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คำานำา

 แนวทางการดำาเนนิงานระบบอาหารระดบัชุมชน ทอ้งถิน่ 
ฉบบันีจ้ดัทำาขึน้เพือ่ใหห้นว่ยงาน ภาคเีครือขา่ย ทีม่คีวามประสงค ์
จะทำาแผนงาน โครงการเก่ียวกับระบบอาหาร ทั้งประเด็นความ 
มัน่คงทางอาหาร อาหารปลอดภยั และโภชนาการสมวยั มเีนือ้หา 
2 สว่น สว่นแรกเร่ืองแนวคดิ หลักการในการดำาเนนิงานระบบอาหาร 
ส่วนที่ 2 การทำาแผนระบบอาหาร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
สถานการณ์ การวางเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์และการกำาหนดกลวิธี 
สำาคัญ ในการดำาเนินงาน
 ผู้จดัทำาหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่แนวทางฉบบันี ้จะเปน็ประโยชน ์
แก่ผู้ที่สนใจที่จะทำาโครงการด้านระบบอาหารในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น 
 ขอขอบคุณโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำา 
ประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศ 
ญี่ปุ่นและสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณกับสถาบัน
นโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ดำาเนนิโครงการ 
พัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถ่ินและนำาร่อง 
แผนงานของชุมชนเพือ่ยกระดบัความมัน่คงทางอาหาร การบริโภค 
อาหารปลอดภยั และโภชนาการสมวยั ในกลุ่มผู้เปราะบางในจงัหวดั 
ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
     เพ็ญ สุขมาก
     ผู้จัดทำา 
     สิงหาคม 2564 

…………………………………………………………………………………………………………………

ข้อความจำากัดความรับผิดชอบ
“ความคิดและความเห็นที่แสดงในเอกสารฉบับนี้มาจากผู้เขียนและอาจไม่ได้ 

หมายรวมถึงความคิดเห็นของสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
หรือรัฐสมาชิกของสหประชาชาติแต่อย่างใด”
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สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักการ แนวคิดในการดำาเนินงานระบบอาหาร
1. หลักการในการดำาเนินงานระบบอาหาร
 1.1 ความมั่นคงทางอาหาร
 1.2 อาหารปลอดภัย
 1.3 โภชนาการสมวัย
2. กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานระบบอาหาร
 ในระดับชุมชน ท้องถิ่น
 2.1 กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานระบบอาหาร
 2.2 กรอบแนวคิดในการกำาหนดกลวิธีสำาคัญ
  ในการดำาเนินงานระบบอาหาร
ส่วนที่ 2 การทำาแผนระบบอาหาร
1. แนวคิดและคำาถามสำาคัญในการทำาแผน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร
 เพื่อจัดทำาแผนระดับท้องถิ่น
 2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
  กับระบบอาหาร 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร
 2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ในภาวะวิกฤต
3. การกำาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
4. รายละเอียดแนวทางและวิธีการสำาคัญ
 ในการดำาเนินกิจกรรมโครงการระบบอาหาร
ภาคผนวก
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นิยามศัพท์

ระบบอาหาร การดำาเนินงานที่เก่ียวข้องกับอาหาร 3 เร่ือง 
สำาคัญ คือความมั่นคงทางอาหาร ความ 
ปลอดภัยด้านอาหาร และโภชนาการสมวัย

ความมั่นคง
ทางอาหาร

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ การมอีาหาร 
การเขา้ถงึ การใช้ประโยชนแ์ละการมเีสถียรภาพ 
ด้านอาหาร 

การมีอาหาร
ที่เพียงพอ

การที่ประชาชนมีอาหารกินอย่างพอเพียง 
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งอาจได้มาจาก 
การผลิตเอง หรือการไดรั้บความช่วยเหลือดา้น
อาหาร เช่น ไดรั้บบริจาคจากหนว่ยงาน องคก์ร 
ภาครัฐ เพื่อนบ้าน เป็นต้น

การเข้าถึง
อาหาร

การที่ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทาง 
โภชนาการได้เพียงพอกับความต้องการของ 
ร่างกาย รวมถงึการมรีายไดเ้พือ่ซ้ืออาหาร สทิธิ 
และความสามารถในการหาอาหารตามแหล่ง 
ธรรมชาติ เช่น ทะเล ป่า เขา ลำาคลอง 
หนองบึง เป็นต้น

การใช้ประโยชน์
จากอาหาร 

การที่ประชาชนกินอาหารที่หลากหลาย 
ถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย เพื่อการมี 
สุขภาพดี

การมีเสถียรภาพ
ด้านอาหาร

การที่ประชาชน ครัวเรือน สามารถเข้าถึง 
อาหารได้ทุกเมื่อโดยไม่เสี่ยงต่อการขาดแคลน 
หรือความอดอยาก ไม่ว่าจะในยามปกติหรือ 
ในยามวิกฤต
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อาหาร
ปลอดภัย 

ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ต้ังแต่ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จากแหล่งผลิต 
สู่โต๊ะอาหาร (From Farm to Table) ในที่นี้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
• ต้นทาง คือ การผลิตที่ปลอดภัย เช่น การ
  ไม่ใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเร่ง
  ใดๆ ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด 
  รวมทั้งการผลิตแบบอินทรีย์ ที่ไม่มีการใช้
  สารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิต 
• กลางทาง คือ กระบวนการเก็บ ขนส่ง 
  กระจายสินค้า ตลาด การแปรรูปอาหาร
  ที่ปลอดภัย การเตรียมปรุงอาหารตามหลัก
  สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ปราศจาก
  สิ่งเจือปนที่อาจส่งผลให้เกิดอันตราย
  ต่อผู้บริโภค
• ปลายทาง คอื การบริโภคอาหารทีป่ลอดภยั 
  หมายถึงการที่ผู้บริโภคได้รับประทานอาหาร
  ที่ปลอดภัย ไร้การเจือปนของสารเคมี 
  หรือสารปนเปื้อน หรือเชื้อโรคต่างๆ 
  ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

โภชนาการ
สมวัย

ภาวะโภชนาการของกลุ่มวัยต่างๆ เช่น หญิง 
ตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำางาน เช่น 
ภาวะซีด ภาวะผอม ภาวะเตี้ย แคระ เกร็น 
อ้วน รวมถงึการเกิดปญัหาดา้นโภชนาการอ่ืนๆ

ภาวะวิกฤต สภาพการณ์หรือเหตุการณ์ในลักษณะไม่ปกติ 
ที่เกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อความมั่นคงทาง 
อาหารของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเกิดภัย 
ธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย เกิดโรคระบาด 
ที่อาจทำาให้การเข้าถึงอาหารของประชาชน 
ลดลง 
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วัตถุประสงค์และโครงสร้างของแนวทางฉบับนี้
 การจัดทำาแนวทางฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน 

ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนเก่ียวข้องนำาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 

ในการจดัทำาแผนงานโครงการระบบอาหารในระดับชุมชน ทอ้งถิน่ 

โครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 หลักการ แนวคดิ ในการดำาเนนิงานระบบอาหาร
 ส่วนที่ 2 การทำาแผนงานระบบอาหาร ประกอบด้วย
      • การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านระบบ 

       อาหาร 

      • การกำาหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

      • การกำาหนดแนวทาง กลวิธีสำาคัญในการ 

       ดำาเนินงานระบบอาหาร 

ส่วนท่ี 1 หลักการ แนวคดิในการดำาเนินงานระบบอาหาร
 

 1. หลักการในการดำาเนินงานระบบอาหาร
 ในการดำาเนินงานระบบอาหารควรครอบคลุมประเด็น 

สำาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย 

และโภชนาการสมวยั รายละเอียดประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร 

ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ การมีอาหารที่เพียงพอ 

การเขา้ถงึอาหาร การใช้ประโยชนจ์ากอาหาร และการมเีสถยีรภาพ 

ด้านอาหาร 
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 1.1 ความมั่นคงทางอาหาร
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ 

ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การมีความ 

สามารถทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ ที่จะเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย 

ไดส้ารอาหารครบตามหลักโภชนาการ ทีส่ามารถตอบสนองความ

ต้องการอาหารทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ

การเพิ่มขึ้นของอาหารในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาส 

ที่ประชาชนทุกคนมีรายได้เพื่อหาซ้ืออาหาร และทุกคนต้องมี 

โอกาสในการเข้าถึงอาหารด้วย 

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร 

องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร

การมีอาหารเพียงพอ
(Food Availability)

การเข้าถึงอาหาร
(Food Access)

การใช้ประโยชน์จากอาหาร
(Food Utilization)

ความมั่นคงทางอาหาร
(Food Security)

