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ผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนริมน้าพอง อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
นิคม สีเงิน1 สุวารีย์ ศรีปูณะ2 อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์3*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในชุมชนริมน้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงประเมิน เก็บข้อมูลด้วย
แบบส้ ารวจและแบบประเมิ น จากตั วแทนครั วเรื อนในต้ าบลกุ ด น้้ าใสที่ ท้ า เกษตรอิ นทรีย์ ใ นการสร้างความ
เพียงพอของวัตถุดิบของอาหาร จ้านวน 10 ครัวเรือนและเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ 45 คน วิเคราะห์ค่าความ
หลากหลายของพืช อาหารด้ วย Menhinick index (R2) ใช้สถิติพื้นฐาน และ t-test ได้ผลคือ การเพิ่มความ
เพียงพอของอาหารโดยการท้าเกษตรอินทรีย์ของครัวเรือนน้าร่อง 10 ครัวเรือน ในพื้นที่รวม 2 งาน มีผลท้าให้
มีพืชอาหารเพิ่มขึ้นในแปลงหลังด้าเนินการ 3 เดือน มีค่าความหลากหลายของพืชอาหารเพิ่มเป็น R2=1.52 ซึ่ง
เดิมก่อนท้ากิ จกรรมตามรู ปแบบมีค่ า R2=0.31 และหลังเข้าร่วมกิ จกรรม ของตัวแทนครัวเรื อนรวม 45 คน
พบว่า มีความรู้และความตระหนักเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด โดยสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และรูปแบบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด (x̅= 4.85, S.D. = 0.45) สามารถน้ารูปแบบไปใช้ได้
ต่อไป
ค้าส้าคัญ : ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ความหลากหลายของพืชอาหาร ชุมชนริมน้้าพอง
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RESULT OF FOOD SECURITY MODEL FOR HOUSEHOLDS BY ENVIRONMENTAL EDUCATION
PROCESS IN PONG RIVERSIDE COMMUNITIES, KHONKAEN PROVINCE
Nikom Sringoen1 Suwaree Sripoona2 Ananya Popradit3*
Abstract
The objectives of this research were to develop the model of food security of
households through environmental education in Pong riverside communities. This research was
quantitative research. Data collection by survey and evaluation form 45 people from 10
household representatives in Kut Nam Sai joined in the action of organic food sufficient to
supply. Menhinick index (R2) is used to examining the richness index of edible plants. The data
were analyzed using descriptive and t-test. In summary, increasing the adequacy of food by
organic farming of 10 pilot households in a total of 2 crops has resulted in food crops. The
results showed that the diversity of edible plants was a significant increase in the diversity of
food crops from R2 = 1.52, to R2 = 0.31. A total of 45 household representatives were increased
in knowledge and awareness at the highest level P=0.05 ( x̅ = 4.85, S.D.) the model is significant
for using.
Keywords : Food security for households, Edible plant diversity, Pong riverside communities
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บทน้า
ความมั่ นคงทางอาหาร (Food security) เป็ นประเด็ นที่ มีความส้ าคั ญ ต่ อมนุ ษย์ จากอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศที่มีความหลากหลายของอาหารน้อยและไม่สามารถเข้าถึงอาหารมีความจ้าเป็นที่ต้ อง
น้าเข้าอาหาร ลงทุนของต่างชาติมีแนวโน้มส่งผลให้ประเทศไทยเสียดุลและสูญเสียทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหาร
และจะท้าให้ปริมาณอาหารลดลงและมีคุณภาพต่้ากว่าอาหารที่ส่งออก ระยะยาวจะท้าให้ไม่มีเสถียรภาพทาง
อาหารและส่ ง ผลต่ อความไม่ มั่นคงทางอาหารในประเทศไทยในอนาคตอั นใกล้ (Maxwell 1996) และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะผลกระทบต่อการผลิตอาหารในแต่ละช่วงปีมากขึ้น (Glantz 2000) การเพิ่มขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่ง ผลให้ ผลผลิต ทางการเกษตรลดลง (Frischknecht, Steiner, and Jungbluth 2009)
หลังการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ชุมชนใต้เขื่อนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวั ดขอนแก่น
ได้รับผลกระทบจากความเจริญของอุตสาหกรรม เผชิญปัญหาน้้าเน่าเสียนานกว่า 30 ปี ปริมาณอาหารจากแหล่ง
น้้าและป่าธรรมชาติสูญเสียไป ()และอาหารไม่ปลอดภัยจากมลพิษในแม่น้าพอง ท้าให้ชุมชนขาดแคลนอาหาร
ต้ องใช้ จ่ายเงิ นเพื่ อ ซื้ อ อาหารมากขึ้ น (Popradit, 2017) มี โ รคภั ย ไข้ เ จ็ บ เพิ่ มขึ้ น และพึ่ ง ตนเองได้ น้ อ ยลง
(Mungkarndee & Wirojanagud, 2005) จึงต้องหารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยต้องมีอาหาร
เพียงพอ เข้าถึงอาหารได้และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง จึงได้ท้าการวิจัยค้นหารูปแบบการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่ งแวดล้อมศึกษา ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบที่เหมาะสมนั้นสมาชิกในครัวเรื อน
ต้องมีองค์ความรู้ในการสร้างอาหารได้ปลอดภัย เพียงพอและพึ่งตนเองได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องยึด
หลักการและกระบวนการของรูปแบบ 5 ขั้น คือ (1) ต้องถ่ายทอดองค์องค์ความรู้การผลิตอาหารตามหลักเกษตร
อินทรีย์ (2) ต้องวางแผนพัฒนาการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการ
พึ่งตนเองของครัวเรือน (3) เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนและชุมชน (4) ช่วยกันการรักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอาหาร (5) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตอาหารอินทรีย์
