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กล้าณรงค์ สุทธิรอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การถอดบทเรียนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
ทุนทางสังคมของชุมชน 2) การผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความม่ันคงทางอาหารของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือหมู่บ้านท่ีมีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 
หมู่บ้าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจและเวทีชุมชนเพื่อรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล           
การวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็น ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนในการสร้างความม่ันคงทางอาหารของ
ชุมชนโดยการเล่าเรื่องและการปฏิบัติจริง ทุนทางสังคมของชุมชนซ่ึงประกอบด้วย คน สถาบัน วัฒนธรรม 
และองค์ความรู้ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความม่ันคงทางอาหารของชุมชนด้านความพอเพียงของอาหาร 
การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และเสถียรภาพของอาหาร ส าหรับการผลักดันผลการวิจัยสู่
การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการและตัวช้ีวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ร่วมขับเคลื่อนต่อไป    

ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม, ความมั่นคงทางอาหาร 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study: 1 )  The lessons of food security and 

social capital of the community. 2) The results of research promotion to the policy about 
food security of the community. Target groups are Sufficiency Economy Village or Village 
with Sufficiency Economy Philosophy Center in 11 villages. The tools of this research used 
survey and community collecting information analysis and summary data. The research 
found that a lesson of social capital in community food security by telling stories 
knowledge and practices. For pushing up the research results to the food security policy of 
the Kamphaengphet  Province,  policies, strategies, measures and indicators are defined so 
that the local government cooperation could possibly take into consideration and enable 
it move forward. 

Keywords: Social Capital, Food Security 
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บทน า  
  อาหารเป็นปัจจัยในการด ารงชีพท่ีส าคัญท่ีสุด เน่ืองจากต้ังแต่เกิดจนตายมนุษย์ต้องได้รับอาหาร    
ท่ีเพียงพอท้ังในแง่ของปริมาณและคุณภาพเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การขาดแคลนอาหารหรือตกอยู่
ในภาวะทุพโภชนาการ สามารถกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของมนุษย์และสังคมได้อย่างมหาศาล    
จากการศึกษาวิจัยขององค์กรต่างๆ รวมถึงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติซ่ึงเป็นองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง พบว่า ภาวะขาดแคลนอาหารได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆ 
อย่างมาก ความมั่นคงด้านอาหารจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในทางทฤษฎีน้ันการพิจารณา
เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับความพอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และ
เสถียรภาพของอาหาร ส าหรับทุนทางสังคมในประเทศไทย ได้ถูกน ามาใช้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันทุนต่างๆ    
ท่ีกล่าวมาถือว่าก าลังมีปัญหาอยู่ในภาวะวิกฤต กล่าวคือทรัพยากรธรรมชาติก าลังหดหายไปจนแทบไม่เหลือ 
ดิน น้ า ป่า ถูกท าลาย ถูกแย่งชิง ครอบครองเป็นของส่วนตัว ปัญหาหน้ีสินและความยากจนของครัวเรือน
เกษตรกรในภาคชนบทไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีมิได้ลดลง วิกฤตเหล่าน้ีก าลังจะกลายเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีถาวร ทุนทางสังคมจึงมีบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารตามวิถีพอเพียง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปี 2557 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ผลการส ารวจพบว่า 
ครัวเรือนท่ัวประเทศในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 20,892 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 33.9 เป็น
ค่าอาหาร เครื่องด่ืมและยาสูบ1 สะท้อนให้เห็นว่า รายได้ 33.9 เป็นค่าใช้จ่ายประจ าท่ีค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ
กับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 79,264 บาท2 (เม่ือคิดค่าร้อยละจาก 
33.9 เป็นจ านวนเงิน 26,870 บาท ดังน้ัน การสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน นอกจากมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ลดรายจ่ายระดับครัวเรือนลง และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่
เดิมเป็นฐานในการเปลี่ยนแปลง จึงจะน าไปสู่ความม่ันคงด้านอื่นๆ ได้ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ัน 
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนมีความส าคัญยิ่งท้ังในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงต้อง
อาศัยทุนทางสังคมและเป็นฐานในการสร้างผลักดันความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเพื่อให้ก าหนดไว้ในแผน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดเป็นนโยบายในแผนพัฒนาท้องถ่ินและยุทธศาสตร์จังหวัดเกี่ยวกับ
การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยการสร้างพลังจากชุมชนและเครือข่ายชุมชน ในการผลักดันให้
ขยายความรู้สู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 1 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. รายได้เฉลี่ยต่อ/เดือน /ครัวเรือน. www.nso.go.th.2558. 
 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร. เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง รายงานสรุปความ
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.). (ก าแพงเพชร: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร, 2556). 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการถอดบทเรียนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
  2. เพื่อศึกษาการผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน ดังน้ี 1) คน 2) สถาบัน 3) วัฒนธรรม และ 4) องค์ความรู้  
  2. การศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 4 มิติ ดังน้ี 1) การมีอยู่ของอาหาร 
2) การเข้าถึงอาหาร 3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร และ 4) เสถียรภาพ  
  3. การผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีขอบเขตแนวทางกระบวนการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด  
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  แนวคดิความม่ันคงอาหาร 
   ความมั่นคงอาหาร หมายถึง สถานการณ์ท่ีทุกคนในทุกเวลาสามารถเข้าถึงอาหารได้ท้ังด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจอย่างพอเพียงปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการตรงกับวัฒนธรรมการบริโภคเพื่อ
การมีชีวิตท่ีดีและสุขภาพท่ีแข็งแรง3 ซึ่งในค านิยามดังกล่าว ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 
  1. การมีอยู่ของอาหาร (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารท่ีเพียงพอในการบริโภคท้ังด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งอาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ หรือน าเข้าจากต่างประเทศ ท้ังน้ีรวมการ
ช่วยเหลือทางด้านอาหาร (food aid) 
  2. การเข้าถึงอาหาร (Food Access) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีพอเพียงเพื่อ
การได้มาซึ่งอาหารท่ีเหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงสิทธิด้านอาหาร (food 
entitlement) ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีบุคคลอาศัยอยู่ 
   3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์ด้านอาหารผ่านการ
บริโภคอาหารท่ีเพียงพอ การมีน้ าสะอาดและการรักษาสุขอนามัยเพื่อเข้าถึงสภาวะท่ีดีทางด้านโภชนาการ
โดยความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีไม่ใช่อาหาร 
  4. เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง การท่ีประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารท่ี
เพียงพอในทุกเวลาไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่เข้าถึงอาหารท่ีเป็นผลจากภาวะวิกฤต (เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือ
วิกฤตทางสภาพภูมิอากาศ) หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามวัฏจักร (เช่น ความไม่มั่นคงอาหารตามฤดูกาล) 
ดังน้ันเสถียรภาพจึงเป็นฐานท่ีสนับสนุนท้ังการมีอยู่ของอาหาร การเข้าถึงอาหารและการใช้ประโยชน์จาก
อาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร 
 
