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บทคัดยอ

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความม่ันคงทางอาหารใน
ครัวเรอืน และแนวทางในการสรางความม่ันคงทางอาหารในครวัเรอืนของประชาชน บานเมอืงหมนีอย ตาํบลกวนวัน อาํเภอ
เมอืง จงัหวดัหนองคาย กลุมตัวอยาง ไดแก หวัหนาครอบครัวหรือผูมีหนาทีรั่บผิดชอบเกีย่วกับอาหารในครอบครัว จาํนวน 
76 คน ใชแบบสัมภาษณเปนเครือ่งมือในการเกบ็ขอมูล วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุดและสูงสุด คามัธยฐาน และเปอรเซนไทล 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนในภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 67.11 
โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอาหารเพียงพอรับประทานจนอ่ิมทุกม้ือเปนประจํา มากท่ีสุด รอยละ 53.95 แตยังพบวา
กลุมตวัอยางมีรายไดในครอบครัวไมเพยีงพอกบัการซ้ืออาหารสาํหรบัคนในครอบครัวบอยครัง้ รอยละ 59.21 สวนแนวทาง
การสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรอืนโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 80.26 โดยกลุมตัวอยาง เหน็ดวยอยาง
ยิง่กับการวางแผนกอนการซือ้อาหารจะชวยใหประมาณคาใชจายและไดของตามความจาํเปน รอยละ 73.68 และเห็นดวย
อยางย่ิงกับการประกอบอาชีพเสริมไมไดเปนการเพิ่มภาระหนาท่ี รอยละ 61.84 จากผลการศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ควรมีการใหความรู จดัการอบรมและสงเสรมิการประกอบอาชีพเสรมิใหกับประชาชนเพือ่ใหประชาชนมีรายไดเพิม่ขึน้และ
เพียงพอในการซ้ืออาหารสําหรับคนในครอบครัว

คําสําคัญ : ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน แนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร ความเพียงพอของอาหาร 

Abstract
 This cross-sectional descriptive research aimed to study household food security and to propose guide-
lines for the creation of household food security for the people in Mueng Mee Noi village, Kaunwon Sub-district, 

Mueng District, Nongkai Province. The sample was 76 people who were responsible for their families’ food. 

Data were collected by the completion of interview questionnaires in April 2014 and analyzed by descriptive 
statistics. The results showed that 67.11% of the participants had a high level of household food security and 

53.95% had enough food and felt full every meal. However, over half (59.21%) of the participants’ incomes 
were often inadequate to buy food for household members. A high number of participants (80.26%) required 

guidelines to create household food security. A large majority (73.68%) strongly agreed with planning before 

buying food to estimate costs and buy necessities and 61.84% strongly agreed that supplementary occupational 
work did not increase obligations. This study suggests that relevant organizations should provide training and 

promote extra work opportunities for people to increase their incomes to buy food for household members.

Keywords: Household food security: Creation of household food security: Food suffi ciency 
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บทนํา

 การไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงตอการดํารงชีวิต เพื่อ

สุขภาพที่ดีของประชาชน ถาทุกคนมีสุขภาพท่ีดีแลว

คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นและศักยภาพของมนุษยก็จะไดรับ

การพัฒนาถึงขีดสุด [1] แตปจจุบันยังพบประชาชนขาด

โอกาสท่ีจะเขาถึงอาหารเนื่องจากปญหาความยากจน ซึ่ง

ปจจยัดังกลาวสงผลกระทบตอสถานการณ ความม่ันคงทาง
อาหารของประเทศ หากไมมีการจัดการระบบอาหารอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [2] ในการประชุมสุดยอด
อาหารโลก พ.ศ. 2539 ไดระบุวา ความม่ันคงทางอาหาร 
หมายถึง สถานการณที่คนทุกคนมีความสามารถเขาถึง

อาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการทั้งในทาง
กายภาพและเศรษฐกิจในการตอบสนองความตองการและ
ความพึงพอใจทางอาหารเพื่อใหเกิดสุขภาวะ ดังน้ัน ความ
ม่ันคงทางอาหาร จึงกลายเปนปญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหมที่หลายประเทศกําลังเผชิญ และสรางมาตรการรับมือ

กับความทาทายดังกลาวเพือ่ความอยูรอดของประชาชนใน
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกําลังพฒันา ซึง่ปญหา
นีไ้ดเพิม่ความรุนแรงมากข้ึน เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงของ
ภมิูอากาศ การเกิดวิกฤตดานพลงังาน ความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอมและการใหความสําคัญของการผลิตพืช
อาหารลดลง เนนการผลิตพชืพลงังานมากข้ึน จงึทําใหราคา
พชือาหารสงูข้ึน ดังนัน้ประชาชนทีย่ากจนจงึไมสามารถเขา
ถึงอาหารได [3] แมแตในประเทศสหรัฐอเมริกาเองยัง
พบวา ประชาชนในครัวเรือนรอยละ 14.5 ยังไมมีความ
ม่ันคงทางอาหาร รวมถึงอีกรอยละ 5.7 มีความม่ันคงทาง
อาหารในระดับต่ํามาก [4] ความม่ันคงทางอาหารกลายเปน
ระเบียบวาระแหงชาตขิองแทบทุกประเทศเพราะไดรับการ
พิสูจนแลววา ราคาอาหารท่ีแพงขึ้นไมเพียงแคทําใหเกิด
ความไมม่ันคงทางอาหารเทาน้ัน แตยังสามารถทําใหเกิด

ความไมม่ันคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมตามมาได 

[2]
 ถึงแมวาประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณดาน
อาหารและสถานการณในประเทศไทยยังมีความม่ันคงดาน

อาหารสูง แตยังขาดแคลนอาหารบางชนิดบางชวงเวลาที่

เกิดจากการบริหารจัดการและการกระจายอาหารไมทั่วถึง
ไปยังคนท่ีมีรายไดนอย [5] และยังไดรับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติทีแ่ปรปรวน เชนนํา้ทวม ฝนแลง พาย ุทาํใหความ
สมบูรณตามธรรมชาติลดลงตามกาลเวลา จากการสํารวจ

ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
ป พ.ศ. 2555 พบวา สัดสวนประชากรที่อดอยากใน

ประเทศไทยอยูที่ รอยละ 7.3 คิดเปนประชากรประมาณ 

3.8 ลานคน [6] ป พ.ศ. 2553 มีสัดสวนคนจนสูงถึงรอยละ 

13.3 ของประชากรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ซึง่ถอืเปน

ภาคท่ีพบสัดสวนคนจนมากท่ีสุด และรอยละ 59.2 ของ

คนจนทั้งประเทศ [7]