และตลาดสีเขียวโดยมีเป้าหมายของรูปแบบ คือมุ่งสร้างความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ใน
การพึ่งตนเองทางอาหารของคนครัวเรือน สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอและมีธนาคารเมล็ดพันธุ์บนฐานความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตลาดสีเขียวในชุมชนเป็นกลไกให้ทุกคนเข้าถึงอาหารปลอดภัย และใช้ประโยชน์โดย
การแบ่งปันอาหารให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Godfray et al. 2014) และได้ทดลองใช้
รูปแบบนี้ปฏิบัติการตามกิจกรรมบางส่วนในพื้นที่น้าร่องในต้าบลกุดน้้าใสระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน
เมษายน 2561 เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบนี้สามารถใช้สร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนได้จริงหรือไม่ จึง
ได้ท้าการวิจัยเชิงประเมินเพื่อน้าผลไปใช้พัฒนารูปแบบและสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือน ก่อนกับหลังการปฏิบัติการตามรูปแบบ และ
ประเมินคุณภาพรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ในชุมชนริมน้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
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วิธีด้าเนินการวิจัย
ความมั่ นคงทางอาหาร (Food security) เป็ นประเด็ นที่ มีความส้ าคั ญ ต่ อมนุ ษย์ จากอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศที่มีความหลากหลายของอาหารน้อยและไม่สามารถเข้าถึงอาหารมีความจ้าเป็นที่ต้ อง
น้าเข้าอาหาร ลงทุนของต่างชาติมีแนวโน้มส่งผลให้ประเทศไทยเสียดุลและสูญเสียทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหาร
และจะท้าให้ปริมาณอาหารลดลงและมีคุณภาพต่้ากว่าอาหารที่ส่ง ออก ระยะยาวจะท้าให้ไม่มีเสถียรภาพทาง
อาหารและส่ ง ผลต่ อความไม่ มั่นคงทางอาหารในประเทศไทยในอนาคตอั นใกล้ (Maxwell 1996) และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะผลกระทบต่อการผลิตอาหารในแต่ละช่วงปีมากขึ้น (Glantz 2000) การเพิ่มขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่ง ผลให้ ผลผลิต ทางการเกษตรลดลง (Frischknecht, Steiner, and Jungbluth 2009)
หลังการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ชุมชนใต้เขื่อนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ได้รับผลกระทบจากความเจริญของอุตสาหกรรม เผชิญปัญหาน้้าเน่าเสียนานกว่า 30 ปี ปริมาณอาหารจากแหล่ง
น้้าและป่าธรรมชาติสูญเสียไป ()และอาหารไม่ปลอดภัยจากมลพิษในแม่น้าพอง ท้าให้ชุมชนขาดแคลนอาหาร
ต้ องใช้ จ่ายเงิ นเพื่ อ ซื้ อ อาหารมากขึ้ น (Popradit, 2017) มี โ รคภั ย ไข้ เ จ็ บ เพิ่ มขึ้ น และพึ่ ง ตนเองได้ น้ อ ยลง
(Mungkarndee & Wirojanagud, 2005) จึงต้องหารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยต้องมีอาหาร
เพียงพอ เข้าถึงอาหารได้และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง จึงได้ท้าการวิจัยค้นหารูปแบบการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบที่เหมาะสมนั้นสมาชิกในครัวเรื อน
ต้องมีองค์ความรู้ในการสร้างอาหารได้ปลอดภัย เพียงพอและพึ่งตนเองได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องยึด
หลักการและกระบวนการของรูปแบบ 5 ขั้น คือ (1) ต้องถ่ายทอดองค์องค์ความรู้การผลิตอาหารตามหลักเกษตร
อินทรีย์ (2) ต้องวางแผนพัฒนาการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการ
พึ่งตนเองของครัวเรือน (3) เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนและชุมชน (4) ช่วยกันการรักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอาหาร (5) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตอาหารอินทรีย์
และตลาดสีเขียวโดยมีเป้าหมายของรูปแบบ คือมุ่งสร้างความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ใน
การพึ่งตนเองทางอาหารของคนครัวเรือน สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอและมีธนาคารเมล็ดพันธุ์บนฐานความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตลาดสีเขียวในชุมชนเป็นกลไกให้ทุกคนเข้าถึงอาหารปลอดภัย และใช้ประโยชน์โดย
การแบ่งปันอาหารให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนอย่างเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Godfray et al. 2014) และได้ทดลองใช้
รูปแบบนี้ปฏิบัติการตามกิจกรรมบางส่วนในพื้นที่น้าร่องในต้าบลกุดน้้าใสระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน
เมษายน 2561 เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบนี้สามารถใช้สร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนได้จริงหรือไม่ จึง
ได้ท้าการวิจัยเชิงประเมินเพื่อน้าผลไปใช้พัฒนารูปแบบและสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือน ก่อนกับหลังการปฏิบัติการตามรูปแบบ และ
ประเมินคุณภาพรูปแบบ
วิธีการศึกษา
งานนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ท้าการประเมินเปรียบเทียบผลก่อนกับหลังการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้ น
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติสร้างความหลากหลายของพืชอาหารในแปลงทดลองขนาด 2 งานที่เป็นที่ดิน
สาธารณะริ มแม่ น้ าพอง ที่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต้ าบลกุ ด น้้ าใสอนุ ญ าตให้ เ ป็ นแปลงทดลอง ซึ่ ง มี ค รั วเรื อ น
อาสาสมัครปลูกพืชอาหารจ้านวน 10 ครัวเรือน ปฏิบัติการนาน 3 เดือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการส้ ารวจ
พืช และวิเคราะห์ด้วย (Menhinick, 1964) ดังสมการ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 79
𝐒

