  S.D. 

1 การสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิกทุกคนใน
ครัวเรือนต้องร่วมมือกัน 

4.91 0.36 มากที่สุด 

2 ครัวเรือนต้องปลูกผัก  เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหาร
เพียงพอตลอดปี 

4.48 0.61 มาก 

3 หากมีอาหารมากพอควรแบ่งปันเพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง 4.36 0.72 มาก 
4 อาหารที่บริโภคในครัวเรือนต้องปลอดภัยจากสารพิษ 4.64 0.64 มากที่สุด 
5 ต้องเลือกวัตถุดิบท้าอาหารตามฤดูกาลและหาได้จาก

ภายในชุมชนมากกว่ามาจากนอกชุมชน 
4.04 0.77 มาก 

6 ต้องดูแลแหล่งอาหารทั้งแม่น้้า ไร่ นา สวน ให้สะอาด
ปลอดจากสารเคมีเพ่ือให้ได้อาหารปลอดภัย 

4.12 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความตระหนัก 

แปลผล 
X  S.D. 

7 ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันในการควบคุมการก้าจัด 
น้้าเสียและขยะในครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยทางอาหาร 

4.20 0.79 มาก 

8 วัสดุอุปกรณ์ในการท้าอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย จาก
สารปรุงแต่งที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  เช่น ผงชูรส 

4.45 0.74 มาก 

9 ครัวเรือนควรผลิตอาหารบริโภคเองให้ครบวงจร ทั้งปรุง
อาหาร แปรรูป  ถนอมอาหารไว้กินตลอดปี 

4.75 0.55 มากที่สุด 

10 ควรซื้ออาหารส้าเร็จรูปตามความจ้าเป็น ทั้งเพ่ือ
ประหยัดและปลอดภัย 

4.12 0.66 มาก 

รวม 4.41 0.70 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ระดับความตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.70 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 การสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิกทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมมือกัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ข้อ 9 ครัวเรือนควรผลิตอาหารบริโภคเองให้ครบวงจร ทั้ง
ปรุงอาหาร แปรรูป ถนอมอาหารไว้กินตลอดปี มีค่าเฉลี่ย 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ข้อ 4 
อาหารที่บริโภคในครัวเรือนต้องปลอดภัยจากสารพิษ มีค่าเฉลี่ย 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64   
 รายการที่อยู่ในระดับมาก 7 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 ครัวเรือนต้องปลูกผัก เลี้ยงปลา 
เลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารเพียงพอตลอดปี มีค่าเฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ข้อ 8 วัสดุ
อุปกรณ์ในการท้าอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย จากสารปรุงแต่งที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ผงชูรส มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ข้อ 3 หากมีอาหารมากพอควรแบ่งปันเพื่อนบ้าน 
ญาติพี่น้อง มีค่าเฉลี่ย 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ข้อ 7 ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันใน
การควบคุมการก้าจัดน้้าเสียและขยะในครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอาหาร มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  ข้อ 6 ต้องดูแลแหล่งอาหารทั้งแม่น้้า ไร่ นา สวน ให้
สะอาดปลอดจากสารเคมีเพ่ือให้ได้อาหารปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  
ข้อ 10  ควรซื้ออาหารส้าเร็จรูปตามความจ้าเป็น ทั้งเพ่ือประหยัดและปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.12  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ข้อ 5 ต้องเลือกวัตถุดิบท้าอาหารตามฤดูกาลและหาได้จากภายในชุมชน
มากกว่ามาจากนอกชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
 2) ผลการวิเคราะห์ การปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน
ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีการปฏิบัติใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.25 ระดับการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่            
 น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

แปลผล 
X  S.D. 

1 ครัวเรือนของท่านท้าอาหารกินเอง 2.91 0.33 มาก 
2 ครัวเรือนของท่านซื้ออาหารกินประจ้า 2.02 0.73 ปานกลาง 
3 ครัวเรือนของท่านได้ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา

ไว้ท้าอาหาร 
2.13 0.81 ปานกลาง 

4 วัตถุดิบในการท้าอาหารซื้อจากตลาดเฉพาะสิ่งที่ท้าเอง
ไม่ได้ เช่น กะปิ น้้าปลา น้้ามัน 

2.22 0.73 ปานกลาง 

5 สมาชิกครัวเรือนของท่านช่วยเก็บขยะ ไม่ปล่อยน้้าเสีย
ลงแม่น้้า ไม่เผาป่าท้าลายแหล่งอาหาร ไม่ใช้สารเคมีใน
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

2.36 0.73 มาก 

6 ครัวเรือนของท่านแบ่งปันอาหารแก่เพ่ือนบ้านและ 
ญาติพ่ีน้อง 

1.97 0.85 ปานกลาง 

7 สมาชิกครัวเรือนท่านเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพอาหารในชุมชน 

2.09 0.72 ปานกลาง 

8 ครัวเรือนของท่านนิยมกินอาหารพ้ืนบ้าน อาหารตามฤดูกาล 
และอาหารจากแหล่งธรรมชาติมากกว่าจัดซื้อจากห้าง 

2.45 0.78 มาก 

9 สมาชิกครัวเรือนท่านเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัย
และมีคุณค่าครบถ้วน 

2.42 0.65 มาก 

10 ครอบครวัท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนเมื่อมีการให้
ความรู้การกินอาหารที่ถูกต้องส้าหรับผู้ป่วย เด็กคนชรา 
หรือส้าหรับทุกคน 

2.38 0.72 มาก 

รวม 2.29 0.70 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ระดับการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.29 และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐาน 0.70 เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า รายการที่มีการปฏิบัติมาก          
5 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 ครัวเรือนของท่านท้าอาหารกินเอง มีค่าเฉลี่ย 2.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.33  ข้อ 8 ครัวเรือนของท่านนิยมกินอาหารพ้ืนบ้าน อาหารตามฤดูกาล และอาหารจากแหล่ง
ธรรมชาติมากกว่าจัดซื้อจากห้าง ค่าเฉลี่ย 2.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ข้อ 9 สมาชิก
ครัวเรือนท่านเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 2.42 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.65  ข้อ 10 ครอบครัวท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนเมื่อมีการให้ความรู้การกินอาหารที่
ถูกต้องส้าหรับผู้ป่วย เด็กคนชรา หรือส้าหรับทุกคน ค่าเฉลี่ย 2.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  
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ข้อ 5 สมาชิกครัวเรือนของท่านช่วยเก็บขยะ ไม่ปล่อยน้้าเสียลงแม่น้้า ไม่เผาป่าท้าลายแหล่งอาหาร ไม่ใช้
สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ค่าเฉลี่ย 2.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73   
 รายการที่มีการปฏิบัติรองลงมาอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง 5 รายการ โดยเรียง
รายข้อจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ 4 วัตถุดิบในการท้าอาหารซื้อจากตลาดเฉพาะสิ่งที่ท้าเองไม่ได้ 
เช่น กะปิ น้้าปลา น้้ามัน  มีค่าเฉลี่ย 2.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ข้อ 3 ครัวเรือนของท่าน
ได้ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาไว้ท้าหาร มีค่าเฉลี่ย 2.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81  
ข้อ 7 สมาชิกครัวเรือนท่านเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอาหารในชุมชน             
มีค่าเฉลี่ย 2.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ข้อ 2 ครัวเรือนของท่านซื้ออาหารกินประจ้า              
มีค่าเฉลี่ย 2.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ข้อ 6 ครัวเรือนของท่านแบ่งปันอาหารแก่เพ่ือน
บ้านและญาติพ่ีน้อง มีค่าเฉลี่ย 1.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 
 3) ผลการวิเคราะห์  ความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
  3.1) ความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน มีความ
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ปรากฏผล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.26 ระดับความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผัก
 ในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม 

 

ข้อ รายการ 
ต้องการ ระดับ 
ร้อยละ แปลผล 

1 ความต้องการเข ้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 69.07 มาก 
2 ความต้องการทักษะเกษตรอินทรีย์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จากความหลากหลายของพืชผัก 
68.23 มาก 

3 ความต้องการดูตัวอย่างการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยความ
หลากหลายของพืชผัก 

60.08 ปาน
กลาง 

4 ความต้องการมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือแปรรูปและถนอมอาหารสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

69.20 มาก 

5 ความต้องการจัดการตลาดสีเขียวชุมชนเพ่ือให้เข้าถึงเป้าหมายอาหาร
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

67.60 มาก 

6 ความต้องการให้มีเครือข่ายติดตามและส่งเสริมการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารในชุมชน 

68.53 มาก 

รวมเฉลี่ย 67.12 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารบน
ฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน
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ริมแม่น้้าพอง มีความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 67.12 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความต้องการอยู่ในระดับมากมี 
5 รายการ ได้แก่  ข้อ 4 ความต้องการมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือแปรรูปและถนอมอาหารสู่การสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร คิดเป็นร้อยละ 69.20 ข้อ 1 ความต้องการเข ้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 69.07 ข้อ 6 ความต้องการให้มีเครือข่ายติดตามและส่งเสริมการสร้างความม่ันคง
ทางอาหารในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 68.53 ข้อ 2 ความต้องการทักษะเกษตรอินทรีย์ในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารจากความหลากหลายของพืชผัก  คิดเป็นร้อยละ 68.23 ข้อ  5 ความต้องการจัดการ
ตลาดสีเขียวชุมชนเพ่ือให้เข้าถึงเป้าหมายอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน  คิดเป็นร้อยละ 67.60 และ
รายการที่มีค่าน้อยที่สุด อยู่ในระด ับปานกลางมี 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 ความต้องการดูตัวอย่างการ
สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยความหลากหลายของพืชผัก คิดเป็นร้อยละ  60.08  
  3.2) ความต้องการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 
ตารางที่ 4.27 ระดับความต้องการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 บนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
จ้านวนคน
ต้องการ 

(N = 350) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

1 การพ่ึงตนเองทางอาหารอย่างยั่งยืน 268 76.60 มาก 
2 การสร้างความเพียงพอของอาหาร 246 70.20 มาก 
3 การเข้าถึงอาหารและแหล่งอาหาร 244 69.80 มาก 
4 การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสม 240 68.50 มาก 
5 การสร้างความปลอดภัยของอาหาร 240 68.50 มาก 
6 การบริโภคอาหารที่ประหยัดและมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ 
234 67.00 มาก 

7 การปรุงอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร ที่
ถูกสุขลักษณะ 

234 67.00 มาก 

8 การอนุรักษ์ ดิน น้้า ป่า เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 

236 67.40 มาก 

9 การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 

234 67.00 มาก 

10 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย 240 68.50 มาก 
รวม  69.07 มาก 
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 จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้า
พอง พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง มีความต้องการ เสริมสร้างความรู้ความ
ตระหนักเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.07 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความต้องการใน
ระดับมาก 10 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 การพ่ึงตนเองทางอาหารอย่างยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 76.60 ข้อ 2 
การสร้างความเพียงพอของอาหาร คิดเป็นร้อยละ 70.20 ข้อ 3 การเข้าถึงอาหารและแหล่งอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 69.80 ข้อ 4 การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 68.50 ข้อ 5 การสร้าง
ความปลอดภัยของอาหาร คิดเป็นร้อยละ 68.50 ข้อ 10 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 68.50  ข้อ 8 การอนุรักษ์ ดิน น้้า ป่า เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 67.40 ข้อ 6 การบริโภคอาหารที่ประหยัดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 67.00 ข้อ 7 
การปรุงอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 67.00  ข้อ 9 การสร้าง
ความร่วมมือในชุมชนเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร คิดเป็นร้อยละ 67.00  
 4) ผลการวิเคราะห์ ความต้องการทักษะการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักให้เป็น
อาหารในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง
มีความต้องการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.28 ระดับความต้องการมีทักษะการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักที่ปลอดภัยให้เป็น
 อาหารในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
 

ข้อ รายการ 
จ้านวนคน
ต้องการ 

(N = 350) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

1 การถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์และนักวิชาการด้าน
คุณค่าอาหารจากพืชผักที่หลากหลาย 

248 70.90 มาก 

2 การเพ่ิมความสามารถในการบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ 234 67.00 มาก 
3 การฝึกท้าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักของครัวเรือน

อย่างมีคุณภาพ 
236 67.40 มาก 

4 การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการสร้างความ
หลากหลายพืชผักเพ่ือพ่ึงตนเองของครัวเรือน 

243 69.40 มาก 

5 ฝึกเพ่ิมเทคนิคการคัดพันธุ์พืชผักเพ่ือปลูกเป็นอาหาร 234 67.00 มาก 
6 การตั้งคณะกรรมการจัดการเพ่ิมความหลากหลายของ

พืชผักเป็นอาหารที่ปลอดภัย 
240 68.50 มาก 

7 การขยายความรู้คุณค่าการบริโภคความหลากหลายของ
พืชผักจากครอบครัวสู่ชุมชน 

236 67.40 มาก 

รวม  68.23 มาก 
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 จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ความต้องการมีทักษะการเพ่ิมความหลากหลาย
ของพืชผักที่ปลอดภัยให้เป็นอาหาร ของตัวแทนครัวเรือน พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้า
พองมีทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.23 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า ตัวแทน
ครัวเรือนมีความต้องมีทักษะในระดับมาก 7 รายการ ได้แก่ ข้อ 1 การถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์
และนักวิชาการด้านคุณค่าอาหารจากพืชผักที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 70.90 ข้อ 4 การพัฒนา
ครัวเรือนต้นแบบในการสร้างความหลากหลายพืชผักเพ่ือพ่ึงตนเองของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.40  
ข้อ 6 การตั้งคณะกรรมการจัดการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักเป็นอาหารที่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
68.50 ข้อ 3 การฝึกท้าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักของครัวเรือนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 67.40  
ข้อ 7 การขยายความรู้คุณค่าการบริโภคความหลากหลายของพืชผักจากครอบครัวสู่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
67.40 ข้อ 2 การเพ่ิมความสามารถในการบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 67.00 ข้อ 5 ฝึกเพ่ิม
เทคนิคการคัดพันธุ์พืชผักเพ่ือปลูกเป็นอาหาร คิดเป็นร้อยละ 67.00   
 5) ผลการวิเคราะห์ ความต้องการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัยใน
ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีความ
ต้องการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.29 ระดับความต้องการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชน
 ริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
จ้านวนคน
ต้องการ 

(N = 350) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

1 การท้าความสะอาดแหล่งน้้าพองบริเวณที่ใช้น้้าปลูก
พืชผักสัปดาห์ละ 1 วันเป็นอย่างน้อย  

284 81.10 มาก 

2 จัดแยกขยะจากต้นทางและจัดใช้ขยะเปียกเป็นปุ๋ยปลูก
พืชผัก 

236 67.40 มาก 

3 การไม่ทิ้งขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ลงในแหล่งน้้า 168 48.00 ปานกลาง 
4 การท้าระบบป้องกันน้้าเสียปล่อยลงในล้าน้้าที่ใช้ปลูก

พืชผัก 
124 35.40 ปานกลาง 

5 การตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความ
หลากหลายพืชผักเป็นอาหาร 

240 68.50 มาก 

รวม  60.08 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ความต้องการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็น
อาหารปลอดภัยในครัวเรือน พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีความต้องการ ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัยในครัวเรือน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
60.08 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความต้องการอยู ่ในระดับมาก 3 รายการ 
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ได้แก่ ข้อ 1 การท้าความสะอาดแหล่งน้้าพองบริเวณท่ีใช้น้้าปลูกพืชผักสัปดาห์ละ 1 วันเป็นอย่างน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 81.10 ข้อ 5 การตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความหลากหลายพืชผัก
เป็นอาหาร คิดเป็นร้อยละ 68.50  ข้อ 2 จัดแยกขยะจากต้นทางและจัดใช้ขยะเปียกเป็นปุ๋ยปลูกพืชผัก 
คิดเป็นร้อยละ 67.40 และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง 2 รายการ ได้แก่ ข้อ 3 การไม่ทิ้งขยะ
และเศษวัสดุเหลือใช้ลงในแหล่งน้้า คิดเป็นร้อยละ 48.00 ข้อ 4 การท้าระบบป้องกันน้้าเสียปล่อยลงใน
ล้าน้้าที่ใช้ปลูกพืชผัก คิดเป็นร้อยละ 35.40 
 6)  ผลการวิเคราะห์ความต้องการการยกระดับนวัตกรรรมอาหารในครัวเรือน ชุมชน
ริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีความต้องการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.30 ระดับความต้องการการยกระดับนวัตกรรรมอาหารในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
จ้านวนคน
ต้องการ 

(N = 350) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

1 การแปรรูปเพ่ิมคุณค่าความหลากหลายพืชผักเป็น
อาหารและถนอมอาหารไว้บริโภคให้เพียงพอ 

240 68.50 มาก 

2 การรวมกลุ่มจัดธนาคารพันธุ์พืชในชุมชนเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพกระจายแก่
สมาชิกและครัวเรือนในชุมชน  

247 70.60 มาก 

3 การจัดตลาดสีเขียวในชุมชนเป็นแหล่งกระจายความ
หลากหลายพืชผักเป็นอาหารสู่ชุมชนเพ่ือสุขภาพและ
ความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน 

284 81.10 มาก 

4 จัดให้มีธรรมนูญชุมชนและคณะกรรมการชุมชนด้าน
การสร้างความหลากหลายของพืชอาหารที่ปลอดภัย 
และมัน่คงยั่งยืนต่อไป 

198 56.60 ปานกลาง 

รวม  69.20 มาก 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ความต้องการยกระดับนวัตกรรรมอาหารในครัวเรือน พบว่า 
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองต้องการการยกระดับนวัตกรรรมอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 69.20 เมื่อตรวจสอบรายข้อพบว่า รายการที่อยู่ในระดับมาก 3 รายการ  ได้แก่ ข้อ 3 การ
จัดตลาดสีเขียวในชุมชนเป็นแหล่งกระจายความหลากหลายพืชผักเป็นอาหารสู่ชุมชนเพื่อสุขภาพและ
ความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.10  ข้อ 2  การรวมกลุ่มจัดธนาคารพันธุ์พืชใน
ชุมชนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพกระจายแก่สมาชิกและครัวเรือนในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 70.60  ข้อ 1 การแปรรูปเพ่ิมคุณค่าความหลากหลายพืชผักเป็นอาหารและถนอมอาหารไว้บริโภค
ให้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 45.10 และรายการที่อยู่ในระดับปานกลาง  1 รายการ ได้แก่ ข้อ 4 จัดให้มี
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ธรรมนูญชุมชนและคณะกรรมการชุมชนด้านการสร้างความหลากหลายของพืชอาหารที่ปลอดภัย และ
มั่นคงยั่งยืนต่อไป คิดเป็นร้อยละ 56.60 
 7) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจัดเครือข่ายในชุมชนติดตามและส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน
ริมแม่น้้าพองมีความต้องการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.31 ระดับความต้องการจัดเครือข่ายในชุมชนติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารใน
 ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อ รายการ 
จ้านวนคน
ต้องการ 

(N = 350) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แปลผล 

1 การตั้งเครือข่ายผู้รู้และต้นแบบที่ประสบความส้าเร็จ
ในการสร้างความหลากหลายของพืชผักเพสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ให้ท้าหน้าที่ขยายผลสู่ความยั่งยืน 

234 67.00 มาก 

2 ตั้งกลุ่มเยาวชนรักอาหารปลอดภัยและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสืบสานการสร้างความหลากหลาย
พืชผักอินทรีย์จากรุ่นสู่รุ่น  

170 48.60 ปานกลาง 

3 การตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือของ
ครัวเรือน ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสร้างอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชอาหารสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชนและนวัตวิถีต่อไป 

284 81.10 มาก 

4 พัฒนาตัวแทนครัวเรือนเป็นผู้น้าตรวจวัดคุณภาพ
พืชผักปลอดภัยและจัดตั้งเป็นคณะท้างานรักษา
คุณภาพมาตรฐานพืชผักชุมชนส่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขและนักวิชาการ  

248 70.90 มาก 

5 ถอดองค์ความรู้คุณภาพอาหารท้องถิ่นจากความ
หลากหลายพืชผักเพ่ือขยายเครือข่ายความรู้สู่ความ
มั่นคงทางอาหาร  

244 69.80 มาก 

6 จัดถนนอาหารที่ผลิตจากความหลากหลายของพืชผัก
ของครัวเรือน ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารที่
ถนอมแล้ว ให้คนในชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยียนสามาถ
เข้าถึงอาหารได้ง่าย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 

240 68.50 มาก 

รวม  67.65 มาก 
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 จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจัดเครือข่ายในชุมชนติดตามและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพองมีความ
ต้องการให้จัดเครือข่ายในชุมชนติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.65 เมื่อตรวจสอบรายข้อ พบว่า รายการที่อยู่ในระดับมาก 5 รายการ 
ตามล้าดับ ได้แก่ ข้อ 3 อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือของครัวเรือน ชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่นในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานสร้างอาหารบนฐานความหลากหลายของพืช
อาหารสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนและนวัตวิถีต่อไป  คิดเป็นร้อยละ 81.10 ข้อ 4 อยากให้พัฒนา
ตัวแทนครัวเรือนเป็นผู้น้าตรวจวัดคุณภาพพืชผักปลอดภัยและจัดตั้งเป็นคณะท้างานรักษาคุณภาพ
มาตรฐานพืชผักชุมชนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและนักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 70.90  ข้อ 5 อยากให้
ถอดองค์ความรู้คุณภาพอาหารท้องถิ่นจากความหลากหลายพืชผักเพ่ือขยายเครือข่ายความรู้สู่ความ
มั่นคงทางอาหาร คิดเป็นร้อยละ  69.80 ข้อ 6  อยากให้จัดถนนอาหารที่ผลิตจากความหลากหลายของ
พืชผักของครัวเรือน ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารที่ถนอมแล้ว ให้คนในชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยียน
สามาถเข้าถึงอาหารได้ง่าย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 68.50 ข้อ 1 อยากให้มีการตั้ง
เครือข่ายผู้รู้และต้นแบบที่ประสบความส้าเร็จในการสร้างความหลากหลายของพืชผักเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ให้ท้าหน้าที่ขยายผลสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และรายการที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 รายการ ได้แก่ ข้อ 2 อยากให้ต้ังกลุ่มเยาวชนรักอาหารปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สืบสานการสร้างความหลากหลายพืชผักอินทรีย์จากรุ่นสู่รุ่น คิดเป็นร้อยละ 48.60   
    
4.3  ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักใน
ครัวเรือนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลาย
ของพืชผักที่เป็นอาหาร แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดนิเวศ
ชุมชน แนวคิดอ่ืน ๆ และผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
รวมทั้งระดับความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ส้ารวจจากตัวแทน
ครัวเรือน 350 ครัวเรือน จาก 38  หมู่บ้าน ใน 8 ต้าบล ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ โดยด้าเนินการตามขั้นตอนและปรากฏผล ดังนี้ 
 4.3.1 การร่างรูปแบบ ได้ด้าเนินการในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ดังนี้ 
  1) หลักการและเหตุผลที่ต้องมีรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจาก
สถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและประชากรที่เพ่ิ มขึ้นจนเกิด
ผลกระทบต่ออาหารที่บริโภคในวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากการผลิตและบริโภคด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอเปลี่ยนแปลงการต้องพ่ึงพาตลาดและผลผลิตจากนอกชุมชน ทรัพยากรทางอาหารที่มีใน
แหล่งน้้าและปลาตามธรรมชาติลดลงและมีสารปนเปื่อน ท้าให้ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน
ชุมชนลดลงและจากการส้ารวจสภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
จ้านวน 38 ชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า ในอดีตชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารและมีอาหารเพียงพอ
ในระดับมากแต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นเข้าถึงอาหารและเพียงพอในระดับน้อย ครัวเรือนมีการใช้
ประโยชน์จากอาหารอย่งเหมาะสมของครัวเรือน พบว่า ในอดีตอยู่ในระดับมาก แต่ปัจจุบันอยู่ใน
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ระดับปานกลาง เมื่อส้ารวจความต้องการเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหาร พบว่า มีความ
ต้องการเรียนรู้ในระดับมากจึงได้น้าข้อมูลมาสังเคราะห์กับแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ 
FAO (2600) ที่สรุปว่าความมั่นคงทางอาหารต้องประกอบด้วย การมีอาหารเพียงพอการเข้าถึงอาหาร
อย่างปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งจะน้าไปสู่การมีเสถียรภาพทางอาหาร
และใช้ทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วยการใช้ปัจจัยน้าเข้ากระบวนการและผลผลิต เพ่ือ ก้าหนด
กระบวนการพัฒนา ใช้แนวคิดการสร้างความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือนเป็นฐานในการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ใช้แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาตามรูปแบบ แล้วจัดประชุมร่างเป็นรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนในชุมชนริมน้้าพอง 
  2) การจัดสนทนากลุ่มเพ่ือร่างรูปแบบ การร่างรูปแบบการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้
มีการสนทนากลุ่มขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ เทศบาลต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง เป็นนักวิชาการด้านโภชนาการ 1 คน นักวิชาการ
เกษตร 1 คน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 1 คน ปราชญ์ชุมชนด้านอาหาร 3 คน ผู้น้าชุมชน 6 คน รวม 
12 คน โดยมีก้าหนดการ ดังนี้ 
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ก้าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดยการจัดสนทนากลุ่ม วันที่ 3  มีนาคม  2561 

