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งำนวิจัยนี้ทำกำรศึกษำเรื่อง เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมมั่ น คง
ทำงอำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่ งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษำกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ
นำ พรุ เล (2) เพื่อศึกษำกำรมี ส่ว นร่ว มในกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรั บผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำ งยั่ง ยืน (3) เพื่อสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่ อนและกำรสร้ ำงควำมมั่ นคงทำง
อำหำรของชุมชนสำหรับผู้ นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่ งตนเองอย่ำงยั่งยืน กำรวิจัยนี้ใช้เป็นกำรวิจั ย เชิ ง
ปริมำณและกำรวิจัย เชิง คุ ณภำพ รวบรวมข้อมู ลจำกแบบสั มภำษณ์เ ชิ งลึ ก พั ฒนำกำรอำเภอลำน สกำ
(เขำ) อำเภอทุ่งสง (ป่ำ) อำเภอหัวไทร (นำ) อำเภอชะอวด (พรุ) อำเภอท่ำศำลำ (เล) และตัวแทนผู้ น ำ
กำรเปลี่ ย นแปลงจำนวน 10 รำย และจำกแบบสอบถำมโซนละ 20 รำย รวมเป็ น 100 รำย โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรถือครองพื้นที่ทำกำรเกษตรของพื้นที่ ทั้ง 5 โซน มีพื้นที่ถือครองมำ กกว่ ำ
15 ไร่ ใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลทำกำรเกษตร ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชน 1. พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ)
พบว่ำ แหล่งควำมมั่น คงทำงกำรผลิ ต อำหำรที่ สำคัญ คื อ กำรทำเกษตรแบบผสมผสำน เช่น พืชไม้ ผ ล
พืชผักสวนครัวต่ำง ๆ รวมทั้งสวนยำงพำรำ และยังมีสัตว์เลี้ยงอำหำร เช่น ไก่ วัว หมู และปลำ เป็นกำร
ผลิตอำหำรไว้รับประทำนได้เ อง 2. พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) พบว่ำ แหล่งควำมมั่น คงทำงกำรผลิต อำ หำรที่
สำคัญ ได้แก่ กำรทำสวนยำงพำรำ กำรทำสวนปำล์ม กำรทำสวนผลไม้ ด้ำนกำรประมง เช่น กำรเลี้ย ง
ปลำในบ่อดิน กำรเลี้ยงกบ ด้ำนกำรปศุสัตว์ เช่น กำรเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ สำมำรถประกอบได้
ทั้งอำชีพหลักและอำชีพเสริ ม 3. พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) พบว่ำ กำรผลิตอำหำรของชุมชนส่วนใหญ่เป็ น กำร
ทำนำปลูกข้ำว แต่ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนมำทำสวนปำล์มน้ำมัน ด้ำนไม้ผล ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงำะ
ลองกอง ด้ำนปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด โค แพะ 4. พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) พบว่ำ กำรผลิตอำหำรของชุ มชน
ส่วนใหญ่มำจำกภำคเกษตรกรรมแบบครอบครั ว ได้แก่ กำรทำนำ กำรทำสวนผลไม้ กำรทำยำงพำรำ

ค

ด้ำนปศุสัตว์เป็นกำรเลี้ยงเพื่ อเป็น อำหำรและใช้แรงงำน 5. พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) พบว่ำ กำรผลิตอำหำร
ของชุมชนส่ วนใหญ่ เ ป็น กำรทำสวนยำงพำรำ กำรทำสวนปำล์ ม บริเวณเขตชำยฝั่ งทะเลจะมี ก ำ รท ำ
ประมงพื้นบ้ำน
กลไกกำรขับ เคลื่อ นและกำรสร้ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุ มชน ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่ ม
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เป็ น เพศชำย อำยุอยู่ในช่วง 51–60 ปี จบชั้นมัธยมศึก ษำตอนปลำย/ปวช. ทั้งหมด
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นระยะเวลำ 21–25 ปี ทำหน้ำที่เป็นผู้นำชุมชน ลักษณะภูมิศำสตร์ พื้ น ที่
ของกลุ่มตัวอย่ำงเป็นพื้นที่เขำ พื้นที่ป่ำ พื้นที่นำ พื้นที่พรุ พื้นที่เล และมีรำยได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000
บำทต่อเดือน กลไกกำรขับเคลื่อนจำกกำรบริหำรวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ กระบวนกำรบริหำรวงจร
คุณภำพ PDCA มีผลต่อกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำงด้ ำนอำหำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.101) กลไก
กำรขับเคลื่อนจำกกำรใช้ห ลัก กำรมี ส่วนร่ ว ม พบว่ำ กำรใช้หลักกำรมีส่ว นร่ว ม มีผลต่อกำรสร้ำงควำม
มั่ น คงทำงด้ ำ นอำหำร อยู่ ใ นระดั บ มำกที่ สุด (ค่ ำ เฉลี่ ย 4.521) กลไกกำรขับ เคลื่ อ นจำกกำรใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ควำมพอเพียง กำรใช้ประโยชน์ กำรเข้ำถึง และกำรมีเสถียรภำพ มีผลต่อกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.141) กลไกกำรขับเคลื่อนจำกกำรใช้ ห ลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง พบว่ำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพีย งตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีผล
ต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.104)
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อ กำรขั บ เคลื่อ นในกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชน 1. ด้ำน
กระบวนกำรขับเคลื่อนตำมหลัก 4 M พบว่ำ Man = คน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของชุมชน 2. ควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสู่กำรพึ่ง ตนเองอย่ำงยั่ งยืน พบว่ำ อำหำรที่กินต้องเพียงพอ มีประโยชน์
หลำกหลำยของอำหำร สิทธิในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ เป็น ฐำนกำรผลิต อำหำร และกำรพึ่งพำตนเองได้
ทุ ก ระดั บ 3. บทบำทส ำคั ญ ของผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง พบว่ ำ ผู้ น ำต้ อ งเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ในบริหำรกำรจัดกำร 4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง พบว่ำ
ส่วนใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิ ดโดยกำรปรั บเปลี่ยนวิถี กำรผลิตจำกระบบเกษตรตำมกระแส มำสู่
กำรผลิตที่ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำและฟื้น ฟูคุ ณภำพของสิ่งแวดล้อ ม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
คำนึงถึงควำมพอเพียงในครอบครัวควบคู่ไปกับ ผลตอบแทนที่เหมำะสม และกำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
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This research is conducted on Khao Pa Na Phru Le : Driving mechanism and
building community food security for leaders of the transition to sustainable selfsufficiency in Nakhon Si Thammarat Province. Objective (1) to study the process of
building community food security. Area Area Khao Pa Na Pruk Le (2) to study participation
in building community food security for leaders of the transition to sustainable selfsufficiency. (3) To create a mechanism for driving and building community food security
for leaders of the transition to sustainable self- sufficiency; This research is used as
quantitative and qualitative research. The report includes information from the in-depth
interview form for lansaka (khao), Thung Song (Pa), Hua Sai (Na), Cha-Aod (Pru), Tha Sala
(Le) district and 10 change leader representatives, and 20 surveys of 100 individuals.
The results showed that Agricultural land holdings of the 5 zones, with more than
15 rai of land holding, using wells/ ground water for farming. Food security of the
community 1. Khao area (Lan Saka District) found that the main source of food security
is Integrated farming such as fruit crops, vegetables, various kitchen gardens, including
rubber plantations And there are also pet food such as chickens, cows, pigs and fish 2 .
Forest area (Thung Song district) found that the important source of food production
security is rubber plantation. palm plantation Orchard farming, fisheries such as fish
farming in soil ponds, frog raising, and livestock such as raising chickens, ducks, cows,
pigs, and buffaloes can be both main and supplementary occupations 3. Rice fields (Hua
Sai District) found that most of the food production of the community was rice

จ

cultivation. But now it has been converted to oil palm plantations. The fruit trees are
mangosteen, durian, rambutan, longkong. Livestock are chickens, ducks, cattle, and goats
4 . In the swamp area (Cha- uat district), it was found that the food production of the
community was mainly from the family farming sector, such as farming, orchard, rubber
farming. The livestock was raised for food and labor 5. Lay area (Tha Sala district) found
that most of the food production of the community is rubber plantation. palm plantation
The coastal area will have local fisheries
Driving mechanisms and building community food security The results showed
that the majority of the samples were male, aged between 51 and 60 years old, with a
high school/diploma. All have been in agriculture for 21–25 years, serving as community
leaders. Geographical characteristics of the area of the sample are the geographical area
of the sample. Forest area, rice area, pru area The income ranges from 10,001 to 15,000
baht per month. The PDCA quality cycle management mechanism has shown that the
PDCA quality cycle management process has a significant impact on food security
(average 4.101). The sufficiency economy has been found to be sufficient, utilized, and
stable, affecting food security at a high level (average 4.141), driven by the philosophy
of sufficiency economy, found that the Sufficiency Economy Philosophy by definition 3
hoops 2 conditions affect food security at a high level (average 4.104)
Leading the transition to the drive to build community food security 1. The 4 M
drive process found that Man = people was the main driver of the community 2. It was
found that the food eaten must be sufficient. There are various benefits of food. The
right to manage resources that are a food production base and self-reliance at all levels.
3. The important role of change leaders is to find that leaders must access information,
knowledge and experience in management management. 4 . Sufficiency Economy
Philosophy for Change Leaders It was found that most of them changed their minds by
changing the way they are produced from agricultural systems according to the current.
To produce a focus on maintaining and restoring the quality of the environment .
Conservation of natural resources takes into account family self- sufficiency along with
reasonable returns and sustainable self-sufficiency

Keywords: Drive mechanism / food security / principle of engagement.. ......
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันจำกสถำนกำรณ์ วิก ฤตกำรแพร่ร ะบำดของไวรั สโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ได้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิ ตของผู้ คนในทุก ๆ ด้ำน และทำให้เกิดภำวะปกติ แบบใหม่หรือ นิวนอร์ มอล (New
Normal) ที่ต้องหันมำพึ่งพำตนเองเพื่อลดกำรแพร่ร ะบำด นำไปสู่กำรช่วยเหลือของชุ มชนในระยะยำว
โดยเริ่มจำกครอบครัว หนึ่ งครั วเรือนสำมำรถดูแลได้ หนึ่ งชุ มชน หนึ่งชุมชนสำมำรถดูแลได้ หนึ่ งหมู่ บ้ ำ น
หนึ่งหมู่บ้ำนสำมำรถดูแลได้หนึ่ งตำบลหนึ่ง ตำบลสำมำรถดูแลได้ หนึ่งอำเภอ หนึ่งอำเภอสำมำรถดู แ ลได้
หนึ่งจังหวัด หนึ่งจังหวัดสำมำรถดูแลได้หนึ่ง กลุ่ มจัง หวัด หนึ่งกลุ่มจังหวัดสำมำรถดูแลได้ห นึ่งภำค หนึ่ง
ภำคสำมำรถดูแ ลได้ หนึ่ ง ประเทศหนึ่ งประเทศสำมำรถดู แลคนเป็น ทวีป ได้ (นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริ ญ
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้กล่ำวในกำรบรรยำยพิเศษกำรประชุมเชิ งปฏิ บัติกำรสื่อสำรทิศ ทำงและ
นโยบำยพัฒนำชุมชน ประจำปี 2564)
เพื่อเพิ่มขีด ควำมสำมำรถของผู้นำชุ มชนให้สำมำรถบูร ณำกำรงำนพั ฒนำชุ มชนเป็ นแกนนำหลัก ในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรชุ มชนให้ เ ข้ มแข็ ง พึ่ ง ตนเองได้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น กรมกำร พั ฒ นำชุ มชน ได้ จั ด ท ำโครงกำร
เสริมสร้ำงและพั ฒนำผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลง ให้เป็นกลไกที่สำคัญ ในกำรขับ เคลื่ อนภำรกิจ ของกร มกำร
พัฒนำชุมชนให้บรรลุตำมวิสัย ทั ศน์ คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญ ในกำรขับ เคลื่ อนบู ร ณำ
กำรงำน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุ มชน กำรอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่ำ กำรปกป้องดินสร้ำงควำมสำ มั ค คี
ของคนในชุ มชน พึ่งตนเองได้ อย่ำ งยั่ง ยืน ตำมหลัก ปรั ชญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยง สถำบันกำรพั ฒ นำ
ชุมชน ได้กำหนดคติพจน์ (Motto) ภำยใต้หัวข้อ“1 หมู่บ้ำน สำมำรถดูแลได้ทั้งตำบลสร้ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำร ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
ควำมมั่นคงทำงอำหำร หรือ Food security เข้ำมำมีบทบำทในระดับโลกเนื่องจำกปั ญ หำ
ควำมขำด แคลนอำหำรในบำงภูมิภำคของโลก (WFP, 2012) จำกแผนที่ผู้หิวโหยของ WFP (2012) ได้
แสดงให้ เ ห็ น ภำพ ของควำมขำดแคลนอำหำรโดยเฉพำะในพื้ น ที่ แ อฟริ ก ำใต้ แ ละเอเชี ย บำงส่ ว น
หนังสือพิมพ์เดอะกำร์ เดียนได้ รำยงำนถึงพื้นที่เกษตรกรรมร้ อยละประมำณ 40 ทั่วโลกด้อยคุณภำพลง
ในปี ค.ศ. 2007 และแสดงให้เห็นแนวโน้ มว่ำ กำรผลิ ตอำหำรของบำงพื้น ที่ เช่น แอฟริกำจะไม่สำมำรถ
ผลิ ต อำหำรเลี้ย งดูป ระชำกรได้อ ย่ ำง พอเพี ย ง หำกยิ่ งผนวกกั บกำรเลื อกน ำอำหำรไปผลิ ต เชื้อ เพลิง
ชีวภำพร่วมด้ว ยแล้ ว แนวโน้มควำมอดอยำกจะ ทวีควำมรุน แรงมำกขึ้ น อย่ำงไรก็ตำมประเด็น เรื่ อ ง
อำหำรของโลกสำมำรถแบ่งประเทศต่ำงๆ ออกเป็นประเทศ ผู้ผลิตอำหำรและผู้บริโภคอำหำร ประเทศ
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ไทยเป็ น ประเทศหนึ่ งที่ เ รี ยกว่ ำเป็ นประเทศผู้ ผ ลิต อำหำร โดยเฉพำะ ข้ ำ ว ใน พ.ศ 2549 ที่ ผ่ ำ นมำ
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้ำวในอันดั บที่ 4 รองจำกจีน อินเดีย และเวียดนำม (กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ,
2554) ผนวกกับรูป ของกำรผลิ ตอำหำรแล้ วในฐำนะประเทศเกษตรกรรม ทำให้ สำมำรถอนุมำ นว่ ำ
ประเทศไทยยัง ไม่ ได้ ต กอยู่ใ นปั ญหำผู้หิ วโหยอย่ำ งแท้จริ ง อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยรับ แนวคิด เรื่ อ ง
ควำมมั่นคงทำงอำหำรและมีกำรพัฒ นำรองรับ ในรูปแบบของกรอบยุท ธศำสตร์ กำรจัด กำรด้ำน อำหำร
ของประเทศไทย (คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ, 2554) และ แผนยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนควำมมั่ น คง
ทำงอำหำร (คณะทำงำนยกร่ำงและจั ดทำแผนยุทธศำสตร์ , 2545) โดยเน้นควำมสมดุลที่ เกิ ดจำกชุ มชน
สร้ำง ควำมเข้มแข็ งให้ เกิ ด ควำมมั่ นคงทำงอำหำรในระดั บชุ มชนและนำไปสู่ร ะดั บประเทศ ในขณะที่
บริบทของชุมชน นั้นหลำยพื้นที่ในชนบทโดยเฉพำะในกลุ่ มชำติ พันธุ์ ที่ มีวิถี ชีวิ ตผู ก พัน กั บป่ำ กลั บ เป็ น
ปัญหำที่ยืดเยื้อระหว่ำงรัฐ และชุมชน ทั้งที่ป่ำเป็นแหล่งอำหำรและผูกพันกับวิถีชีวิต (Sunderlin, 2005)
สำนักงำนสถิติแห่ง ชำติร ะบุ ถึง สถำนกำรณ์ค วำมมั่น คงในระดับ ครั ว เรือ นว่ำ มี ครั วเรื อ น ที่
ขำดอำหำร ร้อยละ 87 เป็นครัวเรือนเกษตรกร และร้อยละ 54 เป็นครัวเรือนที่ป ลูกข้ ำว สิ่งที่น่ำวิ ต ก
กังวลคือ ผลิตภำพ (Productivity) ของประเทศกำลัง ลดลง เพรำะงบด้ำนกำรศึ ก ษำวิ จั ยของปร ะเทศ
ไทยต่ำมำกเพื่อเทียบกับ ผลผลิตมวลรวมประชำติ (GDP) คือของไทยแค่ร้อยละ 0.2 ในขณะที่มำเลเซี ย
ร้อยละ 0.7 สิงคโปร์ ร้อยละ 2.5 และเกำหลีใต้สูงถึง ร้อยละ 3.5 ของ GDP เป็นต้น ผลผลิตข้ำวต่ อ ไร่
ของประเทศไทยในปัจ จุบัน ต่ำกว่ำเวียดนำม ในขณะที่ผลกำรศึก ษำเกี่ย วกั บควำมมั่น คงของอำหำรใน
ชุมชนทั่วประเทศ (สุภำ ใยเมือง, มปป.) พบว่ำกำรพึ่ง พิ งอำหำรจำกตลำดมำกขึ้น เรื่ อ ยๆ โดยเฉพำะ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง ในขณะที่ชุมชนที่อยู่ ใกล้แหล่งอำหำรธรรมชำติพึ่งพิงตนเองและธรรมชำติ มำกกว่ ำ
เช่น ชุมชนที่ตำบลหนองสำหร่ำย ผลิตอำหำร เอง ร้อยละ 27 เก็บหำจำกธรรมชำติ ร้อยละ 8 และซื้อสู ง
ถึงร้อยละ 63 บ้ำนโนนยำง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ซื้อ เพียงร้อยละ 37 ผลิตเองร้อยละ 47 จำกธรรมชำติ
ร้อยละ 13 ในขณะที่บ้ำนแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน สำมำรถพึ่งตนเองด้ำนอำหำรได้ถึงร้อยละ 80
โดยกำรผลิตเอง แลกเปลี่ยนและจำกธรรมชำติ ซื้อจำกตลำด เพียงร้อยละ 20 เท่ำนั้น
กรมกำรพั ฒ นำชุ มชน ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรเสริ มสร้ ำ งผู้ น ำชุ มชน โดยกำรพั ฒนำ
ศั ก ยภำพผู้ น ำชุ มชน เพื่ อ เสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็ง ของชุ มชนในระดั บ ต่ ำงๆ ให้ ผู้ นำชุมชนมี ค วำมรู้ คู่
คุณธรรม สำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนของตนเอง เป็นกำลังหลั กในกำรขับเคลื่อนงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดย
มีกำรจัดประกวดแข่งขัน เสริมสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้ำงแรงจูงใจต่ อ
กำรขับเคลื่อนงำน นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้ำงชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ โดยน้อมนำแนวพระรำชดำริของกรมสมเด็จ พระเทพรัต นรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สร้ำงควำม
มั่ น คงทำงอำหำรสู่ ปฏิ บั ติ ก ำร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครัว เพื่ อ สร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำร แก่ พี่น้ อง
ประชำชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภำยใต้โครงกำร “บ้ำนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ ทุ ก