R2
Ѕ
n

𝑅2 =
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แทน ความหลากหลายของพืชอาหารในแปลง
แทน จ้านวนชนิดของพืชอาหารในแปลงทั้งหมด
แทน จ้านวนต้นพืชอาหารทั้งหมดในแปลงที่ศึกษา

ประเมินความรู้แ ละตระหนั กของตั วแทนครั วเรื อนที่เข้ ารั บการถ่ายทอดความรู้ จ้านวน 45 คนที่
อาสาสมัครเข้าร่วมใช้เวลา 1 วัน ด้วยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานในแปลงทดลอง เปรียบเทียบก่อน
กับหลังการท้ากิจกรรม และประเมินคุณภาพกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา หลังจากการน้ากิจกรรมตามรูปแบบมาปฏิบัติการเพิ่มความเพียงพอของพืชอาหารของครัวเรือน ผลการ
วิเคราะห์โดยสรุปดังนี้
1. ผลการประเมิน การปฏิบัติการเพิ่มความเพียงพอของพืชอาหารของครัวเรือน โดยการท้าแปลง
ทดลองสร้างความหลากหลายของพืชอาหาร มีครัวเรือนน้าร่องที่อาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนวิถี การ
เพาะปลูกจากการปลูกผักโดยใช้สารเคมี มาเป็นการปลูกผักอินทรีย์ให้เป็นพืชอาหารวัตถุดิบในครัวเรือนแบบ
พึ่งตนเอง โดยมีพื้นที่สาธารณะของชุมชนริมน้้าพองในพื้นที่ 2 งานที่องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสอนุญาตให้
ใช้ปลูกรวมกัน 10 ครัวเรือน หลังจากจัดเวทีประชุมผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร จึงเลือกทดลองปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มวัตถุดิบทางอาหารให้เพียงพอและพึ่งตนเองได้
โดยด้าเนินการเป็นเวลา 3 เดือน จากการส้ารวจพบว่า โดยรวมมีความหลากหลายของสายพันธุ์พืชอาหารจ้ านวน
72 ชนิดพันธุ์ มีจ้านวนต้นพืชอาหารโดยรวม จ้านวน 2,250 ต้น โดยแต่ละครัวเรือนปลูกพืชอาหารเพิ่มความ
หลากหลายสายพันธุ์ขึ้น เป็นครัวเรือนละ 7-13 ชนิดพันธุ์ มีจ้านวนต้นพืชอาหารเพิ่มเป็นครัวเรือนละ 210-245
ต้น ขณะที่ก่อนการพัฒนาความหลากหลายของสายพันธุ์พืชอาหารมีจ้านวน 14 ชนิดพันธุ์ มีจ้านวนต้นพืชอาหาร
โดยรวม จ้านวน 2,040 ต้น โดยแต่ละครัวเรือนปลูกพืชอาหารมีความหลากหลายสายพันธุ์ครัวเรือนละ 5-10
สายพันธุ์ มีจ้านวนต้นพืชอาหารครัว เรื อน 178-237 ต้น เมื่อน้ามาวิเคราะห์ความหลากหลายพืช อาหารด้ วย
Menhinick index (R2) ผลการตรวจสอบพบว่า หลังพัฒนาตามรูปแบบในแปลงเพาะปลูกของครัวเรือนมาความ
หลากหลายของพืชอาหารเพิ่มขึ้น (R2=1.52) โดยมีความหลากหลายมากกว่าก่อนการพัฒนา ซึ่งเดิมในแปลง
เพาะปลูกมีความหลากหลายของพืชอาหารต่้ากว่า (R2=0.31) ท้าให้ครัวเรือนมีความพียงพอและเข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัยดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ทุกมื้อ (ภาพที่ 1)