 จงัหวดัหนองคาย เมอืงชายแดนริมฝงแมนํา้โขง เปน

ประตูสู  เมืองเวียงจันทน เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-

ลาวเชือ่มระหวางสองประเทศ เปนจงัหวดัทีมี่พืน้ทีต่ดิแมนํา้

โขงมากท่ีสุดเปนระยะทาง 320 กิโลเมตร พื้นที่เหมาะแก
การทําเกษตรกรรมและประมงน้ําจืด ทั้งยังเปนเมือง
ทองเทีย่วท่ีสาํคัญ สามารถเดินทางไปเท่ียวยังประเทศลาว
ไดโดยสะดวก มีวดัวาอารามและวัฒนธรรมวถิชีวีติชาวบาน
ที่นาสนใจ โรงแรมท่ีพักท่ีสะดวกสบาย หลากหลายไปดวย
อาหารและสินคาของฝาก ลวนเปนเสนหดึงดูดใหผูคนเดิน
ทางมาเยือน จึงทําใหเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายมีการ
ขยายตัวเปนอยางมาก สงผลตอราคาสินคาเพือ่การอุปโภค
บริโภคเพิม่ข้ึน แตอตัราการจางงานลดลง ทาํใหรายไดของ
ประชากรลดลงตามไปดวย บานเมืองหมีนอย เปนหนึ่งใน
หมูบานของจังหวัดหนองคาย ปจจุบันมีประชากรท้ังหมด 
578 คน 104 ครัวเรือน [8] ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม ปลูกขาว พืน้ทีบ่ริเวณบานเมอืงหมีนอย 
สามารถทํานาไดปละ 2 คร้ัง (นาปและนาปรัง) เมือ่หมดฤดู
ทํานา ประชากรบางสวน มักจะหารายไดเสริมจากการ
เขาไปรับจางทาํงานในตวัเมอืงหนองคาย เพือ่หารายไดมา

เลีย้งครอบครัว จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจงัหวัด
หนองคายไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2555 พบวา นโยบายคาจาง
แรงข้ันตํ่า 300 บาทตอวัน สงผลใหนายจางลดอัตราการ
จางงานลูกจาง ทําใหประชากรตองวางงานจากรอยละ 
3 เปนรอยละ 8 ของประชากรวัยแรงงาน [7] โดยประชากร
มีรายไดเฉลี่ย 3,500 บาทตอหลังคาเรือน [8] จึงมีความ
เส่ียงท่ีจะเผชิญกับปญหาความไมม่ันคงทางดานอาหาร 

(Food Insecurity) ไดทัง้ในเรือ่งของความเพยีงพอทางดาน

อาหาร (Food Availability) การเขาถึงอาหาร (Food Ac-
cessibility) ที่มีความปลอดภัยถูกตองตามหลักโภชนาการ 
สงผลใหประชาชนมีแนวโนมคุณภาพชีวิตที่ลดต่ําลง [2] 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ความม่ันคง

ทางอาหารในครัวเรือน และแนวทางในการสรางความม่ันคง

ทางอาหารของประชาชนหมูบานเมืองหมีนอย ตําบลกวน

วัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อผลท่ีไดจากการ
ศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการเสริมสรางความ

ม่ันคงทางอาหารในครัวเรอืน และพัฒนาแนวทางการสราง

ความม่ันคงทางอาหารของประชาชนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสถานภาพและระดับความม่ันคงทาง

อาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย ตําบล

กวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความม่ันคงทาง

อาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย ตําบล

กวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นิยามศัพท
 ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน หมายถงึ การ
ทีค่นในครอบครัวประกอบดวย พอ แม ลูก และคนอ่ืนทีอ่าจ
มีความสัมพันธกันทางสายเลือดหรือไมมีก็ได อาศัยอยู
ภายในบานหลังเดียวกัน มีรายไดที่สามารถเขาถึงอาหาร
ไดอยางเพียงพอ อาหารมีความปลอดภัย มีคุณคาทาง
โภชนาการเหมาะสมตามความตองการตามวัย เพื่อการมี
สุขภาวะท่ีดี โดยแบงเกณฑการวัด ออกเปน 3 ระดับคือ 
ระดับมาก ปานกลาง และนอย
 การสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน 
หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น และวิธีการตางๆ ในอัน
ทีจ่ะทําใหตนเองและครอบครัวมีความม่ันคงทางอาหารเพ่ิม
ขึ้น อันไดแก การพึ่งพาตนเอง การสนับสนุนทางสังคม 
สรางความเขาใจรวมกันในครอบครัว และการหาอาชพีเสรมิ
รายได โดยแบงเกณฑออกเปน 3 ระดับคือ ระดับมาก 
ปานกลาง และนอย

วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย
วิธีการวิจัย
 เปนการวิจยัเชงิพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross-
Sectional Descriptive Study) โดยทําการศึกษาระหวาง

เดอืน มิถนุายน พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เกบ็รวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จาํนวน 
76 คน ที่ไดจากการคํานวณขนาดตัวอยางจากการใชสูตร

การประมาณคาสัดสวนของประชากรที่มีขนาดเล็ก ที่เปน
หัวหนาครอบครัวหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดานอาหารท่ีมี

ความสมัครใจและยินยอมในการตอบแบบสัมภาษณครัว
เรือนละ 1 คน ที่อาศัยอยูในหมูบานเมืองหมีนอย ตําบล

กวนวนั อาํเภอเมอืง จงัหวัดหนองคาย จากประชาชนท่ีเปน

หัวหนาครอบครัวหรือผู มีหนาท่ีรับผิดชอบดานอาหาร
ภายในครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตหมูบานเมืองหมีนอย 

ตาํบลกวนวนั อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย จาํนวนทัง้ส้ิน 
140 ครัวเรือน