 
                                                             
 3 World Food Summit, Rome Declaration on World Food Security, Rome, 1996. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการถอดบทเรียนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
  2. เพื่อศึกษาการผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน ดังน้ี 1) คน 2) สถาบัน 3) วัฒนธรรม และ 4) องค์ความรู้  
  2. การศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 4 มิติ ดังน้ี 1) การมีอยู่ของอาหาร 
2) การเข้าถึงอาหาร 3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร และ 4) เสถียรภาพ  
  3. การผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีขอบเขตแนวทางกระบวนการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด  
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  แนวคดิความม่ันคงอาหาร 
   ความมั่นคงอาหาร หมายถึง สถานการณ์ท่ีทุกคนในทุกเวลาสามารถเข้าถึงอาหารได้ท้ังด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจอย่างพอเพียงปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการตรงกับวัฒนธรรมการบริโภคเพื่อ
การมีชีวิตท่ีดีและสุขภาพท่ีแข็งแรง3 ซึ่งในค านิยามดังกล่าว ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 
  1. การมีอยู่ของอาหาร (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารท่ีเพียงพอในการบริโภคท้ังด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งอาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ หรือน าเข้าจากต่างประเทศ ท้ังน้ีรวมการ
ช่วยเหลือทางด้านอาหาร (food aid) 
  2. การเข้าถึงอาหาร (Food Access) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีพอเพียงเพื่อ
การได้มาซึ่งอาหารท่ีเหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงสิทธิด้านอาหาร (food 
entitlement) ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีบุคคลอาศัยอยู่ 
   3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์ด้านอาหารผ่านการ
บริโภคอาหารท่ีเพียงพอ การมีน้ าสะอาดและการรักษาสุขอนามัยเพื่อเข้าถึงสภาวะท่ีดีทางด้านโภชนาการ
โดยความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีไม่ใช่อาหาร 
  4. เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง การท่ีประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารท่ี
เพียงพอในทุกเวลาไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่เข้าถึงอาหารท่ีเป็นผลจากภาวะวิกฤต (เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือ
วิกฤตทางสภาพภูมิอากาศ) หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามวัฏจักร (เช่น ความไม่มั่นคงอาหารตามฤดูกาล) 
ดังน้ันเสถียรภาพจึงเป็นฐานท่ีสนับสนุนท้ังการมีอยู่ของอาหาร การเข้าถึงอาหารและการใช้ประโยชน์จาก
อาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร 
 
 
                                                             
 3 World Food Summit, Rome Declaration on World Food Security, Rome, 1996. 
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  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเมืองท่ีเช่ือมโยงท้ังภายใน -
ภายนอก4 ผลการวิจัยพบว่า 1) มิติต่างๆ ของทุนทางสังคมมักจะฝังอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมซึ่งแฝงไป
กับวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นต้นว่า ประเพณีงานปอยหลวงท่ีจังหวัดล าพูน จังหวัดพะเยา
, งานบุญกองข้าว ท่ีจังหวัดมหาสารคาม, งานประเพณีตักบาตรพระร้อยท่ีจังหวัด ปทุมธานี, งานถือศีลกินเจ
ท่ีจังหวัดชุมพรหรือถือศีลกิจผักท่ีจังหวัดภูเก็ต , และกิจกรรมในเชิงสร้างความเข้มแข็งชุมชนท่ีเกิดข้ึนใน
จังหวัด อ านาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เป็นต้น 2) การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดท่ีเน้นการแข่งขันหรือการค้าก าไรตลอดจนการสร้างความทันสมัยในโลก
แห่งการพัฒนาชุมชนเมืองเช่นในปัจจุบันเป็นสาเหตุส าคัญในการบั่นทอนทุนทางสังคมในชุมชนเมือง 3) แนว
ทางการเสริมสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเมืองท่ีเช่ือมโยงท้ังภายใน-ภายนอก ได้แก่ การท่ีพลเมืองมีความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการคงรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ดีประกอบกับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจนจากภาคีต่างๆ  
  ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านแม่สุริน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน5 ผลการวิจัยพบว่า 
ชุมชนบ้านแม่สุรินมีการท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก แหล่งท่ีมาของอาหาร ได้แก่ การผลิตเอง แหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ การซื้อจากตลาด และการแบ่งปันซึ่งกันและกันหรือทางวัฒนธรรมประเพณี แนวคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหาร คือ การมีอาหารตามท่ีต้องการอย่างเพียงพอและยั่งยืน  การมีแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย ความสามารถในการหาอาหารตามฤดูกาลได้ตลอดปี การมีอาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้อย่างเพียงพอในการซื้ออาหารท่ีจ าเป็น การมีศักยภาพในการจัดการอาหารอย่างเหมาะสม และการมี
วัฒนธรรมหรือรูปแบบการรับประทานอาหารตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
ประกอบด้วยศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงในระบบการเกษตรต่อการผลิตอาหาร รูปแบบการใช้ประโยชน์
และการเปลี่ยนแปลงของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
  ความมั่นคงอาหารระดับชุมชนในต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม6 ผลการวิจัย
พบว่า ในอดีตชุมชนต าบลสามผงมีความมั่นคงทางอาหารท้ัง 4 มิติ เน่ืองจากมีป่าบุ่งป่าทามและลุ่มน้ า
สงคราม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ชุมชนต าบล
สามผงเร่ิมมีความไม่มั่นคงทางอาหารในมิติการมีอาหารและมิติการเข้าถึงอาหาร เน่ืองจากสมาชิกของชุมชน
ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจแทนพืชอาหาร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยใช้พื้นท่ีท านาปีและแผ้วถางป่าบุ่งป่า
                                                             