 เรื่อง รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน  
ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 
เวลา                              กิจกรรม 
09.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 น. –  09.40 น. พิธีเปิดการสนทนากลุ่ม โดย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์ ศรีปูณะ     
09.40 น. -  10.00 น. อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์  ชี้แจงความส้าคัญ และ 
 เป้าหมายของการสนทนากลุ่ม  
10.00 น. -  11.00  น. นายนิคม ศรีเงิน  สรุปข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหา 
 และความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน  
 ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
11.00 น. -  12.00 น. ตรวจสอบความถูกต้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหา 
 และความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน        
 ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 น. – 16.00 น. สนทนากลุ่มเพ่ือระดมแนวทางและร่างรูปแบบการสร้างความ 
 มั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักใน 
 ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง โดย นายนิคม ศรีเงิน     
16.00 น -  16.30 น. สรุป ซักถาม ปิดการจัดสนทนากลุ่ม 
 
 

     
 
ภาพที่ 4.1 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการ โดยการสนทนากลุ่ม ร่างรูปแบบการสร้างความ
 มั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น 
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 จากผลกระประชุมได้ข้อสรุปว่า รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนต้องด้าเนินการบนพ้ืนฐาน 6 ประการ ได้แก่ มีองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน มี
การวางแผน จัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหารอย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 4.1 Mind Map ประเด็นในการพัฒนารูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือน 

ภาพที่ 4.2 ผลสรุปการสนทนากลุ่ม โดยใช้ Mind Map สรุปประเด็นพ้ืนฐานในการร่างรูปแบบการ
 สร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน 
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 จากประเด็นข้อสรุปผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ร่วมกันน้ามาร่างรูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้   
 1) แนวคิดของรูปแบบ ได้สังเคราะห์รูปแบบจากแนวคิดการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความหลากหลายของพืชผัก แนวคิดเชิงระบบ หลักการจัด
สิ่งแวดล้อมศึกษา และการร่วมกันระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ เกี่ยวข้อง ได้สรุปเป็นแนวคิด
ของรูปแบบว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารต้องเริ่มด้วยการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 
ให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถสร้างอาหารที่ปลอดภัยโดยเน้นการปฏิบัติการสร้างครัวเรือนต้นแบบ
และจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือสร้างความหลากหลายของพืชผักอินทรีย์ให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอ เข้าถึงได้และเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางอาหารระดับชุมชน 
 2) หลักการของรูปแบบ ต้องใช้หลักความร่วมมือระหว่างสมาชิกในครัวเรือนและ
ระหว่างครัวเรือนในชุมชนในการด้าเนินการ 5 ประการ คือ (1) การเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ต้องถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เพ่ิม
ศักยภาพการผลิตอาหารที่เพียงพอและปลอดภัยตามหลักเกษตรอินทรีย์ (2) การพัฒนาทักษะการเพิ่ม
ความหลากหลายของพืชผักด้วยการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร โดยวางแผนพัฒนาสนับสนุน
ครัวเรือนให้สามารถผลิตและบริโภคอาหารจากพืชผักที่หลากหลายชนิดที่ปลูกเพ่ิมขึ้นเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น (3) การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผัก
เป็นอาหารปลอดภัยโดยจัดการดิน น้้า และสิ่งแวดล้อมอ่ืนในชุมชนให้สะอาดปลอดภัยเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร (4) การยกระดับนวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วยการน้าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การคัดพันธุ์ การตั้ง
ธนาคารพันธุ์พืช การจัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน (5) การจัดเครือข่ายติดตาม
และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโดยการสร้างเสริมพลังโดยเครือข่ายครัวเรือนและชุมชน  
 3) เนื้อหาสาระของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ต้องมุ่งสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 3 ด้าน ได้แก่  
  3.1) ด้านการสร้างความเพียงพอของอาหารปลอดภัยโดยการเพ่ิมความ
หลากหลายของพืชผักเป็นฐานของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการพ่ึงตนเองทางอาหารส้าหรับครัวเรือนของ
ชุมชนริมแม่น้้าพอง 
  3.2) ด้านการเข้าถึงอาหาร โดยให้ทุกครอบครัวในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารได้
อย่างทั่วถึงผ่านการเพ่ิมผลผลิตความหลากหลายของพืชผักเป็นฐานในการเพ่ิมอาหารที่ปลอดภัยใน
ชุมชนที่เก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและแบ่งปันด้วยระบบเครือญาติและตลาดสีเขียว 
  3.3) ด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนทั้งให้ประโยชน์
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นอาหารสด อาหารแปรรูปและการถนอมไว้บริโภคตลอดปี รวมทั้ง
พ่ึงตนเองด้านพันธุ์พืชชุมชนและใช้เครือข่ายในการท้างานสู่การพ่ึงตนเองทางอาหารของครัวเรือนสู่
ชุมชนแม่น้้าพอง 



179 

  3.4) เป้าหมายของรูปแบบ มุ่งให้สมาชิกในครัวเรือนต้องมีความรู้ ความตระหนัก
และการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ครัวเรือนและชุมชนสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบที่เป็นความหลายหลายของพืชผักให้เป็นอาหารอินทรีย์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เองและมีตลาดสีเขียวในชุมชนเพื่อการเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 
ทุกครัวเรือน และใช้วัตถุดิบและอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน   
  3.5) กระบวนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
   (1) ขั้นเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารให้แก่ครัวเรือนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   (2) ขั้นพัฒนาทักษะการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักด้วยการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารที่เกื้อกูลต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครัวเรือน 
   (3) ขั้นฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัยโดยจัดการดิน น้้า 
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นปัจจัยการผลิตความหลากหลายของพืชผักท่ีปลอดภัย พัฒนาการใช้ปัจจัยการ
ผลิตอาหารที่เกื้อกูลต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (4) ขั้นยกระดับนวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วยการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การ
คัดพันธุ์ การตั้งธนาคารพันธุ์พืช การจัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน  
   (5) ขั้นพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโดยการสร้างเสริมพลังโดยเครือข่ายครัวเรือนและชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริมเป็นเครือข่าย
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารสู่ความยั่งยืน 
  3.6) วิธีการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้วิธีการหลากหลาย และบูรณาการความรู้ทางโภชนาการ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
การจัดการองค์กรและเครือข่ายบนฐานความร่วมมือจากระดับครัวเรือน ถึงระดับชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยมีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ท้าทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก แลกเปลี่ยน เหลือขาย ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดและสืบทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสุขภาพ 
   (2) การรวมกลุ่มเพ่ือขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณ์ (GAP) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณ์ในพ้ืนที่ จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการแยกท้ารายบุคคล เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบการขอ GAP คือ โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินท้ากินที่รัฐออกให้ และต้องต่ออายุทุก ๆ 2 ปี  
   (3) เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินมีผลโดยตรงกับความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจาก
หากเพาะปลูกในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านก็จะไม่กล้าปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นระยะยาว ไม่กล้า
สร้างโรงเรือนที่มั่นคง เพราะความไม่แน่นอนในสัญญาเช่าที่ นอกจากนี้ยังไม่สามารถบริหารจัดการ
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ปัญหาสภาพแวดล้อมได้ เช่น การปล่อยน้้าเสียจากที่ดินข้างเคียงที่มีเอกสารสิทธิ์เข้ามาในพ้ืนที่ที่
ชาวบ้านเช่าท้ากิน ชาวบ้านท้าอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์ในพ้ืนที่นั้น ๆ และเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land use) อย่างเหมาะสม  
   (4) การเลือกที่จะเพาะปลูกพืชผักทีจ้าเป็นในการบริโภคประจ้าวันและ
ปลูกหมุนเวียนให้มีบริโภคตลอดปี และเลือกพ้ืนที่ปลูกอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   (5) ท้าการรวมกลุ่มในชุมชน ทั้งการผลิตจ้าหน่ายวัตถุดิบในการท้าอาหาร 
และขยายผลไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์หรือสินค้า 
ดังนั้น ชุมชนไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ต้องสร้างเครือข่ายประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
   (6) การท้าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนให้ เป็นไปตาม
หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา สมาชิกครัวเรือนต้องมีการบูรณาการ ปรับประยุกต์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
พัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ จากนั้นน้าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งจากเครือข่ายภายนอก
และประสบการณ์ตรงภายในของตน ขยายผลต่อยอดด้วยตนเอง เช่น การผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเอง    
(ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ) การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ท้าอาหารที่ปลอดภัยและ
ประหยัด เช่น ไม่ใช้ผงชูรส ไม่ใช้อุปกรณ์พลาสติกกับอาหารร้อน ใช้พลังงานประหยัดและจัดหาเองได้
มากขึ้น เช่น ฟืน ถ่าน เป็นต้น 
   (7) ต้องจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัยส้าคัญใน
การสร้างความม่ันคงทางอาหาร และต้องความตระหนักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งเหลือใช้จาก
อาหาร เช่น ขยะ เศษอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   (8) เปลี่ยนแนวความคิดของครัวเรือนผู้ผลิต จากเพ่ือการจ้าหน่ายอย่าง
เดียว สู่ความคิดการเกื้อกูล แบ่งปันเพ่ือเพ่ือนบ้านบริโภค ปลอดภัและสุขภาพแข็งแรง โดยการจัดตั้ง
ตลาดสีเขียวชุมชนให้เป็นแหล่งรวมและแลดเปลี่ยนอาหารอินทรีย์ 
   (9) ผู้น้าชุมชน องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลด้าน
อาหารควรก้าหนดแผนพัฒนา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเสริมสร้างความรู้
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
   (10)  เทคโนโลยี หากมีการน้าใช้ให้เหมาะสมก็จะสามารถส่งเสริมการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการผลิตอาหารอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดตลาดสีเขียว
ชุมชนเพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงอาหารได้ 
  3.7) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาไปด้าเนินการให้เกิดประสิทธิผล 
   (1) ปัจจัยสนับสนุนในการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน ผู้น้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส้าคัญกับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร และท้างานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับชุมชนและระหว่างชุมชนกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา มีการเสริมแรงครัวเรือนที่สร้างความมั่ นคง
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ทางอาหารได้โดยการพึ่งตนเองตามเกณฑ์ที่ชุมชนก้าหนดขึ้น รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกน้าไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมได้ต่อไป 
   (2) ข้อจ้ากัดในการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือน ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยตรงในชุมชน ท้าให้การ
น้ารูปแบบนี้ไปใช้อาจท้าได้น้อย ยกเว้นชุมชนร่วมกันด้าเนินการโดยภาคชุมชนโดดยตรง หรือมี
นักวิชาการเข้าไปท้าวิจัยสนับสนุน ดังนั้นควรจัดระบบองค์การขึ้นมาท้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดย
ควรมีการจัดตั้งฝ่ายงานสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้นดูแลรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
โดยท้างานร่วมกับส้านักงานสาธารณสุขต้าบล เกษตรต้าบล และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
 4.3.2 การประเมินคุณภาพรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  1) การประเมินคุณภาพรูปแบบ เมื่อน้ารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 5 คน ประเมินคุณภาพรูปแบบด้วยการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของรูปแบบ ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.32 ค่าดัชนีความสอดคล้องตามการประเมินคุณภาพรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

องค์ประกอบของ
รูปแบบ 

การประเมินคุณภาพรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 R (IOC) แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. แนวคิดของรูปแบบ 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 
2. หลักการของ
รูปแบบ 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

3. เป้าหมายของการ
สร้างความม่ันคงทาง
อาหาร 

1 1 0 1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

4. เนื้อหาสาระของ
การสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

5. กระบวนการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6. วิธีการและกิจกรรม
การสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.32 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

การประเมินคุณภาพรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 R (IOC) แปลผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

7. ปัจจัยสนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามรูปแบบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8. เงื่อนไขที่พึงระวังในการ
ด้าเนินงานตามรูปแบบ 

1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

   
  จากตารางที่ 4.32 ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร โดยภาพรวม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสอดคล้องสามารถน้าไปใช้ได้ เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 1.00 มีจ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ กระบวนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  กิจกรรม
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ ปัจจัยสนับสนุนการด้าเนินงานตามรูปแบบ  ส่วนองค์ประกอบที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 จ้านวน 4 ข้อ และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60 จ้านวน 1 ข้อ ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิไดม้ีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมในองค์ประกอบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
  2) ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงรูปแบบการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงได้รวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ ดังนี้ 
   2.1) แนวคิดของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้เพ่ิมเติมสาระส้าคัญ คือ ครัวเรือนต้องยึดหลักการพ่ึงตนเองและใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2) หลักการของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน  ต้อง
เพ่ิมเติม ให้ห่น่วยงานและท้องถิ่นจัดและสนับสนุนให้สมาชิกครัวเรือนได้เรียนรู้ในการบูรณาการภูมิ
ปัญญากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในการผลิตและบริโภคอาหารอย่างได้คุณค่า 
   2.3) เนื้อหาสาระของรูปแบบ ต้องเพ่ิมเติม แนวทางการพึ่งตนเองด้านอาหารบน
ฐานความหลากหลายของพืชผักทรัพยากรที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ 
   2.4) เป้าหมายของรูปแบบ ครัวเรือนต้องจัดการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการ
ท้าอาหารแก่บุตรหลานโดยการปฏิบัติการในวิถีชีวิต เริ่มตั้งแต่ยังเด็ก ปลูกฝังการท้าอาหารที่ปลอดภัย
ด้วยวัตถุดิบอินทรีย์ที่ผลิตได้เองในครัวเรือน ให้เป็นครัวเรือนพ่ึงตนเองทางอาหาร  
   2.5) กระบวนการและวิธีการของรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
   2.6) ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบในการถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการ
น้้าเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมแล้ว  
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 4.3.2 การท้ากิจกรรมตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน จากการประชุม
ผู้น้าชุมชนและตัวแทนครัวเรือนจาก 8 ต้าบล ต้าบลละ 2 คน รวม 16 คน ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนาใน 
5 กิจกรรม ใช้วิธีด้าเนินการโดยการร่วมมือกันลงมือปฏิบัติจริง ผลการด้าเนินการตามแผน ดังนี้ 
  1) การเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้แก่ครัวเรือนด้วยการจัดการเรียนรู้ 
   การเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้แก่สมาชิกครัวเรือนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่มุ่งสร้างความรู้
และความตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได้  โดย
ด้าเนินการ ด้วยการรับอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนครัวเรือนจากต้าบลกุดน้้าใสเพ่ือพัฒนาน้าร่อง จ้านวน 
45 คน ตามก้าหนดการดังนี้ 
 

กิจกรรม  
การเพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกครัวเรือนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ศาลากลางบ้าน ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ในการวิจัยรูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน  

ในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปราชูปถัมภ์ 

 
เวลา กิจกรรม 
08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนและประเมินก่อนการอบรม 
08.30 น. - 08.45 น. พิธีเปิด ประธานในพิธี นายกเทศบาลต้าบลกุดน้้าใส 
08.45  น. - 10.00 น. บรรยายพิเศษความส้าคัญของความมั่นคงทางอาหารบนฐาน 
 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
 ดร.สุวารีย์  ศรีปูณะ และอาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ 
10.00 น. - 11.30 น. การเลือกวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการท้าอาหาร การสร้าง  
 ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
11.30 น. - 12.30 น. เรื่องการสร้างวัตถุดิบในการผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนริมแม่น้้าพอง 
 วิทยากร : คุณมะลิออน คงแก่นท้าวผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง  
 ความมั่นคงทางอาหารภาคชุมชน 
12.30 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหาร 
13.30 น. - 14.30 น. ศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างการสร้างความม่ันคงทางอาหารใน 
 ครัวเรือนโดยการท้าเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง วิทยากร : คุณบัวบาล คุณแสง ผู้น้ากลุ่มปลูกผัก 
 อินทรีย์บ้านกุดน้้าใส                                             
16.30 น. - 17.00 น. ประเมินสรุปผลการท้ากิจกรรม 
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ภาพที่ 4.3 ภาพกิจกรรมการเพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกครัวเรือนในการสร้าง
 ความมั่นคงทางอาหาร 
 
 2) การพัฒนาทักษะการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักด้วยการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตอาหารที่เกื้อกูลต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครัวเรือน  ได้จัดประชุมตัวแทน
ครัวเรือนที่ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้จ้านวน 45 คน วันที่ 10 เมษายน 2561 เพ่ือวางแผนสร้าง
ครัวเรือนน้าร่องการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน และรับอาสาสมัคร จ้านวน 10 ครัวเรือน 
ฝึกทักษะท้าแปลงปลูกพืชผักน้าร่องริมแม่น้้าพอง ในพ้ืนที่สาธารณะที่เทศบาลอนุญาตให้ใช้ได้เดิมอยู่
แล้วให้มีพืชผักหลากหลายชนิดและสายพันธุ์ยิ่งขึ้น โดยการจัดให้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันทุกวัน
อาทิตย์ระหว่างครัวเรือนน้าร่องด้วยการปฏิบัติจริง เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและปราชญ์
ท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์มาให้ค้าแนะน้าการท้าปุ๋ยอินทรีย์หลากหลายสูตร มีการแลกเปลี่ยนเมล็ด
พันธุ์ระหว่างครัวเรือน และปรับปรุงแปลงปลูกพืชหลากหลายสายพันธุ์เพ่ิมขึ้น ใช้เวลาปฏิบัติการ         
3 เดือน และตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายของพืชผักในแปลงทั้ง 10 ราย ด้วยขนาดพ้ืนที่ 
5X5 เมตร มีผลให้ความหลากหลายของพืชผักเพ่ิมข้ึนทุกครัวเรือน ดังภาพที่ 4.4 

 

                            
 

ภาพที่ 4.4 ภาพการปฏิบัติการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักในแปลงเพาะปลูกของครัวเรือนเพ่ือ
 สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
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 3) การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัยโดยจัดการดิน น้้า และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนในชุมชนให้สะอาดปลอดภัยเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมนี้ ได้จัดด้าเนิน
กิจกรรมโดยประชุมตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 45 ครัวเรือน วันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มี
มติให้ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในแหล่งปลูกพืชผักที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลมอบให้
ใช้ประโยชน์ร่วมกันจ้านวน 200 ตาราง วางที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าพอง เพ่ือป้องกันน้้าเสียและขยะมูลฝอยที่
จะส่งผลต่อมลพิษในดินและน้้าที่จะส่งผลต่อคุณภาพความหลากหลายของพืชผักที่ปลูก ที่ประชุมได้
ลงมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยทางอาหารของชุมชน โดยมี
คณะกรรมการ ดังนี้ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ืออาหารชุมชน มี 5 คน อยู่ในวาระ 2 ปี ดังนี้ 
 1. นายแก้ว  อวนศรี  ประธาน 
 2. นางส้ารวย  โทแสง  กรรมการ 
 3. นายบรรจง  ดาแพง  กรรมการ 
 4. นายเดชา  มีชัย  กรรมการ 
 5. นางบัวไข  ค้าหลา  เลขานุการ 
 คณะกรรมการได้จัดประชุมวางแผนและจัดท้าข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนดูแล
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการจัดการดินและน้้าให้ปลอดภัยจากมลพิษ โดยการป้องกันขยะและน้้าเสียที่จะ
เป็นต้าเหตุให้พืชผักไม่ปลอดภัย โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 
  1) ให้ครัวเรือนส่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมท้าความสะอาดล้าน้้าพองบริเวณเขต
ที่ใช้น้้าปลูกพืชผัก เป็นระยะยาวอย่างน้อย 200 เมตร ให้สะอาด โดยการเก็บขยะออกจากแหล่งน้้า
ทุก ๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน  
  2) ห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้้า ห้ามใช้สารเคมีปลูกพืชผักและก้าจัดวัชพืช  
  3) ให้คณะกรรมการ หมุนเวียนกันท้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของ
สิ่งแวดล้อมทุกวันเสาร์อาทิตย์ 
  หลังจากด้าเนินการต่อเนื่องกัน  3 เดือน ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 
พบว่า แหล่งน้้าสะอาดขึ้น ไม่มีขยะมูลฝอยในล้าน้้าที่อยู่ในเขตแปลงปลูกพืชผักของชุมชน 
 4) การยกระดับนวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การคัดพันธุ์ การตั้งธนาคารพันธุ์พืช การ
จัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน จากการปฏิบัติการน้าร่องของครัวเรือนอาสาสมัครเพ่ิม
ความหลากหลายของพืชอาหาร เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า  มีการเพ่ิมขึ้นของความหลากหลายของพืชผักในแปลง
เพาะปลูกของครัวเรือน ที่ปลูกในพื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อครัวเรือน มีค่าความหลากหลายของพืชผักหลัง
ด้าเนินการอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 (R2 = 0.60 - 1.00) สูงกว่าก่อนด้าเนินการที่อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.50 (R2 = 
0.30 - 0.50) มีการแปรรูปและถนอมอาหารเพ่ิมขึ้นครัวเรือนละ 1-3 ชนิด เช่น กล้วยฉาบ ผักดอง แตงดอง 
กล้วยตาก ขิงดอง ชาตะไคร้ เป็นต้น มีตลาดนัดสีเขียวแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยทุกวันอาทิตย์ที่บริเวณ
หน้าองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส มีธนาคารพันธุ์พืชผักรวบรวมเมล็ด หัวและกิ่งพันธุ์เพ่ือใช้ปลูกใน
รอบต่อไปอย่างน้อยครัวเรือนละ 3 ชนิด ได้มีคณะกรรมการธนาคารพันธุ์พืชชุมชนต้าบลกุดน้้าใส 
คณะกรรมการตลาดนัดสีเขียว เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ดังนี้ 
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 คณะกรรมการธนาคารพันธุ์พืชผัก มี 5 คน อยู่ในวาระ 2 ปี ดังนี้ 
 1. นายวิเชียร  ผาสิทธิ์  ประธาน 
 2. นางบัวจันทร์  อุ่นจันพี  กรรมการ 
 3. นายพัด  ไชยค้าภา  กรรมการ 
 4. นางหนูไพร  จ้าปา  กรรมการ 
 5. นางบานเย็น  บุตรจันทร์ เลขานุการ 
 การด้าเนินงานสมาชิกธนาคารพันธุ์พืชผักมีสมาชิกเป็นตัวแทนครัวเรือน 45 คน           
มีแกนน้าจากตัวแทนครัวเรือนปลูกพืชผักเพ่ิมเพ่ือน้าร่อง 10 คน รวม 3 เดือน ระหว่างเดือน เมษายน 
- มิถุนายน 2561 เริ่มเก็บพันธุ์ที่เป็นเมล็ด เช่น ผักกาด ผักชีลาว ผักชีไทย มะเขือเทศ แตงกวา ต้าลึง 
พริก มะเขือ ที่เป็นหัวและเหง้า เช่น หอม กระเทียม เผือก มันเทศ ขิง ข่า คะไคร้ และที่เป็นกิ่ง เช่น 
มะนาว สะระแหน่ พริกไทย ให้สมาชิกน้ามาแลกเปลี่ยน หากไม่มีเปลี่ยนก็ให้ซื้อได้ในราคาครึ่งหนึ่ง
ของคนที่ไม่ใช่สมาชิก โดยมีการนัดแลกเปลี่ยนกันทุกบ่ายวันอาทิตย์ที่ตลาดนัด รายได้ร้อยละ 15 ให้
น้ามารวมเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีคณะกรรมการธนาคารพันธุ์
พืชผักด้าเนินการบริหารจัดการ  
 คณะกรรมการตลาดนัดสีเขียว มี 5 คน อยู่ในวาระ 2 ปี ดังนี้ 
 1. นางบัวบาน คุณแสง  ประธาน 
 2. นางประกวด  ลือชาพล กรรมการ 
 3. นางสาวทัศนีย์  จ้าปา  กรรมการ 
 4. นางดวงจันทร์  ใจดี  กรรมการ 
 5. นางพวง  ดงแพง  เลขานุการ 
 การด้าเนินงานตลาดนัดสีเขียว สมาชิกทั้ ง 45 คน  ได้เลือกคณะกรรมการมา
ด้าเนินการ โดยตกลงกันน้าผลผลผลิตอาหาร ทั้งที่เป็นกลุ่มพืชผักที่หลากหลายและอาหารกลุ่มโปรตีน
อ่ืน ๆ และอาหารที่ปรุงแล้ว แปรรูปแล้ว โดยต้องผลิตเองและเป็นอาหารอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย 
จัดตลาดนัดทุกบ่ายวันอาทิตย์ โดยความร่วมมือด้านสถานที่จากเทศบาลต้าบลกุดน้้าใส จากการ
ด้าเนินการมา 3 เดือน ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 พบว่า มีผู้น้าผลผลิตอาหารมาจ้าหน่าย
สัปดาห์ละ 20-30 ราย มีผู้มาซื้ออาหารจากท้ังในชุมชนและนอกชุมชนสัปดาห์ละ 50-80 คน 
 5) การจัดเครือข่ายติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโดยการสร้างเสริม
พลังโดยเครือข่ายครัวเรือนและชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริมเป็นเครือข่ายความม่ันคงทางอาหาร สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับเป็น
แหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืน 
 คณะกรรมการเครือข่ายติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร มี 5 คน อยู่ในวาระ 2 ปี ดังนี้  
 1. นายอุทัย แก้ววิเศษโฮง  ประธาน 
 2. นางผ่องศร้  แก้วจันทร์  กรรมการ 
 3. นางเจียม  บัวพุฒิ  กรรมการ 
 4. นางประคอง  มีจันดี  กรรมการ 
 5. นายสมภาร  โทแสง  เลขานุการ  
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 การด้าเนินงานเครือข่ายครัวเรือน ได้มีคณะกรรมการ 5 คน และอาสาสมัครท้าหน้าที่
ติดตามและส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารต้าบลกุดน้้าใส 5 คน ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณะสุขให้ความ
ร่วมมือในการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของพืชผักอินทรีย์ในแปลงปลูกพืชผักน้าร่องและอาหารใน
ตลาดนัดสีเขียวที่จัดขึ้นทุกบ่ายวันอาทิตย์ โดยมีการจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายครัวเรือนทั้ง 45 ครัวเรือน
และคณะกรรมการทุกชุด ทุกวันพระขึ้น 15 ค่้า เพ่ือสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพพืชผักอินทรีย์
และอาหารในแปลงเพาะปลูกและตลาดสีเขียว และผลการด้าเนินงานธนาคารพันธุ์พืช เพ่ือทบทวนและ
ปรึกษาหารือขยายผลการด้าเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ขยายจากต้าบลกุดน้้าใสสู่ต้าบลอ่ืน ๆ
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าพอง จากการด้าเนินการ 3 เดือน ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 ได้มีตัวแทน
ชุมชนจากต้าบลน้้าพองและต้าบลท่ากระเสิม อ้าเภอน้้าพอง สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม และ
จะน้าไปด้าเนินการขยายผลต่อไป 
 