3

หลังคำเรือนมีกำรคั ดแยกขยะ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรจั ดกำรขยะเปี ยก ดูแลรักษำภู มิ
ทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน กำรปลูกผักสวนครัว สร้ำงคลังอำหำรเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ กรมกำรพั ฒ นำชุ มชนจึ ง ได้ น้ อ มน ำมำเป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบกำร
ขับเคลื่อนเชิงคุณภำพ ใช้ระยะเวลำในกำรปฏิบัติ โดยไม่ได้ทำเป็นกำรทั่วไป ซึ่งทำให้กำรขับเคลื่อนงำน
เป็นไปได้ยำก ไม่เหมือนกับทำงำนเฉพำะพื้ นที่ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ฝังรำกลึกทำงวั ฒนธรรมให้ อ ยู่ ใ น
จิตสำนึกแก่ประชำชนอย่ำงยั่งยืนอย่ำงไรก็ตำมในฐำนะที่กรมกำรพัฒนำชุ มชนเป็นหน่ว ยงำนที่ขับเคลื่ อ น
ให้เกิดประโยชน์ ต่อ ประชำชนอย่ำงทั่วถึ ง ไม่สำมำรถทิ้งใครไว้ข้ำ งหลัง ได้ กรมกำรพัฒนำชุมชนจึ ง ได้ มี
กำรประยุกต์ กำรประกวดแข่ งขัน เพื่อเพิ่ มขี ด ควำมสำมำรถของผู้ นำชุมชนให้สำมำรถบูร ณำกำร งำน
พัฒนำชุมชน นำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้ และมีควำมหวั งว่ำ พื้นที่ที่มีผู้นำระดับ ท้อ งที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้ำ น
กำนัน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผู้นำธรรมชำติ เช่น พระสงฆ์ ผู้
ที่มีคนนับถือในชุ มชน รวมถึง ผู้นำที่เป็นข้ำรำชกำร เช่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอำเภอ หัวหน้ำส่ว น
รำชกำรต่ำงๆ ที่จะร่วมเข้ำมำขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนร่ วมกัน โดยกำรปฏิบัติผู้นำต้องทำก่อน ให้พี่น้อ ง
ประชำชนปฏิบัติตำม ด้วยกำรปลูกพืชผั กสวนครั ว ในครัวเรือน และพื้นที่ส่วนรวม วัด โรงเรียน ถนน
หนทำงในหมู่ บ้ ำน ให้ เ ป็ นพื้ น ที่ ที่ สร้ ำงควำมสวยงำม และสร้ ำงควำมมั่ น คงทำงอำหำร ได้ อ ย่ ำ งเป็น
รูปธรรม และได้รับคำนิยมชมชอบจำกพี่น้องประชำชนเป็นอย่ำงมำก
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรับ กั นแล้ วว่ ำ ผู้ น ำ (Leader) เป็ น ปั จ จั ย ที่ สำคั ญยิ่ ง ประกำรหนึ่งต่อ
ควำมสำเร็จ ขององค์กำรทั้งนี้ เพรำะผู้นำมีภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวำงแผนสั่ ง
กำรดูแล และ ควบคุมให้บุคลำกรขององค์กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ปัญหำที่เป็นที่สนใจของนักวิชำกำรและบุ คคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่ำ ผู้นำทำอย่ำงไรหรือ
มีวิธีกำรนำอย่ำงไรจึง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรื อผู้ ตำมเกิ ดควำมผูก พัน กับงำนแล้ว ทุ่ มเทควำมสำ มำรถ
และพยำยำมที่ จ ะท ำให้ ง ำน ส ำเร็ จ ด้ ว ยควำมเต็ มใจ ในขณะที่ ผู้ น ำบำงคนน ำอย่ ำ งไร นอกจำก
ผู้ใต้บังคับบัญชำจะไม่เต็มใจในกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จอย่ำงมประสิท ธิภำพแล้ว ยังเกลียดชังและพร้ อ มที่
จะร่วมกันขับ ไล่ ผู้นำให้ ไ ปจำกองค์ กำร กำรมีภำวะควำมเป็น ผู้น ำ (Leadership) นับว่ำมีควำมส ำ คั ญ
อย่ำงมำก เพื่อที่จะทำให้องค์กรพร้อ มรับ กับกำร เปลี่ยนแปลง (Change) ซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงรุนแรงมำกใน
ขณะนี้นิยำม “ผู้นำ” ในด้ำนต่ำงๆ มีมำกมำย หลำก หลำยทฤษฎี ขึ้นอยู่กับว่ำใครจะชอบแบบไหน และ
แต่ละคนนั้นก็ มี Style ของควำมเป็น ผู้นำที่แ ตกต่ำ งกัน ดังนั้น กำรจะบอกว่ำผู้ นำแบบไหนดี ที่สุ ด หรื อ
ดีกว่ำกันนั้นคงไม่สำมำรถบอกได้แน่ ชัด และไม่สมควรที่จ ะนำ มำพูดกันด้วย เพรำะผู้นำแต่ละแบบก็ มี
ข้อดี-ข้อเสียที่มีควำมแตกต่ำ งกัน ออกไป รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับ สถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ควำมเป็นผู้น ำก็
อำจแตกต่ำงกันไปด้ วย (Bhutanaro, 2017) ดังนั้น ผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อ ควำมสำเร็จของงำ นและ
องค์กำร มีควำมเชื่อว่ำผู้นำไม่ ได้ เป็ นมำโดย กำเนิด กำรเป็นผู้นำสำมำรถสร้ำงขึ้น ได้ จำกกำรที่ผู้นั้น ใช้
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ควำมพยำยำมและกำรท ำงำนหนั ก (Leaders are not born, leaders are made and they are
made by effort and hard work) กำรเป็นผู้นำจึงเป็น เรื่องที่เรียนรู้ได้ ภำวะผู้นำเป็นคำที่มีผู้ให้นิย ำม
มำกมำย แต่ที่คนส่วนใหญ่เ ข้ำใจตรงกัน ก็ คือ เป็น กระบวนกำรอิท ธิพลทำงสัง คมที่ บุค คลหนึ่ งตั้ ง ใจใช้
อิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ กำหนด รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุ ค คล
ในองค์กำร ภำวะผู้นำจึงเป็นกระบวนกำรอิ ทธิผ ลที่ ช่วยให้ กลุ่ มสำมำรถบรรลุ เป้ำหมำย ซึ่งประกอบได้
ด้วยหลำยองค์ประกอบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ควำมไว้วำงใจและ เชื่อมั่นในภำวะผู้นำเพื่อเป็ นตัวบ่ งชี้ ค วำม
น่ำเชื่อถือได้มำกที่สุ ดในควำมพอใจของพนั กงำนในองค์ กำร รวมถึงกำรสื่อควำมหมำยที่ มีประสิ ท ธิ ผ ล
โดยภำวะผู้นำที่มีประโยชน์ในขอบข่ำยที่สำคัญ สำมขอบข่ำยนั่นคื อ กุญแจ ในกำรเอำชนะควำมไว้วำงใจ
และควำมเชื่อมั่นของคนในองค์กำร
ในด้ำนควำมจำเป็นในกำรศึ กษำนั้ น จังหวัดนครศรีธรรมรำชพื้นที่ กว้ำง ครอบคลุมถึง 23
อำเภอ จึงมีควำมหลำกหลำยในมิ ติข องสภำพภู มิประเทศมี พื้น ที่ เขำ กล่ำวคือเป็ น พื้น ที่ อยู่ ในบริ เ วณ
เทือกเขำหลวงและเขำนัน มีป่ำ มีภูเขำ (พื้นที่ลำดชันสูง) พื้นที่ป่ำ (พื้นที่ลำดชันปำนกลำง) ที่นำ (พื้นที่
รำบ) และพื้นที่ติดทะเล (อ่ำวนคร) ซึ่งลักษณะของพื้น ที่จ ะส่ง ผลต่อกิ จกรรมกำรผลิต ของชุ มชนมี ค วำม
หลำกหลำยตำมไปด้วย พื้นที่ “เขำ ป่ำ นำ เล” เป็นกำรจำแนกพื้นที่ตำมลัก ษณะภู มิศำสตร์ ซึ่งมีควำม
เกี่ยวข้องกับสภำพวิถีชีวิตของประชำชน ทั้งวิธีคิด จิตใจ ทรัพยำกรที่ส่งเสริมในกำรดำรงชีวิตกำรจำแนก
ในลักษณะนี้เป็น กำรแสดงให้เ ห็นถึ ง ควำมเชื่อ มโยงกิจกรรมต่ำ ง 1 ของประชำชนในพื้น ที่ต้น น้ำ (พื้นที่
เขำ) ถึงปลำยน้ำออกทะเลอ่ำวไทย (พื้นที่เล) เมื่อบริบทต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงไปประชำชนเหล่ำก็ ไ ด้ ห ยั ด
ยื น ปรั บ ตั ว และด ำเนิ น ชี วิต ไปกั บควำมเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้น เช่ น รู ป แบบทำงเศรษฐกิ จ (รู ปแบบ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรประมง กำรพำณิชย์) สั งคม วัฒนธรรม ที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำมกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบของกำรผลิ ต ต่ ำ ง ๆ ของคนในชุ มชน ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน อันได้แก่ ทรัพยำกรป่ำไม้ แหล่งน้ำ ที่ดิน มีควำมเสื่อมโทรมลงเป็ น ล ำดั บ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุ มชนในหลำยมิ ติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ปัญหำสุขภำพ สุขภำวะทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กล่ำวโดยรวม คือ ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและสวั สดิกำรของประชำชนในชุ มชนใน
ที่สุด
ที่ผ่ำนมำจังหวัดนครศรีธรรมรำชโดย สำนักงำนพัฒนำชุมชนนครศรีธรรมรำชได้ดำเนินกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริ มสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ให้
ควำมสำคัญในกำรเสริมสร้ำงผู้นำชุมชน โดยกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ มแข็ ง
ของชุมชนในระดับต่ำงๆ ให้ผู้นำชุมชนมีควำมรู้ คู่คุณธรรม สำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนของตนเอง เป็น
กำลังหลักในกำรขับ เคลื่ อนงำนอย่ำงต่อ เนื่ อง โดยมีกำรจัดประกวดแข่ง ขัน เสริมสร้ำงและพัฒ นำผู้ น ำ
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กำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้ำงแรงจูงใจต่อกำรขั บเคลื่ อนงำน นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ ดี ขึ้ น
Change for Good สร้ำงชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
เพื่อควำมสำเร็จของโครงกำรฯดั งกล่ำวอย่ำ งต่ อเนื่ องและได้ ศึก ษำถึง กลไกกำรขับ เคลื่ อ น
และกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่ งตนเองอย่ำงยั่ ง ยื น
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ในบทบำทเนื้อ งำนกำรเสริมสร้ ำงและพั ฒ นำผู้น ำกำรเปลี่ย นแปลงในกำร
ขับเคลื่อนบูรณำกำรงำน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุ มชน เพื่อกำรพึ่งตนเองได้ อย่ำงยั่ งยืน ตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยง เกิดควำมตระหนั กบทบำทของผู้นำชุมชนหรือ ผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงใน
กำรขับเคลื่อน งำนในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุ มชนนครศรีธรรมรำชจึ ง ได้
ดำเนินกำรโครงกำรวิจัย เรื่อง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่ งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช” เพื่อ
น ำไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ กำรศึ ก ษำ ขั บ เคลื่ อ น และพั ฒ นำกลไกกำรขั บ เคลื่ อ นงำนผู้ น ำกำ ร
เปลี่ ย นแปลงในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำชและในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ำรของศู น ย์ ศึ ก ษำและพั ฒ นำชุ มชน
นครศรีธรรมรำชในโอกำสต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ
พรุ เล จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษำกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรสร้ ำงควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุ มชนส ำหรั บ ผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.2.3 เพื่อสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่ อนและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนสำหรับ ผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

1.3 สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
1.3.1 กระบวนกำรกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชนบริเ วณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัด นครศรีธรรมรำชเป็นอย่ำงไร
1.3.2 กำรมีส่วนรร่วมในกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำงอำหำรของชุมชนสำหรั บผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่
กำร พึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำชเป็นเช่นไร
1.3.3 กำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำ งควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนสำหรับ ผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมรำชมีลักษณะเป็นเช่น ไร
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึ ก ษา
กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสม ( Mixed methods research) กล่ำวคือ เป็นกำร
วิจัย เชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิ งคุ ณภำพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่ อ น
และกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรั บผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่ กำรพึ่ง ตนเองอย่ำ งยั่ ง ยื น
จังหวัด นครศรีธรรมรำช” เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในกำรศึก ษำด้ำนกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำง
อำหำรของชุมชน สำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืนในกำรนำแนวพระรำชดำริ เ รื่ อ ง
เศรษฐกิจพอเพีย งไปใช้ ในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำ ง ๆ และผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อ หำของกำรวิจั ยกลไกกำร
ขับเคลื่อนและกำรสร้ำ งควำม มั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่ กำรพึ่ง ตนเอง
อย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ใน องค์ประกอบ โดยใช้กระบวนกำรบริ หำรด้ วยวงจรกำรบริ ห ำร
PDCA เพื่อศึกษำกลไกกำรขับ เคลื่ อนและกำร สร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรั บผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัด นครศรีธรรมรำช
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
กลุ่มตัวอย่ำงในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำชุมชนพื้นที่ดำเนินโครงกำรโครงกำรเสริมสร้ำงและพั ฒ นำ
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพีย งของจัง หวัด นครศรีธรรมรำช แบ่งเป็น 5 โซน คือ โซน
เขำ โซนป่ำ โซนนำ โซนพรุและโซนเล จำนวนโซนละ 20 คน รวม 100 คน พัฒนำกำรอำเภอลำนสกำ
อำเภอทุ่ง สง อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด และอำเภอท่ำศำลำ รวม 5 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
เมษำยน - กันยำยน 2564.