 4 ด ารงศักด์ิ จันโททัย, การแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างสร้างทนุทางสังคมของชุมชนเมืองที่เชื่อมโยง
ทั้งภายใน-ภายนอก, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2553). 
 5 ธนันชัย มุ่งจิต, “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหารบ้านแม่สุรินทร์ อ าเภอ
ขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน”, วิทยานิพนธ์เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-  
ธิราช, 2555). 
 6 วีระศักด์ิ จุลดาลัย และคณะ, การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะและ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง อาหารระดับชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม. (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556). 

ทามเพื่อท านาปรัง จนก่อให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรอาหารจาก
ธรรมชาติของชุมชน รวมถึงมีการท าประมงเพื่อการค้า โดยใช้เครื่องมือจับปลาเชิงพาณิชย์มากข้ึน ในมิติการ
มีเสถียรภาพทางอาหารและมิติการใช้ประโยชน์จากอาหาร ชุมชนต าบลสามผงยังคงมีความมั่นคงทางอาหาร
ในมิติดังกล่าว เน่ืองจากมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้นตามหัวไร่ปลายนา โดยเฉลี่ยร้อยละ 30-50 ของพื้นท่ีนา และมี
การวางแผนผลิตอาหารตลอดปี โดยเพิ่มปริมาณการท านาปรัง การเลี้ยงปลาในบ่อช่วงฤดูแล้ง  
  แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชนในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองและอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา7 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน คนในพื้นท่ียังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทาง
อาหาร สถานการณ์ด้านอาหารยังมีพอ แต่พื้นท่ีทางการผลิตอาหารชุมชนลดลง และชาวบ้านไม่ได้ให้
ความส าคัญการผลิตอาหารบริโภคผลประเมินการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนและชุมชน พบว่า ชุมชนมีการจัดการค่อนข้างน้อย และยังพบว่าการจัดการยังไม่เป็นระบบ  
 รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพื้นท่ีชุมชนชายฝั่งขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ
โบย ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล8 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน ชุมชนมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสมและมีส่วนเหลือส าหรับส่งออกนอกชุมชนได้ในปริมาณ
มาก มีชนิดอาหารท่ีหลากหลายอาหารท่ีบริโภคสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีความสามารถใน
การเข้าถึงอาหารได้ท้ังในแง่ระยะทาง ภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ การมีท่ีดินท ากิน การมีสิทธิเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมชุมชนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต้อเดือนไม่สูง  แต่ชุมชนใช้เงินในการซื้ออาหารใน
สัดส่วนท่ีน้อย ชาวบ้านในชุมชนบุโบยมีอาหารหมู่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และพลังงานถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและเพียงพอ แต่ยังมีปัจจัยทางสภาพธรรมชาติท่ีเป็นเงื่อนไขส าคัญอีกด้วย9 งานวิจัยน้ีได้ศึกษา
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศจีน จากพื้นท่ีท่ีมีความยากจนจ านวน 271 มณฑล จากพื้นท่ี 9 
จังหวัดท่ีต้องเผชิญความเครียดกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของพื้นท่ีศึกษาท่ียากจนคือ เง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติซึ่งรวมถึง
เง่ือนไขทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลในการจ ากัดการผลิตทางการเกษตร คนยากจนในพื้นท่ี
มีความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์และสุขอนามัยท่ีไม่
เพียงพอ นอกจากน้ี สภาพภูมิประเทศท าให้การพัฒนาของการขนส่งและการตลาดท่ียากล าบากด้วย 
นอกจากน้ี ความมั่นคงทางอาหารในพื้นท่ีชนบทของจังหวัด Limpopo ในแอฟริกาใต้10 การศึกษาใช้กลุ่ม