การมีเสถียรภาพด้านอาหาร
(Food Stability)
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 จากรูปที่ 1 รายละเอียดองค์ประกอบของความมั่นคง 
ทางอาหาร ประกอบด้วย
 (1) การมีอาหารที่เพียงพอ (Food Availability) 
หมายถึง การมีอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอเพื่อการ 
บริโภคทั้งที่ผลิตเอง หรือการซื้อหาจากแหล่งผลิตอื่น
 (2) การเข้าถึงอาหาร (Food Access) หมายถึง การมี
สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการหาอาหารที่มีคุณค่าทาง 
โภชนาการที่เหมาะสม ทั้งสิทธิในการครอบครองปัจจัยการผลิต 
สิทธิในการหาหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งสิทธิในการประกอบอาชีพ การจ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้ 
และผลักดันให้เกิดการจัดการอาหารสำาหรับบริโภค 
 (3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) 
หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภคอย่างครบถ้วน 
มปีริมาณสารอาหารทีต่อ้งการอยา่งเพยีงพอแก่ความตอ้งการของ 
ร่างกาย รวมทั้งการได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดี และบรรลุ 
ความต้องการของร่างกายแต่ละวัย
 (4) การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability) 
หมายถึง การที่ประชาชน หรือครัวเรือน สามารถเข้าถึงอาหาร 
อย่างเพียงพอตลอดเวลา แม้ในภาวะวิกฤต เกิดภาวะภัยพิบัติ 
จากธรรมชาต ิและโรคอุบติัใหม ่โรคระบาด รวมถึงไมม่คีวามเสีย่ง 
ในการขาดอาหาร
 โดยสรุปความมัน่คงทางอาหาร หมายถงึ การมอีาหารทีม่ ี
คุณภาพเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ ไม่ว่าจะผลิตเอง หาจากแหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีรายได้ที่เพียงพอในการซ้ืออาหาร 
มาจากแหล่งจำาหน่ายอาหาร ซึ่งอาหารที่มีสำาหรับบริโภคนั้นต้อง
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ปลอดภัย มีปริมาณสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
ตามความต้องการของแต่ละวัย และมีปริมาณเพียงพอสำาหรับ 
ประชากรทุกกลุ่มทุกคน ไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดอาหาร 
แม้ในภาวะวิกฤต หรือมีภัยพิบัติ
 1.2 อาหารปลอดภัย 
 ในการดำาเนินงานอาหารปลอดภัย ต้องพิจารณาการ 
ดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่ของอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ 
ปลายทาง จากแหล่งผลิตถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to Table) 
ในที่นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การผลิตที่ปลอดภัย เช่น 
การไม่ใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเร่งใดๆ ที่เกินเกณฑ์ 
มาตรฐานที่กำาหนด รวมทั้งการผลิตแบบอินทรีย์ ที่ไม่มีการใช้ 
สารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิต 2) กระบวนการเก็บ ขนส่ง 
แปรรูป อาหารที่ปลอดภัย การเตรียมปรุงอาหารตามหลัก 
สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนที่อาจส่งผล 
อันตรายต่อผู้บริโภค และ 3) การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไร้สาร 
เจือปนของสารเคมี สารปนเปื้อน และเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจส่งผล 
ถึงการมีสุขภาพที่ดี 
 1.3 โภชนาการสมวัย
 โภชนาการสมวัย ในทีน่ีห้มายถงึ การทีผู้่บริโภคไดบ้ริโภค 
อาหารครบ 5 หมู่ ได้รับสารอาหารครบถ้วน เพียงพอแก่ความ 
ต้องการที่เหมาะสมแก่ช่วงวัยและอายุ จนไม่ทำาให้เกิดภาวะขาด 
สารอาหาร เกิดภาวะเตี้ย แคระ แกร็น อ้วน รวมถึงการเกิดภาวะ 

สุขภาพที่เกิดจากปัญหาด้านโภชนาการอื่นๆ ด้วย 
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 2. กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานระบบอาหาร
  ในระดับชุมชนท้องถิ่น 
  2.1 กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานระบบอาหาร

พื้นที่ชนบท เมือง แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ

การบูรณาการระบบอาหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริบทพื้นที่

ปัจจัยนำาเข้า

• คน/กลุ่มคน

• ภูมิปัญญา

• ทรัพยากรธรรมชาติ

• วัฒนธรรม/

  วัฒนธรรมอาหาร

• งบประมาณ/คน

• หน่วยงาน

1. ธนาคารอาหาร: ธนาคารพันธุ์ข้าว/

   ผัก/ผลไม้/ธนาคารปู/ปลา

2. การเพิ่มพื้นที่อาหาร/เกษตรอินทรีย์

   ระดับครัวเรือน/โรงเรียน/ชุมชน

   มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3. การเพิ่มมูลค่า/การตลาด การรวมกลุ่ม

   ผลิต แปรรูป จำาหน่าย

4. การสร้างตลาดอาหารปลอดภัย-

   โภชนาการ

5. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

6. ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน:

   -มีพื้นที่ผลิตอาหาร

    ใช้วัตถุดิบในชุมชนที่ปลอดภัย

   -ใช้เมนูโภชนาการที่เหมาะสม

   -มีครัวกลาง

   -ติดตามภาวะโภชนาการ

   -กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

    เลี้ยงดูและพฤติกรรมสุขภาพเด็ก

7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค

   ในครัวเรือน โรงเรียน ชุมชน

1. การมีศักยภาพผลิตอาหารเพียงพอ

   -การจัดการดิน น้ำา

   -ชนิด ปริมาณ พืช สัตว์ 

    ที่ผลิตและหาได้

2. การเข้าถึงอาหาร

   -การเพาะพันธุ์/เข้าถึงแหล่งอาหาร

    ธรรมชาติ

   -การคมนาคม

   -การตลาด

3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร

   -การแปรรูป การสร้างรายได้

    เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

   -การได้รับประโยชน์จากสารอาหาร

    ครบถ้วน

4. การมีเสถียรภาพทางอาหาร

   -แหล่งเมล็ดพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์

   -ธนาคารอาหาร

   -ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร ด้านอาหาร

5. ความปลอดภัยด้านอาหาร

   -เกษตรอินทรีย์

   -จากแหล่งผลิตสู่โต๊ะอาหาร

    (From Farm to Table)

กระบวนการ/การดำาเนินงาน เป้าประสงค์

รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการดำาเนินงานระบบอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่น
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 การดำาเนินงานระบบอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่น ต้อง 
พิจารณาบริบทของพื้นที่ เมือง ชนบท ซ่ึงอาจจะส่งผลให้การ 
ดำาเนินงานระบบอาหารทั้ง 3 มิติ ทั้งความมั่นคงทางอาหาร 
อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยแตกต่างกันอยู่บ้าง 
ปัจจัยนำาเข้าที่ต้องพิจารณาในการดำาเนินงาน เช่น ปัจจัยเรื่องคน 
กลุ่มคน ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมอาหาร 
งบประมาณ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสำาหรับกระบวนการ 
การดำาเนินงานที่สำาคัญหลักๆ นั้นประกอบด้วยการเพิ่มพื้นที่ 
อาหาร การเพิม่มลูคา่ การแปรรูป การสร้างตลาดอาหารปลอดภยั 
การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ หรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค การดำาเนิน 
งานระบบอาหารในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น เพื่อให้บรรล ุ
เป้าประสงค์ตามมิติของระบบอาหาร ทั้ง 5 ด้าน ดังรูปที่ 2

 2.2 กรอบแนวทางการกำาหนดกลวิธีสำาคัญในการ 
   ดำาเนินงานระบบอาหาร
 การดำาเนินงานระบบอาหาร สามารถประยุกต์ใช้กฎบัตร 
ออตตาวา ชาร์เตอร์ เป็นแนวทางในการกำาหนดกลวิธีการดำาเนิน 
งานระบบอาหาร ดังรูปที่ 3

• Enabling คือการเพิ่มความสามารถ 
 ของทั้งบุคคลและระบบ
• Mediate คือการเป็นตัวกลางในการ 
 เจรจาต่อรองเพื่อประสานผลประโยชน ์
 จากทุกภาคส่วนให้เกิดการลงตัว
• Advocate คือการให้ข้อเสนอแนะ 
 ทัง้ในระดบันโยบายหรือระดบัมาตรการ

3 กลยุทธ์ 5 Action areas

2. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

1. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะ

5. การปรับระบบบริการ ระบบกลไก

รูปที่ 3 การประยุกต์ใช้กรอบกฎบัตร ออตตาวา ชาร์เตอร์
ในการออกแบบกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ระบบอาหาร 
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 จากรูปที่ 3 การออกแบบกิจกรรม แผนงาน โครงการ 

ระบบอาหารตามแนวคิดออตตาวา ชาร์เตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 

กระบวนการที่ทำาให้คนในชุมชนเห็นร่วมกันว่า ปัญหาด้านระบบ

อาหารเป็นเร่ืองของทกุคนในชุมชนทีต่อ้งร่วมกันดำาเนนิการตัง้แต่

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดเวทีคืน 

ข้อมูล ระดมความเห็น กำาหนดแผนงาน โครงการแก้ปัญหา 

เป็นต้น ตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็ง คือ การเกิดแผนงาน โครงการ 

แก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงาน ภาคีในระดับพื้นที่ 

 2) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล หมายถึงวิธีการที่ 

ทำาใหค้น กลุ่มคน เครือขา่ย มสีมรรถนะ ขดีความสามารถเพิม่ขึน้ 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึง 

ประสงค์มากขึ้น

 3) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ หมายถึงการปรับ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคม ีชีวภาพใหเ้อ้ือต่อระบบการผลิต 

กระจายอาหารและการบริโภค รวมถงึการไปสนบัสนนุการทำาให้เกิด 

พื้นที่ต้นแบบ หลักสูตรการเรียนรู้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการสื่อสาร เทคโนโลยี ฯลฯ 

ที่เกี่ยวกับระบบอาหาร

 4) การพฒันานโยบายสาธารณะ การทำาใหเ้กิดกฎ กตกิา 
ข้อตกลงร่วมของชุมชนท้องถิ่นเก่ียวกับการดำาเนินงานระบบ 

อาหาร การกำาหนดนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 
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 5) การปรับระบบ/กลไก หมายถงึ การทำางานร่วมกันของ 
ระบบที่มีเพื่อมุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพของพื้นที่ นอกเหนือจาก 
ระบบบริการสขุภาพ เช่น ระบบหลักประกันสขุภาพ ระบบการเงิน 
การคลัง ระบบการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลไกต่างๆ ที่มี เช่น  
กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กลไก คณะกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.)