วิธีการสุมตัวอยาง 

 เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษามีอาชีพ

และวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการสุม

ตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธกีาร

จับฉลากแบบไมใสคืนโดยการใชเลขท่ีบาน ซึ่งจํานวน

หลังคาเรือนที่ไดจากการคํานวณที่ถูกเลือกข้ึนมา ตองมี

จํานวนไมนอยกวา 76 ครัวเรือน กรณีไปเก็บขอมูลแลวไม

พบกลุมตัวอยาง จะทําการจับฉลากเลขท่ีบานใหมจนได

จํานวนกลุมตัวอยางครบ
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ
สัมภาษณ ความม่ันคงทางอาหารของประชาชนบานเมือง
หมีนอย ตําบลกวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่ง
แบงออกเปน 3 สวนดังนี้
 สวนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
จํานวนทั้งหมด 11 ขอ เปนแบบสัมภาษณแบบเลือกตอบ 
(Check list)
 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความม่ันคงทางอาหารใน
ครัวเรือน
 แบบสัมภาษณจะมีลักษณะปลายปด โดยแบงออก
เปน 3 ดาน จํานวนท้ังหมด 23 ขอ ประกอบดวย ดาน
รายได จํานวน 6 ขอ ดานความเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย จํานวน 6 ขอ และดานการเลือกซื้ออาหารท่ีมี
โภชนาการท่ีดี มีความปลอดภัย จํานวน 11 ขอ ลักษณะ
ของคําตอบจะมี 5 ระดับ ตามวิธีวัดของลิเคิรท (Likert 
Scale) 
 สวนที่ 3 แบบสัมภาษณแนวทางการสรางความ
ม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน
 แบบสัมภาษณจะมีลักษณะปลายปด โดยแบงออก
เปน 4 ดาน จํานวนทั้งหมด 17 ขอ ประกอบดวย ดานการ
พึ่งพาตนเอง จํานวน 6 ขอ ดานการสนับสนุนทางสังคม 

จาํนวน 2 ขอ ดานการสรางความเขาใจในครอบครวั จาํนวน 

4 ขอ และดานการหาอาชีพเสริม จํานวน 5 ขอ ลักษณะ

ของคําตอบจะมี 5 ระดับ ตามวิธีวัดของลิเคิรท 
 การสรางเครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยั ผูวจิยัดําเนนิการ
สรางแบบสัมภาษณแลวเสนอตอผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทาน

พิจารณา ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสัมภาษณ แลวนําไปทดลองใช (Try out) 

กับประชาชนหมูบานหนองแจง ตาํบลเมืองหมี อาํเภอเมอืง 

จังหวัดหนองคาย ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุด แลวนํามาวิเคราะหคาความเท่ียง (Reliabil-

ity) ของแบบสัมภาษณ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความ
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เชื่อม่ันของแบบสัมภาษณความม่ันคงทางอาหาร เทากับ 

0.80 และ คาความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณแนวทางการ

สรางความม่ันคงทางอาหาร เทากับ 0.87 

 การเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี

 1. สร างแบบสัมภาษณ โดยการพัฒนาแบบ

สัมภาษณจากเกณฑชี้วัดสถานการณความม่ันคงทาง

อาหารในระดับประเทศและในระดับทองถิน่ แลวตรวจสอบ

ความเรียบรอยและความครบถวนของแบบสัมภาษณ เพื่อ

นําไปเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยาง 
 2. ประสานงานกับผูนําหมูบาน
 3. ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูล 
และข้ันตอนในการตอบแบบสอบสัมภาษณใหแกกลุม
ตัวอยางรับทราบ
 4. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยการใชแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยจะเปนผูชี้แจงรายละเอียดของแบบสัมภาษณ และ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามท่ีได
กําหนดไว
 5. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่จัดเก็บไดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณและความถูกตองเพื่อดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการศึกษาคือ สถิติเชงิพรรณนา (De-
scriptive Statistics) 
 สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณ 
 1. ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงคุณภาพ ไดแก เพศ 
ระดับการศึกษา อาชพีหลัก อาชพีเสรมิ สถานะในครอบครัว 
ผูดูแลคาใชจายในครอบครัว การบริโภคอาหารภายใน

ครอบครัว ลักษณะการรับประทานอาหารภายในครอบครัว 

แหลงอาหารของครอบครัว ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage)

 2. ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก อายุ 
รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู ดวยกัน
ในปจจุบัน วิเคราะหข อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 

คามัธยฐาน (Median) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) คาตํ่าสุดและสูงสุด และเปอรเซนไทล

 สวนที ่2 แบบสัมภาษณถงึระดับการปฏิบัตขิองครวั
เรอืนของผูตอบแบบสัมภาษณตอความม่ันคงทางอาหารใน

ครัวเรือน วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และ

รอยละ ทั้งหมด 23 ขอ โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท 

(Best, 1977 อางถงึใน) การแปลผลคะแนนของความม่ันคง

ทางอาหารในครัวเรือน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ความ

ม่ันคงทางอาหารในครัวเรอืน ระดับมาก ปานกลาง และนอย

 

ชวงกวางของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น

 
 สวนที่ 3 แบบสัมภาษณถึงแนวทางการสรางความ
ม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน วิเคราะหขอมูลโดยใช การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percent) 
ทั้งหมด 17 ขอ โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท [9] 
การแปลผลคะแนนของแนวทางการสรางความมั่นคงทาง
อาหารในครัวเรือน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ แนวทาง
การสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน ระดับมาก 
ปานกลาง และนอย

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย นําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้
 สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะทั่วไป 
 สวนท่ี 2 ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของ
ประชาชน 
 สวนที่ 3 แนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร
ในครัวเรือนของประชาชน

 สวนที ่1 ผลการศกึษาคุณลกัษณะทัว่ไปของกลุม
ตัวอยาง
 จาการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง 
รอยละ 55.30 และเพศชาย รอยละ 44.70 อายเุฉลีย่ เทากบั 
46 ป (S.D. = 10.91) มีอายุตํ่าสุด 21 ป และมากท่ีสุด 

66 ป การศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายมากท่ีสุดรอยละ 

34.21 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชพีหลกั มากท่ีสดุ 
รอยละ 60.50 และไมมีอาชีพเสริมมากท่ีสุดรอยละ 82.89 
คามัธยฐานของรายไดตอเดือน เทากับ 2,250 บาท 

(P
25
=1,000.00, P

75
 = 3,000.00) คามัธยฐานของรายได

รวมท้ังครอบครัวตอเดือน เท ากับ 5,052.63 บาท 

(P
25
=3,000.00, P

75
=6,000.00) จาํนวนสมาชกิในครอบครัว

ที่อาศัยอยูรวมกันเฉลี่ย 4 คน (S.D. = 1.37) กลุมตัวอยาง
เป นผู  ที่ มีหน  า ท่ี รับผิดชอบด  านอาหารมากที่ สุ ด

รอยละ 56.58 โดยท่ีเปนผูดูแลเร่ืองคาใชจายในครอบครัว

เอง รอยละ 88.16 การบริโภคอาหารทีน่ยิมมากท่ีสดุคือการ
ประกอบอาหารรับประทานเอง รอยละ 69.74 มีการรับ
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ประทานอาหารแบบพรอมหนากันในชวงเย็นมากที่สุด

รอยละ 92.11 โดยแหลงอาหารมาจากการปลูกพืชผักสวน

ครัวภายในบานมากท่ีสุดรอยละ 92.11

 สวนที่ 2 ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน

 ผลการศึกษา ความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน

ของประชาชน พบวา ดานรายได กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติ

เปนประจํามากท่ีสุด คือ การแบงสวนเงินรายไดไวสําหรับ

การซ้ืออาหารสําหรับคนในครอบครัว รอยละ 46.05 

รองลงมาคือ ใชจายเงนิเพือ่เปนคาอาหารมากกวาคาใชจาย
ดานอืน่ๆ รอยละ 42.11 และรายไดในครอบครัวไมเพยีงพอ
กับการซ้ืออาหารสําหรับคนในครอบครัวบ อยคร้ัง 
รอยละ 59.21 รวมท้ังมีการกูยมืเงนิเพือ่ซือ้หาอาหารสาํหรบั
ครอบครัวบางคร้ัง รอยละ 43.42 ดานการรับประทานอาหาร
ที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย พบวา กลุม
ตัวอยางมีการปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุด คือ สมาชิกทุก

คนในครอบครัวมีอาหารเพียงพอรับประทานจนอ่ิมทุกม้ือ 

รอยละ 53.95 รองลงมาคือ สมาชิกทุกคนไดรับประทาน

อาหารครบท้ังสามม้ือ รอยละ 46.05 และมีการปฏิบัติบอย

คร้ัง คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารท่ีครบ

ทั้ง 5 หมู เชน เนื้อสัตว ขาว แปง ผัก ผลไม รอยละ 53.95 

และสมาชิกในครอบครัวอดอาหารม้ือใดม้ือหนึง่เนือ่งจากมี

อาหารไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 38.16 ดานการเลือกซื้อ

อาหารท่ีมีโภชนาการดี มีความปลอดภัย พบวา กลุม

ตัวอยางมีการปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุดคือ การเลือกซ้ือ
อาหารท่ีมีคุณคาเหมาะสมกับรางกาย รอยละ 52.63 
รองลงมา คือ หลีกเลี่ยงอาหารท่ีใสเครื่องปรุงรสเกินความ
จําเปน เชน ผงชูรส รอยละ 42.11 และในการซ้ืออาหาร
แตละคร้ัง เลอืกซื้ออาหารหลายประเภท เชน เนื้อสัตว ผัก 
และผลไม รอยละ 40.79 ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  แสดงรอยละ ของความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย ตําบลกวนวัน 
 อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (n = 76)

ความม่ันคงทางอาหาร

ระดับการปฏิบัติ

เปน
ประจํา

บอย
ครั้ง

บางครั้ง นอย
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

ดานรายได

1. มีการแบงสวนเงินรายไดไวสําหรับการซ้ืออาหารสําหรับคนใน

ครอบครัว

46.05 10.53 40.79 - 2.63

2. ใชจายเงินเพื่อเปนคาอาหารมากกวาคาใชจายดานอื่นๆ 42.11 17.11 38.15 - 2.63

3. รายไดในครอบครัวไมเพียงพอกับการซ้ืออาหารสําหรับคนใน

ครอบครัว*

19.74  59.21 15.89 - 5.26

4. มีรายไดกอนที่จะซื้ออาหารม้ือถัดไปสําหรับครอบครัว* 15.79 31.58 2.63 50.00 -

5. ซื้ออาหารโดยคางชําระไวกอน* 25.00 26.32 40.79 - 7.89

6. มีการกูยืมเงินเพื่อซื้อหาอาหารสําหรับครอบครัว* 27.63 23.68 43.42 5.26 -

7. สมาชิกในครอบครัวทุกคนไดรับประทานอาหารครบท้ังสามม้ือ 46.05 23.68 27.63 - 2.63

8. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอาหารเพียงพอรับประทานจนอ่ิม

ทุกม้ือ

53.95 38.16 5.26 - 2.63

9. สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารท่ีครบท้ัง 5 หมู 

เชน เนื้อสัตว ขาว แปง ผัก ผลไม และ ไขมัน

25.00 53.75 18.42 - 2.63
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ตารางที่ 1  (ตอ) แสดงรอยละ ของความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย ตําบลกวนวัน 

 อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (n = 76)

ความม่ันคงทางอาหาร

ระดับการปฏิบัติ

เปน

ประจํา

บอย

ครั้ง

บางครั้ง นอย

ครั้ง

ไมเคย

ปฏิบัติ

เลย

10. สมาชิกทุกคนในครอบครัวไดรับสารอาหารท่ีเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโต เชน เด็กควรด่ืมนม

35.53 21.05 25.00 10.53 7.89

ดานการรับประทานอาหารที่เพียงพอกับความตองการของ

รางกาย

11. สมาชิกในครอบครัวอดอาหารม้ือใดม้ือหนึ่งเนื่องจากมีอาหาร

ไมเพียงพอ*

38.16 38.16 18.42 2.63 2.63

12. ตองลดปริมาณอาหารลงเพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดรับ

ประทานอาหารทุกคน*

39.47 28.95 27.63 - 3.95

ดานการเลือกซื้ออาหารที่มีโภชนาการดี มีความปลอดภัย

13. เลือกซื้ออาหารเฉพาะอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย 23.68 46.05 23.68 - 6.58

14. ซื้ออาหารท่ีมีคุณคาเหมาะสมกับรางกาย 52.63 25.00 18.42 - 3.95

15. ในการซ้ืออาหารในแตละคร้ัง เลือกซื้ออาหารหลายประเภท 
เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม

40.89 6.58 31.58 - 21.05

16. เลือกซื้ออาหารเสริมท่ีมีประโยชนตอรางกาย เชน แคลเซียม

ชนิดแคปซูล

35.53 39.47 25.00 - -

17.เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป เชน แกงถุง อาหารกลอง ที่มีคุณคา

ทางโภชนาการครบถวน

36.84 23.68 36.84 - 2.63

18. เลือกซื้ออาหารท่ีปรุงเสร็จใหมๆ 31.58 38.16 23.68 - 6.58

19. เลือกซื้ออาหารท่ีผูขายปรุงดวยความสะอาด ถูกสุขอนามัย 18.42 42.11 34.21 - 5.26

20. เลือกซื้อผัก ผลไมตามฤดูกาล 17.11 43.42 31.58 - 7.89

21. เลือกซื้อเครื่องปรุงรส เชน นํ้าปลา นํ้าตาลท่ีมีแหลงผลิตที่

แนนอนและเชื่อถือได

39.47 31.58 25.00 - 3.95

22. หลีกเลี่ยงการซ้ือผัก ผลไม หรืออาหารท่ีอาจปนเปอนยาฆา

แมลง ฟอรมาลีน ฯลฯ

26.32 34.21 34.21 - 5.26

23. หลีกเลี่ยงอาหารท่ีใสเครื่องปรุงรสเกินความจําเปน เชน 

ผงชูรส

42.11 22.37 31.58 - 3.95

* ขอมูลเชิงลบ
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 ผลการศึกษา ระดับความม่ันคงทางอาหารในครัว