                                                             
 7 ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ, “แนวทางการจัดการความม่ันคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559). 
 8 อ้างแล้ว. 
 9 Fengying, N., Jieying, B., &Xuebiao, Z. Study on China's Food Security Status. 
(Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1. doi: 10.1016/j.aaspro.2010.09.038,  2010). 
 10 Cock, et al. Food security in rural areas of Limpopo province, South Africa. (Food 
Science, 5 (269-282), 269, 2013). 
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ทามเพื่อท านาปรัง จนก่อให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรอาหารจาก
ธรรมชาติของชุมชน รวมถึงมีการท าประมงเพื่อการค้า โดยใช้เครื่องมือจับปลาเชิงพาณิชย์มากข้ึน ในมิติการ
มีเสถียรภาพทางอาหารและมิติการใช้ประโยชน์จากอาหาร ชุมชนต าบลสามผงยังคงมีความมั่นคงทางอาหาร
ในมิติดังกล่าว เน่ืองจากมีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้นตามหัวไร่ปลายนา โดยเฉลี่ยร้อยละ 30-50 ของพื้นท่ีนา และมี
การวางแผนผลิตอาหารตลอดปี โดยเพิ่มปริมาณการท านาปรัง การเลี้ยงปลาในบ่อช่วงฤดูแล้ง  
  แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชนในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองและอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา7 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความม่ันคงทางอาหารเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน คนในพื้นท่ียังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทาง
อาหาร สถานการณ์ด้านอาหารยังมีพอ แต่พื้นท่ีทางการผลิตอาหารชุมชนลดลง และชาวบ้านไม่ได้ให้
ความส าคัญการผลิตอาหารบริโภคผลประเมินการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนและชุมชน พบว่า ชุมชนมีการจัดการค่อนข้างน้อย และยังพบว่าการจัดการยังไม่เป็นระบบ  
 รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพื้นท่ีชุมชนชายฝั่งขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุ
โบย ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล8 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความม่ันคงทางอาหารของ
ชุมชน ชุมชนมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสมและมีส่วนเหลือส าหรับส่งออกนอกชุมชนได้ในปริมาณ
มาก มีชนิดอาหารท่ีหลากหลายอาหารท่ีบริโภคสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีความสามารถใน
การเข้าถึงอาหารได้ท้ังในแง่ระยะทาง ภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ การมีท่ีดินท ากิน การมีสิทธิเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมชุมชนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต้อเดือนไม่สูง  แต่ชุมชนใช้เงินในการซ้ืออาหารใน
สัดส่วนท่ีน้อย ชาวบ้านในชุมชนบุโบยมีอาหารหมู่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และพลังงานถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและเพียงพอ แต่ยังมีปัจจัยทางสภาพธรรมชาติท่ีเป็นเงื่อนไขส าคัญอีกด้วย9 งานวิจัยน้ีได้ศึกษา
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศจีน จากพื้นท่ีท่ีมีความยากจนจ านวน 271 มณฑล จากพื้นท่ี 9 
จังหวัดท่ีต้องเผชิญความเครียดกับปัญหาความไม่ม่ันคงทางอาหาร  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของพื้นท่ีศึกษาท่ียากจนคือ เง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติซึ่งรวมถึง
เง่ือนไขทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลในการจ ากัดการผลิตทางการเกษตร คนยากจนในพื้นท่ี
มีความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์และสุขอนามัยท่ีไม่
เพียงพอ นอกจากน้ี สภาพภูมิประเทศท าให้การพัฒนาของการขนส่งและการตลาดท่ียากล าบากด้วย 
นอกจากน้ี ความมั่นคงทางอาหารในพื้นท่ีชนบทของจังหวัด Limpopo ในแอฟริกาใต้10 การศึกษาใช้กลุ่ม

                                                             
 7 ชัยรัตน์ จุสปาโล และคณะ, “แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559). 
 8 อ้างแล้ว. 
 9 Fengying, N., Jieying, B., &Xuebiao, Z. Study on China's Food Security Status. 
(Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1. doi: 10.1016/j.aaspro.2010.09.038,  2010). 
 10 Cock, et al. Food security in rural areas of Limpopo province, South Africa. (Food 
Science, 5 (269-282), 269, 2013). 
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ตัวอย่างจ านวน 599 ครัวเรือน ซึ่งท าการศึกษาถึงลักษณะของครัวเรือนการด ารงชีวิต และประเมินความ
มั่นคงทางอาหารกับระดับของความจนในพื้นท่ีศึกษา ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ร้อยละ 53 ของครัวเรือนใน
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรงซึ่งลักษณะของครัวเรือนมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องคือ 
ทุนมนุษย์ (การศึกษา ขนาดของครัวเรือน และอัตราส่วนการเป็นภาระ) และรายได้ของครัวเรือน 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร โดย 1) ส ารวจชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจัย 2) จัดเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย 3) สร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชน 4) สร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างทีมวิจัยกับนักวิจัยชุมชน 5) ร่วมกันออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางสังคมในชุมชน 6)  ส ารวจทุน
ทางสังคมระดับชุมชนในประเด็นต่อไปน้ี  (1)  คน  (2)  สถาบัน  (3) วัฒนธรรม (4) องค์ความรู้ในชุมชน 
  กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพและปัญหาความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดย 1) ประชุมผู้ร่วม
วิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้านสภาพและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 2) คณะวิจัยและ
นักวิจัยชุมชนร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ส ารวจสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ต่อไปน้ี (1) ความพอเพียง (2) การเข้าถึง (3) การใช้ประโยชน์ และ (4) เสถียรภาพ และ 4) จัดเวทีเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
 กิจกรรมที่ 3 การผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัด
ก าแพงเพชร โดย 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 2) ร่วมกับ
เครือข่ายชุมชนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกร่างนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
ดังน้ี นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  
 

สรุปผลการวิจัย 
  ทุนทางสังคมของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชรประกอบด้วยทุน 4 ประเภท ดังต่อไปน้ี     
  1) คน ด้านสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ด้านจิตใจ ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน ท ากิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง เคารพกฎระเบียบของชุมชน   มีวินัย มีความ
เสียสละ มีการร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมเกี่ยวกับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และและด้านสติปัญญามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตร การฝึกอาชีพ ท้ังภายในและภายนอกชุมชนท่ีด าเนินการให้  
      2) สถาบัน มีสถาบันทางศาสนา ได้แก่ วัด, สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน, สถาบันทางการเงิน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้ าน กองทุนกลุ่มอาชีพ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, สถาบันการเมืองการปกครอง ได้แก่ การปกครองหมู่บ้านบริหารโดยมีผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้มบ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน 
โดยก าหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านร่วมกันเพื่อเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยทางสังคม     
  3) วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาประกอบด้วยวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา       
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) วันออกพรรษา ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณี
ทอดกฐิน ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น, วันส าคัญของชาติ ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ  