4.4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของ
พืชผักในครัวเรือน โดยเปรียบเทียบความรู้และความตระหนัก ระหว่างก่อนกับหลังการท้า
กิจกรรมตามรูปแบบ และประเมินคุณภาพการด้าเนินงานตามรูปแบบ 
 การประเมินการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของ
พืชผักในครัวเรือน ซึ่งด้าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบจากวันที่ 4 เมษายน 2561 และด้าเนินการ
ต่อเนื่อง 3 เดือนระหว่าง เมษายน-มิถุนายน 2561 มีตัวแทนครัวเรือนที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
จ้านวน 45 คน เพ่ือตรวจสอบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน้าไปใช้พัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหารแก่ครัวเรือนได้จริง โดยได้ท้าการประเมินความรู้และความตระหนักเปรียบเทียบก่อนกับหลัง
การท้ากิจกรรม และประเมินคุณภาพการท้ากิจกรรมตามรูปแบบ มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 4.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
  ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ การสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จ้านวน 45 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 77.77 (จ้านวน 35 คน) อายุ 41-60 ปี ร้อยละ 84.44 (จ้านวน 38 คน) การศึกษาต่้ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 100 (จ้านวน 45 คน) จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ร้อยละ 62.22 (จ้านวน 
28 ครัวเรือน) อาชีพหลักของครัวเรือนเป็นเกษตรกร ร้อยละ 86.66 (จ้านวน 39 ครัวเรือน) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 68.88 (จ้านวน 31 ครัวเรือน) 
 4.4.2 ผลการประเมินความรู้  เปรียบเทียบก่อนกับหลังการท้ากิจกรรมเสริมสร้างองค์
ความรู้เพือ่เพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 4.33 เปรียบเทียบระดับคะแนนความรู้ของตัวแทนครัวเรือนก่อนกับหลังการร่วมกิจกรรม
 เสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน 
 

ระดับคะแนนความรู้ 
ความรู้ก่อนร่วมกิจกรรม ความรู้หลังร่วมกิจกรรม 

(N = 45 คน) ร้อยละ (N = 45 คน) ร้อยละ 
มากที่สุด - - 19 42.22 

มาก - - 26 57.77 
ปานกลาง - - - - 

น้อย 17 37.77 -  - 
น้อยที่สุด 28 62.22 -  - 

รวม 45 100 45 100 
 
 
ตารางท่ี 4.34 ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนกับหลังการท้ากิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้างองค์
 ความรู้เพื่อเพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน   
 

รายการ 

ความรู้ก่อน 
(N = 45 คน)  การ 

แปลผล 

ความรู้หลัง 
(N = 45 คน)  การ

แปลผล ตอบถูก 
(คน) 

ร้อยละ 
ตอบถูก 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การมีอาหารเพียงพอของ
ครัวเรือนหมายถึงการที่
ครัวเรือนมีปริมาณอาหารที่มี
คุณภาพเพียงพอตลอดปี 

15 33.33 น้อยที่สุด 35 77.77 มาก 

2. การมีข้าว ผัก ที่ปลูกเอง
และสัตว์หรือปลาที่เลี้ยงไว้
ท้าอาหารทุกมื้อคือความ
เพียงพอของอาหาร 

23 51.10 น้อย  37 82.21 
มาก
ที่สุด  

3. การมรี้านค้าและตลาดใน
ชุมชนแสดงไม่ได้แสดงถึง
ความมั่นคงทางอาหารใน
ครัวเรือน 

13 28.88 น้อยที่สุด 33 73.32 มาก 

4. ภัยพิบัติฝนแล้งและน้้า
ท่วมและการเกิดโรคระบาด
ในชุมชนเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร 

20 44.44 น้อยที่สุด 38 84.43 
มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.34 (ต่อ) 
 

รายการ 

ความรู้ก่อน 
(N = 45 คน)  การ 

แปลผล 

ความรู้หลัง 
(N = 45 คน)  การ

แปลผล ตอบถูก 
(คน) 

ร้อยละ 
ตอบถูก 
(คน) 

ร้อยละ 

5. บริโภคอาหารตาม
ความชอบและหาง่ายอาจให้
ประโยชน์ทางโภชนาการไม่
ครบตามท่ีร่างกายต้องการ 

12 26.66 น้อยที่สุด 34 75.54 มาก 

6. ปลูกผักเลี้ยงปลาเพ่ือปรุง
อาหารสดใหม่ในครัวเรือนถือ
เป็นการเข้าถึงแหล่งอาหารที่
ดีที่สุด  

14 31.10 น้อยที่สุด  41 91.10 
มาก
ที่สุด  

7. แหล่งน้้าสะอาดปลอด
สารพิษ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
ดินปลอดจากสารเคมีตกค้าง 
จัดเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร  

16 35.55 น้อยที่สุด  37 82.21 
มาก
ที่สุด  

8. การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ 
เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร เป็น
การสร้างความม่ันคงทาง
อาหารตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน 

19 42.21 น้อยที่สุด  39 86.65 
มาก
ที่สุด  

9. ผลิตวัตถุดิบ ปรุงอาหาร 
แปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร 
คือการจัดการอาหารแบบ
ครบวงจรในครัวเรือน 

12 26.66 น้อยที่สุด  32 71.10  มาก 

10. ตลาดอาหารในชุมชนที่
ช่วยสร้างความมั่นคงทาง
อาหารควรจะเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชน
มากกว่าน้าเข้าจากนอกชุมชน  

24 53.30 น้อย  43 95.54 
 มาก
ที่สุด 

รวมเฉลี่ย 37.32 น้อย  81.98 
มาก
ที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.33 และ 4.34 ผลการเปรียบเทียบความรู้ของตัวแทนครัวเรือนก่อน
กับหลังการเรียนรู้ตามกิจกรรมของรูปแบบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ รวม 45 คน พบว่า หลังเข้าร่วม
กิจกรรมตัวแทนครัวเรือนมีความรู้เพ่ิมข้ึน โดยหลังร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้อยู
ในระดับมากร้อยละ 57.77 (จ้านวน 26 คน) และระดับมากที่สุด ร้อยละ 42.22 (จ้านวน 19 คน) 
ตามล้าดับ ส่วนก่อนร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้อยูในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 
62.22 (จ้านวน 28 คน) และระดับน้อยร้อยละ 37.77 (จ้านวน 17 คน) ตามล้าดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบความรู้รายข้อ พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนมีความรู้
ทุกข้อเพ่ิมขึ้น โดยมีคะแนนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 81.98) โดยก่อนการเรียนรู้คะแนน
รวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 37.32) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ หลังการร่วมกิจกรรม พบว่า 
มีความรู้ระดับมากที่สุด 6 รายการ และระดับมาก 4 รายการ โดยรายการที่ค่าร้อยละมากที่สุด คือรู้
ว่าตลาดอาหารในชุมชนที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารควรจะเป็นแหล่งจ้าหน่ายอาหารที่ผลิตใน
ชุมชนมากกว่าน้าเข้าจากนอกชุมชน (ร้อยละ 95.54) และรู้ว่าปลูกผักเลี้ยงปลาเพ่ือปรุงอาหารสดใหม่
ในครัวเรือนถือเป็นการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีที่สุด (ร้อยละ 91.10) ตามล้าดับ ขณะที่ก่อนการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ระดับน้อย 2 ข้อ และน้อยที่สุด 8 ข้อ ข้อที่อยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ รู้ว่าตลาดอาหารในชุมชนที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารควรจะเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชนมากกว่าน้าเข้าจากนอกชุมชน (ร้อยละ 53.30) และรู้ว่าการมีข้าว ผัก 
ที่ปลูกเองและสัตว์หรือปลาที่เลี้ยงไว้ท้าอาหารทุกมื้อคือความเพียงพอของอาหาร  (ร้อยละ 51.10) 
ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนความรู้น้อยที่สุด คือ รู้ว่าบริโภคอาหารตามความชอบและหาง่ายไม่ใช่
การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ถูกต้อง และรู้ว่าผลิตวัตถุดิบ ปรุงอาหาร แปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร 
คือการจัดการอาหารแบบครบวงจรในครัวเรือน (ร้อยละ 26.66) 
 4.4.3 ผลการประเมินความตระหนัก เปรียบเทียบก่อนกับหลังการร่วมท้ากิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในการสร้างความม่ันคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
 
ตารางท่ี 4.35 เปรียบเทียบระดับคะแนนความตระหนักของตัวแทนครัวเรือนก่อนกับหลังการร่วม
 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนตาม
 รูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน 
 

ระดับคะแนนตระหนัก ความตระหนักก่อนร่วมกิจกรรม ความตระหนักหลังร่วมกิจกรรม 
(N = 45 คน) ร้อยละ (N = 45 คน) ร้อยละ 

มากที่สุด - - 10 22.22 
มาก 8 17,78 23 51.11 

ปานกลาง 13 28.89 12 26.67 
น้อย 20 44.44 -  - 

น้อยที่สุด 4 8.89 -  - 
รวม 45 100.00 45                   100.00 
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ตารางท่ี 4.36 เปรียบเทียบความตระหนักต่อการการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
 หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน  
 

ความตระหนัก 
ต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ก่อนร่วมกิจกรรม 
(N = 45 คน) 

หลังร่วมกิจกรรม 
(N = 45 คน) 

X  S.D. 
การ

แปลผล X  S.D. 
การ 

แปลผล 
1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิก
ทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมมือกัน 

3.56 0.74 มาก 4.72 0.35 มากที่สุด 

2. ครัวเรือนต้องปลูกผัก  เลี้ยงปลา เลี้ยง
สัตว์ ไว้เป็นอาหารเพียงพอตลอดปี 

3.80 0.86 มาก 4.84 0.45 มากที่สุด 

3. หากมีอาหารมากพอควรแบ่งปันเพื่อน
บ้าน ญาติพ่ีน้อง 

4.22 0.78 มาก 4.65 0.32 มากที่สุด 

4. อาหารที่บริโภคในครัวเรือนต้อง
ปลอดภัยจากสารพิษ 

3.45 0.64 ปาน
กลาง 

3.88 0.52 มาก 

5. ต้องเลือกวัตถุดิบท้าอาหารตามฤดูกาล
และหาได้จากภายในชุมชนมากกว่ามาจาก
นอกชุมชน 

3.56 0.88 มาก 4.68 0.28 มากที่สุด 

6. ต้องดูแลแหล่งอาหารทั้งแม่น้้า ไร่ นา 
สวน ให้สะอาดปลอดจากสารเคมีเพ่ือให้ได้
อาหารปลอดภัย 

2.55 0.68 ปาน
กลาง 

4.52 0.34 มากที่สุด 

7. ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันในการ
ควบคุมการก้าจัดน้้าเสียและขยะใน
ครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยทางอาหาร 

2.18 0.82 น้อย 4.26 0.42 มาก 

8. วัสดุอุปกรณ์ในการท้าอาหารต้อง
สะอาด ปลอดภัย จากสารปรุงแต่งท่ีมี
ผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ผงชูรส 

2.87 0.72 ปาน
กลาง 

4.38 0.38 มาก 

9. ครัวเรือนควรผลิตอาหารบริโภคเองให้
ครบวงจร ทั้งปรุงอาหาร แปรรูป ถนอม
อาหารไว้กินตลอดปี 

3.35 0.64 ปาน
กลาง 

4.66 0.34 มากที่สุด 

10. ควรซื้ออาหารส้าเร็จรูปตามความ 
จ้าเป็น ทั้งเพ่ือประหยัดและปลอดภัย 

2.42 0.76 น้อย 4.58 0.42 มากที่สุด 

รวม 3.19 0.82 
ปาน
กลาง 

4.51 0.34 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.37 เปรียบเทียบความตระหนักระหว่างก่อนกับหลังการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้าง
 ความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
  

ความตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ค่าผลต่าง

ของคะแนน 
t p-value 

ก่อนร่วมกิจกรรมตาม
รูปแบบ 

3.19 0.82 

1.32 15.22* 0.000 
หลังร่วมกิจกรรมตาม

รูปแบบ 
4.51 0.34 

 
*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35  4.36 และ 4.37 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักของตัวแทน
ครัวเรือนก่อนกับหลังการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนตาม
รูปแบบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 45 คน พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนัก
เพ่ิมขึ้น โดยตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความตระหนัก ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.11 (23 คน) 
รองลงมามีความตระหนัก ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 (10 คน) และระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 (12 คน) ส่วนก่อนร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความตระหนัก ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 (20 คน) รองลงมามีความตระหนัก ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.89 
(13 คน) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.78 (8 คน) และในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.89           
(4 คน) ตามล้าดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบความตระหนักรายข้อ พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือน
มีความตระหนักเพ่ิมขึ้นทุกข้อ โดยมีคะแนนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) ส่วนก่อนร่วมกิจกรรม ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักโดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ หลังการร่วมกิจกรรม พบว่า มีความตระหนักระดับมากที่สุด 
7 รายการ และระดับมาก 3 ข้อ โดยข้อทีค่่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตระหนักว่าครัวเรือนต้องปลูกผัก เลี้ยงปลา 
เลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารเพียงพอตลอดปี (ค่าเฉลี่ย 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) และ ตระหนัก
ว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิกทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมมือกัน (ค่าเฉลี่ย 4.72 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.35) ตามล้าดับ ส่วนก่อนการร่วมกิจกรรม พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักมากและ
ปานกลางเท่ากัน ระดับละ 4 ข้อ และมีความตระหนักน้อย 2 ข้อ  ข้อที่มีความตระหนักอยู่ในระดับน้อย 
ได้แก่ ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันในการควบคุมการก้าจัดน้้าเสียและขยะในครัวเรือน เพ่ือลด
ผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอาหาร (ค่าเฉลี่ย 2.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) และควร
ซื้ออาหารส้าเร็จรูปตามความจ้าเป็น ทั้งเพ่ือประหยัดและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 2.42 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.76) ตามล้ าดั บ และจากการทดสอบความแตกต่ างด้ านความตระหนั กของ                    
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ตัวแทนครัวเรือนต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า มีความตระหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 4.4.4 ผลประเมินการปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
  ผลการปฏิบัติการเพ่ิมความเพียงพอของพืชอาหารของครัวเรือน โดยให้ครัวเรือนน้าร่อง
ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกจากการปลูกผักโดยใช้สารเคมี มาเป็นการปลูกผัก
อินทรีย์ให้เป็นพืชอาหารวัตถุดิบในครัวเรือนแบบพ่ึงตนเอง โดยมีพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนริมน้้าพองใน
พ้ืนที่ 2 งานเศษ แบ่งพ้ืนที่ปลูกจ้านวน 10 ครัวเรือนที่เข้าร่วมการด้าเนินงานตามรูปแบบน้าร่อง โดย
ค้านวนค่าความหลากหลายของพืชผักโดยก้าหนดขนาดแปลง 5x5 เมตร เท่ากันทุกครัวเรือน  
 
ตารางท่ี 4.38 ความหลากหลายของพืชอาหารของครัวเรือนน้าร่องปลูกพืชอาหารอินทรีย์ เพ่ือสร้าง
 ความเพียงพอและการเข้าถึงอาหารได้ ในต้าบลกุดน้้าใส 
 
ล้าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ชนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้ขาย
ผัก/เดือน 

1 นางบัวบาล คุณ
แสง 

48 10 5x5 เมตร  - พริก* 
- มะเขือ* 
- ผักปรัง*      
- มะเขือเทศ* 
- ข่า* 
- มะระ *  
- ผักไฮ 
-  ขิง 
- ผักกาดหัว 
- ถั่วเขียว 
- ถั่งลิสง 
- สระแหน่ 
- โหระพา 
- กระเพรา 

2,000 

 ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม     จ้านวน   6   ชนิด 

                                                จ้านวน  209 ต้น 
                                                R2= 0.50 

 

 หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม    จ้านวน  14     ชนิด 

                                              จ้านวน  235  ต้น 
                                               R2= 1.00 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ชนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้ขาย
ผัก/เดือน 

2 นางบัวเรียน  จ้าปา 65 4 5X5 เมตร - ข่า * 
- ตะไคร้* 
- ต้นหอม* 
- พริก* 
- มะเขือ* 
- ถั่วพู* 
- ถั่วฝักยาว* 
- ผักกระเฉด 
- ผักบุ้ง. 
- ต้นขึ้นฉ่าย 
- อัญชัญ 
- โหระพา 
- กล้วย 

2,500 
 
 
 
 

 ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม    จ้านวน  7   ชนิด 

                                                จ้านวน  210 ต้น 
                                                 R2= 0.50 

 

 หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม        จ้านวน   13     ชนดิ 

                                                จ้านวน  222   ต้น 
                                                 R2= 0.90 

 

3 นางพวง  ค้าแพง 58 4 5X5 เมตร - มะระ * 
- พริก * 
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- ถั่วพู* 
- ผักไฮ 
- กะเพรา 
- กระเจี๊ยบ 
- ต้นแค 
- ชะอม 
- ชะพล ู

2,000 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ชนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้ขาย
ผัก/เดือน 

 

ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม                จ้านวน  5   ชนิด 

                                                 จ้านวน  194 ต้น  
             R2 = 0.40 

 

 

หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม                จ้านวน  11   ชนิด 

                                                จ้านวน  223  ต้น  
            R2 = 0.80 

 

4 นางสาวทัศนีย์  
จ้าปา 

48 8 5X5 เมตร - ข่า * 
- ตะไคร้* 
- พริก*  
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- ต้นหอม* 
- บวบเหลี่ยม 
- บวบหอม 
- ฟักข้าว 
- มะละกอ 

1,500 

 ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                        รวม                        จ้านวน  6     ชนดิ 
                                                     จ้านวน  237  ต้น  

                                                  R2 = 0.40 

 

 หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
   รวม                        จ้านวน  10   ชนิด 

                                                     จ้านวน  213  ต้น  
                                                   R2 = 0.70 

 

5 นางประกวด  
ลือชาพล 

61 10 5X5 เมตร - ถั่วฝักยาว* 
- ผักกวางตุ้ง* 
- พริก* 
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- กระชาย 
- ใบแมงลัก 
- ผักคะน้า 
- กระเทียม 

1,000 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 

ล้าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล อายุ 
จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ชนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้ขาย
ผัก/เดือน 

 

ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                        รวม                          จ้านวน   5    ชนิด 
                                                       จ้านวน  203  ต้น    
                                                        R2 = 0.40 

 

 

หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
      รวม                          จ้านวน  9     ชนดิ 

                         จ้านวน  245  ต้น 
                R2 = 0.60 

 

6 นางนวลจนัทร ์
บุญพามา 

62 9 5X5 เมตร - พริก* 
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- ผักชีลาว* 
- มะระ* 
- ผักไฮ 
- สะระแหน ่
- ผักแพว 
- ขมิ้น 
- ถั่วลันเตา 
- ขิง 

1,000 

 ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                      รวม                         จ้านวน  5    ชนดิ 

                                         จ้านวน  190  ต้น  
                                          R2 = 0.40 

 

 หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม                          จ้านวน  10    ชนิด 

                                         จ้านวน  224  ต้น  
                                          R2 = 0.70 

 

7 นางล้าไย  จันทรังษ ี 45 8 5x5 เมตร - ต้นหอม* 
- พริก* 
- มะเขือ* 
- ขึ้นฉ่าย* 
- ต้าลึง 
- มะนาว 
- โหระพา 
- กระเพรา 

1,500 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 

ล้าดับ
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 

จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ชนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้ขาย
ผัก/เดือน 

 

ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                     รวม                      จ้านวน  4    ชนดิ 

                                      จ้านวน  201  ต้น  
                                      R2 = 0.30 

 

 

หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
                     รวม                       จ้านวน  8    ชนดิ 

                                      จ้านวน  231  ต้น  
                                      R2 = 0.60 

 

8 นางผ่องศรี แก้ว
จันทร ์

56 5 5x5 เมตร  - มะระ*  
- ผักไฮ* 
- พริก*  
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- ถั่วพู* 
- บวบหอม 
- บวบเหลี่ยม 
- ชะอม 
- ผักแพว 
- ใบแมงลัก 

2,000 

 ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                     รวม                          จ้านวน  5    ชนดิ 

                             จ้านวน  206  ต้น  
                    R2 = 0.40 

 

 หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม                          จ้านวน  10    ชนิด 
                             จ้านวน  220  ต้น  

                    R2 = 0.70 

 

9 นางทองสา  
น้อยหล้า 

58 8 5x5 เมตร - พริก* 
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- ต้นหอม* 
- ผักคะน้า 
- พริกไทย 
- มะเขือพวง 
- ผักโขม 
- มะเขือพวง 

1,500 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ชนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้ขาย
ผัก/เดือน 

 

ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                      รวม                          จ้านวน  5    ชนดิ 

                                          จ้านวน  212  ต้น  
                                           R2 = 0.40 

 

 

หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
  รวม                           จ้านวน  10    ชนิด 

                                           จ้านวน  231  ต้น  
                                            R2 = 0.70 

 

10 นางประคอง  
มีจันด ี

51 6 5x5 เมตร - แตงกวา* 
- พริก* 
- พริก *  
- มะเขือ* 
- ผักปรัง* 
- บวบเหลี่ยม 
- ฟักข้าว 
- ย่านาง 

2,000 

 ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบ 
                         รวม                     จ้านวน  5    ชนดิ 

                                        จ้านวน  178  ต้น  
                                        R2 = 0.40 

 

 หลังด้าเนินการตามรูปแบบ 
รวม                     จ้านวน  8   ชนิด 

                                        จ้านวน  210  ต้น  
                                        R2 = 0.60 

 

 
* พืชอาหารที่ครัวเรือนปลูกก่อนการด้าเนินการตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐาน
ความหลากหลายของพืชผัก 
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ตารางท่ี 4.39 ความหลากหลายชนิดของพืชผักที่เป็นอาหารในแปลงปลูกผักอินทรีย์ของครัวเรือน
 น้าร่องในการสร้างความม่ันคงทางอาหาร ต้าบลกุดน้้าใส 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร

ประเภท 
ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

1 พริก พริก, พริกแดง Capsicum 
flutescens Linn. 