เรือนของประชาชน แบงออกเปน 3 ระดับ พบวา ความ

ม่ันคงทางอาหารในครวัเรอืนของประชาชนอยูในระดับมาก 

เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 67.11 รองลงมา คือ ระดับปาน

กลาง รอยละ 32.89 ดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  จาํนวนและรอยละของระดับความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชน บานเมืองหมีนอย 

 ตําบลกวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวม (n=76)

ระดับความม่ันคงทางอาหาร จํานวน รอยละ

ระดับมาก 51 67.11

ระดับปานกลาง 25 32.89

 สวนที่ 3 แนวทางการสรางความม่ันคงทาง
อาหารในครัวเรือน
 ผลการศึกษา แนวทางการสรางความม่ันคงทาง
อาหารในครัวเรือนของประชาชน พบวา ดานการพ่ึงพา
ตนเอง กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางย่ิงกับการวางแผนกอน
การซื้ออาหารจะชวยใหประมาณคาใชจายและไดของตาม
ความจําเปน รอยละ 73.68 รองลงมา คือ การนําอาหารมา
แปรรูปหรือถนอมอาหาร เชน การตากแหง เปนการสํารอง
อาหารในครอบครัว รอยละ 57.89 และเห็นดวยมาก กับ
การจดรายการ รับ-จายภายในครอบครัวจะทําใหควบคุม
คาใชจายได รอยละ 68.42 ดานการสนับสนุนทางสังคม 
กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางย่ิงมากท่ีสุดเทากัน กับการ
พบปะสังสรรค หรือพูดคุยปรึกษาหารือกันระหวางคนใน
ชุมชน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง เพื่อนบาน เรื่องขอมูลขาวสาร
การทํามาหากินจะทําใหมีแนวทางในการสรางความม่ันคง
ทางอาหารมากข้ึน และการใหหรือแลกเปล่ียนอาหาร 

สิ่งของ เงิน ทองระหวางคนในชุมชน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง 
เพื่อนบาน เปนการแสดงความเอ้ือเฟอที่ดีตอกัน รอยละ 
52.63 ดานการสรางความเขาใจภายในครอบครัว กลุม
ตวัอยางเหน็ดวยอยางยิง่มากท่ีสดุ กับการลดการซ้ืออาหาร
ที่ไมมีประโยชนตอรางกายจะทําใหประหยัดคาใชจายและ
ชวยสรางการบริโภคอาหารท่ีดี รอยละ 50.00 รองลงมาคือ 
การแนะนําครอบครัวใหบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการมากกวาอาหารราคาแพงแตคุณคานอย เปนการ
สรางนิสัยการบริโภคท่ีดี รอยละ 47.37 ดานการหาอาชีพ
เสริม กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางย่ิงมากท่ีสุดกับการอาน
หนงัสอื นติยสารตางๆ ทีเ่กีย่วกับการแนะนาํอาชพี จะทาํให
เพิ่มความรูและชองทางหารายได รอยละ 71.05 รองลงมา
คือ การประกอบอาชีพเสริมหลังงานประจํา เพื่อให
ครอบครัวมีรายไดเพิ่มมากข้ึนรอยละ 55.26 และเห็นดวย
อยางย่ิงวาการประกอบอาชีพเสริมไมไดเปนการเพ่ิมภาระ
หนาท่ี คิดเปนรอยละ 61.84 ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  แสดงรอยละ ของแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย 
 ตําบลกวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (n = 76)

แนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร

ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย

อยางย่ิง

เห็นดวย

มาก

ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง

ดานการพึ่งพาตนเอง

1.การจดรายการรับ-จายเงินภายในครอบครัวจะทําให

ควบคุมคาใชจายได
21.05 68.42 7.89 - 2.63

2. การวางแผนกอนการซ้ืออาหาร จะชวยใหประมาณคาใช

จายและไดของตามความจําเปน
73.68 7.89 15.79 - 2.63
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แนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร

ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย

อยางย่ิง

เห็นดวย

มาก

ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง

3. การประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวจะทําให

ประหยัดคาใชจาย
42.11 36.84 18.42 - 2.63

4. การปรุงอาหารเผื่อหลายม้ือ ทําใหคุมคาและประหยัด

พลังงาน*
18.42 34.21 13.16 7.89 26.32

5. การนําอาหารมาแปรรูป หรือถนอมอาหาร เชน การตาก

แหง เปนการสํารองอาหารในครอบครัว
57.89 26.32 15.79 - -

6. การปลูกพืชผักสวนครัว ทําใหประหยัดคาใชจายและ

ปลอดภัยจากสารปนเปอนตางๆ
39.47 52.63 7.89 - -

ดานการสนับสนุนทางสังคม

7. การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชนเปนการสรางเครือขาย

เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
44.74 38.16 14.47 2.63 -

8. การใหหรือแลกเปล่ียนอาหาร สิ่งของ เงิน ทองระหวาง

คนในชุมชน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง เพื่อนบาน เปนการแสดง

ความเอ้ือเฟอที่ดีตอกัน

52.63 28.95 18.42 - -

ดานการสรางความเขาใจภายในครอบครัว

9.การรับประทานอาหารท่ีบานรวมกัน จะทําใหครอบครัวมี

ความสามัคคีมากย่ิงขึ้น

44.74 47.37 7.89 - -

10. การประกอบอาหารรับประทานใหมากข้ึนชวยสรางความ
มัธยัสถภายในครอบครัวได

39.47 47.37 10.53 - 2.63

11. การแนะนําครอบครัวใหบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการมากกวาอาหารราคาแพงแตคุณคานอยเปนการ

สรางนิสัยการบริโภคท่ีดี

47.37 42.11 10.53 - -

12. การลดการซ้ืออาหารท่ีไมมีประโยชนตอรางกายจะทําให
ประหยัดคาใชจายและชวยสรางการบริโภคอาหารท่ีดี

 50.00 47.37 - - 2.63

ดานการหาอาชีพเสริม

13. การประกอบอาชีพเสริมหลังงานประจํา เพื่อใหครอบครัว

มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

57.89 28.95 2.63 - 10.53

14. หากไดรับการฝกอาชีพหรือเรียนรูเพิ่มเติมจะทําใหทานมี
อาชีพที่ม่ันคงเพิ่มข้ึน

55.26 39.47 2.63 - 2.63

15. การอานหนังสือ นิตยสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการแนะนํา

อาชีพ จะทําเพิ่มใหความรูและชองทางหารายได

71.05 18.42 2.63 7.89

ตารางที่ 3  (ตอ) แสดงรอยละ ของแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย 

 ตําบลกวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (n = 76)
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ตารางที่ 3  (ตอ) แสดงรอยละ ของแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบานเมืองหมีนอย 

 ตําบลกวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (n = 76)

*ขอความเชิงลบ

 ผลการศึกษา แนวทางการสรางความม่ันคงทาง
อาหารในครัวเรือนของประชาชน แบงออกเปน 3 ระดับ 
พบวา ประชาชนมีแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร

ในครัวเรือนอยูในระดับมากเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
80.26 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 19.74 
ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละ ของระดับแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชน 
 บานเมืองหมีนอย ตําบลกวนวัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวม (n=76)

ระดับแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร จํานวน รอยละ

ระดับมาก 61 80.26

ระดับปานกลาง 15 19.74

สรุปและวิจารณ
 จากผลการศึกษา ความม่ันคงทางอาหารในครัว
เรอืน พบวา ประชาชนมีระดับความม่ันคงทางอาหารในครัว
เรอืนโดยรวมอยูในระดับมากเปนสวนใหญ โดยดานรายได 

กลุมตวัอยาง มีการปฏิบัตเิปนประจาํมากท่ีสดุ คือ การแบง

สวนเงินรายไดไวสําหรับการซ้ืออาหารสําหรับคนใน
ครอบครัว รองลงมาคือ ใชจายเงินเพื่อเปนคาอาหาร
มากกวาคาใชจายดานอ่ืนๆ ฐิติพร โชติดี [1] ไดกลาววา 

อาหารเปนอีกหน่ึงองคประกอบของความม่ังคงของมนุษย 

คือมนษุยจะตองสามารถมีอาหารเลีย้งชวีติไดอยางเพยีงพอ
จากรายไดที่เกิดข้ึนหรือทรัพยสินที่มีอยู ดังนั้น มนุษยจะ

ตองมีการวางแผนคาใชจายที่ดีเพื่อใหมีอาหารที่เพียงพอ

สําหรับการเล้ียงชีวิตไดอยางเพียงพอ และกลุมตัวอยางมี
รายไดในครอบครัวไมเพียงพอกับการซ้ืออาหารสําหรับ

คนในครอบครัวบอยคร้ัง รวมท้ังมีการกูยืมเงินเพื่อซื้อหา
อาหารสําหรับครอบครัวบางคร้ัง เม่ือพิจารณาจากรายได

ของกลุมตัวอยาง ทีมี่คามัธยฐานของรายไดตอเดอืน 2,250 
บาท คามัธยฐานของรายไดรวมท้ังครอบครัวตอเดือน 
5,052.63 บาท และตองดูแลสมาชิกในครอบครัวอยางนอย 

4 คน จึงทําใหบางคร้ังตองมีการกูยืมเงินเพื่อนํามาซื้อ

อาหารสําหรับคนในครอบครัว หรือซื้ออาหารโดยการคาง

ชาํระ ซึง่สอดคลองกับ นวลนอย ตรรัีตน [10] ทีก่ลาววา เมือ่
เกิดวิกฤตราคาอาหารแพงข้ึน คนจนก็จะเปนกลุมแรกๆ ที่
จะไดรับความเดือดรอนอยางหนัก เนื่องจากไมมีเงินซื้อ

อาหาร เพราะรายไดไมเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มข้ึนอยางจํากัด 

ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เริ่มสูงข้ึน สงผลใหคา
ครองชีพสูงขึ้น ยอมมีผลกระทบตอประชาชนกลุมตัวอยาง
และสมาชิกในครอบครัวอีกดวย

 ดานการรับประทานอาหารท่ีเพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติเปน

ประจํามากท่ีสุด คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอาหาร

แนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร

ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย

อยางย่ิง

เห็นดวย

มาก

ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง

16. การประกอบอาชีพโดยการรวมกลุมกันในชุมชนจะชวย

สรางอาชีพและรายได

44.74 44.74 7.89 -

17. การประกอบอาชีพเสริมจะเปนการเพิ่มภาระหนาท่ี* - 13.16 7.89 61.84
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เพียงพอรับประทานจนอ่ิมทุกม้ือ รองลงมาคือ สมาชิกทุก

คนไดรับประทานอาหารครบท้ังสามม้ือ และมีการปฏิบัติ

บอยคร้ัง คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหาร

ที่ครบท้ัง 5 หมู เชน เนื้อสัตว ขาว แปง ผัก ผลไม ซึ่ง

สอดคลองกับ South Centre (1997 อางถึงใน วิรัลพัชร 

ประเสริฐศักด์ิ [3]) ไดกลาวถึงมิติหลักของความม่ันคงทาง

อาหารคือ ความเพียงพอของอาหาร (Food sufficiency) 

การท่ีทุกคนไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอกับความตองการ

ของรางกาย และสามารถดํารงชีวิตไปอยางมีสุขภาวะท่ีดี 
ซึ่งโดยเฉล่ียควรไดรับสารอาหารประมาณ 2,500 แคลอรี
ตอคนตอวนั ถามนุษยไดรับสารอาหารท่ีเพยีงพอกับความ
ตองการของรางกาย รางกายนั้นก็จะสามารถทํางานได
อยางเตม็ท่ี ทาํใหมนุษยไดรับการพัฒนาศักยภาพถงึขดีสุด 
และคุณภาพชวีติก็จะดีขึน้ แตยงัพบสมาชิกในครอบครัวอด
อาหารมือ้ใดม้ือหนึง่ เนือ่งจากมอีาหารไมเพยีงพอบอยครัง้ 
คิดเปนรอยละ 38.16 อาหารเปนปจจัยส่ีที่สําคัญตอการ
ดํารงชีวิต อาหารท่ีรับประทานเขาไปสูรางกายน้ันให
ประโยชนตอรางกายคือ ทําหนาท่ีเสริมสรางใหรางกาย
เจรญิเตบิโต ผูทีไ่ดรับอาหารในปริมาณเพยีงพอและเหมาะ
สมจะทําใหมีสขุภาพแขง็แรงยอมมีคุณภาพชวีติทีดี่ [11] แต
ถารางกายไดรับสารอาหารท่ีไมเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย อาจจะทําใหขาดสารอาหาร ขาดพลังงาน สง
ผลกระทบตอสขุภาพ ทาํใหรางกายไมแข็งแรง ภมิูตานทาน
ตํ่า เจ็บปวยไดงาย และทําใหประสิทธิภาพการทํางานลด
ลง [12] ดานการเลือกซื้ออาหารท่ีมีโภชนาการดี มีความ
ปลอดภัย พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติเปนประจํามาก
ทีส่ดุคือ การเลือกซือ้อาหารท่ีมีคุณคาเหมาะสมกับรางกาย 
รองลงมา คือ หลีกเลี่ยงอาหารท่ีใสเครื่องปรุงรสเกินความ
จําเปน เชน ผงชูรส และในการซ้ืออาหารแตละคร้ัง เลือก
ซื้ออาหารหลายประเภท เชนเนื้อสัตว ผัก และผลไม ซึ่ง