ส่วนที่ 2 การทำาแผนระบบอาหาร

 1. แนวคิดและคำาถามสำาคัญในการทำาแผน
 ในการจดัทำาแผนระบบอาหารทอ้งถิน่ ใช้หลักการแนวทาง 
คำาถามสำาคัญ 4 คำาถามคือ

รูปที่ 4 คำาถามสำาคัญในการจัดทำาแผนด้านระบบอาหาร

1.ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน
(วิเคราะห์ปัญหา
สาเหตุและทุน
ของพื้นที่)

3.เราจะไปอย่างไร
(ร่วมวางแผน

และดำาเนินการ)

4.เราไปถึงหรือยัง
(ติดตามประเมินผล
และสรุปบทเรียน)

2.เราต้องการไปที่ใด
(วางเป้าหมาย
และตัวชี้วัด)
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 จากรูปที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดสำาคัญในการทำาแผน 

มุ่งจะตอบคำาถาม 4 ข้อ คือ

 คำาถามท่ี 1 “ขณะน้ีเราอยู่ไหน” เป็นการวิเคราะห์ 

สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาหาร ทั้ง 3 ด้าน คือความ 

มั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ว่าใน 

ปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้าง ขนาดและความรุนแรงของปัญหา 

มมีากนอ้ยขนาดไหน ปญัหาใดสำาคญัทีส่ดุ เราจะแก้ปัญหาไหนก่อน 

และมีการวิเคราะห์ว่าแต่ละปัญหาเกิดจากสาเหตุ ปัจจัยอะไร 

และในพื้นที่มีทุนอะไรบ้าง เช่น ทุนคน ปราชญ์ชาวบ้าน 

ทุนทรัพยากร งบประมาณ ภูมิปัญญาอะไรที่เป็นปัจจัยเอ้ือ 

ที่จะนำามาใช้ในการแก้ปัญหานั้น 

 การกำาหนดสถานการณ์ปัญหา ที่มีข้อมูลเชิงปริมาณ  

สนบัสนนุจะทำาใหส้ามารถเหน็ขนาดของปญัหาชัดเจน และถา้หาก 

มีข้อมูลย้อนหลังก็จะทำาให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหา 

นั้นๆ ชัดขึ้น ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

ควรครอบคลุมปัจจัยสาเหตุของปัญหา และปัจจัยเอ้ือหรือทุน 

 หมายเหตุ ในการระบุสถานการณ์ปัญหาควรมีข้อมูล 
เชิงปริมาณสนับสนุนด้วย เช่น 
 • ในพื้นที่มีการทำาเกษตรแบบอินทรีย์ ร้อยละ 2 ของ 
  การทำาเกษตรทั้งหมด 
 • ในพืน้ทีม่กีารทำาเกษตรแบบเคม ีร้อยละ 80 ของการ 
  ทำาเกษตรทั้งหมด 
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ของพื้นที่ด้วย แนวทางในการวิเคราะห์ใช้กรอบการวิเคราะห์  

3 ปัจจัยหลัก คือ 

 • ปัจจยัทีเ่ก่ียวกับปัจเจกบุคคล เช่น ความรู้ ความสามารถ  

  พฤติกรรม ความเช่ือ จิตวิญญาณ วิถีชีวิต ความ 

  รอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านอาหารของกลุ่ม 

  เป้าหมาย หรือคนที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน 

  อาหารว่าเป็นอย่างไร 

 • ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อม 

  ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เช่น เรื่องคุณภาพ ดิน  

  น้ำา อากาศ ฝนแล้ง น้ำาท่วม ที่อาจมีผลต่อระบบ 

  การผลิตอาหาร สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ  

  เช่น ประเพณี วัฒนธรรมอาหาร รายได้ อาชีพ  

  ความยากจน สิทธิทำากิน สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร 

  ธรรมชาติ ศาสนา เทคโนโลยี การขนส่ง ฯ

 • ปจัจยัทีเ่ก่ียวกับระบบ กลไก เช่น การดำาเนนิงานร่วมกัน 

  ของกลุ่ม ชมรม สมาคม หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ๆ  

  จะช่วยหนุนเสริมให้การดำาเนินงานระบบอาหารบรรลุ 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้มากขึ้น

 คำาถามที่ 2 “เราต้องการไปที่ใด” หมายถึง การที่เรา 
วางเปา้หมายวา่เราอยากเหน็สถานการณ์ระบบอาหารในพืน้ทีเ่ปน็ 

อยา่งไร ควรเลือกปญัหาใดมาแก้ไขก่อน แต่ละสถานการณ์ปัญหา 

วางเป้าหมายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ และอะไรเป็นตัวช้ีวัด 

สำาคัญ
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 คำาถามที่ 3 “เราจะไปอย่างไร” หมายถึง การกำาหนด 
แนวทาง วธีิการ กลยทุธ์สำาคญั แผนงานโครงการอะไรบ้าง ในการ 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในคำาถามข้อที่ 2 และโครงการดังกล่าวใคร 

เป็นคนทำา ใช้งบประมาณจากไหน เท่าไหร่ ซึ่งแนวทาง วิธีการ 

สำาคัญ ในการทำาแผนงาน โครงการที่ดี ควรทำาอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ดังนี้ 

 • การพฒันาศกัยภาพคน กลุ่มคน เครือขา่ย ใหม้คีวามรู้  

  ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการแก้ปัญหา 

  การทำาใหค้นมคีวามรอบรู้ทางดา้นสขุภาพ มคีวามรอบรู้ 

  ทางด้านอาหาร และนำามาสู่การมีพฤติกรรมที่ดี 

 • การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

  สภาพแวดล้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งแวดล้อมอย่าง 

  เดียว แต่หมายถึงปัจจัยทางสังคมอื่นๆ เช่น ประเพณ ี 

  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ รายได้ การสื่อสาร เทคโนโลยี  

  การขนส่ง ศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร พื้นที่ 

  ต้นแบบ ฯ

 หมายเหต ุในการวางเปา้หมาย ควรมกีารกำาหนดขอ้มลู 
เป้าหมายการลด หรือเพิ่มในเชิงปริมาณด้วย เพื่อทำาให้เห็นว่า 
เราจะต้องทำาแผนงาน โครงการ อะไรเพือ่ใหบ้รรลุตามทีก่ำาหนดไว ้
เช่น
 • เพิม่การทำาเกษตรแบบอินทรียใ์นพืน้ทีข่ึน้ ร้อยละ 10 
 • ลดการทำาเกษตรแบบเคมใีนพืน้ทีใ่หเ้หลือ ร้อยละ 50 
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 หมายเหตุ แนวทางวิธีการเดิมๆ ที่เคยทำามาแล้ว 
ไม่ประสบผลสำาเร็จ หรือทำาให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายทีว่างไว ้ในคร้ังต่อไปก็ไมค่วรจะทำาตามวิธีนัน้อีก ควรม ี
วิธีการ แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น

 • การพัฒนานโยบายสาธารณะ การทำากฎกติกา  

  ข้อตกลงร่วม เช่น การมีธรรมนูญป่าชุมชน การมี 

  ธรรมนูญลุ่มน้ำาชายฝั่ง ฯ

 • การเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ คอื การทำาใหปั้ญหาทีเ่รา 

  ต้องการแก้ไขเป็นเร่ืองที่ ชุมชนให้ความตระหนัก  

  จนทำาใหเ้กิดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมแก้ปัญหา 

  ร่วมกัน ตัวช้ีวัดในการประเมินชุมชนเข้มแข็ง คือ 

  การมีแผน โครงการ หรือกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมจาก 

  ชุมชน 

 • การพฒันาระบบ กลไก หมายถงึการใช้กลไกทีม่ใีนพืน้ที ่

  มาแก้ปญัหา เช่น หากโครงการต้องการทำาเร่ืองเกษตร 

  อินทรีย์ ถ้าในพื้นที่มีกลุ่มเครือข่าย เกษตรอินทรีย์  

  ก็ให้ดึงกลุ่มดังกล่าวมาช่วยในโครงการ เป็นต้น 
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 คำาถามที่ 4 “เราไปถึงหรือยัง” คือการกำาหนดวิธีการ 