- น้้าพริก 
- แจ่วบอง 
- ใบอ่อนใช้
อ่อม (แกงเรียง) 
- พริกแห้งป่น
ใช้ผสมอาหาร
ประเภทลาบ  
- แกง 

ผล 
ใบอ่อน 

2 พริกข้ีหนูหอม  พริกข้ีหนู Capsicum spp  - น้้าพริก 
- แจ่วบอง 
- แกง 

ผล 
 

3 พริกหยวก พริกหยวก Capsicum annuum 
L. 

- น้้าพริก  ผล 

4 พริกชี้ฟ้า พริกชี้ฟา้ Luffa 199ylindrical 
(L.) M.Roem. 

- น้้าพริก 
- แจ่วบอง 
- แกง 

ผล 
 

5 พริกไทย พริกไทย Piper nigrum L. - แกง ผล 
 

6 พริกหวาน พริกหวาน Capsicum spp - แกง ผล 
 

7 มะเขือ 
(เปราะ) 

บักเขือ Solanum 
xanthocarpum  
Schrad. & Wendl. 

- ซุบมะเขือ 
- ใช้เป็นผักจิ้ม 
- นึ่งกับปลา 

ผล 

8 มะเขือเปราะสี
ม่วง 

บักเขือ Solanum 
melongena L 

- ซุบมะเขือ 
- ใช้เป็นผักจิ้ม 
 

ผล 
 

9 มะเขือไข่เต่า
ขาว 

มะเขือเล็ก 
บักเขือ 

Solanum sp.  - ซุบมะเขือ 
- ใช้เป็นผักจิ้ม 
 

ผล 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร
ประเภท 

ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

10 มะเขือยาวสี
เขียว 

มะเขือยาว, บัก
เขือยาว 

Solanum 
melongena L. 

- ซุบ (ปนบัก
เขือ) 
- เป็นผักจิ้ม 

ผล 

11 มะเขือยักษ์สี
ม่วง 

มะเขือยาวม่วง, 
บักเขือยาว 

Solanum 
melongena L. 

- ซุบมะเขือ 
- ใช้เป็นผักจิ้ม 

ผล 
 

12 มะเขือพวง บักแข้ง Solanum torvum 
Swartz. 

- แกง อ่อม นึ่ง 
- เป็นผักจิ้ม 

ผล 

13 มะเขือเทศสี
ดา 

บักเขือเทศ Lycopersicon 
esculentum Mill. 

- ใสส้มต้า 
- ผัดผัก 
- ผสมแจ่วพริก 

ผล 

14 มะเขือส้ม มะเขือเครือ, 
มะเขือเปรี้ยว 

Lycopersicum 
esculentum Mill. 

- ซุบมะเขือ 
- ใช้เป็นผักจิ้ม 

ผล 

15 มะเขือเทศ
ราชินี 

มะเขือเทศ
ราชินี 

Solanum 
lycopersicum var. 
cerasiforme 

- ซุบมะเขือ 
- ใช้เป็นผักจิ้ม 

ผล 

16 ผักปลังแดง ผักปลังม่วง, 
ผักปลังแดง 

Basella rubra L. - แกงหอยขม 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน 
ใบอ่อน 

17 ผักปลังขาว ผักปลังขาว Basella alba L.   
18 ข่า ข่า Alpinia 200ylindri 

(L.) Willd 
- ต้มทุกชนิด 
- เป็นผัก 
- แจ่วบอง 
- ผสม
เครื่องแกง 
- หน่อ หัวอ่อน 
นึ่ง 

หัว 
หน่ออ่อน 

19 ข่าแดง ข่าแดง, ข่า Achasma 
sphaerocephalum 
Holtt. 

- ต้มทุกชนิด 
- เป็นผัก 
- ผสม
เครื่องแกง 
- หน่อ หัวอ่อน 
นึ่ง 

หัว 
หน่ออ่อน 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร
ประเภท 

ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

20 ข่าหยวก ข่าหัวขาว ข่า 
ข่าใหญ่ ข่า

หลวง 

Languas 201ylindri 
Sw.,Alpinia 
201ylindri Stunz. 

- ต้มทุกชนิด 
- เป็นผัก 
- ผสม
เครื่องแกง 
- หน่อ หัวอ่อน 
นึ่ง 

หัว 
หน่ออ่อน 

21 ข่าตาแดง เก๋าแดง Alpinia officinarum 
Hance 

- ต้มทุกชนิด 
- เป็นผัก 
- ผสม
เครื่องแกง 
- หน่อ หัวอ่อน 
นึ่ง 

หัว 
หน่ออ่อน 

22 ขิงหัวใหญ่ ขิง ขิงหัวใหญ่ 
ขิงหยวก 

Zingiber officinale 
Roscoe 

- ต้มทุกชนิด 
- เป็นผัก 
- ผสม
เครื่องแกง 
- หน่อ หัวอ่อน 
นึ่ง 

หัว 
หน่ออ่อน 

23 ขิงหัวเล็ก  ขิงเผ็ดม ขิง Zingiber sp.  - ต้มทุกชนิด 
- เป็นผัก 
- ผสม
เครื่องแกง 
- หน่อ หัวอ่อน 
นึ่ง 

หัว 
หน่ออ่อน 

24 มะระขี้นก ผักไซ Momordica 
charantia Linn. 

- เป็นผักจิ้ม 
- อ่อม (แกง
เรียง) 

ใบ 
ยอดอ่อน 
ผล 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร

ประเภท 
ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

25 มะระหวาน ฟักแม้ว 
(ชนิดใบมีขนไม่มี

ผล) 

Sechium edule 
(Jacq.) Swartz. 

- เป็นผักจิ้ม 
- แกงอ่อม
(แกงเรียง) 

ยอด 
ใบอ่อน 

26 มะระใหญ่ มะระจีน Momordica 
charantia Linn. 

  

27 ตะไคร้ หัวสิงไค Cymbopogon 
citratus Stapf. 

- พริกแกง 
- ต้ม 
- นึ่งปลา 

ล้าต้น 

28 ตะไคร้หอม  ตะไคร้หอม Cymbopogon 
nardus (Linn.) 

- พริกแกง 
- ต้ม 
- นึ่งปลา 

ล้าต้น 

29 ต้นหอม/ หัว
หอมแดง 

ต้นหอม Allium 
ascalonicum L. 

- น้้าพริก 
- หั่นใส่ลาบ 
- คั้นส้มผัก 
- เป็นผักจิ้ม 

ต้น 
ใบ 
หัว 

30 ผักกาดหัว ไช่เท้า, ไช่โป๊, หัว
ไชเท้า, หัวไช้เท้า, 

Raphanus sativus 
L. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ต้น 
ใบ 
หัว 

31 ถั่วลันเตา ถั่วลันเตา Pisum sativum L. - เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ผล 

32 ถั่วพู ถัว่พู Psophocarpus 
tetragonolobus 
Linn. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ย้า 

ผล 

33 ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาว Vigna unguiculata 
L. Walp. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด 
- ต้าถั่ว 

ฝัก 

34 ถั่วเขียว ถั่วเขียว, ถั่วงอก Vigna 202ylindr (L.) 
R.Wilczek 

- ต้ม 
- เพาะ
ถั่วงอก 

ผล 

35 ถั่วแระ ถั่วแระ Cajanus cajan (L.) 
Millsp. 

- ต้ม ผล 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร
ประเภท 

ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

36 ถั่วลิสง ถั่วลิสง Arachis hypogaea 
L. 

- ต้ม  
- คั่ว 

ผล 

37 ผักกวางตุ้ง ผักกาดดอก Brassica Chinensis 
Linn. 

- เป็นผักจิ้ม 
- นึ่งปลา 
- แกงเรียง 
- แกงอ่อม 

ทั้งต้น 

38 ผักกาดขาว ผักกาดขาว, 
ผักกาด 

Brassica rapa L. - เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ต้น 
ใบ 
หัว 

39 ผักกระเฉด ผักกระเฉด Neptunia oleracea 
Lour. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ต้น 
ใบ 
 

40 ผักกูด ผักกดู Diplazium 
esculentum (Retz.) 
Sw. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ใบ 

41 ผักโขมสวน ผักโขม Amaranthus 
tricolor L. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ใบ 

42 ผักบุ้ง ผักบุ้ง Ipomoea 203ylindr 
Forssk. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ใบ 

43 ผักคะน้า 
 

ผักคะน้า 
 

Brassica 
alboglabra. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ผัด แกง 

ใบ 

44 ผักชีลาว ผักชี Anethum 
graveolens Linn. 

- ผักจิ้ม 
- แกงอ่อม 

ทั้งต้น 

45 ผักชีฝรั่ง ผักชีฝรั่ง Eryngium foetidum 
L. 

  

46 ต้นขึ้นฉ่าย ขึ้นฉ่าย Apium grsveolens 
Linn. 

- เป็นผักจิ้ม 
- ย้าทุกชนิด 
- แกงจืด 

ทั้งต้น 

47 มะกรูด มะกรูด Citrus hystrix DC. - แกง ผล ใบ 
48 อัญชัน อัญชัน Clitoria ternatea L. - เป็นผักจิ้ม 

- ย้าทุกชนิด 
ดอก 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร

ประเภท 
ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

49 ต้าลึง ต้าลึง Coccinia grandis 
(L.) Voigt 

- เป็นผักจิ้ม 
- แกงจืด 

- ทั้งต้น 

50 โหระพา โหระพา Ocimum basilicum 
L. 

- แกง ใบ 

51 กะเพรา กะเพรา Ocimum 
tenuiflorum L. 

  

52 กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus 
esculentus (L.) 

- เป็นผักจิ้ม 
- แกงจืด 

ผล 

53 กระถินไทย กระถิน Leucaena 
leucocephala 
(Lam.) de Wit 

- แกง ใบ 

54 แค แค Sesbania 
grandiflora (L.) 
Pers. 

- แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ใบ 

55 แคหางค่าง แคหางค่าง Fernandoa 
adenophylla (Wall. 
Ex G.Don) 

จิ้มกินกับ
น้้าพริก 

ดอกและ
ฝักอ่อน
ผัก 

56 มะละกอ มะละกอ Carica papaya L. - จิ้มกินกับ
น้้าพรกิ 

ผล 

57 ชะอม ชะอม Acacia pennata (L.) 
Willd. 

- แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน  

58 ชะพลู ชะพลู Piper sarmentosum 
Roxb. 

- แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน  
ผล 

59 แตงกวา แตงกวา Cucumis sativus L. - แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน  
ผล 

60 น้้าเต้า น้้าเต้า Lagenaria siceraria 
(Molina) Standl. 

- แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน  
ผล 

61 บวบเหลี่ยม บวบเหลี่ยม Luffa acutangula 
(L.) Roxb. 

- แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน  
ผล 

62 บวบหอม บวบหอม Luffa 204ylindrical 
(L.) M.Roem. 

- แกง 
- เป็นผักจิ้ม 

ยอดอ่อน  
ผล 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร

ประเภท 
ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 

63 ฟักข้าว ฟักข้าว Momordica 
cochinchinensis 
(Lour.) 

- แกงเลียง 
แกงส้ม ผัด
ไฟแดง คั่ว
แค ใช้ลวก
หรือต้มกิน
กับน้้าพริก 
- น้้าผลไม้ 

ยอดอ่อน  
ผล 

64 มะนาว มะนาว Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle 

- น้้าพริก 
- แกง 
- น้้าผลไม้ 

ผล 

65 มะกรูด มะกรูด Citrus hystrix DC. - น้้าพริก 
- แกง 

ผล ใบ 

 
 จากตารางที่ 4.38 และ 4.39 พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกพืชผักเป็นอาหารในพ้ืนที่ 2 
งานเศษที่เทศบาลกุดน้้าใสมอบให้ใช้ประโยชน์ได้ โดยแบ่งปันพ้ืนที่ปลูกพืชผักมาก่อน หลังได้รับการ
เพ่ิมองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้ว ครัวเรือนน้าร่องจ้านวน 10 ครัวเรือนที่
อาสาสมัครด้าเนินการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักในแปลงและใช้หลัการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
วางรากฐานการสร้างความมั่นคงทางอาหาร หลังปฏิบัติการปลูกพืชผักอาหารอินทรีย์ โดยด้าเนินการ
เป็นเวลา 3 เดือน จากการส้ารวจ พบว่า ทั้ง 10 ครัวเรือน โดยรวมมีความหลากหลายของพืชผักที่
เป็นอาหารจ้านวน 72 พันธุ์  มีจ้านวนต้นพืชผักที่เป็นอาหารโดยรวม จ้านวน 2,250 ต้น โดยแต่ละ
ครัวเรือนปลูกพืชผักเพ่ิมความหลากหลายสายพันธุ์ขึ้น เป็นครัวเรือนละ 7-13 สายพันธุ์ มีจ้านวนต้น
พืชผักเพ่ิมเป็นครัวเรือนละ 210-245 ต้น ขณะที่ก่อนการด้าเนินการตามรูปแบบ ความหลากหลาย
ของพืชผักมีจ้านวน 14 พันธุ์  มีจ้านวนต้นพืชอาหารโดยรวม จ้านวน 2,040 ต้น โดยแต่ละครัวเรือน
ปลูกพืชอาหารมีความหลากหลายพันธุ์ครัวเรือนละ 5-10 ชนิด มีจ้านวนต้นพืชผัก ครัวเรือนละ 178-
237 ต้น (ดังตารางที่ 4.38 และ 4.39) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ความหลากหลายพืชอาหารด้วย Menhinick 
index (R2) ผลการตรวจสอบพบว่า หลังการด้าเนินการตามรูปแบบในแปลงเพาะปลูกของครัวเรือนมีความ
หลากหลายของพืชผักเพ่ิมขึ้นโดยรวม โดยมีค่าความหลากหลายเท่ากับ 1.52 (R2 = 1.52) โดยมีความหลากหลาย
มากกว่าก่อนการด้าเนินการตามรูปแบบ ซึ่งเดิมในแปลงเพาะปลูกมีความหลากหลายของพืชผักโดยรวมต่้ากว่า 
โดยมีค่าความหลากหลายเท่ากับ 0.31 (R2 = 0.31) ท้าให้ครัวเรือนมีความเพียงพอและเข้าถึงอาหาร               
ที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เพ่ิมขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าความหลากหลายของพืชผักราย
ครัวเรือน ในพ้ืนที่เพาะปลูกครัวเรือนละ 5X5 เมตร พบว่า ก่อนการด้าเนินการตามรูปแบบครัวเรือนน้า
ร่องทั้ง 10 ครัวเรือน มีค่าความหลากหลายของพืชผักอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.50 (R2 = 0.30 - 0.50) แต่หลัง



206 

การด้าเนินการตามรูปแบบครัวเรือนน้าร่องทั้ง 10 ครัวเรือน มีความหลากหลายของพืชผักเพ่ิมข้ึน โดยมีค่า
ความหลากหลายของพืชผักระหว่าง 0.60-1.00 (R2 = 0.60-1.00) 
 

    
 
ภาพที่ 4.5 แปลงปลูกพืชอินทรีย์ที่มีความหลากหลายของพืชผักหลังจากการเข้าร่วมด้าเนินการตาม
 รูปแบบของครัวเรือนน้าร่อง 
 
 4.4.5 ผลการประเมินคุณภาพการด้าเนินการตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
  จากการด้าเนินการตามรูปแบบ โดยเลือกกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และความ
ตระหนักแก่ตัวแทนครัวเรือนอาสาสมัครจ้านวน 45 คนเป็นเวลา 1 วัน โดยให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ
ตามกิจกรรมของรูปแบบเป็นผู้ประเมินคุณภาพซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.40 คุณภาพการด้าเนินการตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
 หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
 

ระดับคุณภาพ จ้านวน (N=  45 คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 43 95.55 

มาก 2 4.45 
รวม 45 100 
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ตารางท่ี 4.41 ระดับคุณภาพของการด้าเนินการตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐาน
 ความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
 

รายการ 

ระดับคุณภาพรูปแบบ 
(N = 45 คน) 

X  S.D. 
การแปล

ผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. แนวคิดของรูปแบบ 43 
(95.5) 

2 
(4.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.95 0.42 มากที่สุด 

2. หลักการของรูปแบบ 41 
(91.1) 

3 
(26.6) 

1 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.89 0.40 มากที่สุด 

3. เป้าหมายของรูปแบบการ
สร้างความมัน่คงทางอาหาร 

38 
(84.4) 

5 
(11.1) 

2 
(4.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.80 0.67 มากที่สุด 

4. องค์ประกอบที่ใช้ในการ
สร้างความมัน่คงทางอาหาร 

32 
(71.1) 

12 
(26.6) 

1 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.68 0.49 มากที่สุด 

5. กระบวนการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐาน
ความหลากหลายของพชืผัก 

40 
(88.8) 

4 
(8.8) 

1 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.86 0.45 มากที่สุด 

6. วิธีการกิจกรรมการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 

40 
(88.8) 

5 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.89 0.40 มากที่สุด 

7. กิจกรรมที่ใช้ในการ
ด้าเนินการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 

38 
(84.4) 

4 
(8.8) 

3 
(6.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.77 0.53 มากที่สุด 

8. ปัจจัยสนบัสนุนในการ
ด้าเนินการตามรูปแบบ 

39 
(86.6) 

5 
(11.1) 

1 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.84 0.45 มากที่สุด 

9. เงื่อนไขที่ต้องระวังในการ
ด้าเนินการตามรูปแบบ 

40 
(88.8) 