      4) องค์ความรู้ในชุมชน มีวิถีการประกอบอาชีพทางการเกษตร องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับทอผ้า การประกอบอาหาร และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารและสัตว์เศรษฐกิจ  
  สภาพความม่ันคงทางอาหารของของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปน้ี      
1) ความพอเพียงของอาหารในชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้านท่ีพักอาศัย การเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผักในกระถางยางรถยนต์ การปลูกลงแปลง
พื้นท่ีบริเวณรอบบ้านและการปลูกไว้ท่ีหัวไร่ปลายนาตามวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยกิจรรมดังกล่าวน้ีจัดตาม
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) การเข้าถึงอาหารในชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัว สมาชิกของกลุ่ม
มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและสามารถจ าหน่ายอาหารในชุมชนและภายนอกชุมชน มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างครัวเรือน การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านท าให้มีอาหาร
เพียงพอต่อการด ารงชีพ การซื้ออาหารจากภายนอกชุมชนเป็นอาหารท่ีชุมชนไม่สามารถด าเนินการเอง      
3) การใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม การสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้กับชุมชนได้การได้ขายผลผลิตจากพืชผักสวนครัว การแลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือน และการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดจากสารพิษ นอกจากน้ีอาหารยังเป็นปัจจัยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และ     
4) เสถียรภาพของอาหารในชุมชน ลดการพึ่งพิงอาหารจากภายนอกชุมชน คนในชุมชนได้บริโภคอาหารท่ีมี
ปลอดสารพิษ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนสามารถปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เป็นอาหารสามารถด าเนินการตลอดปี และการเปลี่ยนชนิดของอาหารได้ตามฤดูกาล  
   ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปน้ี        
1) ความพอเพียงของอาหารในชุมชน ฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการผลิตอาหารในชุมชน   
2) การเข้าถึงอาหารในชุมชน ฤดูแล้งอาหารบางชนิดอาจไม่เพียงพอต่อการบริโภค การพึ่งพาอาหารจาก
แหล่งภายนอกชุมชนในรูปแบบตลาดนัดชุมชน การบริการขายสินค้าเคลื่อนท่ีโดยเฉพาะอาหารท่ีเข้าถึง
ชุมชนได้ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเข้าถึงอาหาร 3) การใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน ปริมาณอาหาร
ท่ีชุมชนสามารถผลิตเองได้เพื่อการจ าหน่ายมีปริมาณลดลง จึงใช้ประโยชน์แต่เพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน
และการแลกเปลี่ยนในชุมชนเท่าน้ัน และ 4) เสถียรภาพของอาหารในชุมชน ปริมาณอาหารในชุมชนจะ
ลดลงในช่วงฤดูแล้งซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการผลิต แต่ประชาชนในชุมชนสามารถปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนการปลูกพืชผักสวนครัวท่ีใช้น้ าน้อยได้ และการเลี้ยงสัตว์ท่ีเป็นอาหารในสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ 
  การถอดบทเรียนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
กระบวนการถอดบทเรียนดังน้ี 1) การออกแบบแผนการถอดบทเรียน หัวใจหลักของการถอดบทเรียน
ประกอบด้วยคือ การแบ่งปันความรู้ ผลประโยชน์ร่วมกัน ความไว้วางใจท้ังต่อตนเองและผู้อื่น และการ
เรียนรู้ ส าหรับการก าหนดปฏิทินการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยการใช้เวที
การประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านหรือการก าหนดวัน เวลา นัดหมาย กับกลุ่มสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ   
มีการก าหนดระยะเวลาในการถอดบทเรียนในช่วงเวลาตามความเหมาะสมของบริบทการด าเนินชีวิต และ
อาชีพของหมู่บ้านน้ันๆ ด้วย 2) การด าเนินการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็นเป็นการเล่าเร่ืองจากการได้ไป
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      4) องค์ความรู้ในชุมชน มีวิถีการประกอบอาชีพทางการเกษตร องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับทอผ้า การประกอบอาหาร และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารและสัตว์เศรษฐกิจ  
  สภาพความม่ันคงทางอาหารของของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปน้ี      
1) ความพอเพียงของอาหารในชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้านท่ีพักอาศัย การเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผักในกระถางยางรถยนต์ การปลูกลงแปลง
พื้นท่ีบริเวณรอบบ้านและการปลูกไว้ท่ีหัวไร่ปลายนาตามวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยกิจรรมดังกล่าวน้ีจัดตาม
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) การเข้าถึงอาหารในชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัว สมาชิกของกลุ่ม
มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและสามารถจ าหน่ายอาหารในชุมชนและภายนอกชุมชน มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างครัวเรือน การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านท าให้มีอาหาร
เพียงพอต่อการด ารงชีพ การซื้ออาหารจากภายนอกชุมชนเป็นอาหารท่ีชุมชนไม่สามารถด าเนินการเอง      
3) การใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม การสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้กับชุมชนได้การได้ขายผลผลิตจากพืชผักสวนครัว การแลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือน และการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดจากสารพิษ นอกจากน้ีอาหารยังเป็นปัจจัยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และ     
4) เสถียรภาพของอาหารในชุมชน ลดการพึ่งพิงอาหารจากภายนอกชุมชน คนในชุมชนได้บริโภคอาหารท่ีมี
ปลอดสารพิษ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนสามารถปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เป็นอาหารสามารถด าเนินการตลอดปี และการเปลี่ยนชนิดของอาหารได้ตามฤดูกาล  
   ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปน้ี        
1) ความพอเพียงของอาหารในชุมชน ฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการผลิตอาหารในชุมชน   
2) การเข้าถึงอาหารในชุมชน ฤดูแล้งอาหารบางชนิดอาจไม่เพียงพอต่อการบริโภค การพึ่งพาอาหารจาก
แหล่งภายนอกชุมชนในรูปแบบตลาดนัดชุมชน การบริการขายสินค้าเคลื่อนท่ีโดยเฉพาะอาหารท่ีเข้าถึง
ชุมชนได้ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเข้าถึงอาหาร 3) การใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน ปริมาณอาหาร
ท่ีชุมชนสามารถผลิตเองได้เพื่อการจ าหน่ายมีปริมาณลดลง จึงใช้ประโยชน์แต่เพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน
และการแลกเปลี่ยนในชุมชนเท่าน้ัน และ 4) เสถียรภาพของอาหารในชุมชน ปริมาณอาหารในชุมชนจะ
ลดลงในช่วงฤดูแล้งซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการผลิต แต่ประชาชนในชุมชนสามารถปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนการปลูกพืชผักสวนครัวท่ีใช้น้ าน้อยได้ และการเลี้ยงสัตว์ท่ีเป็นอาหารในสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ 
  การถอดบทเรียนในการสร้างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
กระบวนการถอดบทเรียนดังน้ี 1) การออกแบบแผนการถอดบทเรียน หัวใจหลักของการถอดบทเรียน
ประกอบด้วยคือ การแบ่งปันความรู้ ผลประโยชน์ร่วมกัน ความไว้วางใจท้ังต่อตนเองและผู้อื่น และการ
เรียนรู้ ส าหรับการก าหนดปฏิทินการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยการใช้เวที
การประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านหรือการก าหนดวัน เวลา นัดหมาย กับกลุ่มสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ   
มีการก าหนดระยะเวลาในการถอดบทเรียนในช่วงเวลาตามความเหมาะสมของบริบทการด าเนินชีวิต และ
อาชีพของหมู่บ้านน้ันๆ ด้วย 2) การด าเนินการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็นเป็นการเล่าเร่ืองจากการได้ไป
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เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผู้อื่นมอบให้เช่น การไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการถอดบทเรียนท้ัง
โครงการหรือโดยภาพรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
เป็นการมองภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 3) การสื่อสารผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน โดยการจัดท าเป็นชุดการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง การพัฒนาชุดความรู้
จึงเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถ่ินมากกว่าในพัฒนาองค์ความรู้หรือบทเรียนท่ีมีอยู่เดิม โดยมี
บทเรียนหรือเรียกว่าหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการเรียนรู้ และ 4) การติดตามการน าบทเรียนไปใช้ เป็นการ
ติดตามผลผลิตจากการด าเนินการตามบทเรียนหรือฐานความรู้ท่ีสมาชิกได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติ ได้ผลผลิต
มากน้อยหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรเพื่อคณะกรรมการด าเนินการจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน  
  การผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะวิจัย นักวิจัยชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนจากองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน และเครือข่ายชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชร ด าเนินการดังต่อไปน้ี 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนในแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดก าแพงเพชร          
2) คณะวิจัย นักวิจัยชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับเครือข่ายชุมชนการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ยกร่างนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร  ประกอบด้วย         
(1) นโยบาย (2) วิสัยทัศน์ (3) ยุทธศาสตร์ (4) มาตรการ และ (5) ตัวช้ีวัด 3) คณะวิจัย นักวิจัยชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกันจัดท าสรุปการผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมของจังหวัดก าแพงเพชร  
 