80 | ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) พ .ศ.2561

นิคม แสงเงินและคณะ

ภาพที่ 1 การถ่ายทอดความรู้และความหลากหลายของพืชอาหารในแปลง
2. ผลการเปรียบเทียบด้านความรู้ ที่เป็นผลจากการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้ วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตัวแทนครัวเรือนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยการเสวนาเชิ งปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานแปลงผักอินทรีย์ของครัวเรือนน้าร่อง ใช้เวลา 1 วัน พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 57.77) รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ
42.22) โดยก่อนร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 62.22) และระดับ
น้อย (ร้อยละ 37.77) ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาความรู้ พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนครัวเรื อนม
ความรู้ทุกข้อเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 81.98) แต่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้อยู่
ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 37.32) รายการที่ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้เพิ่มขึ้นมากที่สุดตามล้าดับ คือ 1) รู้ว่า
ตลาดอาหารในชุมชนควรจะเป็นแหล่งจ้าหน่ายอาหารที่ผลิตในชุมชนมากกว่าน้าเข้าจากนอกชุมชน 2) รู้ว่าการ
ปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อปรุงอาหารสดใหม่ในครัวเรือนถือเป็นการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีที่สุด
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความตระหนั ก จากการใช้ รู ป แบบการสร้ างความมั่ นคงทางอาหารด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตัวแทนครัวเรือนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยการเสวนาเชิ งปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานแปลงผั กอิ นทรีย์ น้าร่ อง ใช้เวลา 1 วัน พบว่า หลังการเข้าร่ วมกิ จกรรมตั วแทนครั วเรื อน มี ค วาม
ตระหนักเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่มีความตระหนัก ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.11 รองลงมามีความตระหนัก
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 26.67) และระดับมากที่สุด (ร้อยละ 22.22) ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบรายข้อ พบว่า
ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักเพิ่มขึ้นทุกข้อ โดยมีคะแนนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) โดยข้อที่มีความตระหนักสูงที่สุดตามล้าดับ ได้แก่ 1) ครัวเรือนต้องปลูกผัก เลี้ยงปลา
เลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารเพียงพอตลอดปี 2) การสร้างความมั่ นคงทางอาหารสมาชิกทุ กคนในครั วเรื อ นต้ อง
ร่วมมือกัน และ จากการทดสอบความแตกต่างด้านความตระหนักของตัวแทนครัวเรือนต่อการสร้างความมั่ นคง
ทางอาหารก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า มีความตระหนัก
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความตระหนักระหว่างก่อนกับหลัง การท้ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างควา
มั่นคงทางอาหาร
ความตระหนัก
ก่อนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ
หลังร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ
*p < 0.05