5 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.89 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.45 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.40 และ 4.41 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการด้าเนินการตามรูปแบบการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามความเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมปฏิบัติการตามกิจกรรม พบว่า 
รูปแบบมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.55 (จ้านวน 43 คน) รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 4.45 (จ้านวน 2 คน) 
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 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน พบว่า 
รูปแบบมีคุณภาพโดยรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกองค์ประกอบของรูปแบบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มี
คะแนนสูงที่สุด 3 ล้าดับ ได้แก่ แนวคิดของรูปแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42) 
และหลักการของรูปแบบ และวิธีการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผัก 
(ค่าเฉลี่ย 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40) ตามล้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผัก
ในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R & D) ที่ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) 
โดยใช้ทั งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ   ด้าเนินการในชุมชนริมแม่น ้าพองซึ่งเป็นชุมชนที่
ได้รับผลกระทบด้านอาหารจากการเกิดมลพิษทางน ้าของแม่น ้าพอง ท้าให้อาหารจากแหล่งน ้าไม่
ปลอดภัยและขาดแคลน ในพื นที่ 8 ต้าบล จ้านวน 38 ชุมชน ด้าเนินการวิจัยตั งแต่เดือน เมษายน 
2557–เมษายน 2561 โดยด้าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี  
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และศึกษาความรู้ 
ความตระหนักและการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความต้องการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร   
 ระยะที่ 2 พัฒนาและประเมินรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยการสร้างรูปแบบด้วยการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้าการปรับปรุง
รูปแบบและด้าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ ประเด็นค้าถาม แบบ
บันทึก และแบบประเมิน 
 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบก่อนกับหลังการปฏิบัติการ ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักที่เป็นอาหารและการเปลี่ยนแปลงสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนักและการปฏิบัติ แบบส้ารวจความหลากหลายของ
พืชผักในแปลงเพาะปลูก และประเด็นค้าถามในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
มั่นคงทางอาหาร 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีหรือ t–test (Dependent) ได้สรุปผลการวิจัย 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สภาพและปัญหาความม่ันคงทางอาหาร ของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น  
  จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวแทนครัวเรือนจาก 38 ชุมชนใน               
8 ต้าบล อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น จ้านวน 350 ครัวเรือน ซึ่งส่วนมาก เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
53.40) อายุ 20-40 (ร้อยละ 55.10) การศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 74.90) มีจ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ตั งแต่ 1-3 คน (ร้อยละ 64.90) อาชีพหลักของครัวเรือนเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 57.10) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 39.10) ได้ผลโดยสรุป ดังนี  
  1) สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น   
   1.1) ด้านความเพียงพอของอาหาร พบว่า ในอดีต ในครัวเรือนมีความเพียงพอ
ของอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 60.09) เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มพบว่ามีความเพียงพอระดับ
มากทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านความเพียงพอของอาหารหลักมื อเช้าของครัวเรือน 
(ร้อยละ 76.64) รองลงมา คือ ด้านความเพียงพอของอาหารหลักมื อกลางวัน (ร้อยละ 75.13) เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในอดีตครัวเรือนมีอาหารเพียงพอมากที่สุด 12 รายการ ได้แก่ อาหาร
หลักท่ีสมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้า คือ ข้าวเหนียว (ร้อยละ 94.57) อาหารหลักที่สมาชิก
ในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวัน คือ ข้าวเหนียว (ร้อยละ 94.29) อาหารหลักที่สมาชิกใน
ครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเย็น คือ ข้าวเหนียว (ร้อยละ 92.28) การสามารถผลิตพืชผักต่าง ๆ และ
ข้าว ได้เองเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี (ร้อยละ 88.57) มีพืชผักสวนครัวที่ครัวเรือน
ของท่านผลิตได้ทั งเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้  คือ ผักชนิดต่าง ๆ (ร้อยละ 88.57) 
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มาจากภายนอกชุมชนที่นิยมบริโภคในครัวเรือน  คือ ปลาทู 
(ร้อยละ 87.42) อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารกลางวัน คือ ส้มต้า (ร้อยละ 
87.10) เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือสมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนปลูกเองโดยไม่ได้
ซื อ คือ ตะไคร้ (ร้อยละ 86.28) และข่า (ร้อยละ 85.71) ในครัวเรือนสามารถผลิตเนื อสัตว์เพ่ือบริโภค
และเหลือจ้าหน่าย คือ ปลา (ร้อยละ 82.57) อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารเช้า
คือ แจ่วบอง ลวกผัก (ร้อยละ 81.43) ชนิดของเนื อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน คือ สัตว์เล็กสัตว์
น้อยและแมลง (ร้อยละ 80.28) ส่วนข้อที่มีคะแนนความเพียงพอต่้าที่สุด 3 รายการ ได้แก่ พืชผักสวน
ครัวที่ครัวเรือนผลิตบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้ ที่เป็นผลไม้ทุกชนิด (ร้อยละ 44.57) ชนิดผัก
ที่บริโภค (ร้อยละ 47.42) วัตถุดิบจากภายนอกชุมชนประเภทปลาหมึก (ร้อยละ 48.28) 
   ในปัจจุบันครัวเรือนมีอาหารเพียงพอโดยรวมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.19)
เมื่อแยกรายด้านพบว่า ด้านที่มีความเพียงพอน้อย มี 4 ด้าน คือ ด้านความเพียงพอของเครื่องเทศ
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และสมุนไพร (ร้อยละ 34.98) ด้านความเพียงพอของเนื อสัตว์ (ร้อยละ 36.47) ด้านอาหารหลักในมื อ
กลางวัน (ร้อยละ 36.11) และมื อเย็น (ร้อยละ 36.77) 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเพียงพอของอาหารระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 
พบว่า ความเพียงพอของอาหารปัจจุบันลดลงทั ง 11 ด้าน โดยด้านที่เปลี่ยนจากอดีตที่มีความเพียงพอ
มาก เป็นในปัจจุบันมีความเพียงพอปานกลาง จ้านวน 7 ด้าน และด้านที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่มี
ความเพียงพอมาก เป็นในปัจจุบันมีความเพียงพอน้อย จ้านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเพียงพอของ
อาหารหลักของครัวเรือน มื อกลางวัน (อดีต ร้อยละ 75.13 ปัจจุบัน ร้อยละ 36.11) และ มื อเย็น 
(อดีต ร้อยละ 75.13 ส่วนปัจจุบัน ร้อยละ 36.11) ด้านความเพียงพอของเนื อสัตว์ที่นิยมบริโภค (อดีต 
ร้อยละ 68.18 ส่วนปัจจุบัน ร้อยละ 36.47) ความเพียงพอของเครื่องเทศและสมุนไพรของครัวเรือน 
(อดีต ร้อยละ 73.09 ส่วนปัจจุบัน ร้อยละ 34.98)        
   1.2) ด้านการเข้าถึงอาหาร ในอดีต พบว่า การเข้าถึงอาหารของสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 75.52) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
3 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร (ร้อยละ 78.47) ด้านการเข้าถึงแหล่งอาหาร
ธรรมชาติ (ร้อยละ 77.72) และด้านการเข้าถึงแหล่งอาหารจากตลาดและร้านค้า (ร้อยละ 71.04)  
และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ (ร้อยละ 49.71) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีการเข้าถึงอาหารที่บริโภคในครัวเรือนได้มากท่ีสุด มี 5 ข้อ ได้แก่ การเก็บอาหาร
จากหัวไร่ปลายนา (ร้อยละ 87.43) วัตถุดิบการผลิตอาหารซื อมาจากตลาด (ร้อยละ 84.86) และจาก
แหล่งธรรมชาติ (ร้อยละ 83.14) การเข้าถึงโดยการซื อมาจากแม่ค้า (ร้อยละ 81.71) การเก็บอาหาร
จากแหล่งธรรมชาติในชุมชน (ร้อยละ 80.29) สมาชิกในครัวเรือนได้รับประทานอาหารร่วมกันทุกมื อ 
(ร้อยละ 80.00) ส่วนข้อที่ครัวเรือนเข้าถึงอาหาร ได้น้อยที่สุด ได้แก่ การเข้าถึงอาหารโดยการซื อจาก
รถขายอาหาร (ร้อยละ 45.14) 
   ส่วนปัจจุบัน พบว่า การเข้าถึงอาหารของสมาชิกในครัวเรือนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (ร้อยละ 32.57) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเข้าถึงอาหารระดับปานกลาง 2 ด้าน 
และระดับน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งอาหารของครัวเรือนจากตลาดและร้านค้า (ร้อยละ 
36.85) โดยด้านที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งอาหารธรรมชาติของครัวเรือน (ร้อยละ 
38.38) การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร (ร้อยละ 39.77) 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเข้าถึงอาหารหว่างอดีตกับปัจจุบัน พบว่า การ
เข้าถึงอาหารปัจจุบันลดลงทุกด้าน โดยด้านที่เปลี่ยนจากอดีตที่เข้าถึงได้มาก เป็นในปัจจุบัน เข้าถึงได้
ปานกลาง จ้านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารของครัวเรือน (อดีต ร้อยละ 
78.43 ปัจจุบัน ร้อยละ 46.14) และการเข้าถึงอาหารที่บริโภคในครัวเรือน (อดีต ร้อยละ 67.80 
ปัจจุบัน ร้อยละ 46.95) ส่วนด้านที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตเข้าถึงได้มาก เป็นในปัจจุบันเข้าถึงได้น้อย 
จ้านวน 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงอาหารของสมาชิกของครัวเรือน (อดีต ร้อยละ 75.52 ปัจจุบัน ร้อยละ 
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32.57) การเข้าถึงแหล่งอาหารธรรมชาติของครัวเรือน (อดีต ร้อยละ 77.72  ส่วนปัจจุบัน ร้อยละ 
38.38) และการเข้าถึงแหล่งอาหารของครัวเรือนจากตลาดและร้านค้า (อดีต ร้อยละ 71.04 ส่วน
ปัจจุบัน ร้อยละ 36.85) ด้านที่เปลี่ยนจากอดีตที่เข้าถึงได้ปานกลาง เป็นในปัจจุบันเข้าถึงได้น้อย       
1 รายการ คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร (อดีต ร้อยละ 49.71 ส่วน
ปัจจุบัน ร้อยละ 39.77) 
   1.3) การใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหารของครัวเรือน ด้านสภาพการใช้
ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน พบว่า โดยรวมเมื่ออดีตสามารถใช้
ทรัพยากรในการผลิตอาหารอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 60.83) แต่ปัจจุบันสามารถใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตอาหารได้ในระดับน้อย (ร้อยละ 37.90) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีการใช้ทรัพยากรในระดับมาก
ที่สุด 4 รายการ โดยข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ การเก็บผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีการเก็บ
เฉพาะบางส่วนเพ่ือคงไว้ขยายพันธุ์ (ร้อยละ 90.57) และรายการที่มีการใช้ทรัพยากรน้อยสุดคือใช้
ผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีการเก็บทุกส่วนทั งหมด (ร้อยละ 31.71) 
   ในปัจจุบันตัวแทนครัวเรือนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระดับมาก 4 รายการ 
โดยข้อที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ครอบครัวใช้พื นที่ในการผลิตวัตถุดิบ ปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ควบคู่กันไป 
(ร้อยละ 79.42) รายการที่มีคะแนนต่้าที่สุด คือ แหล่งน ้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร
ของครัวเรือนได้มาจากน ้าประปา (ร้อยละ 31.14) 
   เมื่อเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหารของครัวเรือน พบว่า ในอดีต 
ครัวเรือนมีที่ดินเพียงพอในการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร (ร้อยละ 65.00) แต่ในปัจจุบัน 
พื นที่เพาะปลูกลดลงเพราะที่ดินมีราคาแพงขึ นและการเจริญเป็นสังคมเมือง และในอดีตที่การปลูกพืช
และเลี ยงสัตว์แยกท้ากันคนละส่วน แต่ปัจจุบันครัวเรือนมีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ควบคู่กันไปตาม
รูปแบบการเกษตรผสมผสาน (ร้อยละ 80.60) สภาพการใช้แหล่งน ้า พบว่า อดีตใช้แหล่งน ้าแม่น ้าพอง
ในการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารของครอบครัว (ร้อยละ 72.50) แต่ปัจจุบันมีการใช้แม่น ้า
พองในการเลียงสัตว์และปลูกพืชลดลง (ร้อยละ 15.80 และ 15.10) ด้านการเก็บแสดงผลผลิตจาก
แหล่งธรรมชาติในอดีตมีการเก็บในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 90.00) ปัจจุบันจับลดลง (ร้อยละ 41.10) 
ในอดีตมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพ่ือรักษาแหล่งน ้าธรรมชาติในการเป็นแหล่งผลิตสัตว์น ้าที่ เป็น
อาหารส้าหรับครัวเรือน (ร้อยละ 30.80) ปัจจุบันมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม เพ่ิมขึ น (ร้อยละ 37.50) โดย
มีการกันเพาะขยายพันธ์พืชและสัตว์ไว้เป็นอาหาร เพ่ือบริโภคและแบ่งปันเพ่ือนบ้านบ้างแต่ยัง มี
จ้านวนครัวเรือนน้อยทั งในอดีตและปัจจุบัน 
  2) ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปมีปัญหา ดังนี   
   2.1) ด้านความเพียงพอของอาหาร ครัวเรือนที่มีปัญหาคิดเป็นร้อยละ 52.86 
ปัญหาที่พบในอดีต ได้แก่ เครื่องปรุงรส เช่น น ้าปลา กะปิ อาหารทะเล อาหารแปรรูป ไม่พียงพอ 
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เพราะมีน้อยและมีราคาแพง ปัจจุบันมีปัญหาด้านความเพียงพอของอาหารของครัวเรือน ปัญหาที่พบ
คือ ปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของสมาชิกครัวเรือนทุกมื อ และอาหารปลอดภัย
ที่ผลิตได้เองและเก็บสะสมไว้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในรอบปีโดยต้องซื อเพ่ิม เช่น ข้าว พืชผัก และ
เนื อสัตว์ และต้องซื อเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิด 
   2.2) ด้านการเข้าถึงอาหาร ครัวเรือนที่มีปัญหาคิดเป็นร้อยละ 76.57 ปัญหาที่พบ
ในอดีต คือ การเข้าถึงอาหารจากตลาดและอาหารส้าเร็จรูปไม่สะดวก  และการกระจายอาหาร
ภายนอกจากแหล่งผลิตผ่านตลาดเข้ามาสู่ชุมชนมีน้อยไม่ทั่วถึง ปัญหาที่พบปัจจุบัน คือ ยังขาดที่ดินใน
การเพาะปลูก ขาดแหล่งน ้าขนาดย่อยในในครัวเรือน ผักในตลาดไม่ปลอดภัย ใช้ที่ดินปลูกพืชอาหาร
น้อยลง และท่ีดินมีราคาสูง ประสบปัญหามลภาวะทางน ้า และขาดแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
   2.3) ด้านการใช้ประโยชน์ของอาหาร ครัวเรือนที่มีปัญหาคิดเป็นร้อยละ 75.43 
ปัญหาที่พบในอดีต ได้แก่ ส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น เน้นอาหารพื นบ้าน 
ไม่มีอาหารแบบคนเมือง ไม่ค้านึงถึงความเพียงพอของคุณค่าทางโภชนาการ ปัญหาที่พบปัจจุบัน คือ 
การหาอาหารจากธรรมชาติ เช่น เห็ด ผัก ของป่าและปลา มีความไม่เพียงพอจนเกิดการแก่งแย่ง ขาด
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูดินและน ้าที่ เป็นแหล่งผลิตอาหารทั งในครัวเรือนและชุมชน อาหารในแหล่ง
ธรรมชาติไม่สะอาด ปลอดภัย เช่น ปลาในล้าน ้า เห็ดจากป่า  
 5.1.2 ความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ
ความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง  สรุปผล
การศึกษา ดังนี  
  1) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริม
แม่น ้าพอง พบว่า มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 27.30) โดยรายการที่มีความรู้ระดับ
น้อยที่สุด ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ถูกต้องควรด้าเนินการหลายด้านยกเว้นบริโภคอาหารตาม
ความชอบและหาง่าย (ร้อยละ 1.40) การจัดการอาหารแบบครบวงจรในครัวเรือน คือ ปลูกพืช เลี ยงสัตว์ 
เลี ยงปลาไว้เป็นอาหาร (ร้อยละ 1.70)  องค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารภัย
พิบัติฝนแล้งและน ้าท่วมและการเกิดโรคระบาดในชุมชน  (ร้อยละ 12.90) ความมั่นคงทางอาหารใน
ครัวเรือนจะเกิดได้ต้องเข้าถึงแหล่งอาหารต่อไปนี ได้ยกเว้นการแจกจ่ายอาหารจากทางราชการ (ร้อยละ 
18.00) สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีหลายด้าน ยกเว้นอากาศเย็น
สบายดี (ร้อยละ 23.70) การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีที่สุด คือ ปลูกผักเลี ยงปลาปรุงอาหารสดใหม่ด้วย
ตนเอง (ร้อยละ 26.60) ความเพียงพอของอาหารควรมีลักษณะที่มีข้าว ผักที่ปลูกเองและสัตว์หรือ
ปลาที่เลี ยงไว้ท้าอาหารทุกมื อ (ร้อยละ 36.90) และการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน คือ ปลูกพืช เลี ยงสัตว์ เลี ยงปลาไว้เป็นอาหาร (ร้อยละ 41.40) 
  2) ความตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริม
แม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.70)  
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รายการที่มีความตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด 3 รายการ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิก
ทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมมือกัน (ค่าเฉลี่ย 4.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36) ครัวเรือนควรผลิต
อาหารบริโภคเองให้ครบวงจร ทั งปรุงอาหาร แปรรูป ถนอมอาหารไว้กินตลอดปี (ค่าเฉลี่ย 4.75 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) และอาหารที่บริโภคในครัวเรือนต้องปลอดภัยจากสารพิษ (ค่าเฉลี่ย 4.64 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64) รายการที่มีคะแนนความตระหนักน้อยที่สุด คือ  ทุกครัวเรือนต้อง
ร่วมมือกันในการควบคุมการก้าจัดน ้าเสียและขยะในครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบต่อความปลอดภัยทาง
อาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) ต้องดูแลแหล่งอาหารทั งแม่น ้า ไร่ นา สวน 
ให้สะอาดปลอดจากสารเคมีเพ่ือให้ได้อาหารปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63) 
ควรซื ออาหารส้าเร็จรูปตามความจ้าเป็น ทั งเพ่ือประหยัดและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.12 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66) และต้องเลือกวัตถุดิบท้าอาหารตามฤดูกาลและหาได้จากภายในชุมชนมากกว่ามาจาก
นอกชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77) 
  3) การปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริม
แม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.29 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70) รายการที่มีการปฏิบัติมาก 5 รายการ ได้แก่ ครัวเรือนของท่านท้าอาหารกินเอง (ค่าเฉลี่ย 
2.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ครัวเรือนของท่านนิยมกินอาหารพื นบ้าน อาหารตามฤดูกาล 
และอาหารจากแหล่งธรรมชาติมากกว่าจัดซื อจากห้าง  (ค่าเฉลี่ย 2.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.78) สมาชิกครัวเรือนท่านเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าครบถ้วน  (ค่าเฉลี่ย 2.42 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) ครอบครัวท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนเมื่อมีการให้ความรู้การกินอาหาร
ที่ถูกต้องส้าหรับผู้ป่วย เด็กคนชรา หรือส้าหรับทุกคน (ค่าเฉลี่ย 2.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72)  
และสมาชิกครัวเรือนของท่านช่วยเก็บขยะ ไม่ปล่อยน ้าเสียลงแม่น ้า ไม่เผาป่าท้าลายแหล่งอาหาร ไม่ใช้
สารเคมีในการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ย 2.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) ส่วนรายการที่มี
คะแนนต่้าที่สุด ได้แก่ สมาชิกครัวเรือนท่านเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนเพ่ือดูแลสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพ
อาหารในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) ครัวเรือนของท่านซื ออาหารกิน
ประจ้า (ค่าเฉลี่ย 2.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) และครัวเรือนของท่านแบ่งปันอาหารแก่
เพ่ือนบ้านและญาติพ่ีน้อง (มีค่าเฉลี่ย 1.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) 
  4) ความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
พบว่า ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 69.07) โดยรายการที่ต้องการมาก 5 ล้าดับแรก ได้แก่ การพ่ึงตนเองทาง
อาหารอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 76.60) การสร้างความเพียงพอของอาหาร (ร้อยละ 70.20) การเข้าถึงอาหาร
และแหล่งอาหาร ร้อยละ 69.80) การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 68.50) และการสร้าง
ความปลอดภัยของอาหาร (ร้อยละ 68.50)  
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  ส่วนความต้องการสร้างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักใน
ครัวเรือน ชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง มี
ความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.12 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ต้องการในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ต้องการยกระดับนวัตกรรรม
อาหารในครัวเรือนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.20 ต้องการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.07  ต้องการมีทักษะการเพ่ิมความ
หลากหลายของพืชผักที่ปลอดภัยให้เป็นอาหารในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  68.23 ต้องการจัด
เครือข่ายในชุมชนติดตามและส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
67.65  และมีความต้องการระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ต้องการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็น
อาหารปลอดภัยในครัวเรือน ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.08     
 5.1.3 การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของ
พืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
  จากการจัดสนทนากลุ่ม มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 12 คน ใช้เวลา  1 วัน ได้ร่วมกันร่าง
รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน แล้วประเมิน
และปรับปรุงรูปแบบ ได้สรุปลักษณะองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี  
  1) แนวคิดของรูปแบบ ได้สังเคราะห์รูปแบบจากแนวคิดการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความหลากหลายของพืชผัก แนวคิดเชิงระบบ หลักการจัด
สิ่งแวดล้อมศึกษา และการร่วมกันระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ได้สรุปเป็นแนวคิด
ของรูปแบบว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารต้องเริ่มด้วยการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก  
ให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถสร้างอาหารที่ปลอดภัยโดยเน้นการปฏิบัติการสร้างครัวเรือนต้นแบบ
และจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือสร้างความหลากหลายของพืชผักอินทรีย์ให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอ เข้าถึงได้และเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางอาหารระดับชุมชน 
  2) หลักการของรูปแบบ ต้องใช้หลักความร่วมมือระหว่างสมาชิกในครัวเรือนและ
ระหว่างครัวเรือนในชุมชนในการด้าเนินการ 5 ประการ คือ (1) การเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ต้องถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เพ่ิม
ศักยภาพการผลิตอาหารที่เพียงพอและปลอดภัยตามหลักเกษตรอินทรีย์ (2) การพัฒนาทักษะการเพิ่ม
ความหลากหลายของพืชผักด้วยการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร โดยวางแผนพัฒนาสนับสนุน
ครัวเรือนให้สามารถผลิตและบริโภคอาหารจากพืชผักที่หลากหลายชนิดที่ปลูกเพ่ิมขึ นเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น (3) การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผัก
เป็นอาหารปลอดภัยโดยจัดการดิน น ้า และสิ่งแวดล้อมอ่ืนในชุมชนให้สะอาดปลอดภัยเพื่อสร้างความ
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มั่นคงทางอาหาร (4) การยกระดับนวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วยการน้าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การคัดพันธุ์ การตั ง
ธนาคารพันธุ์พืช การจัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน (5) การจัดเครือข่ายติดตาม
และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโดยการสร้างเสริมพลังโดยเครือข่ายครัวเรือนและชุมชน  
  3) เนื อหาสาระของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ต้องมุ่งสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 3 ด้าน ได้แก่  
   3.1) ด้านการสร้างความเพียงพอของอาหารปลอดภัยโดยการเพ่ิมความ
หลากหลายของพืชผักเป็นฐานของการเลี ยงสัตว์เพ่ือการพ่ึงตนเองทางอาหารส้าหรับครัวเรือนของ
ชุมชนริมแม่น ้าพอง 
   3.2) ด้านการเข้าถึงอาหาร โดยให้ทุกครอบครัวในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารได้
อย่างทั่วถึงผ่านการเพ่ิมผลผลิตความหลากหลายของพืชผักเป็นฐานในการเพ่ิมอาหารที่ปลอดภัยใน
ชุมชนที่เกื อกูลต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและแบ่งปันด้วยระบบเครือญาติและตลาดสีเขียว 
   3.3) ด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนทั งให้ประโยชน์
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั งเป็นอาหารสด อาหารแปรรูปและการถนอมไว้บริโภคตลอดปี รวมทั ง
พ่ึงตนเองด้านพันธุ์พืชชุมชนและใช้เครือข่ายในการท้างานสู่การพ่ึงตนเองทางอาหารของครัวเรือนสู่
ชุมชนแม่น ้าพอง 
  4) เป้าหมายของรูปแบบ มุ่งให้สมาชิกในครัวเรือนต้องมีความรู้ ความตระหนักและ
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ครัวเรือนและชุมชนสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบที่เป็นความหลายหลายของพืชผักให้เป็นอาหารอินทรีย์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เองและมีตลาดสีเขียวในชุมชนเพื่อการเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 
ทุกครัวเรือน และใช้วัตถุดิบและอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน   
  5) กระบวนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 5 ขั นตอน 
   5.1) ขั นเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้แก่ครัวเรือนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   5.2) ขั นพัฒนาทักษะการเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักด้วยการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตอาหารที่เกื อกูลต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครัวเรือน    
   5.3) ขั นฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้พืชผักเป็นอาหารปลอดภัยโดยจัดการดิน น ้า และ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นปัจจัยการผลิตความหลากหลายของพืชผักท่ีปลอดภัย พัฒนาการใช้ปัจจัยการผลิต
อาหารที่เกื อกูลต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   5.4) ขั นยกระดับนวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วยการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การ
คัดพันธุ์ การตั งธนาคารพันธุ์พืช การจัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน  
   5.5) ขั นพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโดยการสร้างเสริมพลังโดยเครือข่ายครัวเรือนและชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริมเป็นเครือข่าย
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารสู่ความยั่งยืน 
  6) วิธีการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยใช้วิธีการหลากหลาย และบูรณาการความรู้ทางโภชนาการ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการองค์กรและเครือข่ายบนฐานความร่วมมือจากระดับครัวเรือน ถึงระดับชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยมีวิธีการด้าเนินการ ดังนี  
   6.1) ท้าทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก แลกเปลี่ยน เหลือขาย ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดและสืบทอดภูมิปัญญาพื นบ้านที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสุขภาพ 
   6.2) การรวมกลุ่มเพ่ือขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ (GAP) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มา
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพื นที่ จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการแยกท้ารายบุคคล เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบการขอ GAP คือ โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินท้ากินที่รัฐออกให้ และต้องต่ออายุทุก ๆ 2 ปี  
   6.2) เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินมีผลโดยตรงกับความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากหาก
เพาะปลูกในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านก็จะไม่กล้าปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นระยะยาว ไม่กล้าสร้าง
โรงเรือนที่มั่นคง เพราะความไม่แน่นอนในสัญญาเช่าที่ นอกจากนี ยังไม่สามารถบริหารจัดการปัญหา
สภาพแวดล้อมได้ เช่น การปล่อยน ้าเสียจากที่ดินข้างเคียงที่มีเอกสารสิทธิ์เข้ามาในพื นที่ที่ชาวบ้านเช่า
ท้ากิน ชาวบ้านท้าอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์ในพื นที่นั น ๆ และเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) 
อย่างเหมาะสม  
   6.3) การเลือกที่จะเพาะปลูกพืชผักทีจ้าเป็นในการบริโภคประจ้าวันและปลูก
หมุนเวียนให้มีบริโภคตลอดปี และเลือกพื นที่ปลูกอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   6.4) ท้าการรวมกลุ่มในชุมชน ทั งการผลิตจ้าหน่ายวัตถุดิบในการท้าอาหาร และ
ขยายผลไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์หรือสินค้า 
ดังนั น ชุมชนไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ต้องสร้างเครือข่ายประสานกับหน่วยงานภายนอกทั ง
ภาครัฐและเอกชน 
   6.5) การท้าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนให้เป็นไปตามหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา สมาชิกครัวเรือนต้องมีการบูรณาการ ปรับประยุกต์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาองค์
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ความรู้ให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ จากนั นน้าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั งจากเครือข่ายภายนอกและ
ประสบการณ์ตรงภายในของตน ขยายผลต่อยอดด้วยตนเอง เช่น การผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเอง (ปุ๋ย ยา
ฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ) การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ท้าอาหารที่ปลอดภัยและประหยัด 
เช่น ไม่ใช้ผงชูรส ไม่ใช้อุปกรณ์พลาสติกกับอาหารร้อน ใช้พลังงานประหยัดและจัดหาเองได้มากขึ น 
เช่น ฟืน ถ่าน เป็นต้น 
   6.6) ต้องจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัยส้าคัญในการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร และต้องความตระหนักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งเหลือใช้ จาก
อาหาร เช่น ขยะ เศษอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   6.7) เปลี่ยนแนวความคิดของครัวเรือนผู้ผลิต จากเพ่ือการจ้าหน่ายอย่างเดียว           
สู่ความคิดการเกื อกูล แบ่งปันเพ่ือเพ่ือนบ้านบริโภค ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง โดยการจัดตั งตลาด
สีเขียวชุมชนให้เป็นแหล่งรวมและแลกเปลี่ยนอาหารอินทรีย์ 
   6.8) ผู้น้าชุมชน องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลด้านอาหาร
ควรก้าหนดแผนพัฒนา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเสริมสร้างความรู้ในการ
สร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
   6.9) เทคโนโลยี หากมีการน้าใช้ให้เหมาะสมก็จะสามารถส่งเสริมการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น ในการผลิตอาหารอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดตลาดสีเขียวชุมชน
เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงอาหารได้ 
  7) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาไปด้าเนินการให้เกิดประสิทธิผล 
   7.1) ปัจจัยสนับสนุนในการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน ผู้น้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส้าคัญกับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร และท้างานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั งระดับชุมชนและระหว่างชุมชนกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา มีการเสริมแรงครัวเรือนที่สร้างความมั่นคง
ทางอาหารได้โดยการพึ่งตนเองตามเกณฑ์ที่ชุมชนก้าหนดขึ น รูปแบบที่พัฒนาขึ นนี จะถูกน้าไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมได้ต่อไป 
   7.2) ข้อจ้ากัดในการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน     
ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการสร้างความม่ันคงทางอาหารโดยตรงในชุมชน ท้าให้การน้ารูปแบบนี 
ไปใช้อาจท้าได้น้อย ยกเว้นชุมชนร่วมกันด้าเนินการโดยภาคชุมชนโดยตรง หรือมีนักวิชาการเข้าไปท้า
วิจัยสนับสนุน ดังนั น ควรจัดระบบองค์การขึ นมาท้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยควรมีการจัดตั งฝ่าย
งานสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ นดูแลรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยท้างานร่วมกับ
ส้านักงานสาธารณสุขต้าบล เกษตรต้าบล และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
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  ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านอาหาร ด้านการเกษตรและความ
หลากหลายของพืชผัก และด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จ้านวน 5 คน พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสม
ทุกรายการ (IOC=0.6-1.00) สามารถน้าไปใช้ได้  
  การปฏิบัติตามรูปแบบโดยท้ากิจกรรมตามรูปแบบ ใช้เวลา 3 เดือน เริ่มจากเดือน 
เมษายน ถึงมิถุนายน 2561 และเกิดผลจากการปฏิบัติการ ดังนี  ได้เริ่มจากการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ตัวแทนครัวเรือน  จ้านวน 45 คนที่
อาสาสมัครเข้าร่วมด้าเนินการ หลังจากนั นจึงรับอาสาสมัครปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการสร้างความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ที่ปลูกพืชผักในแปลงริมแม่น ้าพองในพื นที่ที่เทศบาลกุดน ้าใสให้ใช้
ประโยชน์อยู่เดิม มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมเพ่ิมความหลากหลายของพืชผักในแปลงจ้านวน 10 คน 
ด้าเนินการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั งดินและน ้า เพ่ือผลิตพืชผักอินทรีย์เพ่ือป้องกัน
น ้าเสียและขยะมูลฝอยที่จะส่งผลต่อมลพิษในดินและน ้าที่จะส่งผลต่อคุณภาพความหลากหลายของ
พืชผักที่ปลูกในพื นที่ 200 ตารางวาเศษ ที่เทศบาลให้ใช้ปลูกพืชผักและดูแลความสะอาดของล้าน ้าพองใน
ระยะยาว 200 เมตรที่ผ่านพื นที่ปลูกผัก ยกระดับนวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร  การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การคัดพันธุ์ การตั งธนาคาร
พันธุ์พืช การจัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน โดยปฏิบัติการน้าร่องของครัวเรือน
อาสาสมัครเพิ่มความหลากหลายของพืชอาหาร เป็นเวลา 3 เดือน 
 5.1.4 สรุปการเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน โดยประเมินความรู้และความตระหนักของตัวแทนครัวเรือน 
จ้านวน 45 คน ก่อนกับหลังการเข้าร่วมด้าเนินการตามรูปแบบ และสรุปผลการเพ่ิมความหลากหลาย
ของพืชผักในครัวเรือน รวมทั งการเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร
ในครัวเรือน และประเมินคุณภาพการใช้รูปแบบด้าเนินการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยสรุป ดังนี  
  1) สรุปผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเปรียบเทียบความรู้ 
พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบตัวแทนครัวเรือนมีความรู้เพ่ิมขึ น โดยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 57.77) รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 42.22) โดยก่อนร่วมกิจกรรม
ตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 62.22) และระดับน้อย (ร้อยละ 
37.77) ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบเนื อหาความรู้ พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนม
ความรู้ทุกข้อเพ่ิมขึ น โดยมีคะแนนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 81.98) แต่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 37.32) รายการที่ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้เพ่ิมขึ นมากที่สุด
ตามล้าดับ คือ 1) รู้ว่าตลาดอาหารในชุมชนควรจะเป็นแหล่งจ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชนมากกว่า
น้าเข้าจากนอกชุมชน 2) รู้ว่าการปลูกผักเลี ยงปลาเพ่ือปรุงอาหารสดใหม่ในครัวเรือนถือเป็นการเข้าถึง
แหล่งอาหารที่ดีที่สุด 
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  2) สรุปผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเปรียบเทียบความ
ตระหนัก หลังเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักเพ่ิมขึ น  โดยส่วนใหญ่มี
ความตระหนัก ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.11 รองลงมามีความตระหนัก ระดับปานกลาง (ร้อยละ 
26.67) และระดับมากที่สุด (ร้อยละ 22.22) ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบรายข้อ พบว่า ตัวแทน
ครัวเรือนมีความตระหนักเพ่ิมขึ นทุกข้อ โดยมีคะแนนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) โดยข้อที่มีความตระหนักสูงที่สุดตามล้าดับ ได้แก่ 1) ครัวเรือนต้องปลูกผัก 
เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารเพียงพอตลอดปี 2) การสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิกทุกคนใน
ครัวเรือนต้องร่วมมือกัน และจากการทดสอบความแตกต่างด้านความตระหนักของตัวแทนครัวเรือนต่อ
การสร้างความมั่นคงทางอาหารก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยใช้สถิติทดสอบ t-
test พบว่า มีความตระหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3) สรุปผลการปฏิบัติการเพ่ิมความหลากหลายของพืชอาหารในครัวเรือนชุมชนริม
แม่น ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า จากกิจกรรมเพ่ิมทักษะในการสร้างความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ได้มีครัวเรือนน้าร่อง 10 ครัวเรือน ที่อาสาสมัครเพ่ิมความหลากหลาย
พืชผักในแปลงเพาะปลูกริมแม่น ้าพองซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะที่เทศบาลให้ใช้ครัวเรือนปลูกพืชผักได้ใน
พื นที่ 2 งานที่ปลูกอยู่เดิม หลังจากการได้รับการเพ่ิมองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้
ด้าเนินการเป็นเวลา 3 เดือน ผลการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีความหลากหลายของพืชผักเพ่ิมขึ นมาก
จ้านวน 72 ชนิด  มีจ้านวนต้นพืชอาหารโดยรวม จ้านวน 2,250 ต้น โดยแต่ละครัวเรือนปลูกพืช
อาหารเพ่ิมขึ น เป็นครัวเรือนละ 7-13 ชนิด มีจ้านวนต้นพืชอาหารเพ่ิมเป็นครัวเรือนละ 210-245 ต้น 
ขณะที่ก่อนด้าเนินการตามรูปแบบมีความหลากหลายของพืชผักพียง 14 ชนิด  มีจ้านวนต้นพืชผักรวม 
จ้านวน 2,040 ต้น โดยแต่ละครัวเรือนปลูกพืชอาหารมีความหลากหลายพืชผักครัวเรือนละ 5-10 ชนิด 
มีจ้านวนต้นพืชอาหารครัวเรือน 178-237 ต้น เมื่อน้ามาวิเคราะห์ความหลากหลายพืชอาหารด้วย 
Menhinick index (R2) พบว่า หลังพัฒนาตามรูปแบบในแปลงเพาะปลูกสุ่มพื นที่ 5X5 เมตรต่อครัวเรือน 
มีค่าความหลากหลายของพืชผักหลังด้าเนินการอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 (R2 = 0.60 - 1.00) สูงกว่าก่อน
ด้าเนินการที่มีค่าความหลากหลายอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.50 (R2 = 0.30 - 0.50)  
  นอกจากนี ได้ด้าเนินการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั งดินและน ้า เพ่ือ
ผลิตพืชผักอินทรีย์เพ่ือป้องกันน ้าเสียและขยะมูลฝอยที่จะส่งผลต่อมลพิษในดินและน ้าที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพความหลากหลายของพืชผักที่ปลูกในพื นที่ 200 ตารางวาเศษที่เทศบาลให้ใช้ปลูกพืชผักและ
ดูแลความสะอาดของล้าน ้าพองในระยะยาว 200 เมตรที่ผ่านพื นที่ปลูกผัก และมีการยกระดับ
นวัตกรรมอาหารผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหาร  การแปรรูป
อาหาร การถนอมอาหาร การคัดพันธุ์ การตั งธนาคารพันธุ์พืช การจัดการตลาดสีเขียวและขยายผลต่อ
ยอดสู่ความยั่งยืน  มีการแปรรูปและถนอมอาหารเพ่ิมขึ นครัวเรือนละ 1-3 ชนิด มีตลาดนัดสีเขียว
แลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยทุกวันอาทิตย์ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส มีธนาคารพันธุ์