 อภิปรายผลการวิจัย 
  ทุนทางทางสังคมของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการวิจัยพบว่า ประเด็นท่ีมีความโดดเด่น
คือ ทุนเกี่ยวกับคน คือประชาชนมีต้นทุนด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และด้านความรู้ โดยเฉพาะการมีจิต
สาธารณะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ท ากิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง เคารพกฎระเบียบของ
ชุมชน มีวินัย มีความเสียสละ มีการร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมเกี่ยวกับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรท้ังภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งทุนทางสังคมท าให้คน
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ อันเกิดจากจารีตประเพณีท่ีเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันหรือการตอบ
แทนด้วยสิ่งของเพียงเล็กน้อยหรือการตอบแทนกันด้วยแรงงานในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับอานันท์ กาญจน
พันธ์ ท่ีได้ช้ีให้เห็นว่า ทุนทางสังคมอยู่ภายใต้หลักการท่ีส าคัญ 2 ประการ11 คือ หลักการตอบแทนกันถือว่า
เป็นหลักการสร้างพันธะทางสังคมในการตอบแทนกัน และหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงหมายถึงการใช้
พื้นท่ีส่วนรวมของชุมชนในด้านต่างๆ ดังน้ัน ทุนทางสังคมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในด้านการสร้างสภาพ
ความพร้อมทางสังคมภายในชุมชนเพื่อรอง รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหาร นอกจากน้ียังสอดคล้องกับสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา ได้อธิบาย
                                                             
 11 อานันท์ กาญจนพันธ์ุ, การระดมทุนเพื่อสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, 
2541). 

ถึงรูปแบบของทุนทางสังคมประกอบด้วย วัฒนธรรมชุมชน กฎจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดการ
ทรัพยากรท้องถ่ิน ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และทรัพยากรบุคคล ถือเป็นก าลังส าคัญในการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง12  
     ส าหรับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมและมีส่วนเหลือส าหรับส่งออกนอกชุมชนได้ในปริมาณมาก มีชนิดอาหารท่ีหลากหลายอาหาร
ท่ีบริโภคสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารได้ท้ังในแง่ระยะทาง 
ภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ การมีท่ีดินท ากิน การมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมชุมชนมีรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต้อเดือนไม่สูง แต่ชุมชนใช้เงินในการซื้ออาหารในสัดส่วนท่ีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน แบ่งระดับดัชนีช้ีวัดความมั่นคงทาง
อาหารระดับครัวเรือนและชุมชนไว้ว่า ความมั่นคงทางอาหารสามารถเปิดเผยให้เห็นถึงแง่มุมของการยอมรับ
ทางวัฒนธรรมของอาหารท่ีครัวเรือนบริโภค รวมถึงปัญหาการขาดแคลนและการเข้ าถึงอาหารในบาง
ช่วงเวลาของปี ครัวเรือนท่ีมีรายจ่ายด้านอาหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายจ่ายท้ังหมดจ านวนมากย่อมมีความ
เสี่ยงหรือเปราะบางต่อความไม่มั่นคงทางอาหารมาก และสอดคล้องกับ Iram and Butt ได้กล่าวว่าตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการมีความมั่นคงด้านอาหาร คือรายได้ของครัวเรือน13 โดยครัวเรือนท่ีมีระดับรายได้สูงจะ
สามารถได้มาซึ่งอาหาร มีโอกาสและทางเลือกมากกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ า ในท่ีน้ีระดับของรายได้จะนา
ไปสู่การซื้ออาหารท่ีมีคุณภาพและโภชนาการท่ีสูงหรือต่ า และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก็มีส่วนในการ
สนับสุนนให้คนได้มีคุณภาพท่ีดีด้วย เช่น การมีน้ าสะอาด สภาพแวดล้อมท่ีดี น ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดีด้วย
สภาพแวดล้อมท าให้คนจนคนรวยในพื้นท่ีท่ีสภาพแวดล้อมไม่ดีก็ไม่อาจเข้าถึงอาหารหรือของใช้บริโภคท่ีมี
คุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีปริมาณ
อาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสม และมีส่วนเหลือส าหรับส่งออกนอกชุมชนได้ในปริมาณมาก14 มีชนิดอาหารท่ี
หลากหลายอาหารท่ีบริโภคสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารได้
ท้ังในแง่ระยะทาง ภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ การมีท่ีดินท ากิน การมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่า
เทียมชุมชนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่สูง แต่ชุมชนใช้เงินในการซื้ออาหารในสัดส่วนท่ีน้อย ชุมชนมี
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแหล่งท่ีอยู่ของอาหาร ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาแหล่งอาหาร สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ 
รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับแหล่งท่ีอยู่ของอาหาร ภูมิ
ปัญญาในการดูแลรักษาแหล่งอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ ภูมิปัญญาการจับสัตว์น้ า และ