สอดคลองกับ กระทรวงสาธารณสุข [13] ทีร่ะบุวา การเลือก
ซื้ออาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ตองคํานึงถึง หลัก 3 ป. ไดแก 

ปลอดภัย ประโยชน และประหยัด ซึ่ง ปลอดภัย คือ ตอง
เลือกซื้ออาหารท่ีไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ผลิตจาก

แหลงท่ีเชื่อถือได โดยมีลักษณะ สีสัน กล่ิน รสชาติ ตาม

ธรรมชาต ิในกรณีทีเ่ปนอาหารทีมี่การควบคุมตามกฎหมาย 
จะตองมีเครื่องหมาย /สัญลักษณแสดงให เห็น เช น 

เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. ที่สําคัญคือ จะตอง

เลือกซื้ออาหารท่ีใหม สดโดยดูจากวันท่ีผลิต หรือ วันหมด
อายุบนฉลากบรรจุอาหารเปนสําคัญ ประโยชน คือ ตอง

เลอืกซือ้อาหารทีมี่คุณคา คุณประโยชนทางโภชนาการ การ
เลือกซื้ออาหารบริโภคตองคํานึงถึงคุณคาอาหารใหครบ

ถวน เหมาะสมกับความตองการ และประหยัด คือ ตองเลอืก

ซื้ออาหารตามฤดูกาลท่ีผลิตในทองถิ่นเพื่อจะไดอาหารท่ีมี
คุณภาพดี ราคาถูก หาซื้อไดสะดวก [14]

 จากการศึกษา แนวทางการสรางความม่ันคงทาง

อาหารในครัวเรือน พบวา ประชาชนมีแนวทางการสราง

ความม่ันคงทางอาหารอยูในระดับมากเปนสวนใหญ เมื่อ

ประชาชนมีแนวทางการสรางความม่ันคงทางอาหาร ก็จะ

สามารถเพิ่มระดับความม่ันคงทางอาหารได [1] โดย ดาน

การพึ่งพาตนเอง กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางย่ิง กับการ
วางแผนกอนการซือ้อาหารจะชวยใหประมาณคาใชจายและ
ไดของตามความจําเปน สําหรับการเลือกซื้อสินคาและ
บริการเพื่อสนองความตองการและความจําเปนในการ
ดําเนินชีวิต การวางแผนการใชจายท่ีแนนอนชัดเจนจะ
สามารถทําใหประหยัดคาใชจาย โดยสํารวจจํานวนเงินที่มี
อยูแลวจดัสรรคาใชจาย เลอืกซ้ือจากส่ิงท่ีเปนปจจยัพืน้ฐาน
ในการดํารงชีวิต เชน อาหาร เสื้อผา และยารักษาโรคกอน
สิง่ฟุมเฟอยอืน่ๆ ทีจ่าํเปนนอยกวา นอกจากนัน้ในการเลอืก
ซื้อสินคาและบริการอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความ
จําเปนของสมาชิกแตละคนในครอบครัว [15] กลุมตัวอยาง
เหน็ดวยอยางยิง่รองลงมา คือ การนําอาหารมาแปรรูปหรือ
ถนอมอาหาร เชน การตากแหง เปนการสํารองอาหารใน
ครอบครัว ซึง่การถนอมอาหาร เปนการเกบ็รักษาอาหารไว
ใหไดนานโดยไมทาํใหอาหารน้ันเกดิการเส่ือมเสียและยังคง
อยูในสภาพที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภค การถนอมอาหาร
มีประโยชนและมีความสําคัญหลายอยาง เชน ชวยบรรเทา
ความขาดแคลนอาหาร เชน การเก็บรักษาและแปรรูป
อาหารในยามสงคราม เกดิภัยธรรมชาต ิเกดิภาวะแหงแลง
ผิดปกติ ชวยใหเกิดการกระจายอาหาร เพราะในบาง
ประเทศไมสามารถผลิตอาหารใหเพยีงพอตอความตองการ
ของประชากรได จึงจําเปนตองอาศัยอาหารจากแหลงผลิต
อื่นชวยใหมีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล เชน เมื่อพนฤดูการ

ผลิตของผลิตผลเกษตรนั้นๆไปแลว ก็ยังสามารถนํา

ผลิตภัณฑที่เก็บไวมาบริโภคได ใชอาหารเหลือใหเกิด

ประโยชน ชวยใหเกิดความสะดวกในการขนสงอาหารท่ีไม
เนาเสยี สามารถพกพาไปทีห่างไกลได ชวยยดือายุการเก็บ
อาหารไวใหไดนานเพราะอาหารท่ีผานการแปรรูปเพื่อการ

ถนอมอาหารไวจะมีอายุการเก็บท่ียาวนานกวาอาหารสด 

ชวยเพิม่มูลคาผลผลิตทางการเกษตรและลดปญหาผลผลิต

ลนตลาด [16] และกลุมตัวอยางเห็นดวยมากกับการจด
รายการ รับ-จายภายในครอบครัวจะทาํใหควบคุมคาใชจาย

ได ทัง้นีก้ารทําบัญชรีายรับรายจาย เปนหนึง่ในการมีระบบ
การจัดการท่ีดี เพื่อใหมีอาหารเพียงพอกับความตองการ
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บริโภค ภายในครัวเรือนและชุมชน เปนเกณฑชี้วัดท่ีจะนํา

ไปสูความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน ทําใหประชาชนมี

ระดับความม่ันคงทางอาหารท่ีเพิ่มข้ึน [17] 

 ดานการสนับสนุนทางสังคม กลุมตัวอยางเห็นดวย

อยางย่ิง คือ การพบปะสงัสรรค หรอืพดูคุยปรึกษาหารอืกนั

ระหวางคนในชุมชน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง เพื่อนบาน เรื่อง