ติดตามและประเมินผลโครงการ ว่าบรรุลผลตามวัตถุประสงค์ 

ตามตัวช้ีวัด ทีก่ำาหนดไว้หรือไม ่อยา่งไร เราจะติดตามประเมนิผล 

กี่ครั้ง เช่น ทุก 3 ทุก 6 เดือน และในการดำาเนินงานที่ผ่านมา 

ในการดำาเนินงานมีบทเรียนอะไรบ้าง 

 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร 

เพื่อการจัดทำาแผนในระดับชุมชนท้องถิ่น

 การวเิคราะหส์ถานการณร์ะบบอาหาร คอืการประเมนิว่า 

ปัจจุบันในพื้นที่มีปัญหาระบบอาหาร ทั้งความมั่นคงทางอาหาร 

อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่อง 

มีขนาดปัญหามากน้อยขนาดไหน ในการวิเคราะห์สถานการณ์ 

ระบบอาหารประกอบด้วย 
 2.1 การวเิคราะหส์ถานการณข์อ้มลูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับระบบอาหาร
 ในการทำาแผนระบบอาหารในระดับท้องถิ่น ควรมีการ 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะการจัดการระบบ 
อาหารในภาวะวิกฤต ซ่ึงเป็นภาวะที่ไม่ปกติ เช่น การได้รับผล 
กระทบจากธรรมชาติ การระบาดของโรคที่ทำาให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพของประชากร ตัวอย่างข้อมูล 
สถานการณ์ปัญหาพื้นฐานแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ 
   ระบบอาหาร

ปัจจยั รายละเอียดประเด็นการวิเคราะห์
บุค

คล
• ข้อมูลทุนคนในพื้นที่ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลต้นแบบ

  ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานระบบอาหาร ตั้งแต่การผลิต 

  แปรรูป การจำาหน่ายและการบริโภค

• จำานวนคนในกลุ่มเปราะบาง คนที่ได้รับผลกระทบจากการ

  ระบาดของ COVID-19 หรือคนที่ประสบกับภาวะวิกฤตอื่นๆ 

• คนว่างงาน หรือมีรายได้ลดลง มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อหา

  อาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

• จำานวนเด็กที่ลาออกจากการศึกษากลางคัน หรือไม่ได้เรียน

  การศึกษาภาคบังคับ 

• จำานวนหญิงมีครรภ์ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการไม่มีอาหารบริโภค

  เพียงพอ 

• จำานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ที่ไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ดูแลไม่มี

  ศักยภาพในการดูแล อาจทำาให้ไม่มีอาหารบริโภคครบ 3 มื้อ 

• จำานวนนักเรียนในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนตาดีกา 

  ที่ไม่ได้มาโรงเรียนและอาจมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้บริโภค

  อาหารครบ 3 มื้อ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

  COVID-19 หรือภาวะวิกฤต
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ปัจจยั รายละเอียดประเด็นการวิเคราะห์
สัง

คม
แล

ะส
ภา

พ
แว

ดล
้อม

• ประเภทหรือผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน หรือสินค้าอื่น
  ที่ชุมชนผลิตและไม่สามารถขาย หรือกระจายไปสู่ผู้บริโภคได้ 
  อาจทำาให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร 

• ข้อมูลพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถนำามาใช้
  ในการบริหารจัดการเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เช่น 
  ทำาแปลงผัก ทำาปศุสัตว์ ประมงของชุมชน หรือทำาเป็น
  ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)

• ข้อมูลการรวมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารในพื้นที่ 
  สามารถยกระดับให้เกิดปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทาง
  อาหารในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 
  กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
  และวิสาหกิจชุมชนด้านอาหาร การแปรูปอาหาร เป็นต้น

• ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบ แปลงต้นแบบ ฟาร์ม
  ตัวอย่างด้านระบบอาหาร เช่น ศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ
  พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

• หนว่ยงานต้นแบบ เช่น โรงเรียน ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก ทีท่ำาเร่ือง
  เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก ที่มีปฏิบัติการดีๆ ที่สามารถยกระดับเป็นพื้นที่
  ต้นแบบได้

• ทุนทางด้านวัฒนธรรมของพื้นที่ที่สามารถนำามาใช้ในการ
  จัดการเรื่องอาหารและโภชนาการ เช่น การนำาพืชอัตลักษณ์
  ท้องถิ่น สมุนไพร มาส่งเสริมการบริโภคเพื่อเป้าหมาย
  ทางโภชนาการ เป็นต้น

ระ
บบ

 
กล

ไก

• กลไกการติดตาม เฝ้าระวังเรื่องอาหาร โภชนาการ เช่น 
  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 
• กลไกคณะกรรมการติดตาม เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย 
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 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร
 นอกจากการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งต้นแล้ว ในการจดัทำาแผน 

ดำาเนนิงาน ขอ้มลูสำาคญัทีจ่ะอธิบายสถานการณ์ปญัหาดา้นระบบ 

อาหารของพืน้ทีส่ามารถนำาไปใช้ไดท้ัง้ในภาวะปกติ และภาวะวกิฤต 

แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  การวเิคราะหส์ถานการณ์ระบบอาหารเพือ่จดัทำาแผน 
   การดำาเนินงานระบบอาหารในภาวะ ปกติและภาวะ 
   วิกฤต

ประเด็น ตัวชี้วัด หน่วย แหล่งข้อมูล

คว
าม

มั่น
คง

ทา
งอ

าห
าร

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการผลิต 
อาหารเพื่อบริโภค

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละของครัวเ รือนที่มีอาหาร 
บริโภคเพียงพอครบทั้ง 3 มื้อ

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละครัวเรือนที่มีอาหารคุณภาพ 
(อาหารคุณภาพคืออาหารที่ครบ 
5 หมู่ ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง 
เนื้อสัตว์) สำาหรับบริโภคครบ 3 มื้อ

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละของครัวเรือนที่ทำาการเกษตร 
แบบปลอดภัยหรือแบบอินทรีย์

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละของคนในชุมชนที่มีระดับ 
ความไม่มั่นคงทางอาหารระดับ 
รุนแรง (ขาดแคลนอาหาร ไมม่อีาหาร 
บริโภคในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา)

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละของคนในชุมชนที่ไม่มีความ 
มั่นคงทางอาหารระดับรุนแรง (ไม่ได้ 
กินอาหารเลยทั้งวันในรอบ 3 เดือน 
ที่ผ่านมา)

ร้อยละ สำารวจ
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ประเด็น ตัวชี้วัด หน่วย แหล่งข้อมูล
คว

าม
ปล

อด
ภัย

สดัสว่นของพืน้ทีเ่กษตรปลอดภยัหรือ
เกษตรอินทรีย ์ต่อพืน้ทีเ่กษตรทัง้หมด

สัดส่วน ฐานข้อมูล
สำานกังานเกษตร

ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสาร 
เคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐาน 
ความปลอดภัย

ร้อยละ รพ.สต./
โรงพยาบาล

ชุมชน

ร้อยละของตัวอยา่งอาหารทีต่รวจพบ
สารปนเปื้อน 6 ชนิด (สารบอแรกซ์  
สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ กรดซาลิ 
ซิลิค สารฟอมาลดีไฮด์  สารโพลาร์ 
ในน้ำามันทอดอาหาร และสารฆ่า 
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ 
คาร์บาเมต)

ร้อยละ รพ.สต./
โรงพยาบาล

ชุมชน

โภ
ชน

าก
าร

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำาหนัก 
น้อยกว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเดก็ 0-6 เดอืนทีกิ่นนมแม ่
อย่างเดียว 6 เดือน 

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะ 
ผอม 

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ทีม่ภีาวะเต้ีย ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะ 
อ้วน

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเดก็ 6-14 ปทีีม่ภีาวะอ้วน ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะ 
สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC
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 2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ในภาวะวิกฤต โดยการ 
ประยุกต์ ใช้แบบสำารวจความไม่มั่นคงทางอาหาร (House Hold 
Food Insecurity Access Scale : HFIAS ) เพื่อสำารวจข้อมูล 
สถานการณ์ในช่วงระยะเวลาทีส่นใจ ปรับแนวคำาถามตามแนวทาง 
ของ HFIAS อยู่ภายใต้ 3 ประเด็นหลักแต่ตัดบางข้อคำาถามออก 
เพือ่ใหเ้หมาะกับการใช้งานในบริบทชุมชน ทอ้งถิน่ แต่ยงัคงเนือ้หา 
หลักที่สะท้อนความไม่มั่นคงทางอาหาร ทั้ง 4 ประเด็นหลักคือ 
การมีอาหาร การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์และเสถียรภาพ 
ด้านอาหาร กำาหนด Scale ระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับต่ำาถึง 
ระดบัรุนแรง จากความกังวลวา่จะไมม่อีาหารกิน การลดปริมาณและ 
คณุภาพของอาหารทีกิ่น การอดบางมือ้ และการไมไ่ดกิ้นอาหารเลย 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์การวิเคราะห์ตามแนวทางการ 
วิเคราะห์ดัชนีการแพร่กระจายของครัวเรือนแยกตามสถานการณ์
การเข้าถึงอาหาร แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 3