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เพื่อเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับขั บเคลื่อนกระบวนกำรกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ เล จังหวัดนครศรีธรรมรำช และชุมชนอื่น ๆ ที่มีควำมสนใจ.
1.5.2 เป็ น ข้ อ มู ล กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรสร้ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุมชนส ำหรั บ ผู้น ำกำร
เปลี่ ย นแปลง สู่ ก ำรพึ่ ง ตนเองอย่ ำงยั่ง ยืน จั ง หวัด นครศรีธ รรมรำช เพื่ อ ประกอบกำรตั ด สิ นใจในกำร
ขับเคลื่อกิจกรรมในชุมชน หรือจัดตั้งกลุ่มอำชีพรึองค์กรต่ำง ๆ ขึ้นในชุมชน
1.5.3 เพื่อเป็นกลยุท ธ์ใ นกำรสร้ำ งกลไกกำรขั บเคลื่ อนและกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำร ของ
ชุมชน สำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงให้ประสบควำมสำเร็จและเกิด ผลสั มฤทธิ์สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำ งยั่ ง ยื น
จังหวัด นครศรีธรรมรำช
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6. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
1.6.1 กลไกกำรขับเคลื่อน หมำยถึง กระบวนกำรวิธีกำรจัดกำรที่โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำร
เปลี่ยนแปลง ดำเนินกำรและบริห ำรจั ดกำรด้ว ยหลัก 4 M ได้แก่ Man (คน) Money (เงิน) Material
(วัตถุดิบ) Management (กำรจัดกำร)
1.6.2 ควำมมั่นคงทำงอำหำร หมำยถึง สภำวะที่ทุกคนและทุกขณะเวลำมีควำมสำมำรถทั้ง ทำงกำยภำพ
และทำงเศรษฐกิ จ ที่ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ ง อำหำรที่ เ พี ย งพอ ปลอดภั ย และมี คุ ณค่ ำ ทำงโภชนำกำร เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้ อ งกำรและควำมพึ ง พอใจด้ ำ นอำหำร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ชี วิ ต ที่ มี พลั ง และมี สุ ขภำ พ
(FAO, 1970)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
กำรวิจัย เรื่อง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับ เคลื่ อนและกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำ ง
อำหำรของชุมชน สำหรับผู้นำกำรเปลี่ย นแปลงสู่ กำรพึ่ ง ตนเองอย่ำ งยั่ง ยืน จังหวัดนครศรี ธรรมรำช ”
คณะผู้วิจัยได้ ดำเนิน กำรศึ กษำค้ นคว้ำ เกี่ ยวกั บหลัก กำร แนวคิด และทฤษฎีจำกเอกสำรและงำน วิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง ตำมลำดับ ดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลไกกำรขับเคลื่อน
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วม
2.1.3 ข้อมูลพื้นที่ศึกษำในจังหวัดนครศรีธรรมรำช
2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกั บกลไกการขับเคลื่อน
1. ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527) กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กระบวนกำรที่รัฐ บำลท ำ
กำรส่งเสริมชัก นำ และสร้ำงโอกำสให้ กับ ประชำชนทั้ง ส่ว นบุ คคลกลุ่ มชน ชมรม สมำคม มูลนิธิ และ
องค์กรอำสำสมัคร เข้ำมำมีบทบำทในกำรดำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลำยๆ เรื่องแล้วแต่กรณี
ยุพำพร รูปงำม (2545) กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กระบวนกำรให้บุคคลเข้ำ มำ มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกำรดำเนิน งำนพั ฒ นำ ร่ ว มคิ ด ตั ด สิ นใจแก้ ไ ขปั ญ หำด้ ว ยตนเอง เน้ น กำรมี ส่ ว นร่วม
เกี่ยวข้องอย่ำงแข็งขันของบุค คล แก้ไขปัญหำร่วมกับกำรใช้วิทยำกำรที่ เหมำะสมและสนับสนุ น ติ ดตำม
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
นรินทร์ชัย พัฒนพงศำ (2546) กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรที่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดที่ไ ม่ เ คย
ได้เข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ หรือเข้ำร่วมกำรตัดสินใจหรือเคยมำเข้ำร่ว มด้ วยเล็ กน้อยได้ เข้ำร่ว มด้ว ยมำก
ขึ้นเป็นไปอย่ำงมีอิสรภำพ เสมอภำค มิใช่มีส่วนร่วมอย่ำงผิวเผิน แต่เข้ำร่วมด้วยอย่ำงแท้จริงยิ่ งขึ้ น และ
กำรเข้ำร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ำยของโครงกำร
2. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม
ไชยชนะ สุทธิวรชัย (2536) ได้กล่ำวถึง ปัจจัยที่ผลักดัน ให้มีส่วนร่วมในกำรพั ฒ นำ
ไว้ดังนี้
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1. ปัจจัยที่ดึงดูดให้เกิดกำรกระทำ ได้แก่ เป้ำหมำย (Goals) ควำมเชื่(Belieforientation)
ค่ำนิยม (Value Standards) นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and Custom)
2. ปั จ จั ย ผลั ก ให้ เ กิ ด กำรกระท ำ ได้ แ ก่ ควำมคำดหวั ง ( Expectations) ข้ อ ผู ก พั น
(Commitments) และกำรบังคับ (Force)
3. ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ โอกำส (Opportunity) ควำมสำมำรถ (Ability) กำร
สนับสนุน (Support) เป็นแรงกระตุ้นให้คนกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป
อรอนงค์ ธรรมกุล (2539) ได้กล่ำวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเข้ำ มำมีส่ วนร่ วมของ
คนในชุมชนในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นไว้ด้วยกัน 3 ประกำร ได้แก่
1. ด้ำนควำมผูกพันเป็นเครือญำติและควำมผูก พันในชุมชน
2. ด้ำนกำรมีภำวะทำงเศรษฐกิจ
3. ด้ำนกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำยในหมู่บ้ำน
วั น ชั ย วั ฒ นศั พท์ (2543) ได้ ก ล่ ำ วถึ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐำนในกำรระดมกำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชำชนไว้ 2 ประกำร คือ
1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจในกำรเห็นว่ำ ตนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทำไป
2. ปัจจัยโครงสร้ำงของช่องทำงในกำรเขำ้มำมีส่วนร่วมควรเปิดโอกำสให้ทุก ๆ คนและทุกๆ กลุ่มในชุมชน
มีโอกำสเข้ำร่ว มในกำรพั ฒนำในรูป แบบใดรูป แบบหนึ่ งโดยกำรเข้ำ ร่ว มอำจอยู่ในรู ปของกำรมี ตั ว แทน
หรือเข้ำร่วมโดยตรงควรมีเวลำกำหนดที่ชัดเจนเพื่อ ผู้เข้ำร่วมจะสำมำรถกำหนดเงื่ อนไขของตนเองได้ ต ำม
สภำพเป็นจริงของตน
3. ประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วม
สถำบันพระปกเกล้ำ (2545) ได้กล่ำวถึง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ดังนี้
1. เพิ่มคุณภำพของกำรตั ดสิ นใจกระบวนกำรปรึก ษำหำรือ กับ สำธำรณชนช่ วยให้ เกิ ด ควำมกระจ่ ำ งใน
วัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของโครงกำรหรือนโยบำยนั้น ๆ
2. กำรลดค่ำใช้ จ่ำ ยและกำรสูญ เสีย เวลำ กำรให้ประชำชนมี ส่ วนร่ว มมำตั้ ง แต่ ต้ น ในกำรดำเนิ น งำน
สำมำรถที่จะลดควำมล่ำช้ำและลดค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้ง ของประชำชนได้
3. กำรสร้ ำ งฉั นทำมติ (Consensus Building) โครงกำรมี ส่ ว นร่ว มของประชำชนสำมำรถที่ จะสร้ำง
ข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยำวและกำรยอมรั บระหว่ำงกลุ่ ม ลดควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและสร้ำงให้ เ กิ ด
ควำมชอบธรรมในกำรตัดสินใจของรัฐ
4. ควำมสำเร็จและผลในกำรปฏิ บัติข องโครงกำร กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสิน ใจทำให้ คนเรำมี ควำ มรู้ สึ ก
ถึงควำมเป็นเจ้ำของกำรตัดสินใจนั้น ซึ่งจะได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน
5. กำรหลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำหรือหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งที่รุนแรง
6. ควำมน่ำเชื่อถือและควำมชอบธรรม กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น วิถี ทำงที่จ ะนำไปสู่ ควำ มชอบ
ธรรมและกำรดำรงอยู่ของควำมชอบธรรม
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4. ขั้นตอนของกำรมีส่วนร่วม
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2525) ได้กล่ำวถึง ขั้นตอนของกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ 7 ประกำร ดังนี้
1. ร่วมทำกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำและสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้นในองค์กำร
2. ร่วมคิดหรือสร้ำงรูปแบบวิธีกำรพัฒนำเพื่อแก้ไ ขและลดปัญหำขององค์กำร หรื อเพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กำร หรือสนองควำมต้องกำรขององค์กำร
3. ร่วมวำงนโยบำยหรือแผนงำนหรือโครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อขจัดหรือแก้ไขและสนอง
ควำมต้องกำรขององค์กำร
4. ร่วมตัดสินใจกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหำรงำนพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิ ผล
6. ร่วมกำรลงทุนโครงกำรของชุมชน ตำมขีดควำมสำมำรถของตนเองและของหน่ วยงำน
7. ร่วมปฏิบัติตำมนโยบำย
5. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
สำนักงำนคณะกรรมกำรพั ฒนำระบบรำชกำร (2559) ได้กล่ำวถึง หลักกำรสำคัญของกำรส่งเสริม กำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนที่ทำให้เกิดควำมสำเร็จ 5 ประกำร ดังนี้
1. ภำวะผู้นำที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ และควำมร่วมมือร่วมใจในกำรทำงำนที่มีควำมสอดคล้ อ งกั น
ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ควำมซื่ อสัตย์สุจริตและเสีย สละเพื่อ ประโยชน์ส่ วนรวม
2. กำรสร้ำงค่ำนิยมในกำรทำงำนกันอย่ำงเหนียวแน่น จึงจะทำให้เกิดควำมสั มพัน ธ์ที่เ ป็นมิ ตรภำพอย่ ำ ง
แท้จริง
3. กำรพัฒนำปรับปรุงกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดกำรปรับกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อ เนื่อง
4. กำรจัดทำฐำนข้อมูลสมำชิกเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรติดต่อประสำนงำน และมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่ำงกัน
5. กำรสร้ำงช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความมั่น คงทางอาหารของชุมชน
1. ควำมหมำยควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
สุภำ ใยเมือง (2555) ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน หมำยถึง กำรมีอำหำร
กิ น อย่ ำ งเพี ย งพอตลอดปี โดยให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพึ่ ง ตนเองด้ ำ นอำหำร สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำ ถึง ฐำน
ทรัพยำกรอำหำรของชุมชน กำรเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต และระบบกำรผลิตอำหำรที่ยั่ง ยืน อำหำรที่
บริโภคต้องปลอดภัย มีโภชนำกำร มีตลำดที่เป็นธรรม มีรำยได้ที่เพียงพอ มั่ นคง และมีส่วนร่วมในกำร
ควบคุม ดูแล รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและยั่งยืนในระบบอำหำร
สุพรรณี ไชยอำพร (2561) ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชน หมำยถึง กำรมี
ระบบกำรผลิต และ/ หรือ ระบบกำรสรรหำอำหำรที่มีควำมสมดุล กับกำรบริ โภคที่ส อดคล้อ งกับ วิ ถี ก ำร
ดำเนินชีวิตควำมเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน
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เสถียร ฉันทะ (2560) ควำมมั่นคงทำงอำหำร หมำยถึง คนทุกคนทั้งในระดั บ บุ ค คล
ระดับครัวเรื อ น ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก สำมำรถเข้ำถึง อำหำรที่ เ พี ยงพอ ควำม
ปลอดภัยและมี คุ ณค่ำ ทำงโภชนำกำรทั้ งในทำงกำยภำพและเศรษฐกิจ ที่ต อบสนองควำมต้ อ งกำ รและ
ควำมพึงพอใจเพื่อกำรมีคุณภำพชี วิตที่ดี
2. องค์ประกอบควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
ศจินทร์ ประชำสันต์ (2552) ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนมี 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
2.1 กำรมีอำหำรเพียงพอ (Food availability) หมำยถึง กำรมีปริมำณอำหำร ใน
คุณภำพที่เหมำะสม
2.2 กำรเข้ำถึงอำหำร (Food access) หมำยถึง กำรเข้ำถึงทรั พยำกรที่ พอเพี ย ง
เพื่อให้ได้อำหำรที่เหมำะสม
2.3 กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกอำหำร (Utilization) หมำยถึ ง กำรใช้ ป ระโยชน์ด้ำน
อำหำรผ่ำนอำหำรอย่ำงเพียงพอ
2.4 กำรมีเสถียรภำพทำงอำหำร (Stability) ซึ่งกำรจะมีเสถียรภำพทำงอำหำร ได้
นั้ น บุ ค คลต้ อ งมี ค รบทั้ ง 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ กำรมี อ ำหำรเพี ยงพอ กำรเข้ ำถึ งอำหำร และกำรใช้
ประโยชน์จำกอำหำร
3. แหล่งที่มำทำงอำหำรของชุมชน
แหล่งที่มำทำงอำหำรของชุมชน พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงจำกชุมชนในเมือง ซึ่ง
พึ่ ง พิ ง แหล่ ง อำหำรจำกตลำดหรื อ กำรซื้ อ แต่ เ นื่ องจำกชุมชนชนบท มี ฐ ำนทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้ มีแหล่งอำหำรตำมธรรมชำติ และจำกกำรที่ครัวเรือนในชุมชนทำกำรผลิ ตอำหำร ทั้ ง
เพื่อเป็นรำยได้ หรือเศรษฐกิจในครัวเรือนและกำรบริโภค รวมทั้งกำรสร้ำงวัฒนธรรมของชุ มชนในด้ ำ น
อำหำร นอกจำกนั้น แหล่งที่มำทำงอำหำรของชุ มชนในปัจจุ บัน มำจำกแหล่งอำหำรในชุ มชนท้ อ งถิ่ น
และจำกภำยนอกชุมชนโดยรวมแหล่งที่มำของอำหำรมำจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้
3.1 ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติในชุ มชน ซึ่งมีระบบนิเวศที่แตกต่ำ งกั น และมี
อำหำรที่แตกต่ำงกัน ฐำนทรัพยำกรอำหำรของชุ มชน มีตั้งแต่อำหำรจำกป่ำ ซึ่งให้อำหำรประเภทผั ก
ต่ำงๆ ทั้งผักพื้นบ้ำน และสมุนไพร เห็ด เนื้อสัตว์บำงประเภท จำกแหล่งน้ำต่ำงๆ เช่น กุ้ง ปลำ ปู ฯลฯ
รวมทั้งจำกที่ไร่ ที่นำ ซึ่งมีผักธรรมชำติเกิดขึ้ น และสำมำรถหำมำกินได้ รวมทั้ง หอย ปู ปลำ จำกนำที่มี
น้ำขัง แมลงต่ำงๆ ในบำงชุมชนผลผลิตจำกป่ำ มีมำกพอที่จะใช้ทั้งบริโภคและเป็นรำยได้ให้กั บครัว เรื อ น
ในชุมชน
3.2 ฐำนกำรผลิตของครัวเรือน ซึ่งถือเป็นแหล่งอำหำรสำคัญ โดยเฉพำะใน
ชุมชนที่มีกำรผลิตข้ำ ว ปลูกผัก ผลไม้ และกำรเลี้ยงสัต ว์ เพื่อกำรบริโภค และฐำนกำรผลิตก็เ ป็น แหล่ ง
รำยได้สำคัญของชุมชน
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สำหรับค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนในด้ำนอื่นๆ อีกด้วย
3.3 ฐำนทำงวัฒนธรรมที่ มีกำรช่ วยเหลื อแบ่ ง ปันกั นของชุมชน ในยำมขำด
แคลนอำหำร กำรแบ่งปันอำหำรในเครือญำติ หรือกำรยืมเงินเพื่อซื้อหำอำหำร รวมทั้งบุญประเพณี ข อง
ชุมชนที่มีกำรบริจำคข้ำวเข้ำวั ด หรือกำรเลี้ยงอำหำรในชุมชน โดยแต่ละครัวเรือนทำอำหำรไปท ำ บุ ญ ที่
วัด ฯลฯ ในบำงชุมชน มีวัฒนธรรมกำรทำบุญหลัง เก็บ เกี่ ยวและบริจำคข้ำ ว นำมำขำยในรำคำถูกให้ กั บ
คนในชุมชน รวมทั้งกลำยเป็นกองทุนข้ำว หรือธนำคำรข้ำวในชุมชน
3.4 ฐำนกำรค้ำหรือ กำรซื้ อทั้ งจำกภำยในชุ มชนและภำยนอกชุ มชน เป็น
แหล่งอำหำรสำคัญที่มีบทบำทเพิ่ มมำกขึ้น เมื่อสังคมในชนบทเปลี่ยนแปลงกำรซื้อ อำหำรมีเ พิ่ มมำ กขึ้ น
และท ำให้ ก ำรศึ ก ษำเรื่อ ง กำรพึ่ ง ตนเองด้ ำ นอำหำรมี ค วำมจำเป็ นมำกขึ้น เนื่ อ งจำกกำรซื้ อ อำหำร
มำกกว่ ำ กำรบริ โภคอำหำรที่มำจำกภำยในท้ อ งถิ่ น ท ำให้ร ะดั บ กำรพึ่ ง ตนเองด้ ำนอำหำรของชุมชน
ท้องถิ่นนั้นๆ ลดลง ซึ่งจำกกำรศึกษำสัดส่วน
กำรพึ่งตนเองด้ำนอำหำรของชุ มชน พบว่ำ ชุมชนที่อยู่ในระบบนิ เวศที่ มีทรั พยำกรธรรมชำติ ทั้งป่ำ ดิน
และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่ชุมชนจะพึ่งพิงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติเป็นแหล่ งอำหำร ควบคู่
กับระบบกำรผลิตที่มีเป้ำหมำยทั้ง เพื่อ กำรบริโ ภคและเพื่อ ขำยเป็นรำยได้ แต่มีสัดส่วนกำรผลิต เพื่ อ กำร
บริโภคมำกกว่ำกำรเน้นเป็นรำยได้ ทำให้กำรพึ่งพิงตนเองด้ำนอำหำรมีอัตรำส่วนที่สูงขึ้น
4. ดัชนีชี้วัดควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
ศจินทร์ ประชำสันต์ (2552) ดัชนีชี้วัดควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชนมี 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1. พัฒนำสู่กำรเข้ำถึง พัฒนำกำรขึ้นมำจำกแนวคิดเดิมแต่มุ่งเน้น ที่ภำวะทำ ง
โภชนำกำรของประชำกรในระดับครัวเรือนแทน และให้ควำมสำคัญกับตัวชี้วัดด้ำนเศรษฐสัง คมเพิ่ มขึ้น
2. พัฒนำสู่อัตวิสัย วัดประเมินจำกควำมรู้สึกหรือกำรรับรู้หรือประสบกำร ณ์
ของครัวเรือนมำกกว่ำ กำรวั ด ที่เ ป็น มู ลค่ ำตั วเงิน ในลัก ษณะที่ 1 แต่เพิ่มควำมสำคัญ ให้ กับ วั ฒนธรร มที่
เกี่ยวข้องมำกขึ้น
3. พัฒนำสู่ดัชนีพื้นฐำน ในอดีตนิยมวัดด้วยดัชนี ตัว แทน เช่น ระดับรำยได้
ซึ่ ง ไม่ ส ำมำรถวั ด ควำมมั่ นคงทำงอำหำรได้อ ย่ ำงถู กต้ อ งจึง มี ก ำรพั ฒ นำดั ช นีพื้น ฐำนโดยใช้ ข้ อมู ล เชิ ง
คุณภำพมำประกอบกำรพิจำรณำ
Pinstrup (2009) ตัวชี้วัดควำมมั่นคงทำงอำหำรมีสำเหตุ 2 ประกำร คือ
1. ควำมสำมำรถในกำรได้มำซึ่ง อำหำรไม่สำมำรถยืนยัน ปริมำณอำหำรที่ ไ ด้
จริง เนื่องจำกบำงครัวเรือนให้ ควำมสำคัญกั บกำรได้ มำซึ่ งสิน ค้ำหรื อบริกำร อื่น ๆ นอกเหนือจำกอำหำร
เช่น โรงเรียน หรือ บ้ำน เป็นต้น
2. กำรแบ่งปันอำหำรภำยในครั วเรือ นไม่ ไ ด้ ดำเนิน กำรตำมควำมต้ อ งกำร
จำเป็นของสมำชิกแต่ละคน แต่มีปัจจัยอื่นๆ เช่น อ้วน หรือ ผอม เป็นต้น
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มูลนิธิเกษตรกรรมยั่ง ยืน (2554) ตัวชี้วัดกำรพึ่ง ตนเองด้ำ นอำหำร ตัวชี้วัดกำร
พึ่งตนเองด้ำนอำหำร ประกอบด้วย กำรมีอำหำรเพียงพอสำหรับกำรบริโภคตลอดทั้งปี โดยมีสัดส่วนกำร
พึ่งตนเองด้ำนอำหำรจำกกำรผลิต เองเพื่ อบริ โภคกำรหำจำกฐำนทรั พยำกรธรรมชำติ กำรช่วยเหลือ กั น
แบ่งปันกันในชุมชน กับกำรซื้ออำหำรบริโภค รำยละเอียดของตัวชี้วัดมีดังต่อไปนี้
1. กำรมีอำหำรเพียงพอสำหรับกำรบริโภคตลอดทั้งปี
อำหำรครอบคลุ มทั้ง อำหำร ประเภท ข้ำว ผัก เนื้อสัตว์ และ ผลไม้ ขนม
ต่ำงๆ รวมทั้งน้ำดื่ม กำรมีอำหำรเพียงพอสำหรับกำรบริโภคตลอดทั้งปี ประกอบด้วย
- ปริมำณอำหำรที่ครัวเรือ นและชุ มชนบริโภคต้ องเพียงพอกับ ควำ ม
ต้องกำรอำหำรของครัวเรือนและชุมชนตลอดทั้งปี ทั้งนี้รวมถึงกำรมีน้ำดื่มบริโภคเพียงพอ
- มีควำมหลำกหลำยของชนิดอำหำรที่บริโภคในแต่ละมื้อ
2. สัดส่วนที่มำของอำหำรที่บริโภค อำหำรที่บริโภคมีสัดส่วนที่มำของอำหำร
ที่มำจำกภำยในชุมชน และภำยนอกชุมชน เพื่อให้เห็นอัตรำกำรพึ่งตนเองด้ำนอำหำรของชุ มชน ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย
- สัดส่วนกำรผลิตอำหำรเพื่อกำรบริโภคของครัวเรือน และชุมชน
- สัดส่วนอำหำรที่มำจำกฐำนทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนท้องถิ่น
- สัดส่วนอำหำรที่มำจำกกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันในชุมชน
- สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของ
ครัวเรือน
5. นโยบำยที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร
แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด กำรด้ ำนอำหำรของประเทศไทย ได้ จั ด ท ำขึ้ นภำยใต้
คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ พ.ศ. 2551 จึงได้จัดทำ
กรอบยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงอำหำร เพื่อให้ ประเทศไทยมีควำมมั่น คงด้ำนอำหำรอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้
พ.ร.บ. คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติพ.ศ. 2551 มียุทธศำสตร์ครอบคลุม 4 ด้ำน คือ 1) ควำมมั่นคงทำง
อำหำร 2) คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร 3) อำหำรศึกษำ และ 4) กำรบริหำรจัดกำร ซึ่งครอบคลุ ม
ตลอดห่วงโซ่และเชื่อ มโยงทั้ง ในระดั บนำนำชำติประเทศ ชุมชน และครัวเรือน เพื่อให้ประเทศไทยผลิ ต
อำหำรที่มีคุณภำพและปลอดภัย มี ควำมมั่น คงด้ำนอำหำรอย่ำ งยั่งยื น เพื่อชำวไทยและชำวโลก ซึ่งควำม
มั่นคงอำหำรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชำชนทุก คนและทุกวัยสำมำรถเข้ำถึง อำหำร ไม่ว่ำโดยกำรเสำะหำ
จำกธรรมชำติกำรเพำะปลูก กำรเลี้ยงสัตว์กำรซื้ อหำ หรือกำรได้รับโดยทำงสั งคมและวั ฒนธรรม โดย
อำหำรจะต้องมีคุณภำพและควำมปลอดภัย รวมถึงระบบกำรผลิ ตที่ เกื้ อหนุน กำรรักษำควำมสมดุ ล ของ
ระบบนิเวศวิทยำ และควำมคงอยู่ของฐำนทรั พยำกรอำหำรทำงธรรมชำติแต่จำกปั ญหำควำมเสื่ อมโทรม
ของแหล่งผลิต อำหำร กำรใช้ประโยชน์ จำกกำรถื อ ครองที่ดิ น ปัญหำอุทกภัยและภัยแล้ง สถำนกำรณ์
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ด้ำนแรงงำนภำคเกษตรลดลง ตลอดจนปัญหำด้ำ นอำหำรและโภชนำกำร กำรขำดสำรอำหำร ภำวะ
โภชนำกำรเกิน ปัญหำเหล่ำนี้ล้วนส่งผลต่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
สำหรับแนวควำมคิ ด เกี่ย วกั บ ควำมมั่น คงทำงอำหำรนั้น ได้ มีพัฒ นำกำรควบ คู่ ไปกั บ กำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมวั ฒนธรรม ควำมเปลี่ย นแปลงภำยใต้โ ลกำภิ วั ตน์ ซึ่งทำให้
กำรค้ำเสรีเ ข้ำ มำมี บทบำทต่อ เศรษฐกิจ และสั ง คมโลก อำหำรได้กลำยเป็น สิน ค้ำ มีกำรเก็ง กำไร ทำง
กำรค้ ำ รวมทั้ ง กำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ำรผลิ ต และกำร บริโ ภคของ
ครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรรำยย่อย ทำให้องค์กรชำวนำโลก (Via Campesina) ได้นำเสนอ แนวคิ ด
เรื่องอธิปไตยทำงอำหำร (Food Sovereignty) โดยให้ควำมหมำยว่ำหมำยถึง “สิทธิของประชำชนที่ จ ะ
กำหนดนโยบำยเกษตรและอำหำรของตนเอง ควบคุมกำรค้ำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรภำยในประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพั ฒนำที่ยั่ งยืน สนับสนุนให้เกิดกำรพึ่ง พำตนเอง จำกัดกำรทุ่มตลำด และให้
ชุมชนประมงพื้นบ้ำนจัดกำรกำรใช้และมีสิทธิในทรัพยำกร จุดเน้นหนักของแนวคิดนี้คือเรื่องสิทธิพื้น ฐำน
ของมนุษย์ในกำรเข้ำถึ งอำหำรที่ มีคุ ณภำพปลอดภั ย และเป็นที่ยอมรับ ได้ ในทำงวั ฒนธรรม สิทธิในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเน้นกำรค้ำที่ให้ควำมสำคัญ กับ กำรผลิต เพื่อกำรบริโ ภคภำยในปร ะเทศ
และรวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรรำยย่อย หรือควำมเป็นประชำธิปไตยที่จะกำหนดและควบคุ ม
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกั บควำมมั่น คงทำงอำหำรในทุ กระดับ ยังมีแนวคิดอีกหลำยชุด ที่เ กี่ยวข้อ งกั บ ควำม
มั่นคงทำงอำหำร ทั้งมิติในด้ำนควำมเปรำะบำง หรือควำมเสี่ยง ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกั บควำมไม่
มั่นคงทำงอำหำรของครัว เรื อน กำรคำดกำรณ์แ นวโน้ มในอนำคตที่จ ะมี โอกำสเกิ ดควำมไม่ มั่น คงทำง
อำหำร และศั ก ยภำพในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมไม่ มั่น คงทำงอำหำร ควำมมั่ น คงทำงอำหำรในมิ ติ
วัฒนธรรม เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เชื่อมร้อยฐำนทรัพยำกรอำหำรเข้ำกับควำมมั่นคงทำงอำหำรและวิ ถี ชี วิ ต
ของคน หรือแนวคิดควำมมั่น คงทำงอำหำรในมิติ ทำงจิ ตวิ ทยำและสัง คม (ศจินทร์ ประชำสันต์ , 2552)
รวมทั้งแนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำรที่เชื่ อมโยงกั บ ระบบกำรกระจำยอำหำร กำรพึ่งตนเองด้ำนอำหำร
ควำมเที่ยงธรรมเพื่ อสร้ำ งหลั กประกัน ในกำรเข้ำถึ งอำหำรรวมทั้ง ควำมยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับแนวคิ ด กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสมดุลของควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ที่ใช้ทรัพยำกรอย่ำงไร้ขอบเขต
รวมทั้งมีบริบทของอนำคต หรือหลักประกันด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรสำหรับคนรุ่นหลัง
2.1.3 ข้อมูลพื้นที่ศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่โครงกำรเสริมสร้ำงและพั ฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง สู่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพีย งและ
พึ่งตนเอง อย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งขอบเขตพื้นออกเป็น 5 โซน คือ
โซนเขำ ตำบลเขำแก้ว อำเภอลำนสกำ
โซนป่ำ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง
โซนนำ ตำบลท่ำซอม อำเภอหัวไทร
โซนพรุ ตำบลเกำะขัน อำเภอชะอวด
โซนเล ตำบลท่ำขึ้น อำเภอท่ำศำลำ
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คำนิยมของควำมมั่นคงทำงอำหำรมีมำกกว่ำ 200 ควำมหมำย Mairsol Smith & Simon
Maxwell ได้เก็บรวบรวมกำรกำรให้ควำมนิย มของ “ควำมมั่นคงทำงอำหำร” จำกหลำยองค์กรระหว่ ำ ง
ประเทศ นั ก วิ ช ำกำร รวมถึ ง บุ ค คล องค์ ก รต่ ำ งๆไว้ ใ นหนั ง สื อ Household Food Security; a
conceptual review ใน S. Maxwell & T,R. Frankenberger, eds. Household Food Security:
Concept, Indicators and Measurement: A Technical Review. New York and Rome: UNICEF
ทำให้เห็นพัฒนำกำรของแนวคิ ดเรื่ องควำมมั่น คงทำงอำหำร ในช่วงแรกนั้นจำกัดอยู่ในกรอบ
ของกระบวนผลิต มีเป้ำหมำยกำรผลิตเพื่อ ให้ มีปริ มำณเพี ยงพอกั บควำมต้อ งกำรของผู้ บริโภคซึ่งน ำ ไปสู่
กำรปฏิวัติเขียว (Green revolution) โดยกำรนำเทคโนโลยีและเครื่อ งจักรเข้ำ มำช่วยในกำรผลิต สิ น ค้ ำ
เกษตรเพื่อให้ได้ในปริ มำณมำก อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีปริมำณอำหำรมำกแล้ว แต่ปัญหำควำมอดอยำก
ของประชำกรโลกยังยู่ ด้วยเหตุนี้ แนวคิดทำงเลือกใหม่จึงเกิด ขึ้นโดยหลำยฝ่ำย ตระหนักว่ำ ควำมมั่นคง
ทำงอำหำรไมได้มีเ พีย งมิ ติคื อ ด้ำนกำรผลผลิ ตสิ นค้ ำให้มำกขึ้น เท่ำ นั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับ ประเด็ น อื่ น ๆ
เช่นกำรเข้ำถึงอำหำร กำรผลิตอำหำรให้ได้ปริมำณสม่ำเสมอควำมปลอดภัยทำงอำหำร ควำมมั่นคงทำง
อำหำรของชุมชน ทั้งยังรวมถึงบริบทแวดล้อ มอื่ นๆ ของควำมมั่นคงทำงอำหำร เช่น กำรพัฒนำ กำรลด
ปัญหำควำมยำกจน สถำนกำรณ์ควำมเสี่ย ง ควำมเปรำะบำง กำรพึ่งพำตนเอง และกำรพัฒนำ ชุ มชน
เป็นต้น
นอกจำกนี้บทบำทของเกษตรกรได้ถูกทบทวนใหม่ว่ำ ภำคเกษตรกรรมไม่ได้เป็นเพียงภำคกำร
ผลิตที่ต้องกำรได้รับกำรปกป้องเท่ำนั้น ทว่ำยังมีบทบำทสำคัญต่อควำมมั่น คงทำงอำหำรของประเทศทั้ ง
ในด้ำนกำรเพิ่ มปริ มำณอำหำร กำรสนับสนุนกำรเข้ำถึ งอำหำร กำรมีปริมำณอำหำรที่ ส ม่ำเสมอ และ
ควำมปลอดภัยทำงอำหำรอีก ด้วย ควำมมั่นคงทำงอำหำรกับ กำรพั ฒนำภำคเกษตรในด้ำนต่ำ งๆ จึงเป็น
ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป
หำกมองในเรื่องพัฒนำกำรแนวคิด เรื่องควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในช่ วงทศวรรษที่ 1970 ควำม
มั่นคงทำงอำหำรเป็น ประเด็น ที่ไ ด้รั บควำมน่ำ สนใจจำกนำนำชำติ เป็น อย่ำ งมำก เนื่องจำกสภำวะขำด
แคลนอำหำรของโลก ในขณะนั้นจุดม่งหมำยของหำรแก้ปัญหำมุ่งให้ควำมสำคัญแก่ ประเด็นที่ว่ำ จะผลิต
อำหำรเพี ย งพอต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ ำ งไร แนวคิ ด ควำมมั่ น คงทำงอำหำรจึ ง จ ำกั ด อยู่ ใ นกรอบของ
กระบวนกำรผลิต กล่ำวคือ กำรผลิตอำหำรให้ได้มำกเพียงพอกับ ควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคในรำคำ ที่ มี
เสถียรภำพเป็นสำคัญ ดังนั้นหลำยประเภทจึงได้นำแนวคิ ด กำรปกิวัติเขียว หรือกำรทำเกษตรแผนใหม่
เข้ำมำปรับใช้กับกำรพัฒนำด้ำนเกษตรทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงวิ ถีกำรผลิ ตจำกกำรเกษตรแบบยั ง ชี พไป
เป็นกำรทำเกษตรเพื่ออุตสำหกรรม เพื่อให้มีปริมำณอำหำรเพียงพอต่อประชำกรโลก
ทั้ ง นี้ ก ำรปฏิ วั ติ เ ขี ย วได้ น ำควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงวิ ท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มำใช้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง กำรชลประทำน เพื่อให้ปลูกพืชได้ใ นฤดู
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แล้งหรือสำมำรถผลิตได้ในทุกช่ วงเวลำและที ผลผลิ ตอย่ำ งต่ อเนื่อ ง รวมถึงกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
จำพวกปุ๋ยเคมี สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช กำรใช้เครื่องจักรกล กำรเกษตร มำช่วยในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้
ได้ในปริมำณมำก
บุคคลสำคัญที่มีบทบำทเด่ นต่อ แนวคิดกำรปฏิวั ติเขีย วคื อ Norman Borlaug แนวคิดของเขำ
ได้เปลี่ยนโฉมกำรเกษตรสู่ กำรเพำะปลูก ให้ไ ด้ผ ลผลิ ตสู ง รวมทั้งสร้ำงนวัตกรรมที่ช่ว ยผลิ ตอำหำรให้ แ ก่
โลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำ ระหว่ำงปี ค.ศ. 11960-1990 ผู้เชี่ยวชำญจำนวนมำกได้ให้เครดิตแก่กำรปฏิ วั ติ
เขียวของBorlaugกว่ำ กำรปฏิวัติเขียวช่วยเบนเข็ มควำมอดยำกของโลกในช่ว งครึ่ง หลั งของศตวรร ษที่
20 และช่วยชีวิตผู้คนซึ่งอำจจะมำกกถึง พันล้ำนคนไว้ นอร์แมน บอร์ลอกได้ตั้งศูนย์ปรับปรุงข้ำวโพดและ
ข้ ำ วสำลี น ำนำชำติ ในเม็ ก ซิ โ กขึ้ น ในปี ค.ศ. 1964 และได้ ใ ช้ เ วลำกว่ ำ 10 ปี ใ นกำรพั ฒ นำข้ ำวสำลี
หลำกหลำยสำยพันธุ์ ที่มีควำมต้ำนทำนโรค และผลผลิตมำกว่ำสำยพันธุ์พัน ธุ์ดั้ งเดิม หลังจำกนั้นเขำได้
น ำข้ ำ วสำลี เ หล่ำนั้ น พร้ อ มด้ ว ยข้ ำวเจ้ำและข้ ำ วโพดที่ผ่ ำนกำรปรับ ปรุง พั น ธุ์ค ล้ ำยๆ กั น มำยัง เอเชีย
ตะวันออกกลำง อเมริกำใต้และแอฟริกำโดยมีปำกีสถำนและอินเดีย ที่ได้ประโยชน์จำกเมล็ด พันธุ์ใหม่ มำก
ที่สุด ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่ำ
แม้กำรปฏิวัติเขียวช่วยเพิ่ มปริ มำณอำหำรขึ้ น แต่มีผลกระทบที่เ กิดขึ้ นหลำยประกำรจำกกำร
ใช้สำรเคมี กำรพุ่งเป้ำไปยังกำรผลิตด้ำนเดียว โดยไม่สนใจคุณภำพของอำหำรในกำรปนเปื้อนสำรเคมี ซึ่ ง
ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ บริโภค อีกทั้งผลประโยชน์ยังตกแก่เจ้ำของที่ดิน หรือเกษตรซึ่งทำผลิตอำหำร
เป็ น จ ำนวนมำก กำรเพิ่ มปริ มำณอำหำรไม่ ใช่ ท ำงออกของควำมมั่ นคงทำงอำหำรอีก ต่ อ ไปเมื่ อ เกิด
เหตุกำรณ์ค วำมอดอยำกขึ้ นในทวี ปแอฟริ กำในทศวรรษที่ 1980 ทั้งที่ประเทศเหล่ำนั้ น เป็ นผู้ ส่ ง ออก
อำหำรรำยใหญ่ จึ ง มี ก ำรน ำเสนอแนวคิ ด ควำมมั่ น คงทำงอำหำรใหม่ โดย Amartaya Sen นั ก
เศรษฐศำสตร์ ชำวอิน เดี ย ที่นำเสนอสิทธิทำงอำหำร (Food Entitlement) เขำเห็นว่ำกำรขำดแคลน
อำหำรของประชำชนในหลำยประเทศไม่ไ ด้เกิ ดจำกอำหำรไม่ เพี ยงพอ แต่เกิดจำกกำรเข้ำไม่ถึงสิท ธิ ด้ ำ น
อำหำรในทำงกำรเมือง ข้อเสนอของเขำมีอิทธิพลมำกจ่ อกำรขยำยแนวคิ ดควำมมั่ นคงทำงอำหำรที่ ไ มได้
ผูกติดอยู่กับ ควำมพอเพีย งของอุ ป ทำนอำหำรในระดั บมหำภำคเท่ำ นั้น แต่ยัง เน้นพิจำรณำถึ ง มิ ติ ก ำร
เข้ำถึงอำหำรในระดับบุคคลและครัวเรือนด้วย
กำรเข้ำถึงอำหำร คือ กำรที่ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง อำหำรโดยกำรผลิ ตเองใน
ครัวเรือนหรือซื้อมำบริโภค ดังนั้นกำรที่ประเทศหนึ่ง มีอำหำรในภำพรวมเพีย งพอก็ไ ม่ไ ด้เ ป็นกำรปร ะกั น
ว่ ำ ประชำชนทุ กคนจะมี อ ำหำรบริ โภคอย่ ำงเพี ยงพอ ถ้ ำ หำกปั ญ หำควำมยำกจนยัง คงมี อยู่ เ พรำะใน
ขณะที่อำหำรมีรำคำแพงขึ้น ประชำชนบำงส่วนก็อำจขำดแคลนอำหำรบริ โภคได้ ซึ่งรูปแบบกำรเข้ ำ ถึ ง
อำหำรมีปัญหำสำคัญอย่ำงน้อย 2 รูปแบบ คือประกำรแรก ประชำชนมีเงินที่จะสำมำรถซื้ออำหำรได้ แต่
อำหำรมีไม่เพียงพอซึ่ งส่ว นใหญ่เ กิ ดขึ้น กับประเทศที่พัฒนำแล้ว ประกำรที่สอง ประชำชนไม่มีเ งิ น ที่ จ ะ
สำมำรถซื้ออำหำรได้แม้มีอำหำรที่ผลิตเพียงพอ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับประเทศกำลัง พัฒนำที่ ประชำกรส่ ว น
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ใหญ่อยู่ในภำคเกษตรและมีควำมยำกจน จะเห็นได้ว่ำ ปัญหำทั้งสองรูปแบบที่เกิดขึ้นมีควำมเกี่ยวข้ อ งกั บ
ทั้งกระบวนกำรผลิตอำหำรและปัญหำกำรเข้ำถึงอำหำรของประชำชน
นอกจำกนี้ ยั ง มี ง ำ นของ Pingali and Stringer เรื่ อ ง Food Security and Agricultural
Production in Low- Income Food- Deficit Countries: 1 0 years after the Uruguay Round
ชี้ให้เห็นว่ำกำรเข้ำถึงอำหำรที่กำรเน้นกระจำยรำยได้ เพื่ อแก้ ปัญหำควำมยำกจน และเพิ่มประสิท ธิ ภ ำพ
ด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรตลำด พบว่ำควำมไม่ มีประสิท ธิภำพของกำรเข้ำ ถึง อำหำรทำให้ เ กิด ภำ วะ
ควำมอดอยำก กำรเกษตรเชิงอุตสำหกรรมที่เ กิดขึ้นจำกกำรปฏิวั ติเขีย วไม่สำมำรถแก้ปัญ หำควำมมั่ น คง
ด้ำนอำหำรได้เพียงสำขำเดียว กำรที่ประเทศมีอำหำรในภำพรวมเพีย งพอไม่ไ ด้เ ป็นสิ่ง ที่จะรับประกั น ได้
ว่ำประชำชนทุกคนจะมีอำหำรบริโภคอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะถ้ำหำกประชำชนมีรำยได้น้อยแต่อ ำหำร
มีรำคำแพง หรือภำครัฐไม่ มีร ะบบบริห ำรจั ดกำรด้ำนสวั สดิ กำรที่ ดีแ ล้ว ประชำชนบำงส่ว นก็ อำจ ขำด
แคลนอำหำรบริโภคได้เช่นกัน
แนวคิดควำมนั่งคงทำงอำหำรในช่ วงทศวรรษที่ 1980 ได้ขยำยขอบเขตกำรเข้ำถึงอำหำรจำก
ระดั บ โลกหรื อ ระดั บ ประเทศ มำสู่ ร ะดั บ ปั จเจกชน รวมทั้ ง เริ่มมี ก ำรน ำนโยบำยปรั บโครงสร้ ำงเพื่อ
แก้ปัญหำควำมยำกจนซึ่งทำให้ประชำชนเข้ำถึงอำหำร มำวิเครำะห์ในกำรแก้ปัญหำด้วย ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1990 แนวคิดเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำรได้ครอบคลุมไปถึง เรื่องคุ ณค่ำของอำหำร โภชนำกำร ควำม
ปลอดภัยและควำมสมดุลทำงอำหำร โดยนักวิชำกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้หันมำให้ค วำมสำคัญใน เรื่ อ ง
กำรบริโภคอำหำรอย่ำงเป็นประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ มีคุณภำพและควำมปลอดภัย เพื่อสุข ภำพที่ดี ข อง
ประชำกรโลก งำนวิจั ยของ Dreze Jean และ Amartaya Sen เรื่ อ ง Hunger and Public Action
ระบุว่ำ ประเด็นเรื่ องสุข ภำพและโภชนำกำรควรถูก นำมำใช้วิ เ ครำะห์เ พื่ อแก้ ปัญ หำควำมอดยำ กและ
ภำวะขำดแคลนอำหำรของประชำชนด้วย
ขณะที่องค์กำร UNICFF ได้ ระบุว่ำอำหำรที่ไม่ถู กสุ ขลั กษณะและไม่ มีควำมหลำกหลำ ยทำง
อำหำร นอกจำกนนั้นกรมกำรเกษตรของสหรัฐอเมริ กำ (United States Department of Agriculture
--- USDA)ยังได้ชี้ว่ำ ควำมมั่นคงทำงอำหำรเกิดขึ้นเมื่อ สมำชิ กในครอบครั วทั้งหมดสำมำรถเข้ำถึงอำหำร
อย่ำงเพียงพอในทุก เวลำ และดำเนินกำรได้เองเพื่ อควำมมีสุข ภำวะที่ ดี ดังนั้นควำมมั่นคงทำงอำหำรจึ ง
ประกอบด้วย กำรมีอำหำรเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
เนื่องจำกแนวคิดเรื่องควำมมั่ นคงทำงอำหำรถูก พัฒนำจำกควำมแตกต่ำ งด้ำนแนวคิ ดทำงกำร
มองปัญหำ ทั้งกำยภำพ ทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคม โดยทุกฝ่ำยต้องแก้ปัญ หำในทุ กระดั บใน เชิ ง
โครงสร้ำงและควำมต้อ งกำรระบุ เป้ำหมำยของแนวทำงกำรแก้ปั ญหำที่ เกิ ดขึ้นทั้ งเรื่ องกระบวนกำร ผลิ ต
กำรเข้ำถึงอำหำร และควำมปลอดภัยทำงอำหำร ดังนั้นในปี ค.ศ. 1996 ชุมชนระหว่ำงประเทศจึง ได้ จั ด
ให้มีกำรจัดประชุ มสุ ดยอดว่ำ ด้ วยอำหำรโลก (World Food Summit) ขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ใ ห้ คำนิ ย ำม
ควำมมั่นคงทำงอำหำรที่มีควำมซับซ้ อนมำกขึ้นโดยได้ พยำยำมเชื่อ มโยงแนวคิ ดต่ำงๆ ไว้อย่ำงครอบคลุ ม
ว่ำ
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“Food security, at the individual, household, national, regional and global levels
( is achieved) when all people at all times have physical and economic access to
sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary needs and food preferences for
an active healthy life
ปั จ จุ บั น สิ ท ธิ ด้ ำ นอำหำรได้ รั บ รองนั บ ตั้ ง แต่ “ปฏิ ญ ญำสำกลว่ ำด้ ว ยสิ ท ธิมนุ ษ ยชน” ได้
กล่ำวถึงไว้ในข้อ 25 ในฐำนะที่อำหำรเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ ในกำรดำรงชี พอย่ำงมี คุณภำพเพีย งพอ และ
กติกำสำกลว่ำด้ วยสิท ธิท ำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมก็ ไ ด้เ น้นย้ ำไว้ใ นข้ อ 11 รัฐพึงตระหนั ก ว่ ำ
“บุคคลมีสิท ธิใ นกำรดำรงชี พอย่ ำงมมี มำตรฐำนเพี ยงพอสำหรับ ตนเองและครอบครั ว รวมทั้งอำหำร
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และที่ อ ยู่ อ ำศั ย อย่ ำงเพี ยงพอ” นอกจำกนี้รั ฐ ยัง ต้ อ งด ำเนิ นกำรเพื่ อให้ เ กิด หลัก ประกัน
“สิทธิพื้นฐำนเพื่อให้ พ้นจำกภำวะควำมอดอยำกและทุ พโภชนำกำร ” ซึ่งสิทธิดังกล่ำวครอบคลุ มปั จ เจก
ชนและสมำชิกในครอบครัวทุกคน
กติกำสำกลว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมื อง ก็ได้รับรองสิทธิด้ำนอำหำรโดยนัยยะใน
ฐำนที่สัมพันธ์กับ สิท ธิใ นชี วิต โดยตรง อนุสัญญำสิทธิเด็ก ข้อ 24 และ 27 รวมทั้งอนุสัญญำต่อ ด้ว ยกำร
เลือกปฏิบัติ ต่ อ สตรีทุ กรู ปแบบข้ อ ที่ 12 และ 14 ก็ได้รับรองสิ ท ธิด้ ำนอำหำรของเด็ก และสตรี ไ ว้ ด้ ว ย
ปฏิ ญ ญำและแผนปฏิ บั ติก ำรเวีย นนำ 1993 ก็ ไ ด้ ย้ ำว่ ำ “ไม่ ค วรนำอำหำรมำใช้เ ป็ นเครื่อ งกดดันทำง
เศรษฐกิ จ และกำรเมื อ ง” ยิ่ ง ไปกว่ ำ นั้ น มติ แ ละรำยงำนของสมั ช ชำใหญ่ แ ห่ ง สหประชำชำติ แ ละ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ รวมถีงมติกำรประชุมอำหำรโลกทุกครั้ง ก็ได้เน้นย้ำสิทธิ
ของบุคคลในอำหำร
สิทธิด้ำนอำหำรของปัจเจกชนในยำมสงครำมได้รับกำรรับรองทั้งจำกกฎหมำยจำรีต ประเพณี
ระหว่ำงประเทศและสนธิสั ญญำว่ำด้ วยกฎหมำยมนุ ษยธรรมระหว่ำ งประเทศ ซึ่งได้คุ้มครองสิ ท ธิ ด้ ำ น
อำหำรไม่ว่ำจะเป็นกำรห้ำ มใช้ วิธีกำรจู่ โจมโดยใช้ อำหำรเป็น อำวุธ หรือกำรคุกคำมสิทธิด้ำนอำหำรของ
ปัจเจกชน ห้ำมทำลำยห้ำมทำลำยพืชผลและปศุสั ตว์ ที่จำเป็น ต่อ กำรบริโภค และต้องให้หลักประกั น แก่
ปัจเจกชนในกำรเข้ำถึงเสบียงอำหำรอย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี้ องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ได้ กล่ำ วถึง มำตรฐำน “ควำมมั่น คง
ด้ำนอำหำร” อันได้มีนิยำมว่ำ “กำรมีอำหำรเพียงพอ ตลอดเวลำ และบุคคลสำมำรถเข้ ำถึงอำหำรได้ ซึ่ง
อำหำรนั้นเพียงพอต่ อ ควำมต้ องกำรทำงโภชนำกำรทั้ งในแง่ ปริมำณ คุณภำพ และควำมหลำกหลำย
และสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมของบุ ค คลนั้ น ” ต่ อ มำ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ท ำงเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ ได้ออกควำมเห็น ทั่ว ไปที่ 12 ซึ่งได้กล่ำวถึงแนวทำงเพื่ อ เป็ นหลัก ปร ะกั น
“สิทธิในกำรได้รับอำหำร” ไว้ว่ำ “บุคคลได้รับอำหำรอย่ำงเพีย งพอกับ ควำมต้ องกำรทั้ง ในด้ำนปริ มำณ
และคุ ณภำพเพื่ อ จะสนองควำมต้ อ งกำรทำงโภชนำกำร โดยปลอดจำกสำรพิ ษ และสอดคล้ อ งกับ
วัฒนธรรมของตน และบุคคลสำมำรถเข้ำถึงอำหำรทั้งทำงเศรษฐกิจและกำยภำพ อย่ำงยั่งยืน ”
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิ จัยที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยคณะผู้วิจัยได้นำแนวคิ ด ทฤษฎี
ต่ำง ๆ มำใช้ในกำรศึกษำวิจัย เป็นกำรวิจัยแบบผสม (Mixed methods research) กล่ำวคือ เป็นกำร
วิจัยเชิงปริมำณ และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่ อ น
และกำรสร้ำงควำมมั่นคง ทำงอำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ย นแปลงสู่ กำรพึ่ งตนเองอย่ำงยั่ ง ยื น
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในครั้งนี้ ดังนี้
2.3.1 ศึกษำกระบวนกำรกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน บริเวณพื้นที่ เขำ
ป่ำ นำ พรุ เล จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire )
2.3.2 ศึกษำกำรมีส่วนร่ วมในกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำ กำร
เปลี่ยนแปลงสู่ กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวั ดนครศรีธรรมรำช จำนวน 5 กลุ่ม ในพื้นที่โซนเขำ ตำบล
เขำแก้ว อำเภอลำน สกำ, โซนป่ำ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง, โซนนำ ตำบลท่ำซอม อำเภอหัวไทร และ
โซนเล ตำบลท่ำขึ้น อำเภอ ท่ำศำลำ โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire)
2.3.3 กำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนของกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรั บ
ผู้ น ำกำร เปลี่ ย นแปลงสู่ ก ำรพึ่ ง ตนเองอย่ ำ งยั่ ง ยื น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ใช้ แ บบสั มภำษณ์ กำร
สั มภำษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In depth interviews) ปลำยเปิ ด จ ำนวน 5 ข้ อ โดยสั มภำษณ์ ตั ว แทนผู้ ที่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรูปแบบสร้ำง
กลไกกำรขับเคลื่ อนและกำรสร้ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรั บผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่ ก ำร
พึ่งตนเอง อย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช และใช้กำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) เพื่อ
ศึกษำยุทธศำสตร์ กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำง ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ซึ่งในกำรวิจัยครั้งนี้อำศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี ใน 2 ส่วน คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตำม
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
- ทรัพยากรในการบริหาร 4 M
ดอกจันทร์ คำมีรัตน์และคณะ (2552) กล่ำวว่ำ ทรัพยำกรในกำรบริ หำร (Resources)
ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เ พื่อประกอบกำรดำเนิน งำนรวมไปถึ งควำมสำมำรถในกำรจัด กำรทรัพยำกรใน
กำรบริหำร สำมำรถแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภท หรือเรียกย่อ ๆ ว่ำ 4 M คือ
1. Man หรื อ คน = กำรบริ ห ำรก ำลั ง คน จะใช้ ค นอย่ ำ งไรให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ และ
ประสิทธิผลกับงำนให้มำกที่สุด
2. Money หรือ เงิน = กำรบริหำรเงิน จะจัดสรรคเงินอย่ำ งไรให้ ใช้จ่ำ ยต้น ทุนน้ อยที่ สุ ด
และ ให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
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3. Materials หรื อ วั ต ถุ ดิ บ = กำรบริ ห ำรวั ส ดุ ใ นกำรด ำเนิ น งำน ว่ ำ จะท ำอย่ ำ งไร้ให้
สิ้นเปลือง น้อยที่สุด หรือเกิดประโยน์สูงสุด
4. Management หรือ กำรจัดกำร = กำรจัดกำร คือกระบวนกำรจัดกำรบริหำรควบคุ ม
เพื่อให้งำนทั้งหมดเป็นไปอย่ำงมีประสิท ธิภำพ และเกิดประสิทธิผลอย่ำงเต็มที่
- หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA)
เดมมิ่ ง (Deming, 1986) กล่ ำ วว่ ำ กำรจั ด กำรอย่ ำ งมี คุ ณภำพเป็ น กระบวนกำร ที่
ดำเนินกำร ต่อเนื่องเพื่อให้ เ กิดผลผลิตและบริ กำรที่ มีคุณภำพขึ้น โดยหลักกำรที่เรียกว่ำ วงจรคุณภำพ
(PDCA) หรื อ วงจร เดมมิ่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ กำรวำงแผน กำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำร
ตรวจสอบ และกำรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
Plan คือ กำหนดสำเหตุของปัญหำจำกนั้นวำงแผนเพื่ อกำรเปลี่ยนแปลงหรื อ ทดสอบ เพื่อ
กำรปรับปรุงให้ดีขึ้น
Do คือ กำรปฏิบัติตำมแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นกำรนำร่องในส่วนย่อย
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทรำบว่ำบรรลุผลตำมแผนหรื อหำกมีสิ่ งใดที่ ทำผิด พลำดหรื อ ได้
เรียนรู้อะไรมำแล้วบ้ำง
Act คือ ขอมรับกำรเปลี่ยนแปลง หำกบรรลุผลเป็นที่น่พอใจหรือหำกผลกำรปฏิบั ติไ ม่ เ ป็ น
ไป ตำมแผนให้ทำช้ำวงจร โดยใช้กำรเรียนรู้จำกกำรกระทำในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
- หลักการมีส่วนร่วม
โคเฮน และอั ฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้ ำ งถึ ง ใน ธนวั ฒ น์ ค ำภีลำ
นนท์, 2550 หน้ำ 21 - 22) ได้อธิบำยและวิเครำะห์รูป แบบกำรมี ส่วนร่ วมโดยสำมำรถแบ่ง ออกเป็ น 4
รูปแบบ คือ
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรตัด สินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ คำเนินกำรตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติกำร
2. กำรมีส่วนร่ว มในกำรปฏิบั ติ กำร (Implementation) ประกอบไปด้ ว ยกำรสนับ สนุ น
ทำงด้ำนทรัพยำกร กำรเข้ำร่วมในกำรบริหำร และกำรประสำนขอควำมร่วมมือ
3. กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefis) ทำงด้ำนต่ำง ๆ ประกอบไปด้วยผลประโชชน์
ทำงด้ำนวัสดุ ผลประโชชน์ทำงสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุ คคล
4. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับกำรควบคุมและกำรตรวจสอบ
กำรดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นกำรแสดงถึงกำรปรับตัวในกำรมีส่วนร่วมต่อไป
ตัวแปรตาม
- แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ งสหประชำชำติ (FAO, 2006) ให้นิยำมคำว่ำ "ควำมมั่ น คง
ทำง อำหำร" หมำยถึ ง กำรที่ ป ระชำชนมี "ปริ มำณ" อำหำรเพื่ อ กำรบริ โ ภคที่ เ พี ย งพอ มี ค วำม
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"หลำกหลำย" ของ ประเภทอำหำรที่ได้รับ (Food availability) และอำหำรนั้น "มีคุณภำพ" หมำยถึง มี
คุ ณค่ ำ ทำงโภชนำกำรและ ควำมสะอำดปลอดภั ย ( Food Utilization) รวมทั้ ง ประชำชนสำมำรถ
"เข้ ำ ถึ ง " อำหำรอั น เกิ ด จำกระบบกำร กระจำยอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง ( Food access) อย่ ำ งมี ค วำมเป็ น
"เสถียรภำพ" (Food Stability)
ควำมพอเพียง (Availability) ของปริมำณอำหำรที่อำจได้ มำจำกกำรผลิ ตภำยในประเทศ
หรือกำรนำเข้ำ รวมถึงควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำร
กำรเข้ำถึง (Access) ทรัพยำกรที่พอเพียงของบุ คคล เพื่อได้มำชื่งอำหำรที่เหมำะสมและมี
โภชนำกำรทรัพยำกรดังกล่ำวหมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลที่จะกำหนดควบคุ มกลุ่ มสินค้ำหนึ่ ง ๆ ได้
ภำยใต้ บริบททำงกฎหมำยกำรเมือ ง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุ คคลอำศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิ ตำม
ประเพณี เช่น กำรเข้ำถึงทรัพยำกรส่วนรวมของชุมชน
กำรใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้ำนอำหำรผ่ำนอำหำรที่เพียงพอ น้ำสะอำด และกำรรักษำ
สุ ข ภำพและสุ ข อนำมั ย เพื่ อ ที่ จ ะเข้ ำ ถึง ภำวะควำมเป็ นอยู่ ที่ ดี ทำงโภชนำกำร ซึ่ ง ควำมต้ อ งกำรทำง
กำยภำพ ทั้งหมดได้รับกำรตอบสนอง โดยนัย ยะนี้ ควำมมั่นคงทำงอำหำรจึง สั มพั นธ์ กับปัจ จัยนำ เข้ ำ ที่
ไม่ใช่อำหำรด้วย
เสถียรภำพ (Stability) ทำงอำหำรที่ประชำชน ครัวเรือน และบุคคลจะต้องเข้ำถึงอำหำรที่
เพียงพอตลอดเวลำ ไม่ต้องเสี่ยงกั บกำรไม่สำมำรถเข้ำถึ งอำหำรอัน เป็น ผลมำจำกวิ กฤตที่ เ กิด ขึ้น อย่ ำ ง
กระทันหัน เช่น วิกฤตทำงเศรษฐกิจ หรือสภำพภูมิอำกำศ หรือเหตุกำรณ์ที่เป็นไปตำมวงจร เช่น ภำวะ
ควำมไม่ มั่นคงทำงอำหำรตำมฤดู กำล ซึ่งในควำมหมำยนี้ควำมมั่นคงทำงอำหำรครอบคลุ มถึง มิ ติ ค วำม
พอเพียงและกำร เข้ำถึงยำหำรด้วย (ดังภำพประกอบที่ 2.1)
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กระบวนกำรบริหำรวงจร
คุณภำพ PDCA
1. (P = Plan)
2. (D = Do)
3. (C = Check)
4. (A = Act)