                                                             
 12 สาวิตรี สะอาดเทียน, “กระบวนการทุนทางสังคมในการเกษตรกรรมย่ังยืนที่มีผลต่อการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกู อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิตภาควิชาการพัฒนาชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). 

13 Iram, U. and Butt, M. S., Determinants of household food security: An empirical 
analysis for Pakistan. International Journal of Social Economics 31: 753-766,  2004. 
 14 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ, “รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่ชุมชนชายฝั่ง
ขนาดเล็ก กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุโบย ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559). 
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ถึงรูปแบบของทุนทางสังคมประกอบด้วย วัฒนธรรมชุมชน กฎจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดการ
ทรัพยากรท้องถ่ิน ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และทรัพยากรบุคคล ถือเป็นก าลังส าคัญในการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง12  
     ส าหรับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมและมีส่วนเหลือส าหรับส่งออกนอกชุมชนได้ในปริมาณมาก มีชนิดอาหารท่ีหลากหลายอาหาร
ท่ีบริโภคสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารได้ท้ังในแง่ระยะทาง 
ภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ การมีท่ีดินท ากิน การมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมชุมชนมีรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต้อเดือนไม่สูง แต่ชุมชนใช้เงินในการซื้ออาหารในสัดส่วนท่ีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน แบ่งระดับดัชนีช้ีวัดความมั่นคงทาง
อาหารระดับครัวเรือนและชุมชนไว้ว่า ความมั่นคงทางอาหารสามารถเปิดเผยให้เห็นถึงแง่มุมของการยอมรับ
ทางวัฒนธรรมของอาหารท่ีครัวเรือนบริโภค รวมถึงปัญหาการขาดแคลนและการเข้ าถึงอาหารในบาง
ช่วงเวลาของปี ครัวเรือนท่ีมีรายจ่ายด้านอาหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายจ่ายท้ังหมดจ านวนมากย่อมมีความ
เสี่ยงหรือเปราะบางต่อความไม่มั่นคงทางอาหารมาก และสอดคล้องกับ Iram and Butt ได้กล่าวว่าตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการมีความมั่นคงด้านอาหาร คือรายได้ของครัวเรือน13 โดยครัวเรือนท่ีมีระดับรายได้สูงจะ
สามารถได้มาซึ่งอาหาร มีโอกาสและทางเลือกมากกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ า ในท่ีน้ีระดับของรายได้จะนา
ไปสู่การซื้ออาหารท่ีมีคุณภาพและโภชนาการท่ีสูงหรือต่ า และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก็มีส่วนในการ
สนับสุนนให้คนได้มีคุณภาพท่ีดีด้วย เช่น การมีน้ าสะอาด สภาพแวดล้อมท่ีดี น ามาซึ่งสุขภาพท่ีดีด้วย
สภาพแวดล้อมท าให้คนจนคนรวยในพื้นท่ีท่ีสภาพแวดล้อมไม่ดีก็ไม่อาจเข้าถึงอาหารหรือของใช้บริโภคท่ีมี
คุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีปริมาณ
อาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสม และมีส่วนเหลือส าหรับส่งออกนอกชุมชนได้ในปริมาณมาก14 มีชนิดอาหารท่ี
หลากหลายอาหารท่ีบริโภคสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารได้
ท้ังในแง่ระยะทาง ภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ การมีท่ีดินท ากิน การมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่า
เทียมชุมชนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่สูง แต่ชุมชนใช้เงินในการซ้ืออาหารในสัดส่วนท่ีน้อย ชุมชนมี
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแหล่งท่ีอยู่ของอาหาร ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาแหล่งอาหาร สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ 
รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับแหล่งท่ีอยู่ของอาหาร ภูมิ
ปัญญาในการดูแลรักษาแหล่งอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ ภูมิปัญญาการจับสัตว์น้ า และ

                                                             
 12 สาวิตรี สะอาดเทียน, “กระบวนการทุนทางสังคมในการเกษตรกรรมย่ังยืนท่ีมีผลต่อการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกู อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิตภาควิชาการพัฒนาชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). 