ขอมูลขาวสารการทํามาหากินจะทําใหมีแนวทางในการ

สรางความม่ันคงทางอาหารมากขึ้น และการใหหรือแลก

เปลี่ยนอาหาร สิ่งของ เงินทองระหวางคนในชุมชน ญาติ
พี่นอง เพื่อนฝูง เพื่อนบาน เปนการแสดงความเอ้ือเฟอที่ดี
ตอกัน การสนับสนุนทางสังคมเปนความรูสึกนึกคิดหรือ
ความเขาใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลรวมถึง
การไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําและส่ิงของตางๆ จาก
กลุมบุคคลทางสังคมท่ีเปนแหลงประโยชนสวนบุคคล ทาํให
ไดรับรูวาไดรับความรักใครผกูพนั ไดรับความชวยเหลอืคาํ
แนะนําและส่ิงของทําใหรูสึกวามีคนรักและคนสนใจ มีคน
ยกยองเห็นคุณคา รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน [18] ดานการสรางความเขาใจภายใน
ครอบครัว กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งมากท่ีสุดกับการ
ลดการซ้ืออาหารท่ีไมมีประโยชนตอรางกายจะทําให
ประหยัดคาใชจายและชวยสรางการบริโภคอาหารท่ีดี ซึ่ง
สอดคลองกับ กระทรวงสาธารณสุข [13] ในประเด็นเกี่ยว
กับการเลือกซ้ืออาหารท่ีตองเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน 
มีคุณคา คุณประโยชนทางโภชนาการ การเลือกซื้ออาหาร
บริโภคตองคาํนงึถงึคณุคาอาหารใหครบถวน เหมาะสมกับ
ความตองการจะทําใหประหยัดคาใชจายได รองลงมาคือ 
การแนะนําครอบครัวใหบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการมากกวาอาหารราคาแพงแตคุณคานอย เปน
การสรางนิสัยการบริโภคท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับ ชํานาญ 
กาญจนภูสติ [19] ทีก่ลาววา คนท่ีมีสขุภาพรางกายแข็งแรง

จะเปนพื้นฐานของความสุขท้ังปวง แตคนเราจะมีสุขภาพ
รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงไดนั้นจําเปนตองรับประทาน

อาหารท่ีมีคุณคาครบถวนและปริมาณเพียงพอซึ่งเราเรียก
วา บริโภคอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ ดานการหา

อาชีพเสริม กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางย่ิง กับการอาน

หนงัสอื นติยสารตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการแนะนําอาชพี จะทาํให
เพิม่ความรูและชองทางหารายได รองลงมาคือ การประกอบ

อาชีพเสริมหลังงานประจําเพื่อใหครอบครัวมีรายไดเพิ่ม

มากข้ึน และเห็นดวยอยางย่ิงท่ีการประกอบอาชีพเสริมไม
เปนการเพ่ิมภาระหนาท่ี ซึง่อาชพี หมายถึง การทํากิจกรรม

การทํางาน การประกอบการท่ีไมเปนโทษแกสังคมและมี
รายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรูทักษะ อุปกรณ

เคร่ืองมือวธิกีารแตกตางกันไป โดยท่ีอาชพีเสรมิเปนอาชีพ

ที่ทําเพื่อหารายไดนอกเหนือไปจากงานประจํา แตอาชีพ

เสริมตางๆ ไมใชอาชีพท่ีสรางรายไดหลักใหแกครอบครัว

และจะตองไมรบกวนเวลาของอาชีพหลกั การทําอาชีพเสรมิ

สกัอาชพีหนึง่นอกจากจะชวยสรางรายไดแลว จากรายไดที่

เพิ่มข้ึนยังชวยใหมีเงินเก็บมากข้ึน ดังนั้นหากประชาชนมี

การประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ

หลักจะทําใหเพิ่มรายไดใหครอบครัว สามารถเพิ่มการเขา

ถึงอาหารไดอยางเพียงพอ และเพิ่มระดับความม่ันคงทาง
อาหารในครัวเรือนของตน [20] 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
 1. จากผลการศึกษาที่พบวา ประชาชนบางสวนยัง
มีรายไดที่ไมเพียงพอตอการเขาถึงอาหาร ทําใหประชาชน
มีการลดปริมาณอาหารเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวได
รับประทานอาหารครบทุกม้ือ ดังนั้น บุคคลากรท่ีมีความ
เกี่ยวของควรสงเสริมทักษะในการเพิ่มแนวทางการสราง
ความม่ันคงทางอาหารเพิ่มมากย่ิงขึ้น เชน การอบรมการ
ประกอบอาชีพเสริม เพื่อใหประชาชนมีความม่ันคงทาง
อาหารท่ีเพิ่มมากย่ิงขึ้น
 2. จากผลการศึกษาท่ีพบวา ประชาชนหลีกเลี่ยง
อาหารท่ีใสเครื่องปรุงเกินความจําเปน เชน ผงชูรส รอยละ 
42.11 แตยังมีอีก รอยละ 57.89 ที่ยังคงรับประทานอาหาร
ทีใ่สเครือ่งปรุงเกนิความจําเปน ดังนัน้ จงึควรมีการรณรงค
สงเสริมการรับประทานอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการใหกับประชาชน
 3. องคกรระดับชุมชน หรือเกษตรกรในพื้นที่ควรมี
สวนรวมในการสรางความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน 
เพื่อใหเกิดความเพียงพอของอาหารท่ีบริโภคในแตละม้ือ 
เชน การรณรงคการเพิ่มความหลากหลายของชนิดพืชใน

สวนหลังบาน หรือพืน้ทีว่างเปลา การพัฒนาระบบธนาคาร

ขาว หรือธนาคารอาหารทองถิ่น เพื่อแลกเปล่ียนและ

แบงปน อาหารภายในชุมชน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาความรูเรื่องบริโภคนิสัย อาหารสะอาด

ปลอดภัย  คุณคาทางโภชนาการ และส่ิงแวดลอมของ

ประชาชนในครัวเรือน เพื่อใหเกิดความตระหนักและปรับ
เปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมใหถูกสุขลักษณะ

 2. ควรศกึษาปจจยัทีมี่ความสมัพนัธกับความม่ันคง

ทางอาหารในครัวเรือน เพื่อหาปจจัยท่ีเปนสาเหตุใหเกิด
การเพิ่มหรือลดระดับความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน
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 3. ควรศึกษาความม่ันคงทางอาหารในครัวเรอืนของ

ประชาชนในพ้ืนที่ชนบท ทั้งนี้เนื่องจากสภาพส่ิงแวดลอม

และเศรษฐกิจของคนในชุมชนเมืองและชนบทจะมีความ

แตกตางกัน เพือ่ศกึษาความตางของความม่ันคงทางอาหาร

ในครัวเรือนของประชาชนในแตละพื้นที่เพื่อการแกไข

ปญหาท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย
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