กระบวนกำรบริหำร 4 M
1. (M = Man คน)
2. (M = Money เงิน)
3. (M = Materials วัตถุดิบ)
4. (M = Management
กำรจัดกำร/กำร บริหำร
ควบคุม)
กลไกกำรขับเคลื่อนที่มีผล ต่อกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำง อำหำรของ
ชุมชนสำหรับ ผู้นำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่กำร พึ่งตนเองอย่ำง
ยั่งยืน

ปัญหำและอุปสรรค ของกลไกกำร
ขั บ เคลื่ อ นต่ อ กำรสร้ ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ ำ นอำหำรของชุมชน ส ำหรับผู
น ำกำรเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ำรพึ่ ง ตนเอง
อย่ำงยั่งยืน
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

หลักกำรมีส่วนร่วม
1. กำรตัดสินใจ
2. กำรปฏิบัติกำร
3. กำรมีผลประโยชน์
4. กำรประเมินผล

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่อ นและกำรสร้ำ ง ควำมมั่นคงทำ ง
อำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัด นครศรีธรรมรำช”
คณะผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ตำมลำดับ ดังนี้
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธี วิจัยแบบผสม ( Mixed methods research) กล่ำวคือ เป็น กำร
วิจัย เชิง ปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยมีประชำกรและกลุ่ มตัวอย่ำ งที่ใช้ในกำรศึ กษำ ดังนี้
3.1.1 ประชากร
กลุ่มตัวอย่ำงในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำชุมชนพื้นที่ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงและพั ฒนำผู้นำกำร เปลี่ยนแปลง
สู่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพีย ง ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งเป็น 5 โซน คือ โซนเขำ โซนป่ำ โซนนำ
โซนพรุ และโซนเล จำนวนโซนละ 20 คน รวม 100 คน พัฒนำกำรอำเภอลำนสกำ อำเภอทุ่งสง อำเภอ
หัวไทร อำเภอชะอวด และอำเภอท่ำศำลำ รวม 5 คน
3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
กำรสุ่มตัวอย่ำงสำหรับ บกำรวิจั ย เชิ งคุ ณภำพ ใช้วิธีกำรคัดเลือ กแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มตัวอย่ำงสำหรับ กำรวิจัย เชิ งคุ ณภำพ ได้แก่ พัฒนำกำรอำเภอลำนสกำ อำเภอทุ่งสง อำเภอหัวไทร
อำเภอ ชะอวด และอำเภอท่ำศำลำ รวม 5 คน และ ตัวแทนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง พื้นที่ละ 1 คน รวม 5
คน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
กำรศึกษำวิจัย เชิง ปริ มำณ ใช้วิธีกำรคัด เลื อ กแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผู้นำชุ มชน
พื้นที่ดำเนินโครงกำรโครงกำรเสริ มสร้ ำงและพั ฒนำผู้ นำกำรเปลี่ ยนแปลงสู่ ห มู่บ้ำ นเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ของ จังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งเป็น 5 โซน คือ โซนเขำ โซนป่ำ โซนนำ โซนพรุ และโซนเล จำนวน
โซนละ 20 คน รวม 100 คน
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ รวบรวมข้ อมู ลในกำรวิจั ยครั้ งนี้แ ยกเป็น แบบสัมภำษณ์ และแบบ
ประเมินโดยมี รำยละเอียดและกำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็น 4 ตอน
1.1 สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1.2 แบบสอบถำมระดั บกำรมีส่ วนร่ ว มในกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชน
ส ำหรั บ ผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ำรพึ่ ง ตนเองอย่ ำ งยั่ ง ยื น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำกปำนกลำง น้อย น้อย
ที่สุด ระดับกำรมีส่วนรร่วมในกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงสู่
กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช กำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำ เฉลี่ย ผู้วิจัย
ได้กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนค่ำน้ำหนักของคำตอบ ดังนี้
มำกที่สุด
5
คะแนน
มำก
4
คะแนน
ปำนกลำง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
นำข้อมูลจำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของกำรมี
ส่วนรร่วมในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงสู่ กำรพึ่ง ตนเองอย่ ำ ง
ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยแปลควำมหมำยเปรียบเทียบเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 69)
ค่ำเฉลี่ย
แปลควำมหมำย
4.50-5.00 หมำยถึง
ระดั บ กำรกำรมี ส่ ว นรร่ ว มในกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงทำง
อำหำรของชุ มชนส ำหรั บ ผู้ น ำกำรเ ปลี่ ย น แปลงสู่ ก ำ ร
พึ่งตนเองอย่ำ งยั่ งยืนจั งหวัด นครศรี ธรรมรำช อยู่ในระดั บ
มำกที่สุด
3.50-4.49 หมำยถึง
ระดับกำรกำรมีส่วนรร่วมในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่ง ตนเองอย่ ำ ง
ยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมรำช อยู่ในระดับมำก
2.50-3.49 หมำยถึง
ระดับกำรกำรมีส่วนรร่วมในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่ง ตนเองอย่ ำ ง
ยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมรำช อยู่ในระดับปำนกลำง
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1.50-2.49 หมำยถึง