13 Iram, U. and Butt, M. S., Determinants of household food security: An empirical 
analysis for Pakistan. International Journal of Social Economics 31: 753-766,  2004. 
 14 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ, “รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่ชุมชนชายฝั่ง
ขนาดเล็ก กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุโบย ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559). 
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ภูมิปัญญาด้านการใช้เครื่องมือในการหาอาหารด้านท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถจับสัตว์น้ าได้อย่างอุดมสมบูรณ์
มาเป็นเวลานับร้อยปี แสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพของอาหาร ชุมชนยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นทางการ แต่มีการสอนจากพ่อแม่ถึงลูกด้วยการให้ติดตามออกไปร่วมกิจกรรมการจับหาอาหาร หรือการ
ท าให้ดูมากกว่า นอกจากน้ี ในงานวิจัยของเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และคณะ ยังพบว่า ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านบุโบยคือ การยึดถือหลักค าสอนตามศาสนาอิสลาม การมี
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท่ีสั่งสม การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการหารือ การมีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ภาวะผู้น าของกลุ่มและชุมชน ท่ีดิน (ทรัพยากร) ทุน 
แรงงาน ตลาด เทคโนโลยี ซึ่งท้ังหมดเป็นทุนทางสังคมท่ีเป็นปัจจัยเอื้อต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนได้ 
และสอดคล้องกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (2555) ได้
กล่าวถึงดัชนีความมั่นคงทางอาหารด้านการจัดหามาได้ เกษตรกรจะต้องมีการเข้าถึงปัจจัยการผลิตท่ี
เพียงพอ ได้แก่ ท่ีดิน น้ า แรงงาน และเมล็ดพันธุ์ ต้องมีพื้นท่ีท ากินโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีใช้เพื่อการเพาะปลูกนา
ข้าว ปลูกพืชอาหารและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนอย่างน้อย 3 ไร่ 15 การถือครองสินทรัพย์ภาค
การเกษตรได้แก่เครื่องมือและเครื่องจักร ต้องสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองได้ตลอดท้ังปีมากกว่าซื้อจาก
ตลาดหรือเก็บจากแหล่งธรรมชาติและปริมาณในการผลิตข้าว ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ ควรมีการผลิตข้าวเป็น
อาหารหลักมากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาหารท่ีผลิตตามด้วยผัก ผลไม้ และเน้ือสัตว์ ส าหรับด้านการ
เข้าถึงอาหารท่ีตนเองผลิตเองตลอดท้ังปีและสามารถเก็บอาหารได้ทุกเมื่อมีความต้องการหรือขาดแคลนด้าน
อาหาร การเข้าถึงตลาดอาหารท้องถ่ินท่ีเกษตรกรสามารถหาซื้ออาหารท่ีไม่ได้ผลิตเองหรือขายผลผลิตได้ใน
เขตพื้นท่ีชุมชนหรือบริการอื่นๆ การเข้าถึงอาหารธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ในพื้นท่ีใกล้เคียงมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเข้าถึงอาหารทางด้านวัฒนธรรมศาสนาประเพณีและเครือญาติและเพื่อนบ้านในชุมชนหรือการ
แลกเปลี่ยนอาหารระหว่างชุมชนในระบบนิเวศท่ีแตกต่างกัน  
   อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินการความม่ันคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร ไม่มี
ความชัดเจนในเร่ืองการใช้ประโยชน์จากอาหารหรือการแปรรูปอาหารในชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม หรือประเด็น
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค เช่น โรคเบาหวาน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่ายังขาดองค์
ความรู้ หรือขาดความตระหนักเกี่ยวกับการควบคุมอาหารท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคประจ าตัว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน16 ได้กล่าวถึงดัชนีความม่ันคงทางอาหารการใช้ประโยชน์จากอาหารด้านสุขภาพ 
พิจารณาจากโรคท่ีคนในครัวเรือนและชุมชนเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร เช่น โรคขาดสารอาหาร
โรคอ้วนโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวานเกาต์ความดัน เป็นต้น  
 

                                                             
 15 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ , ความมั่นคงทางอาหาร, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://arm-mi-taput19.blogspot.com[1 สิงหาคม 2561).  
 16 มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน , สิทธิเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.sathai.org/th http://www.sathai.org/th[1 สิงหาคม 2561). 
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นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน ้ำพิจิตรของคนหำปลำในกระแสกำรเปลี่ยนแปลง 
Phichit River Basin Ecological Culture of Fishermen  

in the Transformational Trend 
 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี 
พระปลัดอนุชาติ  นรินฺโท (อยู่ยิ่ง) 

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร  
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษากระบวนการที่สังคมวัฒนธรรมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม    

โดยมุ่งเป้าส าคัญไปที่วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับตัว ของสังคมและวัฒนธรรมคนหา
ปลาในแม่น้ าพิจิตร โดยใช้แนวคิดเชิงนิเวศวัฒนธรรม (Ecological culture) สังเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ าพิจิตร โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์        
การสังเกต เพื่อการพัฒนาการจัดการแม่น้ าพิจิตรผ่านวิถีชีวิตคนหาปลาบนพื้นฐานนิเวศวัฒนธรรม 

ค้ำส้ำคัญ: นิเวศวัฒนธรรม, แม่น้ าพิจิตร, คนหาปลา  
 
Abstract 
 This academic article was a study the process that the society and culture adapted 
to the environment by aiming at evolution or change stemming from the social and 
cultural adaptation of fishermen in Phichit River.  The ecological culture concept was used 
for synthesizing social phenomena at Phichit River Basin. Data were collected by studying 
documents, interviewing, and observing for developing and managing Phichit River through 
the fishermen’s way of life on the basis of ecological culture. 

Keywords: Ecological Culture, Phichit River, Fishermen 
 
บทน้ำ 

แม่น ้ำพิจิตร  
แม่น้ าพิจิตร เป็นทางเดินเก่าของแม่น้ าน่าน ต้นน้ าไหลแยกจากแม่น้ าน่านที่บ้านวังกระดี่ทอง      

ในเขตอ าเภอเมืองพิจิตร สภาพล าน้ าคดเคี้ยว แม่น้ าพิจิตรอยู่ระหว่างแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน ไหลผ่าน
อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอตะพานหิน แล้วมาบรรจบกับแม่น้ ายมที่บ้านบางคลาน                 
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