 221 

พืชผักรวบรวมเมล็ด หัวและกิ่งพันธุ์เพ่ือใช้ปลูกในรอบต่อไปอย่างน้อยครัวเรือนละ 3 ชนิด จัดเครือข่าย
ติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโดยการสร้างเสริมพลังโดยเครือข่ายครัวเรือนและชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริมเป็นเครือข่าย
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้การสร้างความมั่นคงทางอาหารเกิดความยั่งยืน ตัวแทนครัวเรือนที่ร่วม
ปฏิบัติการทั ง 45 ครัวเรือน ได้ร่วมกันจัดตั งคณะกรรมการ 4 ชุด มีกรรมการชุดละ 5 คน มีวาระท้างาน
ชุดละ 2 ปี ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ืออาหารชุมชน คณะกรรมการธนาคารพันธุ์พืชผัก 
คณะกรรมการตลาดนัดสีเขียว และคณะกรรมการเครือข่ายติดตามและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร 
  4) ผลการประเมินคุณภาพการใช้รูปแบบสร้างความม่ันคงทางอาหารบนฐานความ
หลากหลายของพืชผักในครัวเรือน โดยสรุป พบว่า ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมด้าเนินการส่วนใหญ่เห็นว่า
รูปแบบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.55) รองลงมาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 4.45) เมื่อ
ประเมินองค์ประกอบของรูปแบบ  พบว่า รูปแบบมีคุณภาพโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.72, 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) โดยทุกองค์ประกอบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด องค์ประกอบของ
รูปแบบที่มีคะแนนสูงที่สุด 3 ล้าดับ ได้แก่ 1) แนวคิดของรูปแบบ 2) หลักการและวิธีการกิจกรรมการ
สร้างความม่ันคงทางอาหารและกิจกรรมการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 3) เงื่อนไขท่ีต้องระวังในการ
ด้าเนินการตามรูปแบบ 
   
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 สภาพและปัญหาการสร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ความเพียงพอของอาหารระหว่างอดีตกับปัจจุบัน พบว่า ความเพียงพอของอาหาร
ปัจจุบันลดลง โดยเฉพาะด้านอาหารหลักของครัวเรือน ด้านเนื อสัตว์ที่นิยมบริโภค เครื่องเทศและ
สมุนไพรของครัวเรือน ส่วนการเข้าถึงอาหารของครัวเรือนก็ลดลงทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึง
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร การเข้าถึงแหล่งอาหารธรรมชาติ ส่วนด้านการใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหาร
ของครัวเรือนเปลี่ยนไปโดยมีพื นที่เพาะปลูกลดลงเพราะที่ดินมีราคาแพงขึ นและการเจริญเป็นสังคม
เมือง แต่ปัจจุบันครัวเรือนมีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ควบคู่กันไปตามรูปแบบการเกษตรผสมผสานทั ง
นี่คงเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการรวมกลุ่มเพ่ิมขึ น แต่มีการใช้แม่น ้าพองใน
การเลี ยงสัตว์และปลูกพืชลดลง 
  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและความมั่นคงของ
อาหารภาคใต้ ได้รายงานว่า 1) การได้มาซึ่งอาหาร ได้มาโดยการซื อจ้านวนสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบการ
จัดการอาหาร พบว่า ชาวใต้นิยมรับประทานอาหารวันละ 3 มื อ ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ 
การตากแห้ง การท้าเค็ม การดอง การหมัก การรมควัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคการแก้ไขการจัดการ
อาหาร พบว่า ชาวใต้ จะมีวิธีการแก้ไขโดย การปลูกเอง หรือ หาทรัพยากร อาหารอ่ืนมาทดแทน 2) การมี
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อยู่ของอาหารถิ่นใต้ พบว่า มีทรัพยากรอาหาร หลากหลายชนิด และการมีทรัพยากรอาหารที่
หลากหลายเสมือนเป้นคลังอาหาร ที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้ 3) การเข้าถึงอาหาร
และทรัพยากรอาหารของชาวใต้ มี 4 วิธี คือ การเพาะปลูก การเก็บหาจากธรรมชาติ การซื อ และการ
แบ่งปัน 4) การใช้ประโยชน์จากอาหาร ชาวใต้มีการจัดการอาหารและทรัพยากรอาหารโดยใช้ความรู้ 
ปัญญา และทักษะในการจัดการทรัพยากรอาหาร ทั งน้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน ใช้เป็นที่ท้ากิน 
เพ่ือผลิตอาหาร และเสาะแสวงหาอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในการ
ด้ารงชีวิต ส่วนทัศนคติในการพ่ึงพาตนเองทางอาหารของคนใต้ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถพ่ึงพาตนเองทาง
อาหารได้ (ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคนอื่น ๆ, 2557)  
 5.2.2 ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น มีปัญหาโดยรวมในระดับมาก ปัญหาที่ส้าคัญ คือ ปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของสมาชิกครัวเรือนทุกมื อ และอาหารที่ผลิตได้เองและเก็บสะสมไว้ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคในรอบปี ต้องซื อเพ่ิมขึ นทั ง ข้าว พืชผัก และเนื อสัตว์ ด้านการเข้าถึงอาหาร พบว่า เข้าถึงยากขึ น
เพราะขาดที่ดินในการเพาะปลูก และมีราคาสูงขึ น ขาดแหล่งน ้าขนาดย่อยในครัวเรือนเกิดปัญหา
มลภาวะทางน ้า ด้านการใช้ประโยชน์ทางอาหารจากแหล่งธรรมชาติ มีแหล่งเก็บหาอาหารของป่าและใน
แหล่งน ้าลดลง ไม่เพียงพอและเกิดการแก่งแย่งผลผลิต และอาจไม่สะอาดและปลอดภัย เช่น เห็ด ปลา 
  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ระดับความมั่นคงด้านอาหาร
ของครัวเรือน ในต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พบว่าการวัดการมี
อาหารของครัวเรือน วัดโดยใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ ที่ดินท้ากินทั งหมด เนื่องจาก ที่ดินสามารถ
น้ามาท้าการเพาะปลูกพืชอาหารได้ ถ้าครัวเรือนมีที่ดินก็สามารถผลิตอาหารไว้บริโภคได้เอง และถ้า
ครัวเรือนน้าที่ดินมาปลูกข้าวก็จะมีผลผลิตข้าวไว้เพ่ือบริโภค ซึ่งเป็นการประกันความม่ันคงด้านอาหาร
ของครัวเรือนได้ และเมื่อน้าผลผลิตข้าวทั งหมดมาแปลงค่าเป็นแคลอรีก็สามารถวัดถึงระดับความ
พอเพียงของการมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนได้ (อัจฉรา ทองประดับ และคนอ่ืน ๆ, 2552) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย 
ต้าบลกวนวัน อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ของ
ประชาชน พบว่ารายได้ กลุ่มตัวอย่าง มีการปฏิบัติ เป็นประจ้ามากท่ีสุด คือ การแบ่งส่วนเงินรายได้ไว้
ส้าหรับ การซื ออาหารส้าหรับคนในครอบครัว ร้อยละ 46.05 รองลงมาคือ ใช้จ่ายเงินเพ่ือเป็น
ค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ร้อยละ 42.11 และรายได้ในครอบครัวไม่เพียงพอ กับการซื อ
อาหารส้าหรับคนในครอบครัวบ่อยครั ง ร้อยละ 59.21 รวมทั งมีการกู้ยืมเงินเพ่ือซื อหาอาหารส้าหรับ
ครอบครัวบางครั ง ร้อยละ 43.42 ด้านการรับประทานอาหาร ที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีการปฏิบัติเป็นประจ้ามากท่ีสุด คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอาหารเพียงพอ
รับประทานจนอ่ิมทุกมื อ ร้อยละ 53.95 รองลงมาคือ สมาชิกทุกคนได้รับประทาน อาหารครบทั งสาม
มื อ ร้อยละ 46.05 และมีการปฏิบัติบ่อยครั ง คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารที่ครบ 
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ทั ง 5 หมู่ เช่น เนื อสัตว์ ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ ร้อยละ 53.95 และสมาชิกในครอบครัวอดอาหารมื อใด
มื อหนึ่งเนื่องจากมี อาหารไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 38.16 ด้านการเลือกซื อ อาหารที่มีโภชนาการดี 
มีความม่ันคง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเป็นประจ้ามากที่สุด คือ การเลือกซื อ อาหารที่มีคุณค่า
เหมาะสมกับร่างกาย ร้อยละ 52.63 รองลงมา คือ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่เครื่องปรุงรสเกินความ 
จ้าเป็น เช่น ผงชูรส ร้อยละ 42.11 และในการซื ออาหาร แต่ละครั ง เลือกซื ออาหารหลายประเภท 
เช่น เนื อสัตว์ ผัก และผลไม้ (มินตรา สาระรักษ์  และเสาวลักษณ์ แสนนาม, 2557) และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเรื่องระดับความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ในต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานปัญหาความมั่นคงทางอาหารว่า  ครัวเรือนส่วนใหญ่ ในต้าบล
การะเกด อยู่ในระดับไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่ผลผลิตต่อไร่ของข้าวที่ผลิตได้อยู่ใน
ระดับต้่า อาจจะเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ าในการท้าการเพาะปลูกหรอืน้ าท่วม และการแทรกซึม
ของน้ าทะเล (อัจฉรา กฤษณาสีนวล, 2531) รวมทั งสอดคล้องกับรายงาน 10 มูลเหตุของความไม่
มั่นคงทางอาหาร ในกรณีของประเทศไทย ว่าประกอบด้วย (1) ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากร อาหาร ได้แก่ การลดลงของพื นที่ป่าไม้ การ เสื่อมโทรมของดิน และปัญหาทรัพยากรน ้า 
(2) ปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ยั่งยืน ได้แก่ ปัญหาพันธุกรรมในการผลิตอาหาร การพ่ึงพา
ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร การลดลงของ เกษตรกรรายย่อย และการขยายตัวของธุรกิจการเกษตร
ขนาดใหญ่ (3) ปัญหาโครงสร้างของที่ดินท้ากินและสิทธิ ในการเข้าถึงทรัพยากร  (4) ปัญหาบทบาท
ของค้าปลีกขนาดใหญ่และโมเดิร์นเทรดที่มีบทบาทมากขึ นในระบบการกระจายอาหาร  (5) ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการผลิตอาหาร (6) ปัญหาผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าและความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบอาหาร (7) ปัญหาสุขภาวะที่เกิดจากระบบอาหาร คือ กรณี
สารเคมีตกค้างทั งในตัวเกษตรกรและอาหาร (8) ปัญหาการแผ่ขยายของอาณานิคมทางอาหาร คือ การไล่ล่า
หาที่ดินของบรรดาประเทศยักษ์ใหญ่  (9) ปัญหาวัฒนธรรมอาหารต่างชาติครอบง้าอาหารท้องถิ่น        
อาทิ ความนิยมอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหาร ญี่ปุ่น และ (10) ปัญหาการขาดนโยบายเกี่ยวกับความม่ันคงทาง
อาหารระดับประเทศ (ส้านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2554) 
 5.2.3 ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และความต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของครัวเรือน ตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ในด้านการใช้ประโยชน์จาก
อาหารที่ถูกต้อง นิยมบริโภคอาหารตามความชอบและหาง่าย ขาดความรู้ในการแก้ไขภัยพิบัติฝนแล้ง
และน ้าท่วมและการเกิดโรคระบาดในชุมชน แม้จะมีความตระหนักต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหารใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการร่วมมือกัน ด้านผลิตอาหารบริโภคเองให้ครบวงจรและอาหารต้องปลอดภัย
จากสารพิษ แต่ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารยังอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง มีการ
ท้าอาหารกินเอง เน้นกินอาหารพื นบ้าน อาหารตามฤดูกาล และอาหารจากแหล่งธรรมชาติ  แต่ยังใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก ดูแลเก็บขยะและช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพดินและน ้าไม่ดีพอ ผลผลิตอาหาร
บางส่วนจึงไม่สะอาดปลอดภัยเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ป่วย เด็กและคนชรา สมาชิกครัวเรือนจึงต้องการ
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เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับมาก โดยต้องการการพ่ึงตนเองทางอาหาร
อย่างยั่งยืน ต้องการให้มีอาหารเพียงพอทุกมื อและตลอดปี  และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย จึงต้องการ
เรียนรู้ในระดับมาก ทั งต้องการอบรมถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์และนักวิชาการ และต้องการฝึกปฏิบัติ
จริงเพ่ือสร้างแหล่งวัตถุดิบทางอาหารที่สะอาดปลอดภัยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ในครัวเรือน ที่ว่าการน้าอาหารมา แปรรูปหรือถนอมอาหาร เช่น การตากแห้ง เป็นการส้ารอง อาหาร
ในครอบครัว ร้อยละ 57.89 ด้านการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด
เท่ากัน กับการ พบปะสังสรรค์ หรือพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างคนในชุมชน ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง 
เพ่ือนบ้าน เรื่องข้อมูลข่าวสาร การท้ามาหากินจะท้าให้มีแนวทางในการสร้างความมั่นคง ทางอาหาร
มากขึ น และการให้หรือแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของ เงิน ทองระหว่างคนในชุมชน ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง 
เพ่ือนบ้าน เป็นการแสดงความเอื อเฟ้ือที่ดีต่อกัน ร้อยละ 52.63 ด้านการสร้างความเข้า ใจภายใน
ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุด กับการลดการซื ออาหาร ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
จะท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ช่วยสร้างการบริโภคอาหารที่ดี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ การ
แนะน้าครอบครัวให้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการมากกว่าอาหารราคาแพงแต่คุณค่าน้อย 
เป็นการสร้างนิสัยการบริโภคท่ีดี ร้อยละ 47.37 ด้านการหาอาชีพ เสริม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง
มากที่สุดกับการอ่านหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแนะน้าอาชีพ จะท้าให้ เพ่ิมความรู้และ
ช่องทางหารายได้ ร้อยละ 71.05 รองลงมาคือ การประกอบอาชีพเสริมหลังงานประจ้า เพ่ือให้ 
ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมมากขึ นร้อยละ 55.26 และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการประกอบอาชีพเสริมไม่ได้เป็น
การเพ่ิมภาระ หน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 61.84 (มินตรา สาระรักษ์ และเสาวลักษณ์ แสนนาม , 2557) 
และสอดคล้องกับข้อเสนอเพ่ือสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ในกรณีของ 
ประเทศไทยว่าประกอบด้วย คือ  
  1) ภาครัฐควรจะมีนโยบายการดูแลและสนับสนุนเกษตรกร รายย่อยที่กระจายอยู่
ทั่วประเทศ 
  2) การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ นจึงต้อง เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปรับปรุง
และแสวงหาทางออก ทั งระบบ ตั งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย ตั งแต่
ประเด็นการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร ไปจนถึงมิติทางวัฒนธรรมของระบบอาหาร (ส้านักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2554) 
 5.2.4 ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  ได้ใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดการ
พัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ได้รูปแบบที่มุ่งการจัดการเรียนรู้ให้
สมาชิกในครัวเรือนสามารถสร้างอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ ให้ร่วมมือกันในครัวเรือนและและจัด
กิจกรรมในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหารอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครัวเรือนพ่ึงตนเอง
ทางอาหารได้ โดยมีหลักการ 5 ประการ คือ (1) ต้องถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เพ่ิมศักยภาพการผลิต
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อาหารที่เพียงพอและปลอดภัยตามหลักเกษตรอินทรีย์ (2) ต้องวางแผนพัฒนาสนับสนุนครัวเรือนให้
สามารถผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น ให้
ครัวเรือนและชุมชนพ่ึงตนเองทางอาหารได้อย่างมั่นคง (3) เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการ
สร้างความมั่นคงทางอาหารระหว่างครัวเรือนและชุมชน (4) ชุมชนและครัวเรือนช่วยกันการรักษา
ฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและปลอดภัยต่อการผลิตอาหาร (5) น้าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตอาหารอินทรีย์และตลาดสีเขียวในชุมชนสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือน และมีกระบวนการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหาร 5 ขั นตอน คือ (1) ขั นเสริมสร้างองค์
ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถ (2) ขั นพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร (3) ขั นวางแผนสร้าง
ความมั่นคงผ่านระบบเศรษฐกิจวิถีชุมชน (4) ขั นสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการผลิต
อาหารอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงอาหารด้วยตลาดสีเขียวชุมชน  และ (5) ขั น
พัฒนาเครือข่ายความม่ันคงทางอาหารเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน 
  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่ง
สร้างให้ประชากรโลกมีความส้านึกและห่วงใยในปัญหา สิ่งแวดล้อม รวมทั งปัญหาที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ           
มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ความตั งใจจริงและความมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่และ
ป้องกันปัญหาใหม่ ทั งด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือกับผู้อ่ืน (ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ, 2524) และสอดคล้องกับความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ว่าเป็นกระบวนการทาง
การศึกษา ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่โดยรอบ ทั งที่เป็นธรรมชาติ และมนุษย์
สร้างขึ น และความสัมพันธ์ระหว่างประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การอนุรักษ์ การคมนาคม 
เทคโนโลยี การวางแผนเกี่ยวกับเมืองและชนบท กับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์สิ่งแวดล้อมอาจหมายถึง 
การชี แนะแก่ประชาชน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่อยู่โดยรอบ และปัญหาของสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบมาสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม            
และสอดคล้องกับหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่    
(1) การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) การเรียนรู้โดยวิธีนี  ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่
จากการฟังบรรยาย การค้นหาค้าตอบอาจท้าได้ด้วยการหาข้อมูลจากกิจกรรมภาคสนาม จากการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ การเรียนรู้โดยวิธีนี ผู้สอน หรือวิทยากร จะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนคิดเองก่อน และครู ผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยากร หรือผู้สอน  ควรถามให้
ผู้เรียนแสดงความคิดของเขาออกมาก่อน ในส่วนที่ขาดไปครู ผู้ที่ท้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ 
วิทยากร หรือผู้สอนจึงจะเติมให้ จนท้าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการรับรู้ความรู้นั น อย่างมี
ความหมาย และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้ ซึ่งแนวคิดนี เป็นแนวคิด ที่เรียกว่า 
Constructivism (2) การเรียนแบบร่วมกันคิด (Co-Operative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน จะสามารถสื่อสารกัน
ได้ดีกว่าคนที่อยู่ในวัยต่างกันมาก ๆ ในการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning จึงจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-4 คน (เกษม จันทร์แก้ว, 2544) รวมทั งสอดคล้องกับแนวคิดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ถือว่าเป็นทางแห่งการด้าเนินชีวิต ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือมีฐานะใดก็ตาม 
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ความมั่งคงและความสุขสมบูรณ์ของชนในชาติจะขึ นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และมนุษย์ผู้ใช้ทรัพยากรนั น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548; เกษม จันทร์แก้ว, 2544) 
  นอกจากนี ยังสอดคล้องหลักการสร้างความมั่นทางอาหาร ที่กล่าวว่า การที่มนุษย์มี
ปริมาณอาหารเพ่ือการบริโภคที่มีความหลากหลายของประเภทอาหารเพียงพอต่อความต้องการและ
คุณภาพของอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยใน ตลอดจน การขนส่งหรือการ
กระจายของอาหารส่งถึงมนุษย์ได้อย่างทั่วถึงหรือมนุษย์สามารถเข้าถึง อาหารได้ง่าย (องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), 2006) และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องความมั่นคงทาง
อาหารจากพัฒนาการเกษตรสู่เศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่าการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นความมั่นคงทางอาหารจะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ทาให้ประเทศไทยสามารถสร้างความสัมพันธ์ของ
การพัฒนาประเทศกับการจัดการระบบเกษตรที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมเพ่ือนามาซึ่งความมั่นคง
ทางอาหารของไทยอย่างยั่งยืน (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2555) และสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาตัวชี วัดความม่ันคงทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย จังหวัดเชียงใหม่ความส้าคัญกับความ
มั่นคงทางอาหารในด้านการเข้าถึงอาหาร (Accessibility) ทั งนี อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น
เกษตรกรรายย่อยที่ในท้องถิ่นที่อาศัยมีการให้ความส้าคัญกับการมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรของชุมชน 
รองลงมาของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าในความหมายของความม่ันคงทางอาหารในแง่ของการมีอาหาร
สม่้าเสมอ (Stability) คือ เข้าใจว่าครัวเรือนของตนเองจะมีความมั่นคงทางอาหารได้นั น สมาชิกใน
ครัวเรือนต้องมีปลา ผัก ข้าว เพ่ือบริโภคตลอดทั งปี  ส่วนล้าดับต่อมา ได้ให้ความหมายและ
ความส้าคัญของความมั่นคงทางอาหารในด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ซึ่งนอกจากจะเน้นใน
เรื่องความเพียงพอของปริมาณอาหารแล้ว ยังให้ความส้าคัญกับกระบวนการเตรียมอาหารที่ค้านึงว่า
ต้องปราศจากสารที่เป็นอันตราย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีคุณค่าทางโภชนาการ และสอดคล้องกั บ
วัฒนธรรมการบริโภครวมถึงการมีน ้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกใน
ครัวเรือน และล้าดับสุดท้าย ได้ให้ความส้าคัญกับความมั่นคงทางอาหารในด้านการมีอาหารเพียงพอ 
(Availability) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าครัวเรือนของตนนั นมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอ เช่น มีข้าวกิน มีผักกิน ไม่ได้ซื อ ปลูกกินเองได้ (พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคนอ่ืน ๆ, 2553) 
รวมทั งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่สรุปว่านโยบายเศรษฐกิจสีเขียวมีข้อดี  คือ (1) สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (2) ปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (3) ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (4) การบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในภาคชนบท ตลอดจนเกิดสร้างงานรูปแบบ
ใหม่ รวมถึงการสร้างตลาดเฉพาะ เพ่ือสนองต่อผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียว  อาทิ  การท้าเกษตร
อินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (5) สร้างตลาด
ใหม่ ส้าหรับสินค้าและบริการสีเขียว ก่อให้เกิดการจ้างงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ิมขึ นข้อเสีย (6) การ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในภาคชนบท ตลอดจนเกิดสร้างงานรูปแบบ
ใหม่ รวมถึงการสร้างตลาดเฉพาะ เพ่ือสนองต่อผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียว อาทิ การท้าเกษตรอินทรีย์ 
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (7) สร้างตลาดใหม่ ส้าหรับ
สินค้าและบริการสีเขียว ก่อให้เกิดการจ้างงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ิมขึ น (ชล บุนนาค, 2555) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนภาคประชาชนและชุมการ
ด้าเนินงานตลาดสีเขียว ธนาคารพันธุ์พืช และการเพ่ิมความสามารถในการตรวจวัดคุณภาพอาหารและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารสู่การยกระดับความมั่นคงทางอาหารเพ่ือสุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง  
  2) ภาคประชาชนและสมาชิกครัวเรือนต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาตลาด    
สีเขียวและแปลงผักอินทรีย์ที่มีความหลากหลายด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงนิเวศทั งเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจควบคู่กันให้พ่ึงตนเองได้ยั่งยืนต่อไป 
  3) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือน ควรด้าเนินให้สิทธิถือครองที่ดินหรือจัดหาที่ดินเพ่ือให้ประชาชนได้สร้างความ
หลากหลายของพืชผักอินทรีย์ให้เป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนอ่ืน ๆ ริมแม่น ้าพอง 
และชุมชนอื่น ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป   
  4) นักวิชาการและสถานศึกษาควรสนับสนุนองค์ความรู้  การจัดการเรียนรู้และ
สนับสนุนการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายครัวเรือนและชุมชนตลอดล้าน ้าพองเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักอินทรีย์ให้เกื อกูลแก่ชุมชนเมืองที่ขาดที่ดินและแหล่งน ้าใน
การเพาะปลูก  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
  1) ควรวิจัยและพัฒนาเพ่ิมความสามารถของครัวเรือนในการเพ่ิมคุณค่าอาหารผ่าน
การแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนต่อไป 
  2) ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยการผลิตความหลากหลายของพืชผักอาหารอินทรีย์ในชุมชนริมแม่น ้าพอง
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป  
  3) ควรวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่
นักเรียนในโรงเรียนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่อไป  
  4) ควรวิจัยพัฒนาเกณฑ์ชี วัดการเป็นครัวเรือนและชุมชนที่มีความมั่นคงทางอาหาร
เพ่ือใช้ประเมินและน้าผลการประเมินไปพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชนต่อไป 
  5) ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้เกษตรอินทรีย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
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ชุดที่ 1 
แบบสอบถามสภาพและปัญหาความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง  