ระดั บ กำรกำรมี ส่ ว นรร่ ว มในกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงทำง
อำหำรของชุ มชนส ำหรั บ ผู้ น ำกำรเปลี่ ย น แปลงสู่ ก ำ ร
พึ่งตนเองอย่ำ งยั่ งยืนจั งหวัด นครศรี ธรรมรำช อยู่ในระดั บ
น้อย
1.00-1.49 หมำยถึง
ระดับกำรกำรมีส่วนรร่วมในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ ำ ง
ยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมรำช อยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.3 แบบสอบถำมวิ เ ครำะห์ ก ระบวนกำรกำรสร้ ำงควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของ
ชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่ ว น
ประมำณค่ ำ (Rating Scale) 5 ระดั บ คื อ มำกที่ สุ ด มำกปำนกลำง น้ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด ระดั บ ของกำร
ดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำช กำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ ย ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ก ำ รให้
คะแนนค่ำน้ำหนักของคำตอบ ดังนี้
มำกที่สุด
5
คะแนน
มำก
4
คะแนน
ปำนกลำง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
นำข้อมูลจำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของกำร
ดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยแปลควำมหมำยเปรียบเทียบเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 69)
ค่ำเฉลี่ย
แปลควำมหมำย
4.50-5.00 หมำยถึง
ระดับของกำรดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชนบริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำชอยู่ในระดับมำกที่สุด
3.50-4.49 หมำยถึง
ระดับของกำรดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชนบริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำชอยู่ในระดับมำก
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2.50-3.49 หมำยถึง

ระดับของกำรดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชนบริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำชอยู่ในระดับปำนกลำง
1.50-2.49 หมำยถึง
ระดับของกำรดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชนบริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำชอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.49 หมำยถึง
ระดับของกำรดำเนินกำรกระบวนกำรกำรสร้ำ งควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชนบริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล
จังหวัดนครศรีธรรมรำชอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ กำรดำเนิ นงำนกระบวนกำรกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงด้ ำ น
อำหำรของชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล จังหวัดนครศรีธ รรมรำชอื่ น ๆ มีลักษณะเป็ น แบบ
ปลำยเปิด (Open-ended)
2. แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ปลำยเปิดจำนวน 5 ข้อ โดยสัมภำษณ์ตัวแทน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งเพื่ อเสนอรูปแบบสร้ำงกลไกกำรขับ เคลื่อ นและกำรสร้ำ งควำมมั่นคงทำงอำหำรของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถำม มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังนี้
1.1 ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร ตำรำวิชำกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อ งทั้ ง
งำนวิจัยเชิงเอกสำรและข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
1.2 สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขตกำรวิจัย
1.3 นำเครื่องมือที่สร้ำงเสร็จแล้ว เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก้ไขปรับปรุ ง ให้
ถู ก ต้ อ งและชั ด เจน เหมำะสม ทั้ ง ทำงด้ ำนเนื้ อ หำและด้ ำนกำรใช้ ถ้ อยค ำส ำนวนภำษำ จำกนั้นนำมำ
จัดเป็นแบบสอบถำม
1.4 นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุ ณวุฒิ 3 ท่ำน ตรวจสอบหรือปรับปรุง
แก้ไขควำมถูกต้องสมบูร ณ์ของเนื้ อหำ เพื่อให้ได้แบบสอบถำมที่ต รงตำมเนื้อหำและควำมเหมำะสมของ
คำถำมหำค่ำ IOC ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมได้ควำมตรงเชิง เนื้อหำ = 0.78
1.5 นำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try-out) กับประชำกรจำนวน
30คน ที่ไม่ได้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรโครงกำรเสริ มสร้ำ งและพัฒนำผู้ นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่ห มู่บ้ำนเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น = 0.83
2. แบบสัมภำษณ์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุ ณภำพของแบบสั มภำษณ์ (สมคิด. 2538:
34) มีดังนี้
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2.1 ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร ตำรำวิชำกำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อ งทั้ ง
งำนวิจัยเชิงเอกสำรและข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
2.2 ร่ ำ งแบบสั มภำษณ์ สร้ ำ งหั ว ข้ อค ำถำมที่ มีป ระเด็ น เกี่ ย วกับ รู ป แบบกำรพัฒนำ
รู ป แบบสร้ ำ งกลไกกำรขั บ เคลื่ อ นและกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุ มชนส ำหรั บ ผู้น ำกำร
เปลี่ ย นแปลงสู่ ก ำรพึ่ ง ตนเองอย่ ำงยั่ง ยื น จั ง หวั ด นครศรีธ รรมรำช จ ำนวน 5 ข้ อ โดยสั มภำษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่ำงสำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ พัฒนำกำรอำเภอลำนสกำ อำเภอทุ่งสง อำเภอหัวไทร อำเภอ
ชะอวด และอำเภอท่ำศำลำ รวม 5 คน และ ตัวแทนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง พื้นที่ละ 1 คน รวม 5 คน
ด้วยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจงให้ครอบคลุมจำนวน 10 คน
2.3 ประเมินควำมสอดคล้อ งเหมำะสมของรำยกำรสั มภำษณ์กั บ วัต ถุป ระสงค์ เ สนอ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ถูก ต้องและชัด เจน เหมำะสม ทั้งทำงด้ำนเนื้อหำและด้ ำ น
กำรใช้ถ้อยคำสำนวนภำษำ
2.4 นำแบบสัมภำษณ์ที่สร้ำงเสร็จแล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้เลื อกไว้

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลส่วนนี้โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทำงสังคมศำสตร์ (Statistics program
in social science, SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) เพื่ออธิบำยสภำพทำงเศรษฐกิ จและสั ง คม
บำงประกำร ของกลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย
1.1 ค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบำยข้ อ มูล กลุ่ มตั วอย่ำ งที่ เป็ นข้ อ มูล ระดั บ น ำม
บัญญัติ (Nominal scale) และข้อมูลระดับมำตรำอันดับ (Ordinal scale)
1.2 ค่ ำ เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Average mean) และค่ ำ เบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard
deviation) เพื่ออธิบำยข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงที่เ ป็นระดับ มำตรำอัน ดับ (Ordinal scale) และข้อมูลระดั บ
ช่วง (Interval scale)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยเรื่อง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่อ นและกำรสร้ำ งควำมมั่ น คง ทำง
อำหำรของชุมชนสำหรั บผู้ นำกำรเปลี่ ยนแปลงสู่กำรพึ่ ง ตนเองอย่ำงยั่ง ยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ”มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน บริเวณพื้นที่ เขำ
ป่ำ นำ พรุ เล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2. เพื่อศึกษำกำรมีส่ว นร่ว มในกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงอำหำร
ของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
3. เพื่ อ สร้ ำ งกลไกกำรขั บ เคลื่ อ นและกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุ มชนส ำหรั บ ผู้ นำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่ งตนเองอย่ำ งยั่ งยื น จังหวัดนครศรีธรรมรำช คณะผู้วิจัยได้ ทำกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล
และนำเสนอผลกำรวิจัย ตำมลำดับ ดังนี้
4.1 ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ศึกษำ
4.2 แหล่งควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
4.3 ข้อมูลกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน

4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เขา (อ.ลานสกา)
1. ลักษณะที่ตั้ง
อ ำเภอลำนสกำ ตั้ ง อยู่ ท ำงทิ ศ ตะวั นตกของจั งหวั ด นครศรีธ รรมรำช อยู่ ห่ ำ งจำกตัว
จังหวัด 23 กิโลเมตร สภำพพื้นที่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนประมำณ 86% ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็น ที่
รำบหุบเขำประมำณ 4.3% มีกำรทำกำรเกษตรบริเวณพื้นที่ลำดเชิงเขำ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 342.90
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 214.12 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.1)
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอพิปูน และอำเภอพรหมคีรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช และอำเภอพระพรหม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอทุ่งสง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อำเภอช้ำงกลำง และอำเภอฉวำง
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ภาพประกอบที่ 4.1 ขอบเขตที่ตั้งของพื้นที่อำเภอลำนสกำ
ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (2543)
2. ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพภูมิประเทศของอ ำเภอลำนสกำ ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีควำมลำดชัน ค่อนข้ ำ งสู ง
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตอุท ยำนแห่ง ชำติ เ ขำหลวงและอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ น้ ำตกโยง และเขตป่ ำ สงวน
แห่งชำติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธำรหล่อเลี้ยงชีวิตรำษฎรในเขตพื้นที่ และในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช ทั้ง
เป็นต้นน้ำเพื่อกำรเกษตร และอุปโภค บริโภค
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภำพันธ์ ถึง เดือนมิถุนำยน
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎำคม ถึง เดือนมกรำคม
4. ลักษณะการปกครอง
อำเภอลำนสกำ แบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 43 หมู่บ้ำน ได้แก่
ตำบลเขำแก้ว จำนวน
6
หมู่บ้ำน
ตำบลลำนสกำ จำนวน
7
หมู่บ้ำน
ตำบลท่ำดี
จำนวน
7
หมู่บ้ำน
ตำบลกำโลน
จำนวน
12
หมู่บ้ำน
ตำบลขุนทะเล จำนวน
11
หมู่บ้ำน
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4.1.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ป่า (อ.ทุ่งสง)
1. ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอทุ่งสง ตั้งอยู่ทำงทิ ศ ตะวั นตกเฉี ยงใต้ข องจั งหวัด นครศรี ธรรมรำช ห่ำงจำกตั ว
เมืองนครศรีธ รรมรำช ประมำณ 60 กิโลเมตร มีเทศบำล 1 แห่ง คือ เทศบำลตำบลปำกแพรก มีทำง
หลวงแผ่นดิน 4 สำย ทำงหลวงจังหวั ด 1 สำย เป็นอำเภอ ที่มีกำรคมนำคมสะดวก ติดต่อกับจั ง หวั ด
ใกล้เคียง คือ สุรำษฎร์ธำนี ตรัง พัทลุง กระบี่ และเป็นชุมทำงรถไฟ มีพื้นที่ประมำณ 602,977 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 501,860.02 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.2)
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอนำบอน อำเภอช้ำงกลำง และอำเภอลำนสกำ
ทิศใต้
ติ ด ต่ อ กั บ อ ำเภอชะอวด อ ำเภอป่ ำ พะยอม อ ำเภอห้ ว ยยอด และ
อำเภอรัษฎำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬำภรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบำงขัน และอำเภอทุ่งใหญ่

ภาพประกอบที่ 4.2 ขอบเขตที่ตั้งของพื้นที่อำเภอทุ่งสง
ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช (2543)
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2. ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอทุ่งสง มีสภำพพื้นที่ เป็ นลู ก คลื่ นลอนลำดซึ่ ง ประกอบด้ วยภู เขำเตี้ย และป่ ำ ไม้
กระจำยทั่วทั้งพื้นที่ โดยในพื้นที่บำงส่วนจะมี ที่รำบระหว่ำงเนิน จำกลักษณะดังกล่ำวจึงทำให้อำเภอทุ่ ง
สงเป็ น แหล่ ง ก ำเนิ ด ต้ น น้ ำตำมธรรมชำติ ห ลำยสำย มี ก ำรใช้ พื้น ที่ ใ นกำรเกษตร ได้ แ ก่ กำรท ำสวน
ยำงพำรำ กำรทำนำ กำรปลูกผลไม้ และกำรทำกำรอุตสำหกรรม
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศของอำเภอทุ่งสง สำมำรถแบ่งออกได้ 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนธันวำคม ถึง เดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุ ม
หลั ง จำกสิ้ น ฤดู มรสุ มตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ อำกำศจะเริ่ มร้ อ นจัด ที่ สุ ด ในเดื อ นเมษำยน และเดือน
พฤษภำคม
2. ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนธันวำคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวั น ตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ในช่วงฤดูฝนยังมีช่วงควำมกดอำกำศต่ำปกคลุ มภำคใต้ เป็นร ะยะๆ
ดั ง นั้ น จึ ง ท ำให้ ฝ นตกมำก และตั้ ง อยู่ท ำงด้ ำนตะวั น ออกของภำคใต้ จึ ง ท ำให้ ได้ รั บอิ ท ธิพลจำกมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่ำนอ่ำวไทยอย่ำงเต็มที่ ทำให้ฝนตกมำกในเดือนพฤศจิกำยน และธันวำคม
4. ลักษณะการปกครอง
อำเภอทุ่งสง แบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 1 เทศบำล ได้แก่
ตำบลชะมำย
จำนวน
7
หมู่บ้ำน
ตำบลหนองหงส์
จำนวน
7
หมู่บ้ำน
ตำบลควนกรด
จำนวน
10
หมู่บ้ำน
ตำบลนำไม้ไผ่
จำนวน
13
หมู่บ้ำน
ตำบลเขำโร
จำนวน
12
หมู่บ้ำน
ตำบลกะปำง
จำนวน
12
หมู่บ้ำน
ตำบลที่วัง
จำนวน
10
หมู่บ้ำน
ตำบลนำหลวงเสน
จำนวน
7
หมู่บ้ำน
ตำบลถ้ำใหญ่
จำนวน
8
หมู่บ้ำน
ตำบลนำโพธิ์
จำนวน
5
หมู่บ้ำน
ตำบลเขำขำว
จำนวน
11
หมู่บ้ำน
ตำบลน้ำตก
จำนวน
6
หมู่บ้ำน
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เทศบำลตำบลปำกแพรก
จำนวน
17
ชุมชน
4.1.3 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่น า (อ.หัวไทร)
1. ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอหัวไทร เป็นอำเภอเก่ำแก่ อำเภอหนึ่ง ที่ ตั้ง อยู่ใ นเขตพื้น ที่ลุ่ มน้ำปำกพนั ง ขึ้นต่อ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประมำณเส้นรุ้ง 8 N และเส้นแวง 100 15' E ตั้งอยู่ทำงทิศตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ของจังหวัดนครศรี ธรรมรำช ห่ำงจำกศำลำกลำงจัง หวั ดนครศรีธรรมรำช ตำมระยะทำงหลวงแผ่ น ดิ น
หมำยเลข 408 (นครศรีธรรมรำช - สงขลำ) ประมำณ 68 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 896
กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมดประมำณ 417.733 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ ประมำณ 261,083.125 ไร่ (ดัง
ภำพประกอบที่ 4.3)
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ และอำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทย และทะเลจีนใต้
ทิศตะวันตก
ติ ด ต่ อ กั บ อ ำ เภอเชี ย ร ใหญ่ และอ ำ เภอชะอวด จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช

ภาพประกอบที่ 4.3 ขอบเขตที่ตั้งของพื้นที่อำเภอหัวไทร
ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช (2543)
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2. ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ำและที่รำบลุ่ มริมฝั่งทะเล พื้นที่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ
มีเนินเขำพระบำทและเขำน้อย ซึ่งสูงประมำณ 130 เมตร (MSL) ยำวประมำณ 10 กิโลเมตร เป็นแนว
แบ่งเขตระหว่ำงอำเภอหัวไทรกับ อำเภอเชี ยรใหญ่ เดิมเนินดังกล่ำวมีป่ำ ไม้ ธรรมชำติหนำแน่นเป็ น ที่ เ กิ ด
ของลำธำรน้อย ๆ หลำยสำย ปี 2527 ด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ได้ประกำศเป็นเขตป่ำสงวนแห่ ง ชำติ
ชื่อป่ำเขำพระบำท ปัจจุบันด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ถูกบุ กรุกทำลำยจนสภำพป่ำหำยไปพื้นที่ถั ดไปเป็ น
เนินเขำพังไกร เนินเขำควนชะลิกและเนินเขำเล็ก ๆ น้อยๆ คล้ำยหลังเต่ำ ค่อย ๆ ลำดลงไปทั้งสองข้ำง มี
คลองหัวไทร ซึ่งเป็นสำขำของแม่น้ำปำกพนังไหลตัดผ่ำนอำเภอหัวไทร ไปลงทะเลสำปสงขลำที่อำเภอระ
โนด จังหวัดสงขลำ ระยะทำงประมำณ 63 กิโลเมตร นอกจำกนี้ ยังมีคลองสำขำเช่ น คลองพัท ธสี มำ
คลองบำงดิ่ง คลองท่ำเสำ คลองบำงปรำชญ์ คลองหัวลำภู คลองแพรกเมือง คลองบำงตะพำน คลองรำม
แก้ว คลองโพรงจระเข้ คลองดอนผำสุก และคลองควนชะลิก เป็นต้น ลำคลองเหล่ำนี้เคยมี ควำมส ำคั ญ
ต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวอำเภอหัวไทร ในด้ำนกำรเพำะปลูก กำรคมนำคม แหล่งเพำะพันธุ์ปลำ และ
นำไปใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนของรำษฎร สภำพดินโดยทั่วไปเป็นดิน เหนียว และเป็ น
ดินปนทรำย
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนพฤษภำคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน ถึง เดือนมกรำคม
ปริมำณฝนตกเฉลี่ย 2381.3 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่มีฝนตก 150 วั น
4. ลักษณะการปกครอง
อำเภอหัวไทร แบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 98 หมู่บ้ำน ได้แก่
ตำบลหัวไทร
จำนวน
12
หมู่บ้ำน
ตำบลหน้ำสตน จำนวน
9
หมู่บ้ำน
ตำบลรำมแก้ว จำนวน
5
หมู่บ้ำน
ตำบลแหลม
จำนวน
10
หมู่บ้ำน
ตำบลควนชะลิก จำนวน
6
หมู่บ้ำน
ตำบลเขำพังไกร จำนวน
10
หมู่บ้ำน
ตำบลทรำยขำว จำนวน
11
หมู่บ้ำน
ตำบลบ้ำนรำม จำนวน
8
หมู่บ้ำน
ตำบลบำงนบ
จำนวน
9
หมู่บ้ำน
ตำบลเกำะเพชร จำนวน
9
หมู่บ้ำน
ตำบลท่ำซอม
จำนวน
9
หมู่บ้ำน
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4.1.4 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่พรุ (อ.ชะอวด)
1. ลักษณะที่ตั้ง
อ ำเภอชะอวด เป็ น อ ำเภอหนึ่ ง ของจั งหวั ด นครศรี ธ รรมรำช ตั้ ง อยู่ ท ำงตอนใต้ของ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ 71 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร โดย
ทำงรถไฟ 851 กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ 387.02 ตำรำงกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 9 ของพื้ น ที่ จั ง หวัด (ดัง
ภำพประกอบที่ 4.4)
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอจุฬำภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอป่ำพะยอม อำเภอควนขนุน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอทุ่งสง และอำเภอห้วยยอด

ภาพประกอบที่ 4.2 ขอบเขตที่ตั้งของพื้นที่อำเภอชะอวด
ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช (2543)
2. ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอชะอวด มีสภำพพื้นที่บริเวณด้ำนตะวันออกเป็น ที่รำบลุ่ม ป่ำพรุ ส่วนบริเวณด้ำน
ตะวันตกเป็นที่รำบเชิงเขำ เทือกเขำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่ำสงวนแห่ง ชำติ ตำมสภำพพื้นที่สำมำรถแยก
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
- บริเวณที่รำบซึ่ง เหมำะแก่ กำรทำนำ ทำสวนยำงพำรำ และสวนไม้ผ ล ได้แก่ ตำบล
ขอนหำด ตำบลท่ำเสม็ด ตำบลเกำะขันธ์ และตำบลนำงหลง
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- บริเวณที่รำบลุ่มเนินทรำยและป่ำพรุ มีกำรปลูกมะม่วงหิมพำนต์ มะพร้ำว และทำนำ
ข้ำว ได้แก่ ตำบลชะอวด ตำบลบ้ำนตูล ตำบลเคร็ง และตำบทท่ำประจะ
- บริ เ วณที่ ร ำบภู เ ขำมี ก ำรท ำนำ ท ำสวนยำงพำรำ มี ป่ ำ ไม้ แร่ พลวงเงิ น พลวงทอง
ได้แก่ ตำบลวังอ่ำง ตำบลเขำพระทอง ตำบลควนหนองหงษ์
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน อำกำศค่อนข้ำงร้อนตลอดฤดูกำล
ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ห้วงระยะเวลำ คือ
- เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม - ตุลำคม ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
- เริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ น พฤศจิ ก ำ ยน - มกร ำ คม ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจ ำ กลมมร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ลักษณะการปกครอง
อำเภอชะอวด แบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 81 หมู่บ้ำน ได้แก่
ตำบลชะอวด
ตำบลท่ำประจะ
ตำบลท่ำเสม็ด
ตำบลนำงหลง
ตำบลขอนหำด
ตำบลเกำะขันธ์
ตำบลเคร็ง
ตำบลเขำพระทอง
ตำบลวังอ่ำง
ตำบลควนหนองหงษ์
ตำบลบ้ำนตูล

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

10
6
7
7
9
10
11
7
9
9
5

หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน

4.1.5 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เล (อ.ท่าศาลา)
1. ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีพื้นที่ประมำณ 375.531 ตำรำงกิโลเมตร
ที่ว่ำกำรอำเภอตั้งอยู่ห มู่ที่ 1 ตำบลท่ำศำลำ ห่ำงจำกตัวจังหวัดไปทำงทิศ เหนือ ประมำณ 28 กิโลเมตร
บริเวณที่เป็นที่รำบตอนกลำงเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ พื้นดินเป็นดินเหนียวบ่ นทรำบ บำงแห่งเป็นที่
รำบลุ่มมีกำรทำนำ ทำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ และไร่ยำสูบ ฯลฯ บริเวณที่รำบสู งและภู เขำด้ ำ น ทิ ศ
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ตะวันตกของอำเภอ พื้นที่เป็นที่สูงมีภูเขำสลับซั บซ้อน มีพื้นที่ประมำณ 363.891 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณ 227,432 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.5)
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอสิชล
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอเมือง และอำเภอพระพรหม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อำเภอนบพิตำ และอำเภอพิปูน