ประเด็น ตัวชี้วัด หน่วย แหล่งข้อมูล

โภ
ชน

าก
าร

จำานวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ใช้โปรแกรม Menu Thai School 
Lunch

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละของเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก
ที่ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเชา้มาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ร้อยละ สำารวจ

ร้อยละของประชากร อายุ 15-59 ปี
ที่มีดัชนีมวลกายปกติ 

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC

ร้อยละของประชากรวัยทำางาน อายุ 
18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ

ร้อยละ ฐานขอ้มลู HDC
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หมายเหตุ: บางครั้ง หมายถึง เกิดเหตุการณ์/มีประสบการณ์นั้น
  1-2 ครั้ง/สัปดาห์
 บ่อยๆ หมายถึง เกิดเหตุการณ์/มีประสบการณ์นั้น
  3-4 ครั้ง/สัปดาห์
 เป็นประจำา หมายถึง เกิดเหตุการณ์/มีประสบการณ์นั้น
  มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์

ตารางที่ 3  แสดงการแปลผลการสำารวจสถานการณ์ความไมม่ัน่คง 
   ทางอาหารในภาวะวิกฤต

ระดับ ความหมาย

ครัวเรือนทีม่คีวามมัน่คง

ทางอาหาร

ครัวเรือนทีไ่มป่ระสบเงือ่นไขของความไมม่ัน่คง 

ทางอาหารเลย

ครัวเรือนทีป่ระสบความ

ไม่มั่นคงทางอาหาร

ระดับต่ำา

ครัวเรือนทีกั่งวลวา่อาหารจะไมพ่อเปน็บางคร้ัง 

และไม่สามารถกินอาหารครบ 5 หมู่ ที่หลาก 

หลายเป็นบางครั้ง ไม่กี่ชนิดเป็นบางครั้ง และ 

กินอาหารบางมื้อ น้อยลงเป็นบางครั้ง

ครัวเรือนทีป่ระสบความ

ไม่มั่นคงทางอาหาร

ระดับปานกลาง

ครัวเรือนที่ประสบปัญหาคุณภาพอาหาร เช่น 

การกินอาหารเพียงไม่กี่ชนิดบ่อยๆ กินอาหาร 

บางมือ้ลดลง หรือตอ้งอดอาหารบางมือ้บอ่ยๆ 

มีประสบการณ์หิวแต่ไม่ได้กิน

ครัวเรือนทีป่ระสบความ

ไม่มั่นคงทางอาหาร

ระดับรุนแรง 

หมายถึงครัวเรือนที่มีประสบการณ์ขาดแคลน 

อาหาร หรืออาหารหมดต้องเข้านอนทั้งที่ 

ไม่ได้กินอะไรเลยเป็นประจำา
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ตารางที่ 4  ตัวอย่างการประยุกต์แนวคำาถามและการแปลผล
   การสำารวจสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหาร

คำาถาม

ไม
่เค

ยป
ระ

สบ
เห

ตุก
าร

ณ
์เล

ย 

ปร
ะส

บเ
หต

ุกา
รณ

์ 1
-2

 ค
รั้ง

 
ต่อ

สัป
ดา

ห์

ปร
ะส

บเ
หต

ุกา
รณ

์ 3
-4

 ค
รั้ง

 
ต่อ

สัป
ดา

ห์

ปร
ะส

บเ
หต

ุกา
รณ

์
มา

กก
ว่า

 5
 ค

รั้ง
 ต

่อส
ัปด

าห
์

1. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา 
   ท่านกังวลว่าจะมีอาหารไม่พอกิน 

2. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา 
   ท่านไม่สามารถหาอาหาร
   ที่ครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน
   ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) หลากหลาย
   เพียงพอสำาหรับการบริโภค 

3. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
   ท่านกินอาหารเพียงไม่กี่ชนิด
   กินอาหารซ้ำาๆ เดิมๆ 

4. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
   ท่านต้องอดอาหารบางมื้อหรือ
   กินบางมื้อน้อยลง

5. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
   ท่านรู้สึกหิวแต่ไม่ได้กิน 

6. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
   เคยมีช่วงเวลาที่ท่าน
   ไม่ได้กินอาหารเลยทั้งวัน

7. ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
   ครัวเรือนของท่านขาดแคลน 
   อาหาร หรือไม่มีอาหารที่จะกินเลย

Security

Mildly food insecure

Moderate food insecure

Severely food insecure
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 ตัวอย่างการระบุสถานการณ์ปัญหาที่อาจมีการอธิบาย 

ข้อมูลสถานการณ์เพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่ โดยการสำารวจ 

ขอ้มลูสถานการณ์ความไมม่ัน่คงทางอาหาร อาจนำาเสนอดงัตาราง 

ที่ 5

ตารางที่ 5  ตัวอย่างการระบุสถานการณ์ปัญหา
   ระดับความมั่นคงทางอาหาร

ตัวชี้วัด ร้อยละ

1. ร้อยละของครัวเรือน
   ที่มีความมั่นคง
   ทางอาหาร 

2. ร้อยละของครัวเรือน
   ที่มีความไม่มั่นคง
   ทางอาหาร 

ระดับต่ำา ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง

 3. การกำาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในการ 
ดำาเนินงานระบบอาหาร 
 ในการกำาหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค ์จะสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ปัญหา โดยมีหลักการ คือ จะตั้งเป้าหมายเชิงบวก 

ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น และตั้งเป้าหมายเชิงลบ คือลดสถานการณ์ 

ปัญหาลง ตัวอย่างดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  การกำาหนดวัตถปุระสงคแ์ละตัวช้ีวดัในการดำาเนนิงาน
   ระบบอาหาร

ประ
เด็น

ตัวชี้วัด หน่วย ตัวชี้วัด
คว

าม
มั่น

คง
ทา

งอ
าห

าร

เพิ่ม ครัวเรือนที่มีการผลิต
อาหารเพื่อบริโภค

ร้อยละ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
ผลิตอาหารเพื่อบริโภค

เพิ่ม ครัวเรือนที่มีอาหาร
บริโภคเพียงพอครบทั้ง
3 มื้อ

ร้อยละ ร้อยละของครัวเรือนที่มี
อาหารบริโภคเพียงพอ
ครบทั้ง 3 มื้อ

เพิ่ม ครัวเรือนที่มีอาหาร
คุณภาพ (อาหารคุณภาพ
คืออาหารที่ครบ 5 หมู่ 
(ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง 
เนื้อสัตว์) สำาหรับบริโภค
ครบ 3 มื้อ

ร้อยละ ร้อยละครัวเรือนที่มีอาหาร
คุณภาพ (อาหารคุณภาพ
คือ อาหารที่ครบ 5 หมู่ 
(ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง
เนื้อสัตว์) สำาหรับบริโภค
ครบ 3 มื้อ

เพิ่ม ครัวเรือนที่ทำาการ
เกษตรแบบปลอดภัยหรือ
แบบอินทรีย์

ร้อยละ ร้อยละของครัวเรือนที่ทำาการ
เกษตรแบบปลอดภยัหรือแบบ
อินทรีย์

ลด จำานวนคนในชุมชนที่มี
ระดับความไม่มั่นคงทาง
อาหารระดับรุนแรง
(ขาดแคลนอาหาร ไม่มี
อาหารบริโภคในรอบ
3 เดือนที่ผ่านมา)

ร้อยละ ร้อยละของคนในชุมชนที่มี
ระดับความไม่มั่นคงทาง
อาหารระดับรุนแรง 
(ขาดแคลนอาหาร ไม่มี
อาหารบริโภคในรอบ 
3 เดือนที่ผ่านมา)

ลด จำานวนคนในชุมชน
ที่ไม่มีความมั่นคงทาง
อาหารระดับรุนแรง 
(ไม่ได้กินอาหารเลยทั้งวัน
ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา)

ร้อยละ ร้อยละของคนในชุมชนที่ไม่มี
ความมั่นคงทางอาหารระดับ
รุนแรง (ไม่ได้กินอาหารเลย
ทั้งวันในรอบ 3 เดือน
ที่ผ่านมา)
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ประ
เด็น

ตัวชี้วัด หน่วย ตัวชี้วัด
คว

าม
ปล

อด
ภัย

เพิ่ม พื้นที่เกษตรปลอดภัย

หรือเกษตรอินทรีย ์ตอ่พืน้ที่

เกษตรทั้งหมด

สดัสว่น สัดส่วนของพื้นที่เกษตร

ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ 

ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด

ลด จำานวนเกษตรกรทีต่รวจ

พบสารเคมีตกค้างในเลือด

เกินมาตรฐานความ

ปลอดภัย

ร้อยละ ร้อยละของเกษตรกร

ที่ตรวจพบสารเคมีตกค้าง

ในเลือดเกินมาตรฐาน

ความปลอดภัย

ลด ตัวอย่างอาหารที่ตรวจ

พบสารปนเปื้อน 6 ชนิด

(สารบอแรกซ์  สารโซเดยีม

ไฮโดรซัลไฟต ์ กรดซาลิซิลิค

สารฟอมาลดีไฮด์ สาร

โพลาร์ในน้ำามนัทอดอาหาร

และสารฆ่าแมลงกลุ่ม

ออร์กาโนฟอสเฟต

และคาร์บาเมต)