จังหวัดขอนแก่น 
 
ค้าชี แจง 
 แบบสอบถามสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ใช้เพือ่สอบถามตัวแทนครัวเรือนของชุมชนริมแม่น ้าพอง เครื่องมือมี 3 ตอน ดังนี  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเ รือนในชุมชนริม
แม่น ้าพอง ใช้กาเครื่องหมายถูก   
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 1. เพศ       (   ) ชาย                             (   ) หญิง 
 2. อายุ..................ปี 
 3. ระดับการศึกษา (  ) ต่้ากว่าปริญญาตรี (  ) ปริญญาตรี 
   (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 
 4. อาชีพปัจจุบัน .......................................................................................... ..................... 
 5. รายได้ต่อปี................................................................................................ ..................... 
 6. จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน................................... คน 

 
ตอนที่ 2 สภาพความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 1. ความเพียงพอของอาหาร 
 

สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
1. อาหารที่บริโภคในครัวเรือนของท่านเพียงพอ
ต่อความต้องการของสมาชิกของท่านทุกมื อ
หรือไม่ 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
  เหลือได้แบ่งปัน
ญาติหรือเพ่ือนบ้าน 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
  เหลือได้แบ่งปัน
ญาติหรือเพ่ือนบ้าน 

2. อาหารประเภทใดที่ชุมชนสามารถผลิตได้เอง
และเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี 

  สัตว์น ้าต่าง ๆ 
  พืชผักต่าง ๆ ข้าว 
      สัตว์บกต่าง ๆ 

  สัตว์น ้าต่าง ๆ 
  พืชผักต่าง ๆ ข้าว 
     สัตว์บกต่าง ๆ 
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สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
3. พืชผักสวนครัวชนิดใดที่ครัวเรือนของท่าน
ผลิตเพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  พืชสมุนไพร 
  ผลไม้ทุกชนิด 
  เครื่องเทศ 
  ผักชนิดต่าง ๆ 

  พืชสมุนไพร 
  ผลไม้ทุกชนิด 
  เครื่องเทศ 
  ผักชนิดต่าง ๆ 

4. ในครัวเรือนของท่านสามารถผลิตเนื อสัตว์
เพ่ือบริโภคและเหลือจ้าหน่ายอะไรบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ปลา 
  ไก,่  เป็ด 
  เนื อวัว 
  กุ้ง  
  ปลาไหล 

  ปลา 
  ไก,่  เป็ด 
  เนื อวัว 
  กุ้ง 
  ปลาไหล 

5. อาหารหลักที่สมาชิกในครัวเรือนของท่าน
นิยมบริโภคเป็นหลัก 
       1.2 อาหารเช้า 
            (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

       1.3 อาหารกลางวัน 
            (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

 
       1.4 อาหารเย็น 
           (ตอบได้มากกว่า 1  ข้อ) 

 
 

  ข้าวเหนียว 
  แจ่วบอง ลวกผัก 
  นึ่งปลา 
  น ้าพริกปลา  
      (ป่นปลา) 
 
  ข้าวเหนียว 
  ส้มต้า 
  แจ่วบอง ลวกผัก 
  ปลาเผา 
  ซุบหน่อไม้ 
 
  ข้าวเหนียว 
  ต้มปลา 
  ออมไก่ 
  แจ่วบอง 
  หนึ่งปลา 
  แกงเห็ด 
  แกงหน่อไม้ 
 

  ข้าวเหนียว 
  แจ่วบอง ลวกผัก 
  นึ่งปลา 
  น ้าพริกปลา  
      (ป่นปลา) 
 
  ข้าวเหนียว 
  ส้มต้า 
  แจ่วบอง ลวกผัก 
  ปลาเผา 
  ซุบหน่อไม้ 
 
  ข้าวเหนียว 
  ต้มปลา 
  อ่อมไก่ 
  แจ่วบอง 
  นึ่งปลา 
  แกงเห็ด 
  แกงหน่อไม้ 
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สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
6. ชนิดของผักที่นิยมบริโภคในครัวเรือน   เพียงพอ 

  ไม่เพียงพอ 
  เหลือได้แบ่งปัน
ญาติหรือเพ่ือนบ้าน 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
  เหลือได้แบ่งปัน
ญาติหรือเพ่ือนบ้าน 

7. ชนิดของเนื อสัตว์ที่นิยมบริโภคในครัวเรือน  
  สัตว์น ้าต่าง ๆ 
  พืชผักต่าง ๆ ข้าว 
  สัตว์บกต่าง ๆ 
 

 
  สัตว์น ้าต่าง ๆ 
  พืชผักต่าง ๆข้าว 
  สัตว์บกต่าง ๆ 
 

8. วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้มา
จากภายนอกชุมชนและนิยมบริ โภคใน
ครัวเรือน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ปลาหมึก 
  ปลาท ู
  ปลาขี โก ๋
  หอยแคลง 
  หอยขม 
  เนื อวัว 
  เนื อหม ู
  เนื อไก ่

  ปลาหมึก 
  ปลาทู 
  ปลาขี โก๋ 
  หอยแคลง 
  หอยขม 
  เนื อวัว 
  เนื อหม ู
  เนื อไก ่

9. เครื่องปรุงชนิดใดที่ 
   ที่ผลิตได้ในชุมชน  
   ที่ต้องซื อมาจากภายนออก  

 

  ปลาร้า 
  น ้าปลา 
  เกลือ 
  พริกไทย 
  ซ้อส 
  กะปิ 
  รสด ี
  ผงชูรส 

  ปลาร้า 
  น ้าปลา 
  เกลือ 
  พริกไทย 
  ซ้อส 
  กะปิ 
  รสด ี
  ผงชูรส 

10. เครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือ
สมุนไพร ในชีวิตประจ้าวันที่ครัวเรือนของ
ท่านปลูกเองโดยไม่ได้ซื อ 

 

  ขิง 
  ข่า 
  ตะไคร ้
  สระหน่ 
  แมงรัก(ผักอีตู) 
  พริก 
  หอม  กระเทียม 
  อ่ืน ๆ................. 

  ขิง 
  ข่า 
  ตะไคร้ 
  สระแหน่ 
  แมงรัก(ผักอีตู) 
  พริก 
  หอม  กระเทียม 
  อ่ืน ๆ.................. 

 



253 

 

สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
11. การแปรรูปหรือถนอมอาหารใช้บริโภคใน
ครัวเรือนประเภทใดบ้าง 

 

   ปลาร้า 
  หน่อไม้ดอง 
  ปลาแห้ง 
  ผักดอง 
  อ่ืน ๆ.................. 

  ปลาร้า 
  หน่อไม้ดอง 
  ปลาแห้ง 
  ผักดอง 
  อ่ืน ๆ................... 
 
 

 
 2. การเข้าถึงอาหาร 
 

สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
1. อาหารที่บริโภคในครัวเรือนส่วนใหญ่
ผลิตมาจากแหล่งใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ปรุงอาหารบริโภคเอง 
  ซื อมาจากแม่ค้า 
ซื อจากรถขายอาหาร 

  ปรุงอาหารบริโภคเอง 
  ซื อมาจากแม่ค้า 
ซื อจากรถขายอาหาร 

2. สมาชิกในครัวเรือนของท่านรับประทาน
อาหารแต่ละมื อร่วมกันหรือไม่ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ร่วมทุกคนทุกมื อ 
  ร่วมทุกคนบางมื อ 
  ร่วมบางคนบางมื อ 
  ไม่ร่วมกันเลย 

  ร่วมทุกคนทุกมื อ 
  ร่วมทุกคนบางมื อ 
  ร่วมบางคนบางมื อ 
  ไม่ร่วมกันเลย 

3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภท
ผักส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ปลูกในบริเวณบ้าน 
  ซื อมาจากตลาด 
  เก็บมาจากธรรมชาติ 
  แบ่งปันจากเครือญาติ 
 

  ปลูกในบริเวณบ้าน 
  ซื อมาจากตลาด 
  เก็บมาจาก
ธรรมชาติ 
  แบ่งปันจากเครือ
ญาติ 

4. วัตถุดิบในการท้าอาหารประเภทเนื อ
หรือโปรตีนได้มาจากแหล่งใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เลี ยงไว้บริโภคเอง 
  ซื อจากตลาด 
  แบ่งปันจากเครือญาติ 

  เลี ยงไว้บริโภคเอง 
  ซื อจากตลาด 
  แบ่งปันจากเครือ
ญาติ 

5. ท่านเก็บอาหารจากแหล่งธรรมชาติใน
ชุมชนจากแหล่งใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ป่า 
  หัวไร่ปลายนา 
  แหล่งน ้า 

  ป่า 
  หัวไร่ปลายนา 
  แหล่งน ้า 
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สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
6. แหล่งอาหารที่ให้วัตถุดิบมาผลิตอาหาร
บริโภคในครัวเรือนได้มาจากที่ใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  แหล่งน ้าสาธารณะ 
  ป่า 
  สวน, ไร่, นา 
  ตลาด 
  ร้านค้า 

  แหล่งน ้าสาธารณะ 
  ป่า 
  สวน, ไร่, นา 
  ตลาด 
  ร้านค้า 

7. ตลาดและร้านค้าในชุมชนของท่าน ที่
ครัวเรือนท่านใช้ซื ออาหารมีเพียงพอและ
สะดวกต่อการเข้าถึงหรือไม ่

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 

 
 3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร 
 

สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
1. ครอบครัวของท่านมีที่ดินเพียงพอในการ
ปลูกพืชและเลี ยงสัตว์หรือไม่ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 

2. ครอบครัวของท่านใช้พื นที่อย่างไรในการ
ผลิตวัตถุดิบ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ปลูกพืช
หลากหลายชนิด 
  ปลูกพืชและเลี ยง 
สัตว์ควบคู่กันไป 

  ปลูกพืช
หลากหลายชนิด 
  ปลูกพืชและเลี ยง 
สัตว์ควบคู่กันไป 

3. แหล่งน ้าที่ใช้ในการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารของครอบครัวท่านได้มาจากแหล่งใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บ่อน ้า 
  สระน ้า 
  ห้วยหนอง คลอง บึง 
  น ้าประปา 
  แม่น ้า 

  บ่อน ้า 
  สระน ้า 
  ห้วยหนอง คลอง บึง 
  น ้าประปา 
  แม่น ้า 

4. ท่านเก็บผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติโดย
วิธีการใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เก็บทุกส่วน
ทั งหมด 
  เก็บเฉพาะบางส่วน 
เพ่ือคงไว้ขยายพันธุ์ 

  เก็บทุกส่วน
ทั งหมด 
  เก็บเฉพาะบางส่วน 
เพ่ือคงไว้ขยายพันธุ์ 

5. ท่านได้มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพ่ือการ
ดูแลไฟป่า 

  มี 
  ไม่มี 

  มี 
  ไม่มี 
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สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร อดีต ปัจจุบัน 
6. ท่านจับสัตว์ที่เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
โดยค้านึงถึงสิ่งใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ไม่จับสัตว์ในฤดู
วางไข่ 
  จับสัตว์น ้าใน
ฤดูกาลโดยไม่ค้านึงถึง
การคงอยู่และการ
ขยายพันธ์ 
  จับเพื่อเพียงพอ 
ส้าหรับการบริโภค
เท่านั น 
  จับเป็นจ้านวนมาก 
เพ่ือจ้าหน่าย   

  ไม่จับสัตว์ในฤดู
วางไข่ 
  จับสัตว์น ้าใน
ฤดูกาลโดยไม่ค้านึงถึง
การคงอยู่และการ
ขยายพันธ์ 
  จับเพื่อเพียงพอ
ส้าหรับการบริโภค 
เท่านั น 
  จับเป็นจ้านวนมาก 
เพ่ือจ้าหน่าย   

7. การรวมกลุ่มกนัในชุมชนรักษาแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งผลิตสัตว์น ้าที่เป็น
อาหารส้าหรับครัวเรือนหรือไม่ 

  มี 
  ไม่มี 

  มี 
  ไม่มี 

8. ท่านได้เพาะขยายพันธ์พืชและสัตว์ที่ เป็น
อาหารเพื่อบริโภคและแบ่งปันเพ่ือนบ้านหรือไม่ 

  มี 
  ไม่มี 

  มี 
  ไม่มี 

 
ตอนที่ 3 ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในปัจจุบัน ของชุมชนริมแม่น ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น (ให้กาเครื่องถูกในช่องและเติมค้าบอกลักษณะของปัญหา) 
 

รายการ 
ความม่ันคงทางอาหาร 

ลักษณะของปัญหา 
มีปัญหา ไม่มีปัญหา 

1. ด้านความเพียงพอของอาหาร    
2. ด้านการเข้าถึงอาหาร    
3. ด้านการใช้ประโยชน์ของอาหาร    
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
----------------------------- 

ค้าชี แจง  
 เนื่องด้วย นายนิคม ศรีเงิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา         
ได้จัดท้างานวิจัยเพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  ดังนั น จึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบทดสอบดังแนบมานี ให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป แบบทดสอบนี  มีทั งหมด 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
 ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจะน้ามาวิเคราะห์โดยภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบใด  ๆ ต่อท่านเป็น
รายบุคคล  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมาพร้อมนี    
                         
 
                                                                (นายนิคม ศรีเงิน)  
                          นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                                               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ค้าชี แจง ขอให้ท่านกาเครื่องหมายถูกในช่องว่าง ( /) หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 1.1 เพศ    (  ) หญิง (  ) ชาย 
 
 1.2 อายุ    (  ) น้อยกว่า 20 ปี (  ) 20-40 ปี (  ) 41-60 ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี 
  
 1.3 ระดับการศึกษา  (  ) ต่้ากว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 
 
    (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 
 1.4 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน (  ) 1-3 คน (  ) 4-6 คน (  ) มากกว่า 6 คน 
 
 1.5 อาชีพหลักของครัวเรือน    (  ) เกษตรกร (  ) รบัจ้าง     (  ) รับราชการ 
     (  )  บริษัท/ห้างร้าน/เอกชน (  )  อ่ืนๆระบุ……….. 
 