ภาพประกอบที่ 4.5 ขอบเขตที่ตั้งของพื้นที่อำเภอท่ำศำลำ
ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (2543)
2. ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพพื้นที่สำมำรถแบ่งได้ดังนี้ คือ
1. ที่รำบลุ่มระหว่ำ งสัน ทรำย เป็นพื้นที่อยู่ทำงทิศ ตะวัน ออกของแนวถนนท่ ำศำลำ บ้ำนอู่ตะเภำ เป็นพื้นที่สันทรำยสลับกั บที่ ลุ่ มเป็นแนวยำวในทำงทิศ เหนื อ - ทิศใต้ พื้นที่ลุ่มระหว่ ำ งสั น
ทรำยมักจะเป็น ที่ลุ่ มมีน้ ำขั งตลอดปี มีลักษณะเป็ นน้ำกร่ อย มีพืชพรรณตำมธรรมชำติ เช่น เสม็ด กก
หญ้ำต่ำง ๆ ขึ้นอยู่ บำงบริเวณได้ถูกดัดแปลงใช้ทำนำข้ำว
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2. พื้นที่สันทรำย จะเป็นพื้นที่ขนำนกับถนนสำยท่ำศำลำ - บ้ำนอู่ตะเภำตลอดสำย ทั้ง
ทำงด้ำนทิศตะวันออกและทิศ ตะวัน ตกของถนน กว้ำงเฉลี่ยประมำณ 1 กิโลเมตร บนสันทรำยมัก จะเป็ น
พื้นที่ตั้งของหมู่บ้ำน สวนมะพร้ำวหรือสวนผลไม้
3. พื้นที่รำบและบริเวณที่ ลุ่ม อยู่ทำงทิศตะวัน ตกของตำบลเป็ นบริ เวณที่ มีส ภำพพื้ น ที่
รำบเรียบ ลักษณะทั่วไปจะเป็นดินลึก มีพื้นที่ดินเป็นดินเหนียว หรือร่วนเหนียวปนทรำย มีกำรระบำยน้ำ
เร็ว หน้ำฝนจะมีน้ำขัง อยู่ บนพื้น ดิน มีควำมอุดมสมบูร ณ์ปำนกลำงจนถึ งสู ง เป็นบริเวณทำนำข้ำ วของ
ตำบลและดินเหนียวเหมำะแก่กำรปั้นอิฐ
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนมกรำคม
4. ลักษณะการปกครอง
อำเภอท่ำศำลำ แบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 110 หมู่บ้ำน ได้แก่
ตำบลท่ำศำลำ
จำนวน
15
หมู่บ้ำน
ตำบลกลำย
จำนวน
12
หมู่บ้ำน
ตำบลท่ำขึ้น
จำนวน
15
หมู่บ้ำน
ตำบลหัวตะพำน
จำนวน
9
หมู่บ้ำน
ตำบลสระแก้ว
จำนวน
11
หมู่บ้ำน
ตำบลโมคลำน
จำนวน
15
หมู่บ้ำน
ตำบลไทยบุรี
จำนวน
10
หมู่บ้ำน
ตำบลดอนตะโก
จำนวน
6
หมู่บ้ำน
ตำบลตลิ่งชัน
จำนวน
9
หมู่บ้ำน
ตำบลโพธิ์ทอง
จำนวน
8
หมู่บ้ำน

4.2 ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
4.2.1 ข้อมูลทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ข องชุมชน
พื้นที่ถือครองการทาเกษตรทั้งหมด
1. พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.00) มีพื้นที่ถือครอง
มำกกว่ำ 15 ไร่ และ (ร้อยละ 25.00) มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.6)
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พื้นที่เขา (อ.ลานสกา)

พื้นที่ถือครองมำกกว่ำ 15 ไร่

พื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่

ภาพประกอบที่ 4.6 พื้นที่ถือครองกำรทำเกษตร อ.ลำนสกำ
2. พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.79) มีพื้นที่ถือครอง
มำกกว่ำ 15 ไร่ และ (ร้อยละ 41.21) มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.7)
พื้นที่ป่า (อ.ทุ่งสง)

พื้นที่ถือครองมำกกว่ำ 15 ไร่

ภาพประกอบที่ 4.7 พื้นที่ถือครองกำรทำเกษตร อ.ทุ่งสง

พื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่
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3. พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.55) มีพื้นที่ถือครอง
มำกกว่ำ 15 ไร่ และ (ร้อยละ 36.45) มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.8)
พื้นที่นา (อ.หัวไทร)

พื้นที่ถือครองมำกกว่ำ 15 ไร่

พื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่

ภาพประกอบที่ 4.8 พื้นที่ถือครองกำรทำเกษตร อ.หัวไทร
4. พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.78) มีพื้นที่ถือครอง
มำกกว่ำ 15 ไร่ และ (ร้อยละ 34.22) มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.9)
พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด)

พื้นที่ถือครองมำกกว่ำ 15 ไร่

ภาพประกอบที่ 4.9 พื้นที่ถือครองกำรทำเกษตร อ.ชะอวด

พื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่
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5. พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.60) มีพื้นที่ถือครอง
มำกกว่ำ 15 ไร่ และ (ร้อยละ 41.40) มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่ (ดังภำพประกอบที่ 4.10)
พื้นที่เล (อ.ท่าศาลา)

พื้นที่ถือครองมำกกว่ำ 15 ไร่

พื้นที่ถือครองน้อยกว่ำ 15 ไร่

ภาพประกอบที่ 4.10 พื้นที่ถือครองกำรทำเกษตร อ.ท่ำศำลำ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร
1. พื้ น ที่ เ ขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 47.10) มี ก ำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ปลูกผลไม้และผัก (ร้อยละ 25.00) ปลูกยำงพำรำ (ร้อยละ 16.50) ปลูกปำล์มน้ำมัน (ร้อย
ละ 11.40) และกำรทำปศุสัตว์ (ดังภำพประกอบที่ 4.11)
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การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่เขา (อ.ลานสกา)

กำรปลูกผลไม้และผัก

กำรปลูกยำงพำรำ

กำรปลูกปำล์มน้ำมัน

กำรปศุสัตว์

ภาพประกอบที่ 4.11 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงกำรเกษตร อ.ลำนสกำ
2. พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.50) มีกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ปลูกยำงพำรำ (ร้อยละ 20.40) ปลูกปำล์มน้ำมัน (ร้อยละ 16.10) ปลูกผลไม้และผัก (ร้อยละ 6.10)
กำรทำปศุสัตว์ (ร้อยละ 4.60) กำรทำประมง และ (ร้อยละ 2.30) กำรทำนำ (ดังภำพประกอบที่ 4.12)
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ป่า (อ.ทุ่งสง)

กำรปลูกยำงพำรำ

กำรปลูกปำล์มน้ำมัน

กำรปลูกผลไม้และผัก

กำรปศุสัตว์

กำรประมง

กำรทำนำ

ภาพประกอบที่ 4.12 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงกำรเกษตร อ.ทุ่งสง
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3. พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.50) มีกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่กำรทำนำ (ร้อยละ 24.40) กำรทำประมง (ร้อยละ 22.10) ปลูกปำล์มน้ำมัน และ (ร้อยละ 4.00)
กำรทำปศุสัตว์ (ดังภำพประกอบที่ 4.13)
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่นา (อ.หัวไทร)

กำรทำนำ

กำรประมง

กำรปำล์มน้ำมัน

กำรปศุสัตว์

ภาพประกอบที่ 4.13 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงกำรเกษตร อ.หัวไทร
4. พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.50) มีกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ปลูกยำงพำรำ (ร้อยละ 30.10) กำรทำนำ (ร้อยละ 6.20) กำรทำปศุสัตว์ และ (ร้อยละ 2.20) ปลูก
ผลไม้และผัก (ดังภำพประกอบที่ 4.14)
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด)

กำรปลูกยำงพำรำ

กำรทำนำ

กำรปศุสัตว์

ภาพประกอบที่ 4.14 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงกำรเกษตร อ.ชะอวด

กำรปลูกผลไม้และผัก
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5. พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.10) มีกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ปลูกยำงพำรำ (ร้อยละ 22.70) ปลูกปำล์มน้ำมัน (ร้อยละ 20.00) กำรทำประมง (ร้อยละ 15.10)
ปลูกผลไม้และผัก และ (ร้อยละ 9.10) กำรทำปศุสัตว์ (ดังภำพประกอบที่ 4.15)
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่เล (อ.ท่าศาลา)

กำรปลูกยำงพำรำ

กำรปลูกปำล์มน้ำมัน

กำรปลูกผลไม้และผัก

กำรปศุสัตว์

กำรประมง

ภาพประกอบที่ 4.15 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงกำรเกษตร อ.ท่ำศำลำ
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร
พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) เป็นสมำชิก กลุ่ ม
หรือสถำบันเกษตรกร
พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) เป็นสมำชิกกลุ่มหรื อ
สถำบันเกษตรกร
พื้นทีน่ ำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) เป็นสมำชิกกลุ่มหรื อ
สถำบันเกษตรกร
พื้นทีพ่ รุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) เป็นสมำชิกกลุ่มหรื อ
สถำบันเกษตรกร
พื้นทีเ่ ล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) เป็นสมำชิกกลุ่มหรื อ
สถำบันเกษตรกร
แหล่งน้าที่ใช้ในการทาเกษตร
พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.30) ใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร และ (ร้อยละ 28.70) ใช้น้ำประปำหมู่บ้ำนในกำรทำเกษตร
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พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.50) ใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลใน
กำรทำเกษตร และ (ร้อยละ 31.50) ใช้น้ำประปำหมู่บ้ำนในกำรทำเกษตร
พื้นทีน่ ำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.80) ใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร และ (ร้อยละ 37.20) ใช้น้ำประปำหมู่บ้ำนในกำรทำเกษตร
พื้นทีพ่ รุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.10) ใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร และ (ร้อยละ 14.90) ใช้น้ำประปำหมู่บ้ำนในกำรทำเกษตร
พื้นทีเ่ ล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.60) ใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร และ (ร้อยละ 40.40) ใช้น้ำประปำหมู่บ้ำนในกำรทำเกษตร (ดังตำรำงที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทรัพยำกรและกำรใช้ประโยชน์ของชุมชน
(N=100)
ประเภทข้อมูล
เขา
ป่า
นา
พรุ
เล
(อ.ลานสกา) (อ.ทุ่งสง) (อ.หัวไทร) (อ.ชะอวด) (อ.ท่าศาลา)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
N=20
N=20
N=20
N=20
N=20
พื้นที่ถือครองกำรทำเกษตร
ทั้งหมด (ไร่)
41.40
- น้อยกว่ำ 15 ไร่
25.00
41.21
36.45
34.22
58.60
- มำกกว่ำ 15 ไร่
75.00
58.79
63.55
75.78
กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำง
กำรเกษตร
- ยำงพำรำ
25.00
51.50
61.50
33.10
- ปำล์มน้ำมัน
16.50
20.40
22.10
22.70
- ปศุสัตว์
11.40
6.10
4.00
6.20
9.10
- ทำนำ
2.30
51.50
30.10
- ผลไม้และผัก
47.10
16.10
2.20
15.10
- ประมง
4.60
24.40
20.00
กำรเป็นสมำชิกกลุ่มหรือ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
สถำบันเกษตรกร
แหล่งน้ำที่ใช้ในกำรทำเกษตร
- น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
71.30
68.50
62.80
85.10
59.60
- น้ำประปำหมู่บ้ำน
28.70
31.50
37.20
14.90
40.40
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4.2 แหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
1. แหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชนพื้นที่เขา (อ.ลานสกา)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ พื้นทีม่ ีกำรผลิตอำหำรที่เป็นทุนของชุ มชน ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และแหล่งประโยชน์ในชุ มชน ซึ่งทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน เช่น พืชไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง
จำปำดะ และเงำะ เป็นต้น) พืชผักสวนครัวต่ำง ๆ รวมทั้งสวนยำงพำรำ และยังมีสัตว์เลี้ย งอำหำร เช่น
ไก่ วัว หมู และปลำ แต่ละครัวเรือนสำมำรถผลิ ตอำหำรไว้รับ ประทำนได้เ อง ส่วนอำหำรประเภทข้ ำ ว
อำหำรทะเล และผักบำงชนิด ไม่สำมำรถผลิตได้ในชุมชน ประชำชนส่วนใหญ่ซื้ออำหำรจำกร้ำนค้ ำ และ
ตลำดนั ด ทั้ ง ภำยในและภำยนอกชุ มชน นอกจำกนี้ ยั งมี แ หล่ ง ธรรมชำติ ที่ เ หมำะส ำหรั บส่ ง เสริมกำร
ท่องเที่ยว เป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่ประชำชนในพื้นที่ มีกำรร่วมกลุ่มสมำชิ กเพื่ อสร้ำงสินค้ำ นำไปแปรรู ป
เป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องชุ มชน เช่ น กล้ ว ยทอด ทุ เ รี ย นทอด ทุ เ รี ย นกวน ไวน์ มัง คุ ด มั ง คุ ด กวน เป็ น ต้ น
เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวในระดั บครัว เรือน ประกำรสำคัญอีกอย่ำงที่พบจำกกำรประเมินสถำน กำรณ์
ด้ำนอำหำร คือ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมกังวลกำรบริ โภคอำหำรจำกภำยนอกชุมชน เนื่องจำกมีควำม
เสี่ยงต่อกำรได้รับสำรเคมีปนเปื้อนจำกอำหำรและไม่ปลอดภัยต่อสุขภำพในระยะยำว
2. แหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชนพื้นที่ป่า (อ.ทุ่งสง)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรผลิตอำหำรเป็นกำรใช้ทุนที่ มีอยู่ข องชุมชน พื้นที่มีป่ำต้นน้ำอุ ด ม
สมบูรณ์ สำมำรถให้น้ำเพียงพอสำหรับกำรอุปโภค บริโภคได้มำกกว่ำ 1,700 ครัวเรือน ผลผลิตทำงด้ำ น
กำรเกษตรที่สำคั ญ ได้แก่ กำรทำสวนยำงพำรำ กำรทำสวนปำล์ม สวนผลไม้ กำรทำนำข้ำว ด้ำนกำร
ประมง เป็นกำรประกอบกำรในลัก ษณะทำกำรประมงในครั วเรือนเป็น อำชี พหลัก และอำชี พเสริม เช่น
กำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน กำรเลี้ยงกบ ด้ำนกำรปศุสัตว์ เป็นกำรประกอบกำรในลัก ษณะเลี้ย งในครัว เรื อ น
เป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริ ม เช่น กำรเลี้ยง ไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ และประกำรสำคัญอีกอย่ำ งที่ พบ
จำกกำรประเมิน สถำนกำรณ์ ด้ำนอำหำร คือ ประชำชนส่วนใหญ่ มีควำมกั งวลกำรบริโ ภคอำหำร จำก
ภำยนอกชุมชน เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงต่อสำรเคมีปนเปื้อน
3. แหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชนพื้นที่นา (อ.หัวไทร)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรผลิตอำหำรของชุ มชน ส่วนใหญ่เป็นกำรทำนำปลู กข้ำ ว แต่ใน
ระยะหลังพบว่ำพื้นที่ทำนำได้ถูก ปรับเปลี่ยนไปทำกำรเกษตรอย่ำงอื่นที่ ให้ผลตอบแทนสูง กว่ำหรือ ปล่ อ ย
ทิง้ ร้ำง ซึ่งพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ เข้ำ มำทดแทนกำรทำนำ คือ ปำล์มน้ำมัน มีจำนวนพื้นที่ปลูกเพิ่ มมำ กขึ้ น
ด้ำนไม้ผลที่นิยมปลูก ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงำะ ลองกอง ด้ำนปศุสัตว์มีกำรเลี้ยง ไก่ เป็ด โค แพะ จำก
กำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำร พบว่ำ เกษตรกรมีอำยุมำก ขำดแรงงำนในภำคเกษตร และขำดกำร
ร่วมกลุ่มเกษตรกร
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4. แหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชนพื้นที่พรุ (อ.ชะอวด)
ผลกำรวิจัยพบว่ ำ ส่วนใหญ่กำรผลิ ตอำหำรของชุ มชน มำจำกภำคเกษตรกรรมแบบ
ครอบครัว ได้แก่ กำรทำนำ กำรทำสวนผลไม้ กำรทำยำงพำรำ ด้ำนปศุสัตว์เป็นกำรเลี้ยงเพื่อ เป็นอำหำร
และใช้แรงงำน ด้ำนกำรทำประมงยัง ชี พ โดยใช้เครื่อ งมื อขนำดเล็ ก เช่น แห ข่ำย เบ็ด และไซ กำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง คือ ปลำดุก ปลำหมอ และปลำกินพืช เช่น ปลำนิล ปลำตะเพีย น
เป็นต้น
5. ข้อมูลแหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชนพื้นที่เล (อ.ท่าศาลา)
ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ กำรผลิ ต อำหำรของชุ มชน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กำรท ำประมงยั ง ชี พ
ชำวประมงจะหำกินและมีรำยได้ ตลอดปีจำกทะเล และทรัพยำกรชำยฝั่ง โดยมีเครื่องมือประมงที่ ใ ช้ จั บ
สัตว์น้ำแตกต่ำงกันไป ขึ้นกับประเภทของสัตว์น้ำ เช่น กำรจับปูดำด้วยอวนปูดำ เป็นต้น ทำให้เห็นควำม
หลำกหลำยของสัตว์น้ำในทะเลกับกำรทำมำหำกินในแต่ละฤดูกำลของชุมชน
4.3 ข้อมูลกลไกการขับเคลื่อนและการสร้างความมั่น คงทางอาหารของชุมชน
4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย (ร้อยละ 71.90) และ (ร้อย
ละ 28.10) เป็นเพศหญิง
อายุ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.30) มีอำยุอยู่ในช่วง 51–60
ปี รองลงมำ (ร้อยละ 34.90) อยู่ในช่วง 41–50 ปี มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น ที่ มีอำยุ อยู่ ในช่ วง 31–40 ปี
(ร้อยละ 4.80)
การศึกษา ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำ งส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 68.10) จบกำรศึ ก ษำ
ระดับชั้นมัธยมศึ กษำตอนปลำย/ปวช. รองลงมำ (ร้อยละ 18.50) จบระดับชั้นประกำศนีย บัต รวิ ช ำ ชี พ
ชั้นสูง/อนุปริญญำ (ร้อยละ 10.30) จบระดับชั้นมัธยมศึ กษำตอนต้น และ (ร้อยละ 3.10) จบระดับชั้ น
ปริญญำตรี
สถานภาพ ผลกำรวิ จัย พบว่ ำ กลุ่ มตั ว อย่ ำงส่ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 93.60) มี ส ถำนภำพ
สมรสแล้ว มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่มีสถำนภำพโสด (ร้อยละ 6.40)
อาชีพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) มีอำชีพเกษตรกร
ระยะเวลา/ประสบการณ์ก ารท างาน (ปี) ผลกำรวิจัยพบว่ ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 65.20) มีประสบกำรณ์กำรทำงำนอยู่ ในช่ว ง 21–25 ปี รองลงมำ (ร้อยละ 31.80) อยู่ในช่ ว ง
11–15 ปี มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำน 26 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 3.00)
ตาแหน่ง/หน้าที่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) มีตำแหน่ ง
หน้ำที่เป็นผู้นำชุมชน
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พื้นที่ตามลัก ษณะภูมิ ศาสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง (ร้อยละ 20.00) อยู่ใน
ลักษณะภูมิศำสตร์เป็นพื้นที่เขำ พื้นที่ป่ำ พื้นที่นำ พื้นที่พรุ และพื้นที่เล ในจำนวนเท่ำกัน
รายได้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 78.10) มี รำยได้อยู่ใ นช่ ว ง
10,001-15,000 บำทต่อเดือน และ (ร้อยละ 21.90) มีรำยได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บำทต่อเดื อ น
(ดังตำรำงที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
(N=100)
ประเภทข้อมูล
เพศ
- ชำย
- หญิง
อำยุ
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี
ระดับกำรศึกษำ
- มัธยมศึกษำตอนต้น
- มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช.
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง /
อนุปริญญำ
- ปริญญำตรี
สถำนภำพ
- โสด
- สมรส
อำชีพ
- เกษตรกรรม
ระยะเวลำ/ประสบกำรณ์กำรทำงำน (ปี)
- 11 – 15 ปี
- 21 – 25 ปี

จานวน
(ราย)
73
27
5
33
62
12
67
16

ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

71.90
28.10
4.80
34.90
60.30
10.30
68.10
18.50

-

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
-

5
6
94
100
32
64

3.10
6.40
93.60
100.00
31.80
65.20

-

-
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- 26 ปี ขึ้นไป
ตำแหน่ง/หน้ำที่
- ผู้นำชุมชน
พื้นที่ตำมลักษณะภูมิศำสตร์
- พื้นที่เขำ
- พื้นที่ป่ำ
- พื้นที่นำ
- พื้นที่พรุ
- พื้นที่เล
รำยได้
- 10,001 - 15,000 บำท
- 15,001 - 20,000 บำท

4
100
20
20
20
20
20
78
22

3.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
78.10
21.90

-

-

4.2.2 ข้อมูลกระบวนการสร้างความมั่ น คงทางด้ านอาหารของชุมชน โดยใช้กระบวนการ
บริหารวงจรคุณภาพ PDCA สาหรับผู้นาการเปลี่ย นแปลงสู่ การพึ่ง ตนเองอย่างยั่งยื น
5 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้
กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับมากที่สุด
4 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้
กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับมาก
3 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับปานกลาง
2 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้
กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับน้อย
1 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับน้อยที่สุด
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1. กระบวนการสร้างความมั่ น คงทางด้า นอาหารของชุมชนสาหรั บผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA
ผลกำรวิ จั ย พบว่ำ กำรวิ เ ครำะห์ ก ระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนกำรบริหำรวงจรคุณภำพ PDCA โดยรวมอยู่ในระดั บ
มำก (ค่ ำ เฉลี่ ย 4.101) เมื่ อ พิ จ ำรณำประเด็ น ย่ อ ยจะพบว่ ำ อยู่ ใ นระดั บ มำกที่ สุ ด 1 ประเด็ น คื อ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน มีกำรกำหนดสำเหตุของปัญหำ กำรวำงแผนเพื่อ
กำรเปลี่ยนแปลง (P = Plan) (ค่ำเฉลี่ย 4.235) และอยู่ในระดับมำก 3 ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ ำ ง
ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน มีกำรยอมรับกำรเปลี่ย นแปลง หำกบรรลุผลเป็นที่น่ำพอใจ หรื อ
หำกผลกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมแผนให้ทำซ้ำวงจร โดยใช้กำรเรียนรู้จำกกำรกระทำในวงจรที่ได้ปฏิบั ติ ไ ป
แล้ ว (A = Act) (ค่ ำ เฉลี่ ย 4.173) กระบวนกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงด้ ำ นอำหำรของชุ มชน มี ก ำร
ตรวจสอบว่ ำ บรรลุ ผ ลตำมแผนหรื อ มี จุ ด ผิ ด พลำดอะไรบ้ ำ ง ( C = Check) (ค่ ำ เฉลี่ ย 4.058) และ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน มีกำรปฏิบัติตำมแผน/ทดลองปฏิบั ตินำร่ อ งใน
ส่วนย่อย (D = Do) (ค่ำเฉลี่ย 3.941) (ดังตำรำงที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลง โดย
ใช้กระบวนกำรบริหำรวงจรคุณภำพ PDCA

ประเภทข้อมูล

ค่าเฉลี่ย

(N=100)
ระดับ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. กระบวนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนสาหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA
1.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ 4.2351
0.430
ระดับมำกที่สุด
ชุมชน มีกำรกำหนดสำเหตุของปัญหำ กำรวำงแผนเพื่อ
กำรเปลี่ยนแปลง (P = Plan)
1.2 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ 3.9414
0.238
ระดับมำก
ชุมชน มีกำรปฏิบัติตำมแผน/ทดลองปฏิบัตินำร่องใน
ส่วนย่อย (D = Do)
0.238
ระดับมำก
1.3 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ 4.0583
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ชุมชน มีกำรตรวจสอบว่ำบรรลุผลตำมแผนหรือมีจุด
ผิดพลำดอะไรบ้ำง (C = Check)
1.4 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ 4.1732
ชุมชน มีกำรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง หำกบรรลุผลเป็น
ที่น่ำพอใจหรือหำกผลกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมแผน ให้
ทำซ้ำวงจร โดยใช้กำรเรียนรู้จำกกำรกระทำในวงจรที่ได้
ปฏิบัติไปแล้ว (A = Act)
4.101
รวม