ร้อยละ ร้อยละของตัวอย่างอาหาร

ที่ตรวจพบสารปนเปื้อน

6 ชนิด (สารบอแรกซ์

สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ 

กรดซาลิซิลิค สารฟอมาลดีไฮด์  

สารโพลาร์ในน้ำามันทอด

อาหารและสารฆ่าแมลง

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

และคาร์บาเมต)

โภ
ชน

าก
าร

ลด ภาวะซีด

ในหญิงตั้งครรภ์

ร้อยละ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์

ที่มีภาวะซีด 

ลด เด็กแรกเกิดที่มีน้ำาหนัก

น้อยกว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มี

น้ำาหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

เพิ่ม เด็ก 0-6 เดือนที่กิน

นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

ร้อยละ ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน

ที่กินนมแม่อย่างเดียว

6 เดือน

ลด ภาวะผอมในเด็ก

อายุ 0-5 

ร้อยละ ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ที่มีภาวะผอม 
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โภ
ชน

าก
าร

ลด ภาวะเตี้ยในเด็ก

อายุ 0-5 

ร้อยละ ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ที่มีภาวะเตี้ย

ลด ภาวะอ้วนร้อยละ

ของเด็กอายุ 0-5 

ร้อยละ ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ที่มีภาวะอ้วน

ลด ภาวะอ้วนในเด็ก

6-14 ปี

ร้อยละ ร้อยละของเด็ก 

6-14 ปีที่มีภาวะอ้วน

เพิ่ม ภาวะสูงดีสมส่วน 

ในเด็ก 6-14 ปี 

ร้อยละ ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี

ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน

เพิ่ม จำานวนโรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้

โปรแกรม Menu Thai 

School Lunch

จำานวน จำานวนโรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ใช้โปรแกรม Menu 

Thai School Lunch

ลด จำานวนเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้

รับประทานอาหารเช้า

มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร้อยละ ร้อยละของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้

รับประทานอาหารเช้า

มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่ม จำานวนประชากร 

(อายุ 15-59 ปี) 

ที่มีดัชนีมวลกายปกติ 

ร้อยละ ร้อยละของประชากร 

(อายุ 15-59 ปี) 

ที่มีดัชนีมวลกายปกติ

เพิ่ม จำานวนประชากร

วยัทำางาน (อาย ุ18-59 ป)ี 

ที่มีเส้นรอบเอวปกติ

ร้อยละ ร้อยละของประชากร

วัยทำางาน อายุ 18-59 ปี 

มีเส้นรอบเอวปกติ

ประ
เด็น

ตัวชี้วัด หน่วย ตัวชี้วัด
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 4. รายละเอียดแนวทางและวิธีการสำาคัญในการ 
ดำาเนินกิจกรรมโครงการระบบอาหาร

ตารางที่ 7  แนวทางและวิธีการสำาคัญในการออกแบบแผนงาน 
   โครงการด้านระบบอาหาร

ประเด็น แนวทาง วิธีการสำาคัญ
ตามแนวทาง

1.การพัฒนา
  ทักษะ
  ส่วนบุคคล 

•การพัฒนาศักยภาพ
 ของคนในชุมชน
 ให้มีความรู้ ทักษะ
 ความสามารถในการ
 จัดการอาหาร
 ในชุมชน 
•การปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมการ
 บริโภคตามกลุ่มวัย 
 (วัยเด็ก/วัยเรียน/
 วันทำางาน/
 วัยสูงอายุ)

1.การพัฒนาศักยภาพ
  ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
  ด้านอาหารในโรงเรียน
  และชุมชน ครัวเรือน 
  เช่น การอบรมโปรแกรม
  Menu Thai School
  Lunch แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก 
  การอบรมเรื่องหลัก
  สุขาภิบาลอาหาร 
2.การปรับเปลี่ยน
  พฤติกรรมการบริโภค
  ในกลุ่มเป้าหมายที่มี
  ปัญหาในระดับครัวเรือน
  โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
  และชุมชน เช่น กลุ่มเด็ก 
  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  กลุ่มวัยทำางาน กลุ่ม
  ผู้สูงอายุ เช่น การ
  ส่งเสริมการบริโภค
  ผัก ผลไม้ ลดการ
  บริโภคอาหารหวาน
  มัน เค็ม น้ำาอัดลม
  หรือเครื่องดื่มที่มีรส
  หวานจัด ลดการบริโภค
  อาหารขยะ 

30



.

ประเด็น แนวทาง วิธีการสำาคัญ
ตามแนวทาง

3.การฝึกทักษะการปรุง 
  การใช้ตำารับอาหาร
  พื้นบ้านสมุนไพรที่เป็นยา 
  อาหารเพื่อการส่งเสริม
  สุขภาพ 
4.การสร้างบุคคล
  ต้นแบบ (Role Model)
5.การส่งเสริมความ
  รอบรู้เรื่องสุขภาพ 
  (Health Literacy) 
  ความรอบรู้เรื่องอาหาร
  (Food Literacy)

2.การสร้าง
  สภาพแวดล้อม
  ที่เอื้อต่อการ
  จัดการระบบ
  อาหาร
  ในชุมชน

•การเพิ่มที่ผลิตอาหาร
 ในบ้าน โรงเรียน
 หรือสถานที่สาธารณะ
 ในชุมชน
•การใช้หลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง
 มาใช้ในการเพิ่ม
 พื้นที่อาหาร
 ปลอดภัยในระดับ
 ครัวเรือน/ชุมชน
 หน่วยงาน เช่น 
 โรงเรียน ศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็ก 
•การเพิ่มพื้นที่เกษตร
 อินทรีย์หรือเกษตร
 ปลอดภัยในชุมชน
•การปรับงานอนามัย
 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
 ต่อการดำาเนินงาน
 อาหารปลอดภัยและ
 สุขาภิบาลอาหาร

1.การส่งเสริมให้สมาชิก
  ในชุมชนปลูกพืชผัก
  สวนครัวรั้วกินได้ หรือ
  การส่งเสริมการทำา
  สวนผักในเมืองในพื้นที่ 
  ที่เป็นชุมชนเมือง เพื่อ
  เพิ่มการเข้าถึงอาหาร
  ปลอดภัยแก้ปัญหา
  อาหารโภชนาการ
  และอาหารปลอดภัย
2.ส่งเสริมการทำาเกษตร
  เพื่ออาหารกลางวัน 
  ในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหา
  การขาดอาหาร เช่น การ
  ปลูกผักสวนครัว ทำานา
  การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา
  ฯลฯ
3.การใช้เมนูอาหารที่
  เหมาะสมกับทุกช่วงวัย
  ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน 
  ครัวเรือนและชุมชน
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ประเด็น แนวทาง วิธีการสำาคัญ
ตามแนวทาง

•การใช้บริบทวฒันธรรม
 ภูมิปัญญาทางด้าน
 อาหาร เพื่อการ
 จัดการระบบ
 อาหารในชุมชน
•การทำาระบบกระจาย
 หรือเชื่อมโยงผลผลิต
 (Matching Model)
 โดยการเชื่อมโยง
 อาหารจากผู้ผลิตไปยัง
 หน่วยงาน เช่น
 โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
 ร้านอาหาร หรือ
 ผู้บริโภค
•การจัดทำาธนาคาร
 อาหารชุมชน (Food
 Bank) เพื่อเป็นแหล่ง
 อาหารชุมชน ทั้งใน
 ภาวะปกติและภาวะ
 วิกฤต

4.การปรับปรุงสุขาภิบาล
  อาหารในโรงครัว 
  โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/
  ร้านอาหาร/แผงลอย
  จำาหน่ายอาหาร
5.การพัฒนาตลาด 
  (ตลาดปลอดภัย/ตลาด
  สีเขียว/ตลาดอินทรีย์/
  ตลาดน่าซื้อ ตลาด
  ออนไลน์ ฯลฯ ของ
  ชุมชน)
6.การส่งเสริมการบริโภค
  โดยใช้เมนูอาหารพื้นบ้าน 
  เมนูอาหารเป็นยา เมนู
  ชูสุขภาพ ผักสมุนไพร
  เพื่อสุขภาพ เพื่อการ
  ส่งเสริมป้องกันโรค
7.การปรับระบบการผลิต
  แบบใช้เคมีเป็นแบบ
  ปลอดภัยหรืออินทรีย์
8.การจัดทำาครัวกลางเพื่อ
  การเพิ่มการเข้าถึงอาหาร
  ในภาวะวิกฤต