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (  ) ต่้ากว่า 2,000 บาท (  ) 2,000-5,000 บาท 
     (  ) 5,000-10,000 บาท (  ) 10,001-20,000 บาท 
     (  ) มากกว่า 20,000 บาท ระบุ……………………… 

 
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัด
 ขอนแก่น 
 1. การมีอาหารเพียงพอของครัวเรือนหมายถึงข้อใด 
  (   )  ครัวเรือนมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอตลอดปี 
  (   )  มีอาหารที่ปราศจากอันตรายไม่มีสารพิษ  
  (   )  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกหมู่ 
  (   )  มีตลาดบริการอาหารในชุมชนอย่างเพียงพอ 
 
 2. ความเพียงพอของอาหารควรมีลักษณะอย่างไร 
  (  )  มีแหล่งอาหารธรรมชาติจากป่าและแหล่งน ้าใกล้บ้าน 
  (  )  มีเงินซื ออาหารครบทุกมื อ 
  (  )  มีข้าว ผัก ที่ปลูกเองและสัตว์หรือปลาที่เลี ยงไว้ท้าอาหารทุกมื อ 
  (  )  มีการแบ่งปันอาหารระหว่างญาติและเพ่ือนบ้านในชุมชน 
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 3. ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนจะเกิดได้ต้องเข้าถึงแหล่งอาหารต่อไปนี ได้ 
ยกเว้นแหล่งใด 
  (  )  ร้านค้าและตลาด 
  (  )  การแจกจ่ายอาหารจากทางราชการ 
  (  )  ป่าไม้  แหล่งน ้าสาธารณะ 
  (  )  การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันอาหารระหว่างญาติและเพ่ือนบ้าน 
 
 4. องค์ประกอบใดที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
  (   )  มีการรณรงค์บริโภคอาหารปลอดภัย เช่นต้มปลาร้าสุก 
  (   )  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการบริโภคอาอาหารท้องถิ่นสู่บุตรหลาน 
  (   )  ภัยพิบัติฝนแล้งและน ้าท่วมและการเกิดโรคระบาดในชุมชน 
  (   )  มีตลาดผักและผลไม้อินทรีย์ในชุมชน 
 
 5. การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ถูกต้องควรด้าเนินการหลายด้านยกเว้นข้อใด 
  (  )  บริโภคอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน 
  (  )  บริโภคอาหารที่เป็นผลผลิตตามฤดูกาลและปลอดภัย 
  (  )  บริโภคโดยค้านึงถึงสุขภาพมากกว่าความอร่อย 
  (  )  บริโภคอาหารตามความชอบและหาง่าย 
 
 6. การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีที่สุดคืออย่างไร 
  (  )  ปลูกผักเลี ยงปลาปรุงอาหารสดใหม่ด้วยตนเอง 
  (  )  ตั งบ้านเรือนอยู่ใกล้ตลาดอาหารที่หลากหลาย 
  (  )  เก็บของป่าล่าสัตว์จากแหล่งธรรมชาติของชุมชน 
  (  )  เข้าตามห้างร้านต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ 
 
 7. สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะในการสร้างความม่ันคงทางอาหารมีหลายด้าน ยกเว้นข้อใด 
  (  )  แหล่งน ้าสะอาดปลอดสารพิษ 
  (  )  ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีพืชผัก เห็ด หน่อไม้ หลายชนิด 
  (  )  ดินปลอดจากสารเคมีตกค้าง 
  (  )  อากาศเย็นสบายดี 
 
 8. สร้างความม่ันคงทางอาหารตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนคือข้อใด 
  (  )  กินน้อย ผลิตมาก  แบ่งปัน 
  (  )  ปลูกผักรอบบ้าน 
  (  )  ปลูกพืช  เลี ยงสัตว์ เลี ยงปลาไว้เป็นอาหาร 
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  (  )  รวมกลุ่มท้าอาหารสืบทอดภูมิปัญญา 
 
 9. การจัดการอาหารแบบครบวงจรในครัวเรือนคือข้อใด 
  (  )  ท้าอาหารเองและบริโภคเองทุกมื อ 
  (  )  ผลิตอาหารทั งเพ่ือบริโภคเองและจ้าหน่าย 
  (  )  ปลูกพืช เลี ยงสัตว์ เลี ยงปลาไว้เป็นอาหาร 
  (  )  ผลิตวัตถุดิบ ปรุงอาหาร แปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร 
 
 10. ตลาดอาหารในชุมชนที่ช่วยสร้างความม่ันคงทางอาหารควรเป็นอย่างไร 
  (  )  เป็นตลาดปลอดสารพิษท่ีมีราคาสูง 
  (  )  เป็นแหล่งจ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชนมากกว่าน้าเข้าจากนอกชุมชน 
  (  )  ขายอาหารส้าเร็จรูปตามความทันสมัยแบบเมือง 
  (  )  เน้นราคาถูกมากกว่าความปลอด 
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ชุดที่ 3 แบบสอบถาม 
ความตระหนัก การปฏิบัติ และความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหาร    

ในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
----------------------------- 

ค้าชี แจง  
 เนื่องด้วย นายนิคม ศรีเงิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้
จัดท้างานวิจัยเพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ดังนั น จึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามดังแนบมานี ให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป แบบทดสอบนี  มีทั งหมด 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจะน้ามาวิเคราะห์โดยภาพรวม จึงไม่ มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านเป็น
รายบุคคล  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมาพร้อมนี    
 
 
           (นายนิคม ศรีเงิน)  
             นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                                      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ค้าชี แจง ขอให้ท่านกาเครื่องหมายถูกในช่องว่าง ( /) หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ    (  ) หญิง (  ) ชาย 
 
 1.2 อายุ    (  ) น้อยกว่า 20 ปี (  ) 20-40 ปี (  ) 41-60 ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี 
 
 1.3 ระดับการศึกษา  (  ) ต่้ากว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 
 
    (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 
 1.4 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน (  ) 1-3 คน (  ) 4-6 คน (  ) มากกว่า 6 คน 
 
 1.5 อาชีพหลักของครัวเรือน    (  ) เกษตรกร (  ) รับจ้าง     (  ) รับราชการ 
     (  )  บริษัท/ห้างร้าน/เอกชน (  )  อ่ืนๆระบุ……….. 
 
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (  ) ต่้ากว่า 2,000 บาท (  ) 2,000-5,000 บาท 
     (  ) 5,000-10,000 บาท (  ) 10,001-20,000 บาท 
     (  ) มากกว่า 20,000 บาท ระบุ……………………… 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตระหนักต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหาร ของครัวเรือนในชุมชนริมมี
 น ้าพองจังหวัดขอนแก่น 
 

ความตระหนักต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน 
ระดับความตระหนัก 

5 4 3 2 1 
1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารสมาชิกทุกคนในครัวเรือนต้อง
ร่วมมือกัน 

     

2. ครัวเรือนต้องปลูกผัก เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารเพียงพอ
ตลอดปี 

     

3. หากมีอาหารมากพอควรแบ่งปันเพื่อนบ้าน ญาติพ่ีน้อง      
4. อาหารที่บริโภคในครัวเรือนต้องปลอดภัยจากสารพิษ      
5. ต้องเลือกวัตถุดิบท้าอาหารตามฤดูกาลและหาได้จากภายใน
ชุมชนมากกว่ามาจากนอกชุมชน 

     

6. ต้องดูแลแหล่งอาหารทั งแม่น ้า ไร่ นา สวน ให้สะอาดปลอดจาก
สารเคมีเพ่ือให้ได้อาหารปลอดภัย 

     

7. ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันในการควบคุมการก้าจัดน ้าเสียและ
ขยะในครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอาหาร 
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ความตระหนักต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน 
ระดับความตระหนัก 

5 4 3 2 1 
8. วัสดุอุปกรณ์ในการท้าอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย จากสารปรุง
แต่งท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ  เช่นผงชูรส 

     

9. ครัวเรือนควรผลิตอาหารบริโภคเองให้ครบวงจร ทั งปรุงอาหาร 
แปรรูป ถนอมอาหารไว้กินตลอดปี 

     

10. ควรซื ออาหารส้าเร็จรูปตามความจ้าเป็น ทั งเพ่ือประหยัดและ
ปลอดภัย 

     

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนริมแม่น ้าพอง 
 จังหวัดขอนแก่น 
     

 
การปฏิบัติในการสร้างความม่ันคงทางอาหารของ

ครัวเรือน ในชุมชนริมแม่น ้าพอง 

ระดับปฏิบัติ 
ประจ้า 

(3) 
บ่อย ๆ 

(2) 
บางครั ง 

(1) 
ไม่เคย 
(0) 

1. ครัวเรือนของท่านท้าอาหารกินเอง     
2. ครัวเรือนของท่านซื ออาหารกินประจ้า     
3. ครัวเรือนท่านได้ปลูกผัก เลี ยงเป็ด เลี ยงไก่ เลี ยงปลา 
ไว้ท้าอาหาร 

    

4. วัตถุดิบในการท้าอาหารซื อจากตลาดเฉพาะสิ่งที่ท้าเอง
ไม่ได้ เช่น กะปิ น ้าปลา น ้ามัน 

    

5. สมาชิกครัวเรือนของท่านช่วยเก็บขยะ ไม่ปล่อยน ้าเสีย
ลงแม่น ้า ไม่เผาป่าท้าลายแหล่งอาหาร ไม่ใช้สารเคมีใน
การปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ 

    

6. ครวัเรือนท่านแบ่งปันอาหารแก่เพ่ือนบ้านและญาติพ่ีน้อง     
7. สมาชิกครัวเรือนท่านเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนเพ่ือดูแล
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพอาหารในชุมชน 

    

8. ครัวเรือนของท่านนิยมกินอาหารพื นบ้าน  อาหารตาม
ฤดูกาล และอาหารจากแหล่งธรรมชาติมากกว่าจัดซื อจากห้าง 

    

9. สมาชิกครัวเรือนท่านเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัย 
และมีคุณค่าครบถ้วน 

    

10. ครอบครัวท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนเมื่อมีการให้
ความรู้การกินอาหารที่ถูกต้องส้าหรับผู้ป่วย เด็ก คนชรา 
หรือส้าหรับทุกคน 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 1. ท่านต้องการเรียนรู้เนื อหาเกี่ยวกับการสร้างความม่ันคงทางอาหารด้านใดบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  การพึ่งตนเองทางอาหารอย่างยั่งยืน 
  (   )  การสร้างความเพียงพอของอาหาร 
  (   )  การเข้าถึงอาหารและแหล่งอาหาร  
  (   )  การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสม 
  (   )  การสร้างความปลอดภัยของอาหาร 
  (   )  การบริโภคอาหารที่ประหยัดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
  (   )  การปรุงอาหาร การแปรรูปอาหาร  การถนอมอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ 
  (   )  การอนุรักษ์ดิน น ้า ป่า เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
  (   )  การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
  (   )  การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  (   )  อื่น ๆ ระบุ.........................................................  
 
 2. ท่านต้องการเรียนรู้การสร้างความม่ันคงทางอาหาร ด้วยกระบวนการและวิธีการ
อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์และนักวิชาการด้านอาหาร 
  (   )  การศึกษาดูงานตัวอย่างการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชุมชนและ
หน่วยงาน 
  (   )  การสาธิตการท้าอาหารและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยผู้รู้และ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  (   )  การฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
  (   )  การสร้างความร่วมมือในชุมชนเช่น จัดตั งกลุ่มหรือชมรมในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 
  (   )  การปฏิบัติการเพ่ือสร้างและหาแหล่งวัตถุดิบทางอาหารที่สะอาดปลอดภัย 
  (   )  วิธีการเลือกอาหารในตลาดเพ่ือความประหยัดและปลอดภัย 
  (   )  อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................... 
 
 3. สื่อและวิทยากรที่ท่านต้องการให้ใช้เพื่อการเรียนรู้การสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  3.1 ส่ือ 
   (   )  วีดิทัศน์ หรือซีดี  หรือภาพเคลื่อนไหว 
   (   )  แผ่นพับ 
   (   )  หนังสือเล่มเล็ก 
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   (   )  รูปภาพ  โปสเตอร์ 
   (   )  ตัวอย่างของจริงหริสภาพที่จริง 
   (   )  อื่น ๆ ระบุ ..................................................................  
  3.2 วิทยากร 
   (   )  ผู้รู้หรือปราชญ์ที่ประสบความส้าเร็จในการสร้างแหล่งอาหาร 
   (   )  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
   (   )  นักวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดิน น ้า ป่า เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 
   (   )  เพื่อนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาด้านการท้าอาหาร 
   (   )  อื่น ๆ ระบุ........................................... ...................... 
 
 4. ท่านมีเป้าหมายของการเรียนรู้การสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างไรบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  อยากมีความช้านาญท้าอาหารอร่อยและถูกสุขอนามัย 
  (   )  อยากเข้าถึงแหล่งอาหารราคาถูกและปลอดภัย 
  (   )  อยากรู้จักเลือกหรือใช้ประโยชน์วัตถุดิบในการท้าอาหารได้ถูกต้องและปลอดภัย 
  (   )  อยากประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้จากการจัดการอาหารในครัวเรือนได้ 
  (   )  อยากให้มีตลาดอาหารปลอดภัยและยั่งยืนของชุมชน 
  (   )  อยากสามารถแปรรูป และถนอมอาหารบริโภคเองและขายได้ 
  (   )  อยากจัดการขยะและน ้าเสียในครัวเรือนได้ถูกต้อง เพ่ือความปลอดภัยของอาหาร 
  (   )  อยากมีความสามารถใช้พื นที่น้อย แต่ผลิตวัตถุดิบทางอาหารทั งพืชและสัตว์ จน
พ่ึงตนเองได ้
  (   )  อยากให้เกิดความร่วมมือในการแบ่งปันอาหารตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบ
ดั งเดิม 
  (   )  อื่น ๆ ระบุ ............................................................... 
 
 5. ท่านอยากให้มีการติดตามผลหลังการจัดการเรียนรู้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  ควรประเมินผลด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติหลังการเรียนรู้การ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร 
  (   )  ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนประจ้าทุกเดือน 
  (   )  ควรมีการตรวจคุณภาพวัตถุดิบและอาหารเป็นระยะ 
  (   )  อื่น ๆ ระบุ.....................................................................  
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ชุดที่ 4 
ประเด็นค้าถามในการจัดสนทนากลุ่ม 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน 
ในงานวิจัยเพื่อท้าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
ค้าชี แจง 
 ประเด็นส้าคัญชุดนี ใช้เพ่ือจัดสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยการกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้เพ่ือร่างรูปแบบ และ
ปรับปรุงรูปแบบ รวม 2 ครั งมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ้านวน 12 คน โดยมีส่วนประกอบ 3 ตอน ดังนี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 ตอนที่ 2 ประเด็นค้าถามเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน 
ด้วย กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 ตอนที่ 3  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจะน้ามา
วิเคราะห์โดยภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านเป็นรายบุคคล ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

                                      

               

                (นายนิคม ศรีเงิน)  
               นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                                            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการสร้างความ 
 มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล อายุ อาชีพ ต้าแหน่ง ที่อยู่ / โทรศัพท์ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 
ตอนที่ 2 ประเด็นค้าถามเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วย
 กระบวนการ สิ่งแวดล้อมศึกษา  ในการจัดการสนทนากลุ่ม  มี 2 ตอนดังนี  
 
 1. แนวคิดและหลักการของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นอย่างไร 
 2. เป้าหมายของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรมีเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพใน 4 ด้าน ต่อไปนี อย่างไร 
  2.1 ด้านความเพียงพอของอาหาร 
  2.2 ด้านการเข้าถึงอาหาร 
  2.3 ด้านการใช้ประโยชน์จากอาการ 
  2.4 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร  
 3. เนื อหาสาระของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครั วเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ใน 4 ด้าน ตามข้อ (2.1-2.4) ควรครอบคลุมแต่ละด้านอย่างไรบ้าง 
 4. กระบวนการหรือขั นตอนและกิจกรรมที่ควรด้าเนินการในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ควรมีขั นตอนและกิจกรรมอะไรบ้าง 
 5. ปัจจัยสนับสนุนและเงื่อนไขที่ พึงระวังในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีอะไรอย่างไรบ้า 
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ตอนที่ 3 แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่มเพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย
 กระบวนการสิ่งแวดล้อศึกษา 
 

วันที่จัดสนทนากลุ่ม............................เวลา.........................สถานที่........................... ...... 
 

สาระการสนทนา สรุป 
1.  แนวคิด 
 
 

  

2.  หลักการ 
 
 

  

3.  เป้าหมาย 
 
 

  

4.  เนื อหาสาระ 
 
 

  

5.  กระบวนการ 
 
 

  

6.  กิจกรรม 
 
 

  

7.  ปัจจัยสนับสนุน 
 
 

  

8.  เงื่อนไขท่ีพึงระวัง 
 
 

  

. 
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ชุดที่ 5   
แบบประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

----------------------------- 
ค้าชี แจง  
 เนื่องด้วย นายนิคม ศรีเงิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้
จัดท้างานวิจัยเพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  ดังนั น จึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบเมินดังแนบมานี ให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป แบบประเมินนี  มีทั งหมด 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ การสร้างความมั่นคงทางอาหารตาม
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 ข้อมูลที่ ได้ ผู้วิจัยจะน้ามาวิเคราะห์โดยภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านเป็น
รายบุคคล  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมาพร้อมนี    
     
          

   (นายนิคม ศรีเงิน)  
            นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                                               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.............................................................. ........ 
 2. อายุ.....................................................................................ปี  
 3. ต้าแหน่ง................................................................................ 
 4. หน่วยงาน............................................................................... 
 
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วย
 กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกาเครื่องหมายถูก (/) ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 

 
รายการประเมินรูปแบบ 

ระดับความเหมาะสม  
ข้อแสนอแนะ เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
1. แนวคิดของรูปแบบ     
2. หลักการของรูปแบบ     
3. เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 

    

4. เนื อหาสาระของการสร้างความม่ันคง
ทางอาหาร 

    

5. กระบวนการสร้างความม่ันคงทาง
อาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

    

6. กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

    

7. ปัจจัยสนับสนุนการด้าเนินงานตาม
รูปแบบ 

    

8. เงื่อนไขที่พึงระวังในการด้าเนินงานตาม
รูปแบบ 
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ชุดที่ 6  

แบบบันทึกการส้ารวจความหลากหลายของพืชอาหารในแปลงเกษตรอินทรีย์ของครัวเรือนน้าร่อง
เพือ่เปรียบเทียบผลการปฏิบัติในการเพิ่มพืชอาหารเพื่อการพึ่งตนเอง ในการสร้างความม่ันคงทาง
อาหารของครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

เพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
1. ตารางส้ารวจความหลากหลายของพืชอาหารของครัวเรือนน้าร่องปลูกพืชอาหารอินทรีย์ เพื่อ
สร้างความเพียงพอและการเข้าถึงอาหารได้ ในต้าบลกุดน ้าใส 
 

ล้าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล อายุ 
จ้านวน

สมาชิกใน
ครัวเรือน 

พื นที ่
ปลูกผัก 

ฃนิดผัก 
ที่ปลูก 

รายได้
ขายผัก/
เดือน 

       
       
       
       

 
2. ตารางส้ารวจความหลากหลายของสายพันธุ์พืชอาหารในแปลงปลูกผักอินทรีย์ของครัวเรือนน้า
ร่องในการสร้างความม่ันคงทางอาหาร ต้าบลกุดน ้าใส 
 
ล้าดับ

ที่ 
ชื่อพืช 

(ภาษากลาง) 
ชื่อพืช 

(ภาษาท้องถิ่น) 
ชื่อพืช 

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์) 
ใช้ท้าอาหาร

ประเภท 
ส่วนที่ใช้
ท้าอาหาร 
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ชุดที่ 7  

แบบประเมินคุณภาพรูปแบบผู้ร่วมปฏิบัติการ 
เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาในชุมชนริมแม่น ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
----------------------------- 

ค้าชี แจง  
 เนื่องด้วย นายนิคม ศรีเงิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้
จัดท้างานวิจัยเพ่ือท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมแม่น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  ดังนั น จึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบประเมินดังแนบมานี ให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป แบบประเมินนี  มีทั งหมด 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
 ตอนที่  2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบ การสร้างความมั่นคงทางอาหารตาม
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 ข้อมูลที่ ได้ ผู้วิจัยจะน้ามาวิเคราะห์โดยภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านเป็น
รายบุคคล  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมาพร้อมนี    
 
 
 
              (นายนิคม  ศรีเงิน)  
          นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                                             หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ค้าชี แจง ขอให้ท่านกาเครื่องหมายถูกในช่องว่าง ( /) หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 1.1 เพศ    (  ) หญิง (  ) ชาย 
 
 1.2 อายุ    (  ) น้อยกว่า 20 ปี (  ) 20-40 ปี (  ) 41-60 ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี 
 
 1.3 ระดับการศึกษา  (  ) ต่้ากว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 
 
    (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 
 1.4 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน (  ) 1-3 คน (  ) 4-6 คน (  ) มากกว่า 6 คน 
 
 1.5 อาชีพหลักของครัวเรือน    (  ) เกษตรกร (  ) รับจ้าง     (  ) รับราชการ 
     (  )  บริษัท/ห้างร้าน/เอกชน (  )  อ่ืนๆระบุ……….. 
 
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (  ) ต่้ากว่า 2,000 บาท (  ) 2,000-5,000 บาท 
     (  ) 5,000-10,000 บาท (  ) 10,001-20,000 บาท 
     (  ) มากกว่า 20,000 บาท ระบุ……………………… 

 

ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพรูปแบบการสร้างความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนตามกระบวนการ 
 สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
 จากการเข้าร่วมปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ท่านเห็นว่ารูปแบบ
ทีพั่ฒนาแล้วมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยกาเครื่องหมายถูก (/)  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 

รายการประเมินรูปแบบ 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. แนวคิดของรูปแบบ      
2. หลักการของรูปแบบ      
3. เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 

     

4. เนื อหาสาระของการสร้างความม่ันคง
ทางอาหาร 

     

5. กระบวนการสร้างความม่ันคงทาง
อาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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รายการประเมินรูปแบบ 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

6. กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

     

7. สื่อที่ใช้ในกิจกรรมสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร 

     

8. วิทยากรที่ให้ความรู้ในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

     

9. ปัจจัยสนับสนุนในการด้าเนินงานตาม
รูปแบบ 

     

10. เงื่อนไขท่ีต้องระวังในการด้าเนินงาน
ตามรูปแบบ 

     

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพรูปแบบ 

1. ............................................................................................................................. .............. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบกิจกรรมงานวิจัยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
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ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเพื่อร่างรูปแบบ 

 

        
 

    
 
   



276 

ภาพประกอบการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบด้วยแบบประเมิน 
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ภาพการประชุมจัดท้าแผนปฏิบัติการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
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ภาพการปฏิบัติการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
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ความม่ันคงทางอาหารของชุมชนมีอาหารกินตลอดปี 
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ภาคผนวก จ 
ภาพแผนที่จังหวัดขอนแก่นและอ้าเภอน ้าพอง 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นายนิคม  ศรีเงิน 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 16 เมษายน 2495 
สถานที่เกิด  บ้านโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ   

จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 98 หมู่ 12 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน  าพอง  

จังหวัดขอนแก่น 40310 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2513 
 
พ.ศ. 2532 
 
พ.ศ. 2542 

 
โรงเรียนพลต ารวจภูธร 2 ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2512 
 
พ.ศ. 2539 

 
รับราชการต ารวจ ที่อ าเภอโขงเจียมหรืออ าเภอศรีเมืองใหม่
ในปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี 
ประกอบอาชีพทนายความ 

            ปัจจุบัน ประกอบอาชีพทนายความ 
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