ค่าเฉลี่ย
(X)
3.19

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.82

4.51

0.34

ค่าผลต่างของ
คะแนน

t

p-value

1.32

15.22*

0.000

4 . ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ จากการท้ากิจกรรมตามรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามความเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ารูปแบบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.55)
รองลงมาอยู่ ใ นระดับ มาก (ร้ อยละ 4.45) เมื่ อประเมิ นองค์ป ระกอบของรู ปแบบ พบว่ า รู ป แบบมี คุ ณภาพ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.51) โดยทุกองค์ประกอบมีคุ ณภาพ
ในระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนสูงที่สุด 3 ล้าดับ ได้แก่ 1) แนวคิดของรูปแบบ 2) วิทยากรที่ให้
ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3) หลักการของรูปแบบและกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามล้าดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเป็นการยืนยันว่าสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนได้โดยการสร้าง
การเรียนรู้ สร้างความตระหนักและฝึกการปฏิบัติจริงให้เกิดผล ซึ่งสอดคล้องตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
เกษม จันทร์แก้ว (Chankaew, 2001) ที่สรุปว่า การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ (1) การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ (Inquiry learning) ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง การค้นหาค้าตอบอาจท้าได้ด้วยการหาข้อมู ลจาก
กิจกรรมภาคสนาม จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จนสามารถสร้างเป็นองค์ค วามรู้ข องผู้เรีย นเองได้ หรือ
เรียกว่า Constructivism (2) การเรียนแบบร่วมกันคิด (Co-operative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน จะสามารถสื่อสารกันได้ดีกว่าคนที่
อยู่ในวัยต่างกันมาก ๆ ในการเรียนรู้แบบ Co-operative Learning จึงควรจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม และสอดคล้อง
กับหลักการสร้างความมั่นทางอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Godfray et al. 2014)
ที่สรุปไว้ว่าการที่มนุษย์มีปริมาณอาหารเพื่อการบริโภคที่มีความหลากหลายของประเภทอาหารเพียงพอต่อความ
ต้องการและคุณภาพของอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัยใน ตลอดจน การขนส่งหรือ
การกระจายของอาหารส่งถึงมนุษย์ได้อย่างทั่วถึงหรือมนุษย์สามารถเข้าถึงอาหารได้ง่าย การส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นปัจจัยส้าคัญที่สร้างความสัมพันธ์ของการพัฒนาประเทศกับ การ
จัดการระบบเกษตรที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมเพื่อน้ามาสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (Godfray et
al. 2014) เกษตรกรต้องเข้าใจความหมายของความมั่นคงทางอาหารในแง่ของการมีอาหารสม่้าเสมอ (Stability)
สมาชิกในครัวเรือนต้องมีปลา ผัก ข้าว เพื่อบริโภคตลอดทั้งปี (Maxwell 1996) ส่วนความมั่นคงทางอาหารใน
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ต้องให้มีอาหารเพียงพอและต้องมีกระบวนการเตรียมอาหารที่ปราศจากสาร
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ที่เป็นอันตราย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีคุณค่าทางโภชนาการ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภครวมถึง การมี
น้้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค เพื่อการมีสุขภาพที่ ดีของสมาชิกในครั วเรือน และด้านการมีอาหารเพี ย งพอ
(availability) โดยมีข้าวกิน มีผักกิน ไม่ได้ซื้อ ปลูกกินเองได้ และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวที่ ชล
บุนนาค (2558) สรุปไว้ว่า (1) สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (2)
ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (4) การ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (5) สร้างตลาดใหม่ ส้าหรับสินค้าและบริการสีเขียวและการจ้างงานเกี่ย วกับ
เศรษฐกิจสีเขียวเพิ่มขึ้น
จากการใช้รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่ยึดแนวคิดและหลักการให้สมาชิกในครัวเรือนต้องมีองค์ความรู้ในการสร้างอาหารได้ปลอดภัย เพียงพอและ
พึ่งตนเองได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรมปฏิบัติการเพิ่มหลากหลายของพืชอาหารในแปลงปลู กผัก
อินทรีย์ของครัวเรือน เพิ่ มความรู้และความตระหนักให้ตัวแทนครัวเรือนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดู
งานแปลงพืชอาหารที่มีความหลากหลาย และจัดการประเมินอย่างเป็นระบบตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึ กษา
การเพิ่มความเพียงพอและการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยย่อมส่งผลให้ครัวเรือนพึ่งตนเองทางอาหารได้ ทั้งนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการและผู้น้าชุมชน ควรสนับสนุนการน้ารูปแบบ
การสร้างความมั่นคงทางอาหารนี้ไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ โดยใช้วิธีการพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการพึ่งตนเองได้ยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ได้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของความร่้ารวยของชนิดพันธ์พืชอาหารต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทราบความสามารถในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคณาจารย์ ห ลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎีบั ณฑิต สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อมศึ กษา ที่ ใ ห้ ค้ าปรึ กษา
แนะน้ าและช่ วยพั ฒ นางานวิ จัย นี้ ใ ห้มีคุ ณภาพ และขอขอบคุ ณผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ผู้ น้าชุ มชนท้ องถิ่ นและตั วแทน
ครัวเรือนในชุมชนริมแม่น้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและร่วมมื อปฏิบัติการวิ จัย จน
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