3.การเสริมสร้าง
  ความเข้มแข็ง
  แก่ชุมชน

•การทำาให้ชุมชน
 สามารถจัดการข้อมูล
 อาหารและโภชนาการ
 ได้ ชุมชนสามารถ
 จัดทำาแผนชุมชนด้าน
 ระบบอาหารแบบ
 มีส่วนร่วม ตั้งแต่การ
 จัดทำาข้อมูล วิเคราะห์
 ข้อมูล จัดเวทีคืนข้อมูล
 กำาหนดแผนงาน
 โครงการร่วมกัน
 ปฏิบัติร่วมกัน และ
 ร่วมติดตามประเมินผล

1.พัฒนาแกนนำาและผู้ที่
  เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
  เก็บข้อมูล จัดทำาข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูล 
  จัดเวทีคืนข้อมูล 
2.การทำาแผนชุมชน 
  การทำาแผนท้องถิ่น 
  การจัดทำาโครงการหรือ
  กิจกรรมร่วมกับชุมชน
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ประเด็น แนวทาง วิธีการสำาคัญ
ตามแนวทาง

3.สนับสนุนให้ชุมชน
  มีส่วนร่วมในการทำา
  กิจกรรมเพื่อการมีและ
  เข้าถึงอาหาร ทำาให้มี
  อาหารปลอดภัยบริโภค 
  และบริโภคที่ถูกต้อง
  มีโภชนาการที่สมวัย

4.การพัฒนา
  นโยบาย
  สาธารณะ
  ด้านอาหาร
  ในชุมชน

•การทำาให้เกิดธรรมนูญ
 สุขภาพ เรื่องระบบ
 อาหาร เกิดกฏ 
 กติกาหรือข้อตกลงร่วม
 เรื่องระบบอาหาร
 เกิดมาตรการของ
 ชุมชนและท้องถิ่น
 เรื่องระบบอาหาร
 เกิดข้อบัญญัติ
 ท้องถิ่น และเกิดแผน
 การดำาเนินงานด้าน
 ระบบอาหารของ
 ชุมชน แผนท้องถิ่น 

1.การกำาหนดนโยบาย
  ชุมชนเรื่องการไม่ขาย
  เครื่องดื่มน้ำาหวาน ขนม
  ขบเคี้ยวในบริเวณใกล้
  หรือในศูนย์เด็กเล็กและ
  โรงเรียน 
2.นโยบายชุมชนปลอด
  น้ำาอัดลม เหล้า สุรา
  ในงานเลี้ยง งานบุญ 
  งานประเพณี
3.ข้อตกลงชุมชนให้คน
  ในชุมชนปลูกผักปลอด
  สารพิษไว้รับประทานเอง
  ในครัวเรือน
4.การกำาหนดมาตรการ 
  ข้อตกลงร่วม กฏ กติกา
  ของชุมชน ในการลดการ
  ใช้สารเคมีในภาคเกษตร
5.การกำาหนดมาตรการ 
  ข้อตกลงร่วม กฏ กติกา
  ของชุมชน ในการ
  อนุรักษ์ ทรัพยากร
  ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่ง
  อาหารของชุมชน
6.นโยบายการนำาอาหาร
  สุขภาพไปถวายพระ 
  (ปิ่นโตเพื่อสุขภาพ)
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ประเด็น แนวทาง วิธีการสำาคัญ
ตามแนวทาง

7.การกำาหนดธรรมนูญป่า 
  ธรรมนูญลุ่มน้ำา เพื่อการ
  อนุรักษ์ทรัพยากรและ
  แหล่งอาหารชุมชน เช่น 
  ธรรมนูญป่าชุมชน 
8.การส่งเสริมให้เกิด
  ธรรมนูญลุ่มน้ำา ธรรมนูญ
  ป่าชุมชน เพื่อการจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติ

5.การปรับระบบ 
  กลไก

•การพัฒนาระบบเฝ้า
 ระวังเรื่องการจัดการ
 อาหารในชุมชน
•การพัฒนาระบบ
 คุ้มครองผู้บริโภค
 ด้านอาหาร
•การจัดตั้งชมรม
 กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ
 ในชุมชนเพื่อการ
 จัดการอาหาร
•การใช้กลไก
 คณะกรรมการ
 อาหารปลอดภัย
 ระดับจังหวัดในการ
 ดำาเนินงานอาหาร
 ปลอดภัย

1.การพัฒนาระบบ
  การจัดการข้อมูลภาวะ
  โภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก
  และในโรงเรียน
2.การติดตามภาวะ
  โภชนาการของคน
  ในชุมชน โดยเฉพาะ 
  กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
3.การสนับสนุนชมรม
  กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ 
  ในชุมชนเพื่อการจัดการ
  อาหาร เช่น กลุ่ม
  เกษตรกรปลอดสารพิษ
  เกษตรอินทรีย์ กลุ่ม
  แม่บ้าน กลุ่มเครื่องแกง 
  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
  ฯลฯ
4.การตั้งกลไกเฝ้าระวัง
  ด้านอาหารปลอดภัย
  ในชุมชน เช่น จัดตั้ง
  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
  ในหน่วยงานองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น

34



.

สรุปขั้นตอนการทำาแผนงานระบบอาหารในระดับชุมชน ท้องถิ่น

• ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลสถานการณ์
 ในภาวะวิกฤต
• ข้อมูลสถานการณ์อาหาร
 ในภาวะปกติและวิกฤต

• ความมั่นคงทางอาหาร
• อาหารปลอดภัย
• โภชนาการสมวัย

• การพัฒนาศักยภาพคน
 กลุ่มคน เครือข่าย
• การสร้างสภาพแวดล้อม
 ที่เอื้อต่อการสร้าง
 ระบบอาหาร
• การเสริมสร้างความ
 เข้มแข็งของชุมชน
• การพัฒนานโยบาย
 สาธารณะ
• การปรับระบบ กลไก

1.
การวิเคราะห์
สถานการณ์

ปัญหา

3.
การกำาหนดกลวิธี
แนวทางสำาคัญ 

(แผนงาน/โครงการ)

2.
การกำาหนด
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก

เครื่องมือในการสำารวจสถานการณ์
ความไม่มั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม ฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อสำารวจสถานการณ์ 
ความมัน่คงทางอาหารในภาวะวกิฤต ภายใต ้โครงการพฒันาแผน 
ป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่นและนำาร่องแผนงาน 
ของชุมชนเพือ่ยกระดบัความมัน่คงทางอาหาร การบริโภคอาหาร 
ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในกลุ่มผู้เปราะบางในจังหวัด 
ยะลา นราธิวาส และปัตตานี แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย
เนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามมาตรวัดความไม่ม่ันคงทางอาหาร

  คณะทำางานโครงการฯ ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบ 
สอบถามนีด้ว้ยความเปน็จริง ตรงกับความเหน็ ประสบการณ์ และ 
การปฏิบติัของทา่นใหม้ากทีส่ดุ ขอความกรุณาใหท้า่นตอบคำาถาม 
ทุกข้อ คำาตอบของท่านจะไม่มีผลโดยตรงต่อตัวท่าน คณะทำางาน 
โครงการฯ จะเก็บข้อมูลคำาตอบของท่านเป็นความลับและจะ 
วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลในภาพรวม ข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ 
อย่างยิ่งในการนำามาใช้ในการจัดทำาแผนงาน โครงการด้านระบบ
อาหารในพื้นที่ตำาบลของท่าน

เลขที่แบบสอบถาม
………………………… 
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คำาช้ีแจง ให้ท่านเลือกตอบ หรือเติมคำาในช่องว่าท่ีตรงกับตัวท่าน

   มากท่ีสุดเพียง 1 ข้อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ช่ือ–สกุล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ……………………………………………

2. โทรศพัท ์……………………………………………………………………………

3. เพศ  [ ] ชาย  [ ] หญิง

4. อายุ ………… ปี 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด [ ] ไม่ได้เรียนหนังสือ [ ] ประถมศึกษา

         [ ] มัธยมศึกษา  [ ] อนุปริญญา

         [ ] ปริญญาตรี  [ ] สูงกว่าปริญญาตรี

6. อาชีพ       [ ] ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ 

         [ ] ประมง

         [ ] เลี้ยงสัตว์  

         [ ] รับจ้างทั่วไป 

         [ ] ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

         [ ] อื่นๆ ระบุ ……………………………………………

         [ ] ไม่ได้ทำางาน  

 หมายเหตุ  ในการณีที่ท่านมีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ  

      ให้หมายเลข 1 ในอาชีพหลัก (อาชีพที่ทำารายได้ 

      ให้ท่านอันดับ 1) และใส่หมายเลขลำาดับถัดไป  

      ในอาชีพที่รองลงมาก โดยให้เรียงลำาดับจาก 

      อาชีพหลัก 
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7. รายได้ครัวเรือนต่อเดือน ……………………………………… บาท

8. จำานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำา …………………… คน

9. ข้อมูลการผลิตอาหารของครัวเรือน 

 9.1 ครัวเรือนของท่านมีการผลิตอาหารเพื่อบริโภค

  ในครัวเรือนหรือไม่ 

   [ ]  ไม่มี (ตอบข้อ 7.2 )