0.384

ระดับมำก

0.322

ระดับมาก

2. กลยุทธ์ในการน ามาใช้ในการสร้ างกลไกขั บเคลื่ อนการสร้างความมั่น คงทางด้ านอาหาร
ของชุมชนสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยากรในการบริหาร หลัก 4 M
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ ในกำรสร้ำงกลไกขั บเคลื่อ นกำรสร้ ำงควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก 4 M
โดยรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.119) เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยจะพบว่ำ ทั้งหมดอยู่ในระดับมำก 4
ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M
= Materials วัตถุดิบ) (ค่ำเฉลี่ย 4.198) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ต้องมี
ทรัพยำกรในกำรบริหำร (M = Money เงิน) (ค่ำเฉลี่ย 4.177) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ ำ น
อำหำรของชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริห ำร (M = Man คน) (ค่ำเฉลี่ย 4.091) และกระบวนกำร
สร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M = Management กำร
จัดกำร/กำรบริหำรควบคุม) (ค่ำเฉลี่ย 4.008) (ดังตำรำงที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก 4 M
(N=100)
ประเภทข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
2. กลยุทธ์ในการนามาใช้ในการสร้างกลไกขับเคลื่อนการสร้ างความมั่น คงทางด้านอาหารของ
ชุมชนสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยากรในการบริหาร หลัก 4 M
2.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
4.0913
0.552
ระดับมำก
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M = Man คน)
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2.2 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
(M = Money เงิน)
2.3 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
(M = Materials วัตถุดิบ)
2.4 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
(M = Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม)
รวม

4.1772

0.585

ระดับมำก

4.1981

0.546

ระดับมำก

4.0084

0.592

ระดับมำก

4.119

0.568

ระดับมาก

3. กลยุทธ์ในการน ามาใช้ในการสร้ างกลไกขั บเคลื่ อนการสร้างความมั่น คงทางด้ านอาหาร
ของชุมชนสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ ในกำรสร้ำงกลไกขั บเคลื่อ นกำรสร้ ำงควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่ ว ม โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.521) เมื่อพิจำรณำประเด็นย่ อยจะพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุ ด 3 ประเด็ น
คื อ กระบวนกำรสร้ำ งควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของชุมชน ใช้ ห ลั ก กำรมี ส่ ว นร่ วมในผลประโยชน์
(ค่ำเฉลี่ย 4.875) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.643) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่ ว น
ร่วมในกำรตัดสินใจ (ค่ำเฉลี่ย 4.441) และอยู่ในระดับมำก 1 ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมิน ผล (ค่ำเฉลี่ย 4.125) (ดังตำรำงที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
(N=100)
ประเภทข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
3. กลยุทธ์ในการนามาใช้ในการสร้างกลไกขับเคลื่อนการสร้ างความมั่น คงทางด้านอาหารของชุมชน
สาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
3.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
4.4413
0.503
ระดับมำก
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ที่สุด
3.2 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
4.6432
0.325
ระดับมำก
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร
ที่สุด
3.3 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
4.8751
0.390
ระดับมำก
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ที่สุด
3.4 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
4.1254
0.288
ระดับมำก
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล
รวม
4.521
0.376
ระดับมาก
ที่สุด
4.2.3 ข้อมูลการสร้ างความมั่น คงทางด้ านอาหารของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
สาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ก ารพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
5
หมำยถึง
4
หมำยถึง
3
หมำยถึง
2
หมำยถึง
1
หมำยถึง

ระดับมำกที่สุด
ระดับมำก
ระดับปำนกลำง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

1. แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวคิดควำมมั่ นคงทำงอำหำร โดยรวมอยู่ในระดั บมำก (ค่ำเฉลี่ ย
4.141) เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยจะพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ประเด็น คือ แนวคิดควำมมั่นคงทำง
อำหำร มีควำมพอเพียง (ค่ำเฉลี่ย 4.383) แนวคิดควำมมั่น คงทำงอำหำร มีกำรใช้ประโยชน์ (ค่ำเฉลี่ ย
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4.292) และอยู่ในระดับมำก 2 ประเด็น คือ แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร มีกำรเข้ำถึง (ค่ำเฉลี่ย 4.292)
และแนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร มีเสถียรภำพ (ค่ำเฉลี่ย 3.744) (ดังตำรำงที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
ประเภทข้อมูล
1. แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร
1.1 แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร มีควำมพอเพียง
1.2 แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร มีกำรเข้ำถึง
1.3 แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร มีกำรใช้
ประโยชน์
1.4 แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร มีเสถียรภำพ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.3831

0.583

4.1483
4.2922

0.545
0.612

3.7444
4.141

0.934
0.668

(N=100)
ระดับ

ระดับมำก
ที่สุด
ระดับมำก
ระดับมำก
ที่สุด
ระดับมำก
ระดับมาก

2. แนวคิดเกี่ยวกับหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามนิย าม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมนิยำม 3 ห่วง
2 เงื่อนไข โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (ค่ำเฉลี่ย 4.104) เมื่อพิจำรณำประเด็นย่ อยจะพบว่ำ ทั้งหมดอยู่ ใ น
ระดับมำก 3 ประเด็น คือ ควำมพอประมำณ (บนเงื่อนไขควำมรู้แ ละคุ ณธรรม) (ค่ำเฉลี่ย 4.182) มี
ภูมิคุ้มกัน (บนเงื่อนไขควำมรู้แ ละคุ ณธรรม) (ค่ำเฉลี่ย 4.098) และมีเหตุ ผล (บนเงื่อนไขควำมรู้ แ ละ
คุณธรรม) (ค่ำเฉลี่ย 4.032) (ดังตำรำงที่ 4.7)
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ตารางที่ 4.7 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย งตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ประเภทข้อมูล

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงตามนิ ยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
2.1 ควำมพอประมำณ (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
4.1821
0.558
2.2 มีเหตุผล (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
4.0323
0.584
2.3 มีภูมิคุ้มกัน (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
4.0982
0.541
รวม
4.104
0.561

(N=100)
ระดับ

ระดับมำก
ระดับมำก
ระดับมำก
ระดับมาก

4.2.4 ข้อมูลสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่ อการขั บเคลื่อ นในการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
1. กระบวนการขับเคลื่อนของผู้นาในการสร้ างความมั่น คงทางอาหาร โดยใช้หลัก 4 M
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กระบวนกำรขับเคลื่ อนของผู้นำในกำรสร้ำ งควำมมั่ นคงทำงอำ หำร
โดยใช้หลัก 4 M ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.00 กำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก 4 M สิ่งสำคัญที่สุด คือ Man
= คน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ต่อ กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรให้กั บชุ มชน ส่วนปัจจัยอื่น ได้แก่
Money เงิน Materials วัตถุดิบ และ Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม เป็นปัจจัยเสริ ม
เท่ำนั้น และ ร้อยละ 20.00 มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยยึดหลัก 4 M ส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำรให้กับชุมชน (ดังตำรำงที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.8 กระบวนกำรขับเคลื่อนของผู้นำในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร โดยใช้หลัก 4 M
(N=10)
ประเภทข้อมูล
- กำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยยึดหลัก 4 M ส่งผลต่อ
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรให้กับชุมชน
- กำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก 4 M สิ่งสำคัญ
ที่สุด คือ Man = คน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
ต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรให้กับชุมชน
ส่วนปัจจัยอื่น ได้แก่ Money เงิน Materials
วัตถุดิบ และ Management กำรจัดกำร/กำร
บริหำรควบคุม เป็นปัจจัยเสริมเท่ำนั้น

จานวน
(ราย)
2

ร้อยละ

8

80.00

20.00

2. กระบวนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ส่วนใหญ่
ร้อยละ 60.00 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำย กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน
เป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรสร้ำ งควำมมั่นคงทำงด้ำ นอำหำร และ ร้อยละ 20.00 กำรพัฒนำและสื บ ทอด
ควำมรู้ด้ำนเกษตร มีกำรสร้ำงเครือข่ำย กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่ว ม
และกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรสนับ สนุนของหน่วยงำน และกำรเห็นควำมสำคัญ และเพิ่ มควำมมั่น ใจใน
กำรพึ่ ง ตนเอง ด้ ำ นอำหำรและกำรผลิต อำหำรที่ ป ลอดภั ยภำยในระบบเกษตรกรรมยั่ง ยื น ในจำนวน
เท่ำกัน (ดังตำรำงที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน
(N=10)
ประเภทข้อมูล
- กำรเห็นควำมสำคัญ และเพิ่ มควำมมั่น ใจในกำร
พึ่ ง ตนเอง ด้ ำ นอำหำรและกำร ผลิ ต อำ หำ ร ที่
ปลอดภัยภำยในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
- กำรพัฒนำและสืบทอดควำมรู้ด้ำนเกษตร มีกำร
สร้ำงเครือข่ำย กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัว กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรสนับสนุนของหน่วยงำน
- กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำย
กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นปัจจัย
ที่สำคัญในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร

จานวน
(ราย)
2

ร้อยละ

2

20.00

6

60.00

20.00

3. บทบาทสาคัญของผู้นาการเปลี่ย นแปลงต่ อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทสำคัญของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่ อกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำ ง
อำหำร ทั้งหมด ร้อยละ 100.00 มีบทบำทในกำรส่งเสริมให้ชุ มชนเข้ำถึ งและแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล ควำมรู้
ประสบกำรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำหรือเพิ่ มศั กยภำพในกำรผลิ ตและกำรจัดกำรสถำนกำรณ์
ด้ำนอำหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง (ดังตำรำงที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 บทบำทสำคัญของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
(N=10)
ประเภทข้อมูล
- กำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำถึงและแลกเปลี่ยนข้อมู ล
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
แก้ปัญหำหรือเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตและกำร
จัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

จานวน
(ราย)
10

ร้อยละ
100.00
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4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงกับการสร้างความมั่น คงทางอาหาร
ชุมชน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพีย งมำใช้กั บกำรสร้ำงควำมมั่ น คง
ทำงอำหำรชุมชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.00 มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิ ดโดยกำรปรับ เปลี่ยนวิ ถีกำรผลิ ต
และเกิดกำรปรับเปลี่ยนวิถี กำรผลิตจำกระบบเกษตรกระแส มำสู่กำรผลิตที่ให้ควำมสำคั ญกับ กำรรั ก ษำ
และฟื้นฟูคุณภำพของสิ่ งแวดล้อ ม และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ คำนึงถึงควำมพอเพีย งในครอบครั ว
ควบคู่ ไ ปกั บ ผลตอบแทนที่ เ หมำะสม และร้ อ ยละ 30.00 มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงควำมคิ ด โดยกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรพึ่ งตนเองด้ำนอำหำรและเข้ำถึ งอำหำรที่ ปลอดภั ยภำยในระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ควบคู่ไปกับกำรมีรำยได้เพียงพอต่อกำรยังชี พจำกระบบกำรผลิตและกำรตลำด (ดังตำรำงที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรชุมชน
(N=10)
ประเภทข้อมูล
- กำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดโดยกำรปรั บเปลี่ ย นวิ ถี
กำรผลิตและเกิ ดกำรปรับ เปลี่ ยนวิถี กำรผลิ ต จำก
ระบบเกษตรกระแส มำสู่กำรผลิตที่ให้ควำมส ำคั ญ
กั บ กำรรั ก ษำและฟื้ น ฟู คุ ณภำพของสิ่ ง แวดล้ อม
และอนุ รั ก ษ์ ท รั พยำกรธรรมชำติ ค ำนึ ง ถึ ง ควำม
พอเพี ย งในครอบครั ว ควบคู่ ไ ปกับ ผลตอบแทนที่
เหมำะสม
- กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองด้ำน
อำหำรและเข้ำถึงอำหำรที่ปลอดภัยภำยในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรมีรำยได้
เพียงพอต่อกำรยังชีพจำกระบบกำรผลิตและ
กำรตลำด

จานวน
(ราย)
7

ร้อยละ

3

30.00

70.00

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
กำรวิจัยเรื่องกำรวิจัยเรื่อ ง “เขำ ป่ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำ งควำ ม
มั่ น คง ทำงอำหำรของชุ มชนส ำหรั บ ผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ำรพึ่ ง ตน เองอย่ ำ งยั่ ง ยื น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช”มี วัต ถุประสงค์ เ พื่อ 1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรสร้ำ งควำมมั่ นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน บริเวณพื้นที่ เขำ ป่ำ นำ พรุ เล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ ำ ง
ควำมมั่ น คงทำงอำหำรของชุ มชนส ำหรั บผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง สู่ ก ำรพึ่ ง ตนเองอย่ ำงยั่ ง ยืน จั ง หวัด
นครศรีธรรมรำช 3. เพื่อสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนส ำหรั บ
ผู้นำกำร เปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้นำชุมชนพื้นที่ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำเปลี่ยนแปลง
สู่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพีย ง ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งเป็น 5 โซน คือ โซนเขำ โซนป่ ำ โซนนำ
โซนพรุ และโซนเล จำนวนโซนละ 20 คน รวม 100 คน พัฒนำกำรอำเภอลำนสกำ อำเภอทุ่งสง อำเภอ
หัวไทร อำเภอชะอวด และอำเภอท่ำศำลำ รวม 5 คน
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ( Mixed methods research) กล่ำวคือ เป็น กำรวิจัย เชิง ปริมำณและ
กำรวิจัยเชิงคุณภำพคณะผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมู ลและนำเสนอสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1. สรุปผลการวิจัย
กำรวิ จั ย เรื่อ ง “เขำ ป่ ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขั บ เคลื่อ นและกำรสร้ ำงควำมมั่ น คงทำง
อำหำรของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่ง ตนเองอย่ำงยั่ง ยืน จังหวัดนครศรีธรรมรำช” เป็น
กำรวิ จั ย แบบผสม (Mixed methods research) กล่ ำ วคื อ เป็ น กำรวิ จั ย เชิง ปริ มำณและกำรวิจั ยเชิง
คุณภำพ โดยได้ทำกำรสรุปข้อมูล ดังนี้
1. ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ศึกษำ
พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีควำมลำดชันค่อนข้ ำ ง
สูง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุท ยำนแห่ งชำติเ ขำหลวงและอุท ยำนแห่ งชำติน้ำตกโยง เป็นแหล่งต้นน้ำล ำ
ธำรเพื่อกำรเกษตร อุปโภค บริโภค
พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพเป็นลูกคลื่นลอนลำดซึ่ งประกอบด้วยภูเ ขำเตี้ ย
และป่ำไม้กระจำยทั่ว ทั้ ง พื้นที่ โดยในพื้นที่ บำงส่ วนจะมี ที่รำบระหว่ำ งเนิน เป็น แหล่ง กำเนิ ด ต้น น้ ำ ตำม
ธรรมชำติ มีกำรใช้พื้นที่ในกำรทำเกษตรและกำรทำอุตสำหกรรม
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พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพพื้นที่เป็นที่รำบสูง เชิง เขำเหมำะแก่ กำรท ำพื ช
สวน เช่น สวนยำงและทำนำ ด้ำนทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ มเหมำะกับกำรทำนำและไร่น ำสวน
ผสม
พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพพื้นที่บริเวณด้ำนตะวันออกเป็นที่รำบลุ่ ม ป่ำ
พรุ ส่วนบริเวณด้ำนตะวันตกเป็นที่รำบเชิงเขำ เทือกเขำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพพื้ นที่ เป็น ดิน บนทรำยและดิ นตะกอนเกิ ด
จำกกำรทับถมของทรำยชำยฝั่งและโคลนเลนบำงส่ วนเป็นที่ลุ่ มน้ำขั ง บริเวณที่เป็นที่ รำบตอนกลำง เป็น
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ พื้นดินเป็นดินเหนียวบนทรำยเป็นที่รำบลุ่ม บริเวณที่รำบสูงและภู เขำด้ ำ น ทิ ศ
ตะวันตกของอำเภอพื้น ที่เ ป็น ที่สู งมี ภูเ ขำสลับ ซับ ซ้อน มีป่ำไม้ แร่ดีบุก วุลแฟรม แบไรท์ เหล็ก ดินขำว
เป็นทรัพยำกรสำคัญของพื้นที่
2. ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้นที่ถือ ครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกผลไม้และผัก กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมั น
กำรใช้พื้นที่ทำปศุ สั ตว์ และกำรใช้พื้น ที่ทำประมงตำมล ำดั บ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลในกำรทำเกษตร
ข้อมูลควำมมั่นคงทำงกำรผลิตอำหำร คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนผลไม้ กำรผลิตทำนำ และ
กำรผลิตปศุสัตว์
พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรั พยำกรพื้น ที่ถื อ ครองมำกกว่ ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมัน กำรใช้พื้นที่ปลูกผลไม้และผั ก
กำรใช้พื้นที่ทำปศุสัตว์ กำรใช้พื้นที่ทำประมง และกำรใช้พื้นที่ทำนำ ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร ข้อมูลควำมมั่น คงทำงกำรผลิต อำหำร คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิ ตสวนปำล์ ม
น้ำมัน กำรผลิตสวนผลไม้และผัก กำรผลิตปศุสัตว์ กำรผลิตประมง และกำรผลิตทำนำ
พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้น ที่ถื อครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมัน กำรใช้พื้นที่ปลูกผลไม้และผั ก
กำรใช้พื้นที่ทำปศุสัตว์ กำรใช้พื้นที่ทำประมง และกำรใช้พื้นที่ทำนำ ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร ข้อมูลควำมมั่น คงทำงกำรผลิต อำหำร คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนปำล์ ม
น้ำมัน กำรผลิตสวนผลไม้และผัก กำรผลิตปศุสัตว์ กำรผลิตประมง และกำรผลิตทำนำ
พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้น ที่ถื อครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ทำนำ กำรใช้พื้นที่ทำปศุสัตว์ กำรใช้พื้นที่ปลู ก
ผลไม้และผัก ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลในกำรทำเกษตร ข้อมูลควำมมั่นคงทำงกำรผลิตอำหำร
คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนผลไม้และผัก กำรผลิตสวนปำล์มน้ำมัน และกำรผลิตปศุสัตว์
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พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้น ที่ถือ ครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมัน กำรใช้พื้นที่ทำประมง กำรใช้
พื้นที่ปลูกผลไม้และผัก และกำรใช้พื้นที่ทำปศุสั ตว์ ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลในกำรทำเกษตร
ข้ อ มู ล ควำมมั่ น คงทำงกำรผลิ ต อำหำร คื อ กำรผลิ ต ท ำนำ กำรผลิ ต สวนผลไม้ แ ละผั ก กำรผลิ ตสวน
ยำงพำรำ และกำรผลิตปศุสัตว์
3. ข้อมูลกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชน
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุอยู่ในช่วง 51–60 ปี จบ
กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึ กษำตอนปลำย/ปวช. ทั้งหมดประกอบอำชี พเกษตรกรรมเป็นระยะเวลำ 21–
25 ปี และมีตำแหน่งหน้ำที่เป็นผู้นำชุมชน ลักษณะภูมิศำสตร์พื้นที่ของกลุ่มตั วอย่ำงเป็น พื้นที่เขำ พื้นที่ป่ำ
พื้นที่นำ พื้นที่พรุ และพื้นที่เล ในจำนวนเท่ำกัน และมีรำยได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บำทต่อเดือน
3.2 ข้อมูลกระบวนกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงด้ำ นอำหำรของชุ มชน โดยใช้กระบวน กำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA สำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
1. กำรใช้กระบวนกำรบริหำรวงจรคุณภำพ PDCA
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำงด้ำนอำหำร ของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนกำรบริหำรวงจรคุณภำพ PDCA โดยรวมอยู่ในระดั บ
มำก เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 1 ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชน มีกำรกำหนดสำเหตุของปัญหำ กำรวำงแผนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (P = Plan)
และอยู่ ใ นระดั บ มำก 3 ประเด็ น คื อ กระบวนกำรสร้ำ งควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน มี กำร
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง หำกบรรลุผลเป็นที่น่ำพอใจหรื อหำกผลกำรปฏิบัติ ไ ม่เ ป็นไปตำมแผนให้ ท ำซ้ ำ
วงจร โดยใช้กำรเรี ยนรู้ จำกกำรกระท ำในวงจรที่ ไ ด้ป ฏิบั ติ ไปแล้ว (A = Act) กระบวนกำรสร้ำ งควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน มีกำรตรวจสอบว่ำบรรลุผลตำมแผนหรื อ มีจุด ผิด พลำดอะไรบ้ำ ง (C =
Check) และกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน มี ก ำรปฏิบั ติ ต ำมแผน/ทดลอง
ปฏิบัตินำร่องในส่วนย่อย (D = Do)
2. กลยุทธ์กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก 4 M
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขับเคลื่ อนกำรสร้ำ งควำ ม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรั บผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก 4 M
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก เมื่ อ พิ จ ำรณำประเด็ น ย่ อ ยพบว่ ำ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ มำก 4 ประเด็ น คื อ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M = Materials
วัตถุดิบ) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริ หำร (M =
Money เงิน) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M
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= Man คน) และกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริ ห ำร
(M = Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม)
3. กลยุทธ์กำรใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขับเคลื่ อนกำรสร้ำ งควำ ม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลง โดยใช้หลักกำรมีส่ วนร่ว ม โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำประเด็นย่ อยพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ำ ง
ควำมมั่นคงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่ วนร่ว มในผลประโยชน์ กระบวนกำรสร้ำ งควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่ว มในกำรปฏิบั ติกำร กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่ วนร่ ว มในกำรตั ด สิน ใจ และอยู่ในระดั บมำก 1 ประเด็น คือ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล
3.3 ข้ อ มู ล กำรสร้ ำงควำมมั่ นคงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน ตำมหลั ก เศรษฐกิ จพอเพียง
สำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
1. แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ แนวคิ ด ควำมมั่ น คงทำงอำหำร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก เมื่ อ
พิจำรณำประเด็นย่อยพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ประเด็น คื อ มีควำมพอเพียง มีกำรใช้ประโยชน์ และ
อยู่ในระดับมำก 2 ประเด็น คือ มีกำรเข้ำถึง และมีเสถียรภำพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวคิดเกี่ยวกับ หลัก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยงตำมนิยำม 3
ห่วง 2 เงื่อนไข โดยรวมอยู่ ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำประเด็น ย่อ ยพบว่ำ ทั้งหมดอยู่ใ นระดับ มำก 3
ประเด็น คือ ควำมพอประมำณ (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุ ณธรรม) มีภูมิคุ้มกัน (บนเงื่อนไขควำมรู้ แ ละ
คุณธรรม) และมีเหตุผล (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
3.4 ข้อมูลสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรขับเคลื่อนในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ของชุมชนสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
1. กระบวนกำรขับเคลื่อนของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำรของ
ชุมชน โดยใช้หลัก 4 M
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรขับเคลื่อนของผู้นำกำรเปลี่ย นแปลงในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร สิ่ งสำคั ญ
ที่สุดต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก 4 M คือ Man = คน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อ กำร
สร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรให้ กั บชุ มชน ส่ ว นปั จ จัย อื่น ได้ แ ก่ Money เงิ น Materials วั ต ถุ ดิ บ และ
Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม เป็นปัจจัยเสริมเท่ำนั้น
2. กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำย กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน กำรพึ่งตนเอง
อย่ำงยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน

62

3. บทบำทสำคัญของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทสำคัญของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำร ทั้งหมดมี
กระกวนกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำถึ งและแลกเปลี่ย นข้อ มูล ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
แก้ปัญหำหรือเพิ่มศัก ยภำพในกำรพึ่ งตนเองอย่ำงยั่ งยืน และกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำ นอำหำรได้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง
4. แนวคิดเกี่ยวกับหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพีย งกั บกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำ หำร
ชุมชน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงมำใช้กั บกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำรชุ มชน
ส่วนใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิ ดโดยกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิตและเกิ ดกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำร ผลิ ต
จำกระบบเกษตรกระแส มำสู่กำรผลิตที่ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรรั ก ษำและฟื้ นฟู คุ ณภำพของสิ่ งแวดล้ อ ม
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ คำนึงถึงควำมพอเพียงในครอบครัว ควบคู่ไ ปกับผลตอบแทนที่เหมำะสม
และกำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน

5.2. อภิปรายผลการวิจัย
กำรวิ จั ย เรื่อ ง “เขำ ป่ ำ นำ พรุ เล : กลไกกำรขั บ เคลื่อ นและกำรสร้ ำงควำมมั่ น คงทำง
อำหำรของชุ มชนสำหรั บ ผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงสู่ กำรพึ่ง ตนเองอย่ำ งยั่ง ยืน จังหวัดนครศรี ธรรมรำ ช 1.
ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ศึกษำ
พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีควำมลำดชันค่อนข้ ำ ง
สูง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุท ยำนแห่ งชำติเ ขำหลวงและอุท ยำนแห่ งชำติน้ำตกโยง เป็นแหล่งต้นน้ำล ำ
ธำรเพื่อกำรเกษตร อุปโภค บริโภค
พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพเป็นลูกคลื่นลอนลำดซึ่ งประกอบด้วยภูเ ขำเตี้ ย
และป่ำไม้กระจำยทั่ว ทั้ ง พื้นที่ โดยในพื้นที่ บำงส่ วนจะมี ที่รำบระหว่ำ งเนิน เป็น แหล่ง กำเนิ ด ต้น น้ ำ ตำม
ธรรมชำติ มีกำรใช้พื้นที่ในกำรทำเกษตรและกำรทำอุตสำหกรรม
พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพพื้นที่เป็น ที่รำบสูง เชิง เขำเหมำะแก่ กำรท ำพื ช
สวน เช่น สวนยำงและทำนำ ด้ำนทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ มเหมำะกับกำรทำนำและไร่น ำสวน
ผสม
พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพพื้นที่บริเวณด้ำนตะวันออกเป็นที่รำบลุ่ ม ป่ำ
พรุ ส่วนบริเวณด้ำนตะวันตกเป็นที่รำบเชิงเขำ เทือกเขำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงกำยภำพพื้ นที่ เป็น ดิน บนทรำยและดิ นตะกอนเกิ ด
จำกกำรทับถมของทรำยชำยฝั่งและโคลนเลนบำงส่ วนเป็นที่ลุ่ มน้ำขั ง บริเวณที่เป็นที่รำบตอนกลำง เป็น
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ พื้นดินเป็นดินเหนียวบนทรำยเป็นที่รำบลุ่ม บริเวณที่รำบสูงและภู เขำด้ ำ น ทิ ศ
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ตะวันตกของอำเภอพื้น ที่เ ป็น ที่สู งมี ภูเ ขำสลับ ซับ ซ้อน มีป่ำไม้ แร่ดีบุก วุลแฟรม แบไรท์ เหล็ก ดินขำว
เป็นทรัพยำกรสำคัญของพื้นที่
2. ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
พื้นที่เขำ (อ.ลำนสกำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้นที่ถือ ครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกผลไม้และผัก กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมั น
กำรใช้พื้นที่ทำปศุ สั ตว์ และกำรใช้พื้น ที่ทำประมงตำมล ำดั บ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลใน กำรทำเกษตร
ข้อมูลควำมมั่นคงทำงกำรผลิตอำหำร คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนผลไม้ กำรผลิตทำนำ และ
กำรผลิตปศุสัตว์
พื้นที่ป่ำ (อ.ทุ่งสง) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรั พยำกรพื้น ที่ถื อ ครองมำกกว่ ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมัน กำรใช้พื้นที่ปลูกผลไม้และผั ก
กำรใช้พื้นที่ทำปศุสัตว์ กำรใช้พื้นที่ทำประมง และกำรใช้พื้นที่ทำนำ ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร ข้อมูลควำมมั่น คงทำงกำรผลิต อำหำร คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนปำล์ ม
น้ำมัน กำรผลิตสวนผลไม้และผัก กำรผลิตปศุสัตว์ กำรผลิตประมง และกำรผลิตทำนำ
พื้นที่นำ (อ.หัวไทร) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้น ที่ถื อครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมัน กำรใช้พื้นที่ปลูกผลไม้และผั ก
กำรใช้พื้นที่ทำปศุสัตว์ กำรใช้พื้นที่ทำประมง และกำรใช้พื้นที่ทำนำ ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำล
ในกำรทำเกษตร ข้อมูลควำมมั่น คงทำงกำรผลิต อำหำร คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนปำล์ ม
น้ำมัน กำรผลิตสวนผลไม้และผัก กำรผลิตปศุสัตว์ กำรผลิตประมง และกำรผลิตทำนำ
พื้นที่พรุ (อ.ชะอวด) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้น ที่ถื อครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ทำนำ กำรใช้พื้นที่ทำปศุสัตว์ กำรใช้พื้นที่ปลู ก
ผลไม้และผัก ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลในกำรทำเกษตร ข้ อมูลควำมมั่นคงทำงกำรผลิตอำหำร
คือ กำรผลิตสวนยำงพำรำ กำรผลิตสวนผลไม้และผัก กำรผลิตสวนปำล์มน้ำมัน และกำรผลิตปศุสัตว์
พื้นที่เล (อ.ท่ำศำลำ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่มีทรัพยำกรพื้น ที่ถือ ครองมำกกว่ำ 15 ไร่ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ คือ กำรใช้พื้นที่ปลูกยำงพำรำ กำรใช้พื้นที่ปลูกปำล์มน้ำมัน กำรใช้พื้นที่ทำประมง กำรใช้
พื้นที่ปลูกผลไม้และผัก และกำรใช้พื้นที่ทำปศุสั ตว์ ตำมลำดับ และใช้น้ำบ่อ/น้ำบำดำลในกำรทำเกษตร
ข้ อ มู ล ควำมมั่ น คงทำงกำรผลิ ต อำหำร คื อ กำรผลิ ต ท ำนำ กำรผลิ ต สวนผลไม้ แ ละผั ก กำรผลิ ตสวน
ยำงพำรำ และกำรผลิตปศุสัตว์
3. ข้อมูลกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชน
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุอยู่ในช่วง 51–60 ปี จบ
กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึ กษำตอนปลำย/ปวช. ทั้งหมดประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นระยะเวลำ 21–
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25 ปี และมีตำแหน่งหน้ำที่เป็นผู้นำชุมชน ลักษณะภูมิศำสตร์พื้นที่ของกลุ่มตั วอย่ำงเป็น พื้นที่เขำ พื้นที่ป่ำ
พื้นที่นำ พื้นที่พรุ และพื้นที่เล ในจำนวนเท่ำกัน และมีรำยได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บำทต่อเดือน
3.2 ข้อมูลกระบวนกำรสร้ำ งควำมมั่น คงทำงด้ำ นอำหำรของชุ มชน โดยใช้กระบวน กำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA สำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
1. กำรใช้กระบวนกำรบริหำรวงจรคุณภำพ PDCA
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำงด้ำนอำหำร ของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนกำรบริ หำรวงจรคุณภำพ PDCA โดยรวมอยู่ในระดั บ
มำก เมื่อพิจำรณำประเด็นย่อยพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 1 ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุมชน มีกำรกำหนดสำเหตุของปัญหำ กำรวำงแผนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (P = Plan)
และอยู่ ใ นระดั บ มำก 3 ประเด็ น คื อ กระบวนกำรส ร้ำ งควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน มี กำร
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง หำกบรรลุผลเป็นที่น่ำพอใจหรื อหำกผลกำรปฏิบัติ ไ ม่เ ป็นไปตำมแผนให้ ท ำซ้ ำ
วงจร โดยใช้กำรเรี ยนรู้ จำกกำรกระท ำในวงจรที่ ไ ด้ป ฏิบั ติ ไปแล้ว (A = Act) กระบวนกำรสร้ำ งควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน มีกำรตรวจสอบว่ำ บรรลุผลตำมแผนหรื อ มีจุด ผิด พลำดอะไรบ้ำ ง (C =
Check) และกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่ น คงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน มี ก ำรปฏิบั ติ ต ำมแผน/ทดลอง
ปฏิบัตินำร่องในส่วนย่อย (D = Do)
2. กลยุทธ์กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก 4 M
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขับ เคลื่ อนกำรสร้ำ งควำ ม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรั บผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก 4 M
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก เมื่ อ พิ จ ำรณำประเด็ น ย่ อ ยพบว่ ำ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ มำก 4 ประเด็ น คื อ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M = Materials
วัตถุดิบ) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริ หำร (M =
Money เงิน) กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M
= Man คน) และกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริ ห ำร
(M = Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม)
3. กลยุทธ์กำรใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขับเคลื่ อนกำรสร้ำ งควำ ม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลง โดยใช้หลักกำรมีส่ วนร่ว ม โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำประเด็นย่ อยพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ประเด็น คือ กระบวนกำรสร้ำ ง
ควำมมั่นคงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่ วนร่ว มในผลประโยชน์ กระบวนกำรสร้ำ งควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่ว มในกำรปฏิบั ติกำร กระบวนกำรสร้ ำงควำมมั่ น คง
ทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน ใช้หลักกำรมีส่ วนร่ ว มในกำรตั ด สิน ใจ และอยู่ในระดั บมำก 1 ประเด็น คือ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล
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3.3 ข้ อ มู ล กำรสร้ ำงควำมมั่ นคงทำงด้ ำนอำหำรของชุ มชน ตำมหลั ก เศรษฐกิ จพอเพียง
สำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
1. แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ แนวคิ ด ควำมมั่ น คงทำงอำหำร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก เมื่ อ
พิจำรณำประเด็นย่อยพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ประเด็น คือ มีควำมพอเพียง มีกำรใช้ประโยชน์ และ
อยู่ในระดับมำก 2 ประเด็น คือ มีกำรเข้ำถึง และมีเสถียรภำพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวคิดเกี่ยวกับ หลัก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยงตำมนิยำม 3
ห่วง 2 เงื่อนไข โดยรวมอยู่ ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำประเด็น ย่อ ยพบว่ำ ทั้ งหมดอยู่ใ นระดับ มำก 3
ประเด็น คือ ควำมพอประมำณ (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุ ณธรรม) มีภูมิคุ้มกัน (บนเงื่อนไขควำมรู้ แ ละ
คุณธรรม) และมีเหตุผล (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
3.4 ข้อมูลสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรขับเคลื่อนในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ของชุมชนสู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
1. กระบวนกำรขับเคลื่อนของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำรของ
ชุมชน โดยใช้หลัก 4 M
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรขับเคลื่อนของผู้นำกำรเปลี่ย นแปลงในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร สิ่งสำคั ญ
ที่สุดต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก 4 M คือ Man = คน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อ กำร
สร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงอำหำรให้ กั บชุ มชน ส่ ว นปั จ จัย อื่น ได้ แ ก่ Money เงิ น Materials วั ต ถุ ดิ บ และ
Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม เป็นปัจจัยเสริมเท่ำนั้น
2. กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำย กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน กำรพึ่งตนเอง
อย่ำงยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุ มชน
3. บทบำทสำคัญของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทสำคัญของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำร ทั้งหมดมี
กระกวนกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำถึ งและแลกเปลี่ย นข้อ มูล ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
แก้ปัญหำหรือเพิ่มศัก ยภำพในกำรพึ่ งตนเองอย่ำงยั่ งยืน และกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำ นอำหำรได้ อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง
4. แนวคิดเกี่ยวกับหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพีย งกั บกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำ หำร
ชุมชน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงมำใช้กั บกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำรชุ มชน
ส่วนใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิ ดโดยกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิตและเกิ ดกำรปรั บเปลี่ยนวิถีกำร ผลิ ต
จำกระบบเกษตรกระแส มำสู่กำรผลิตที่ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรรั ก ษำและฟื้ นฟู คุ ณภำพของสิ่ งแวดล้ อ ม
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กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ คำนึงถึงควำมพอเพียงในครอบครัว ควบคู่ไ ปกับผลตอบแทนที่เหมำะสม
และกำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรแบบพึ่ง พำตนเอง ซึ่งเน้นกำรผลิตเพื่อบริโภคภำยใน
ครอบครัวและชุ มชนเป็นส ำคั ญ รวมไปถึงกำรพึ่ ง พำตนเองด้ำนปัจจั ยกำรผลิ ตและกำรตลำด เพื่อ ลด
ควำมเสี่ยงต่อควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรจำกกำรพึ่ง พำภำยนอก
5.3.1.2 กำรพัฒนำคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมำทำเกษตรมำกขึ้น ในรูปแบบที่ สอดคล้อ งกับยุ ค สมั ย
และนิยำมควำมมั่นคงทำงอำหำรที่อำจเปลี่ยนแปลงไป
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
5.3.2.1 เกษตรกรจะต้อ งหมั่ นพั ฒ นำตนเอง โดยกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้กั บเพื่ อนสมำชิ ก ใน
พื้ น ที่ แ ละภำยนอกพื้ น ที่ อ ยู่ เ สมอ เพื่ อ สร้ ำ งฐำนควำมมั่ น คงในกำรพึ่ ง พำตนเองด้ ำนอำหำรภำยใน
ครัวเรือน
5.3.2.2 ควรมีกำรขยำยผลกำรพึ่งพำตนเองด้ำนควำมมั่น คงทำงอำหำรจำกกำรทำกำรเกษตร
ให้กับสมำชิกภำยในพื้นที่และภำยนอกพื้นที่
5.3.2.3 หน่วยงำนที่เ กี่ย วข้ อ งควรให้กำรสนับ สนุ นอย่ำ งจริ งจั ง มำกขึ้ น ควรให้ควำมรู้ กำร
สนับสนุน และกำรตลำดควรส่ ง เสริ มให้ มี กำรพึ่ง พำตนเองของพื้น ที่ด้ำนอำหำรภำยใต้ห ลักปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
5.3.3.1 ควรมีนโยบำยกำรกระจำยกำรถือครองที่ ดินเพื่อ ให้ครั วเรือ นเกษตรกรสำมำรถเข้ ำ ถึ ง
ปัจจัยที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับกำรผลิต
5.3.3.2 ควรมี ก ำรศึ ก ษำหำแนวโน้ มกำรเปลี่ ยนแปลงของทรั พยำกรอำหำรในแต่ ล ะพื้นที่
เพื่อที่จะวำงแผนกำรจัดกำรควำมมมั่นคงทำงอำหำรในอนำคต
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
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เรื่อง “เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขับเคลื่อนและการสร้างความมั่น คงทางอาหารของชุมชน
สาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ก ารพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัด นครศรีธรรมราช”
คาชี้แจง
แบบสอบถำมชุ ด นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรจั ด ท ำวิ จั ย ของศู น ย์ ศึ ก ษำและพั ฒ นำ ชุ มชน
นครศรีธรรมรำช ซึ่งไม่ส่งผลใดๆ ต่อท่ำน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่ วมมื อเป็ นอย่ำ งดี ใน
กำรตอบแบบสอบถำมด้วยควำมเป็นจริง มำกที่สุ ด เพื่อว่ำข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อ กำรศึ กษำวิ จั ย ใน
อนำคตต่อไป และขอขอบพระคุณที่ท่ำนได้สละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมำย ⁄ ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนะของท่ำน
1. เพศ
 1 ชำย
 2 หญิง
2. อำยุ
 1 ต่ำกว่ำ 20 ปี
 2 21 – 30 ปี
 3 31 – 40 ปี
 4 41 – 50 ปี
 5 51 – 60 ปี
 6 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
1
3
5
7

ต่ำกว่ำประถมศึกษำ
 2 ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
 4 มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช.
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง / อนุปริญญำ  6 ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี

4. สถำนภำพ
 1 โสด
 3 หม้ำย

 2 สมรส
 4 หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่

1
3
5
7

2
4
6
8

5. อำชีพ
ไม่ได้ประกอบอำชีพ
รับจ้ำง
รับรำชกำร
บริษัทเอกชน

ค้ำขำย
เกษตรกรรม
พนง.รัฐวิสำหกิจ
อื่นๆ (ระบุ)………………………..……………
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6. ระยะเวลำ/ประสบกำรณ์กำรทำงำน (ปี)
 1 ต่ำกว่ำ 5 ปี
 2 6 – 10 ปี
 3 11 – 15 ปี
 4 16 – 20 ปี
 5 21 – 25 ปี
 6 26 ปี ขึ้นไป
7. ตำแหน่ง/หน้ำที่
 1 พัฒนำกำรอำเภอ
 2 ตัวแทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 3 ผู้นำชุมชน
 4 อื่น ๆ...................................................
8. พื้นที่ของผู้ตอบแบบสอบถำม ตำมลักษณะภูมิศำสตร์
 1 พื้นที่เขำ
 2 พื้นที่ป่ำ
 3 พื้นที่นำ
 4 พื้นที่พรุ
 5 พื้นที่เล
9. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถำม (รำยได้จำกอำชีพ)
 1 ต่ำกว่ำ 10,000 บำท
 3 15,001 - 20,000 บำท

 2 10,001 - 15,000 บำท
 4 20,000 บำทขึ้นไป

ส่วนที่ 2 “เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขับเคลื่อนและการสร้างความมั่น คงทางอาหารของ
ชุมชนสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่ง ตนเองอย่ างยั่งยืน จังหวัด
นครศรีธรรมราช”
โปรดทำเครื่องหมำย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง
5 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับมากที่สุด
4 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับมาก
3 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับปานกลาง
2 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับน้อย
1 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA ระดับน้อยที่สุด

72

ข้อ

1.1

1.2

1.3

1.4

“เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขั บเคลื่ อ นและการ ระดับความคิดเห็น
สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสาหรับ
5 4 3 2
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น
จังหวัดนครศรีธรรมราช”
กระบวนกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงทำงด้ ำ นอำหำรของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนกำร
บริหำรวงจรคุณภำพ PDCA
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุ มชน มี ก ำรก ำหนดสำเหตุ ข องปั ญ หำ กำรวำงแผน
เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (P = Plan)
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน มีกำรปฏิบัติตำมแผน/ทดลองปฏิ บัติ นำร่ อ งใน
ส่วนย่อย (D = Do)
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน มีกำรตรวจสอบว่ำบรรลุ ผลตำมแผนหรื อ มี จุ ด
ผิดพลำดอะไรบ้ำง (C = Check)
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุ มชน มี ก ำรยอมรั บ กำรเปลี่ย นแปลง หำกบรรลุผล
เป็ น ที่ น่ ำ พอใจหรื อ หำกผลกำรปฏิบั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตำม
แผน ให้ทำซ้ำวงจร โดยใช้กำรเรียนรู้จำกกำรกระทำใน
วงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว (A = Act)

1

โปรดทำเครื่องหมำย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง
5 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้ทรัพยำกรในกำร
บริหำร หลัก 4 M ระดับมากที่สุด
4 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้ทรัพยำกรในกำร
บริหำร หลัก 4 M ระดับมาก
3 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้ทรัพยำกรในกำร
บริหำร หลัก 4 M ระดับปานกลาง
2 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้ทรัพยำกรในกำร
บริหำร หลัก 4 M ระดับน้อย
1 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้ทรัพยำกรในกำร
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บริหำร หลัก 4 M ระดับน้อยที่สุด

ข้อ

2.1
2.2

2.3

2.4

“เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขั บเคลื่ อ นและการ ระดับความคิดเห็น
สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสาหรับ
5 4 3 2
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น
จังหวัดนครศรีธรรมราช”
กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขั บเคลื่อน กำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรับ ผู้ น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำร หลัก
4M
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร (M = Man คน)
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
(M = Money เงิน)
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
(M = Materials วัตถุดิบ)
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ต้องมีทรัพยำกรในกำรบริหำร
(M = Management กำรจัดกำร/กำรบริหำรควบคุม)

1

โปรดทำเครื่องหมำย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง
5 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้หลักกำรมี
ส่วนร่วม ระดับมากที่สุด
4 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้หลักกำรมี
ส่วนร่วม ระดับมาก
3 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้หลักกำรมี
ส่วนร่วม ระดับปานกลาง
2 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้หลักกำรมี
ส่วนร่วม ระดับน้อย
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1 หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชน โดยใช้หลักกำรมี
ส่วนร่วม ระดับน้อยที่สุด

ข้อ

3.1
3.2
3.3
3.4

“เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขั บเคลื่ อ นและการ ระดับความคิดเห็น
สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสาหรับ
5 4 3 2
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น
จังหวัดนครศรีธรรมราช”
กลยุทธ์ในกำรนำมำใช้ในกำรสร้ำงกลไกขั บเคลื่อน กำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนสำหรับ ผู้ น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของ
ชุมชน ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล

1

โปรดทำเครื่องหมำย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง
5 หมำยถึง แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร ระดับมากที่สุด
4 หมำยถึง แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร ระดับมาก
3 หมำยถึง แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร ระดับปานกลาง
2 หมำยถึง แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร ระดับน้อย
1 หมำยถึงแนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร ระดับน้อย
“เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขั บเคลื่ อ นและการ ระดับความคิดเห็น
สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสาหรับ
5 4 3 2
ข้อ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น
จังหวัดนครศรีธรรมราช”

1
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4.1
4.2
4.3
4.4

แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร
แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร

มีควำมพอเพียง
มีกำรเข้ำถึง
มีกำรใช้ประโยชน์
มีเสถียรภำพ

โปรดทำเครื่องหมำย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง
5 หมำยถึง แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง ตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ระดับมากที่สุด
4 หมำยถึง แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง ตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ระดับมาก
3 หมำยถึง แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ระดับปานกลาง
2 หมำยถึง แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง ตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ระดับน้อย
1 หมำยถึง แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ระดับน้อ

ข้อ

5.1
5.2
5.3

“เขา ป่า นา พรุ เล : กลไกการขั บเคลื่ อ นและการ ระดับความคิดเห็น
สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสาหรับ
5 4 3 2
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น
จังหวัดนครศรีธรรมราช”
แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมนิยำม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ควำมพอประมำณ (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
มีเหตุผล (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)
มีภูมิคุ้มกัน (บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม)

1

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำชี้แจง ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในด้ำนควำมต้องกำรและสิ่ง ที่
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ควรได้รับกำรพัฒ นำ สนับสนุน ปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพั ฒนำกลไกกำรขับ เคลื่อ นและกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรับ ผู้นำกำรเปลี่ย นแปลงสู่กำรพึ่ง ตนเองอย่ำงยั่งยื น จังหวั ด
นครศรีธรรมรำช ต่อไป”
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ผู้สัมภำษณ์ …………………….……………………………………………………..…………
*********************************************************
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
คาถามวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย เชิงคุณภาพสาหรับผู้ เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้ องเพื่ อการศึก ษา “เขา
ป่า นา พรุ เล : กลไกการขับเคลื่ อนและการสร้างความมั่ น คงทางอาหารของชุมชนสาหรั บผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัด นครศรีธรรมราช”
คาชี้แจง
แบบสั มภำษณ์ ชุ ด นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรจั ด ท ำวิ จั ย ของศู น ย์ ศึ ก ษำและพั ฒ นำ ชุ ม ชน
นครศรีธรรมรำช ซึ่งไม่ส่งผลใดๆ ต่อท่ำน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่ วมมื อเป็ นอย่ำ งดี ใน
กำรตอบแบบสัมภำษณ์ด้วยควำมเป็นจริง มำกที่ สุด เพื่อว่ำข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่ อกำรศึก ษำวิ จั ย ใน
อนำคตต่อไป และขอขอบพระคุณที่ท่ำนได้สละเวลำในกำรตอบแบบสัมภำษณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. ชื่อ......................................................................................................................................................
2. เพศ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. อำยุ....................................................................................................................................................
4. อำชีพ...............................................................................................................................................
5. ตำแหน่ง.............................................................................................................................................
6. ประสบกำรณ์ทำงำน..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 คำถำมปลำยเปิ ด เกี่ ยวกั บทรั พยำกรในกำรบริหำร ในกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำ รของ
ชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
2.1 คุ ณคิ ด ว่ ำ ทรั พยำกรในกำรบริ ห ำรโดยใช้ ห ลั ก 4 M Man = คน, Money = เงิ น , Materials =
วัตถุดิบ, Management = กำรจัดกำร มีผลต่อกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรอย่ำ งไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 คำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับทัศคติกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุ มชนสำหรั บ ผู้ น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
3.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของชุมชนในมุมมองของคุ ณคืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 คำถำมปลำยเปิดเกี่ ยวกับ “ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง” กระบวนกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำร
ของชุมชนสำหรับผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
4.1 คุณมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับคำว่ำ “ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง”
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 คำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับ “แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง กับกำรสร้ำงควำมมั่น คง
ทำงอำหำรของชุมชน
5.1 ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพีย ง กับ กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงอำหำรชุมชน
ส่วนที่ 6 คำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
6.1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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