    [ ]  มี (ตอบข้อ 7.3 -7.5)

 9.2 เหตุผลที่ท่านไม่ได้ผลิตอาหารเพื่อบริโภค 

  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   [ ]  ไม่มีปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์

   [ ]  ไม่มีองค์ความรู้

   [ ]  ทรัพยากรทีม่ไีมเ่หมาะ เช่น ดนิไมด่ ีดนิเปร้ียว ดนิเคม็ ไมม่นี้ำา

   [ ]  อ่ืนๆ ระบ ุ………………………………………………………………………

 9.3 รูปแบบการผลิตอาหารในครัวเรือน 

  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   [ ]  เกษตร ระบุรายละเอียด ทำาอะไร …………………………………… 

   [ ]  ปศสุตัว ์ระบรุายละเอียด ทำาอะไร ……………………………………

   [ ]  ประมง ระบุรายละเอียด ทำาอะไร ……………………………………

   [ ]  อ่ืนๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………
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 9.4 รูปแบบการทำาเกษตร (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)

   [ ]  แบบอินทรีย์ จำานวน ………………………… ไร่

    หมายเหตุ การทำาเกษตรแบบอินทรีย ์การทำาเกษตร 

 อินทรีย ์หมายถงึการทำาเกษตรทีไ่มใ่ช้สารเคมใีดๆ ในการผลิต  

 มีการจัดการดิน การจัดการน้ำา เพื่อการเกษตรที่ลดการปน 

 เปื้อนสารเคมี

   [ ]  แบบปลอดภัย จำานวน ………………………… ไร่

   หมายเหตุ การเกษตรแบบปลอดภัย การทำาเกษตร 

 ปลอดภัย หมายถึง การทำาเกษตรที่อนุญาตให้ใช้สารเคมี  

 ปุย๋เคมไีด ้แต่เก็บผลผลิตในระยะทีป่ลอดภยั เมือ่นำาผลผลิตไปหา 

 สารตกค้างแล้ว พบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำาหนด 

   [ ]  อ่ืนๆ เช่นทำาผสมผสานทำาแบบเคมี ผสมอินทรีย์ ถ้ามีระบุ  

      รายละเอียดเพ่ิมเติม ………………………………………………………… 

 9.5 ผลผลิตท่ีได้ เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนหรือไม่ 

   [ ]  เพียงพอ 

   [ ]  ไม่เพียงพอ ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม …………………………………… 

 9.6 ครัวเรือนของท่านได้มีการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติ 

  เช่น ทะเล ลำาคลอง หนอง บึง ป่าเขา ฯ หรือไม่ 

   [ ]  หา ระบุรายละเอียด หาอะไร จากแหล่งไหน ………………………

   [ ]  ไม่หา ระบุเหตผลเพราะ …………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับของเหตุการณ์หรือประสบการณ์
  ด้านความไม่ม่ันคงทางอาหาร
คำาชี้แจง โปรดพจิารณาวา่เหตุการณ์หรือประสบการณ์ของทา่น 
ตามประเด็นข้อคำาถามอยู่ในระดับใด และให้ทำาเครื่องหมาย 
ในช่องระดบัทีต่รงกับตัวทา่น มากทีส่ดุเพยีง 1 ขอ้ และทา่นอาจให ้
เหตุผลรายละเอียดในระดับที่ท่านเลือกเพิ่มเติม โดยให้ท่าน 
พิจารณาข้อตกลงเบื้องต้น และเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
 เกณฑ์การประเมิน
 0 หมายถงึ ไมเ่คยเกิดเหตุการณ์ หรือทา่นไมเ่คยมปีระสบ- 
  การณ์หรือท่านไม่เคยปฏิบัติตามข้อคำาถามเลย 
 1 หมายถึง เกิดเหตุการณ์หรือท่านเคยมีประสบการณ์ 
  หรือท่านปฏิบัติตามข้อคำาถาม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
 2 หมายถึง เกิดเหตุการณ์หรือท่านเคยมีประสบการณ์  
  หรือท่านปฏิบัติตามข้อคำาถาม 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
 3 หมายถึง เกิดเหตุการณ์หรือท่านเคยมีประสบการณ์ 
  หรือทา่นปฏิบติัตามขอ้คำาถามมากกวา่ 5 คร้ังต่อสปัดาห ์
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 คำาถามที่ใช้ในแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นข้อคำาถามที่ถาม
ประสบการณ์ของท่าน และครอบครัว ในช่วงเวลา 3 เดือน 
ที่ผ่านมา ว่าหาก ท่านขาดเงินหรือทรัพยากร* อื่นๆ ที่จะทำาให้ 
ท่านหาอาหาร เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว 
 ทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึง สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตหรืออ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ 

ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารของท่าน ที่ไม่ใช่เงิน 

p
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ลำา
ดับ

ประเด็นคำาถาม
ระดับ ระบุเหตุผล

ที่เพิ่มเติม
ท่านเลือก
(ถ้ามี)

0 1 2 3

1 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่านกังวลว่าจะมีอาหาร 
ไม่พอกิน 

2 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่านไม่สามารถหาอาหาร
ที่ครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ 
ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) 
หลากหลายเพียงพอสำาหรับ
การบริโภค 

3 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่านกินอาหารเพียงไม่กี่ชนิด
กินอาหารซ้ำาๆ เดิมๆ 

4 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่านต้องอดอาหารบางมื้อ
หรือกินบางมื้อน้อยลง

5 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่านรู้สึกหิวแต่ไม่ได้กิน 

6 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
เคยมีช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้กิน
อาหารเลยทั้งวัน

7 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่านได้รับการบริจาค 
การช่วยเหลือด้านอาหาร
จากหน่วยงาน เพื่อนบ้าน
หรือองค์กร
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ลำา
ดับ

ประเด็นคำาถาม
ระดับ ระบุเหตุผล

ที่เพิ่มเติม
ท่านเลือก
(ถ้ามี)

0 1 2 3

8 ท่านบริโภค ผัก ผลไม้ 
ในปริมาณ 400 กรัมต่อวัน
(ประมาณ 4 กำามือ)

9 ท่าน ดื่ม เครื่องดื่มที่มี
รสหวาน น้ำาอัดลม

10 ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ครัวเรือนของท่านขาดแคลน
อาหาร หรือไม่มีอาหาร
ที่จะกินเลย

11 ครัวเรือนของทา่นมอีาหารกิน
เพียงพอสำาหรับสมาชิก
ในครอบครัวครบทั้ง 3 มื้อ

12 อาหารที่ครัวเรือนของท่านมี 
(ในข้อ 11 นั้น) เป็นอาหาร
ที่มีคุณภาพ (อาหารคุณภาพ
ในที่นี้หมายถึง อาหารที่ครบ
5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว
แป้ง เนื้อสัตว์)
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มั่นคง

ไม่มั่นคงระดับต่ำา

ไม่มั่นคงระดับปานกลาง

ไม่มั่นคงระดับรุนแรง

Categories of food insecurity (access)
 1. Indicator for food secure 

Question NO 1 2 3

1

2

3

4

5

6

10
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หมายเหตุ: บางครั้ง หมายถึง เกิดเหตุการณ์/มีประสบการณ์นั้น
  1-2 ครั้ง/สัปดาห์
 บ่อยๆ หมายถึง เกิดเหตุการณ์/มีประสบการณ์นั้น
  3-4 ครั้ง/สัปดาห์
 เป็นประจำา หมายถึง เกิดเหตุการณ์/มีประสบการณ์นั้น
  มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์

แนวทางการแปลผล

ระดับ ความหมาย

ครัวเรือนทีม่คีวามมัน่คง

ทางอาหาร

ครัวเรือนทีไ่มป่ระสบเงือ่นไขของความไมม่ัน่คง 

ทางอาหารเลย

ครัวเรือนทีป่ระสบความ

ไม่มั่นคงทางอาหาร

ระดับต่ำา

ครัวเรือนทีกั่งวลวา่อาหารจะไมพ่อเปน็บางคร้ัง 

และไม่สามารถกินอาหารครบ 5 หมู่ ที่หลาก 

หลายเป็นบางครั้ง ไม่กี่ชนิดเป็นบางครั้ง และ 

กินอาหารบางมื้อ น้อยลงเป็นบางครั้ง

ครัวเรือนทีป่ระสบความ

ไม่มั่นคงทางอาหาร

ระดับปานกลาง

ครัวเรือนที่ประสบปัญหาคุณภาพอาหาร เช่น 

การกินอาหารเพียงไม่กี่ชนิดบ่อยๆ กินอาหาร 

บางมือ้ลดลง หรือตอ้งอดอาหารบางมือ้บอ่ยๆ 

มีประสบการณ์หิวแต่ไม่ได้กิน

ครัวเรือนทีป่ระสบความ

ไม่มั่นคงทางอาหาร

ระดับรุนแรง 

หมายถึงครัวเรือนที่มีประสบการณ์ขาดแคลน 

อาหาร หรืออาหารหมดต้องเข้านอนทั้งที่ 

ไม่ได้กินอะไรเลยเป็นประจำา
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