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บทคัดย่อ
กำรวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงในกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ
ด้ำนลักษณะทำงประชำกร สภำพสังคม ควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร 2) เปรียบเทียบกำรจัดกำรระบบอำหำรของ
ผู้สูงอำยุ ในชุมชนเมืองและชนบท โดยเก็บข้อมูลจำกผู้สูงอำยุ 368 คน ด้วยแบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์เชิ งลึก 15 คน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนำ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติอ้ำงอิง ได้แก่
สถิติ T-Test และสถิติ one-way ANOVA (F-test) ผลกำรวิจัย พบว่ำ อำยุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงคือ 69.9 (±7.7) ปี อำศัยอยู่
ในชุมชนเมือง (ร้อยละ 57.6) และอยู่ในชุมชนชนบท (ร้อยละ 42.4) มีควำมรู้ด้ำนอำหำรโภชนำกำร และมีกำรจัด กำรระบบ
อำหำรระดับดี (ร้อยละ 63.9 และ 75.0 ตำมลำดับ ) กำรจัดกำรระบบอำหำรในครัวเรือนประกอบด้วยแหล่งอำหำรจำก
ธรรมชำติ กำรปลูกพืชและกำรเลี้ยงสัตว์ อำหำรที่บริโภคมำจำกกำรประกอบอำหำรเองที่บ้ำน กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค
และกำรแบ่งปันอำหำรในชุมชน เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรจัดกำรระบบอำหำร พบว่ำปัจจัยด้ำนอำชีพ รำยได้ รำยจ่ำย
ค่ำอำหำร จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชุมชน และพื้นที่อำศัย มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (P<0.05) โดยผู้สูงอำยุที่มีอำชีพเกษตรกรรม มีรำยได้ต่อเดือนมำกกว่ำ 9,000 บำท มีรำยจ่ำยค่ำอำหำรต่อวัน 101150 บำท มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสองกิจกรรมขึ้นไป มีกำรจัดกำรระบบอำหำรดีกว่ำกลุ่มอื่นๆ ผู้สูงอำยุที่อยู่ชุมชนชนบทมี
กำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ มีกำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรดีกว่ำชุมชนเมือง ในขณะที่กำรปลูกผักผลไม้ กำรประกอบ
อำหำร กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค กำรแบ่งปันอำหำร และกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุในชุมชนเมืองและชนบทมีกำร
จัดกำรที่ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) และพบว่ำ กำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุมีรูปแบบที่
เอื้อต่อสุขภำวะ ดังนั้นกำรส่งเสริมควำมรู้ ทักษะด้ำนกำรจัดกำรระบบอำหำรที่สร้ำงเสริมสุขภำพให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุ และคนใน
ครอบครัวตำมบริบทของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งแนวทำงในกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุให้มีสุขภำวะได้
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Abstract
The objectives of this survey research were 1) to compare food system management differences
in demography, social environment, knowledge on food and nutrition among elderly and 2) to compare
food system management for the elderly in urban and rural areas. Data were collected from 368 elderly
persons through questionnaires and 15 elderly in-depth interviews. Descriptive statistics were used in data
analysis including, frequencies, percentage, average, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA (F-test).
Research findings showed that average age of sampled population was 69.9 years (±7.7 years) with 58.6%
living in urban area and 42.4% living in rural area. Their knowledge on food and nutrition and food system
management were in good level, 63.9% and 75.0%, respectively. Their food system management was
composed of collecting food from natural source, growing plants, and raising animals. Their food
consumption included home cooked food, purchased ready-to-eat food, and food sharing among
community members. When comparing food system, statistically significant differences (p<.0.05) were found
among occupations, monthly incomes, daily food expenses, numbers of community activities they
participated in, and residence areas. The elderly whose occupation was farmer, income of 9,000 baht
monthly, daily food expense 101-150 baht and participated in 2 or more community activities, had better
food system management than others. Elderly living in rural area had significantly better food from nature
source and raised animal compared to those living in urban area, while non-statistically significant
differences (p>0.05) were found in their food system management concerning fruits/vegetables growing,
home-cooked food, ready-to-eat food purchase, community food sharing, and food consumption.
Furthermore, it was found that food system management of the elderly was good for health. Therefore,
supporting ongoing knowledge and skills on food system management for health promotion among the
elderly and their family, in accordance with social context, is another effective way for taking care of their
health and well-being.

Keywords: Food system management, Elderly, Nakhonpathom Province
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บทนา
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเกิดขึ้นทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ ซึ่งประเทศ
ไทยกำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน จำกผลสำรวจของสำนักงำนสถิติแห่งชำติที่ผ่ำนมำ พบว่ำประเทศไทยมีจำนวน
และสัดส่วนของผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่ อเนื่อง ผลกำรสำรวจปี พ.ศ.2557 พบว่ำมีจำนวนผู้สูงอำยุคิดเป็นร้อยละ
14.9 ของประชำกรไทยทั้งประเทศ (กลุ่มสถิติประชำกร สำนักสถิติสังคม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557) และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุมีผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับมหภำค ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product. : GDP) รำยได้ต่อหัวของประชำกร กำรออมและกำรลงทุน งบประมำณของรัฐบำล กำรจ้ำงงำน
และผลิตภำพของแรงงำน และระดับจุลภำค ได้แก่ ผลต่อตลำดผลิตภัณ ฑ์และบริกำรด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนกำรเงินและ
ด้ำนสุขภำพ และกำรที่มีสัดส่วนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรำกำรพึ่งพิงของผู้สูงอำยุต่อประชำกรวัยแรงงำนเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน ทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงำนต้องทำงำนมำกขึ้นและรับภำระดูแลผู้สูงอำยุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น บำงครั้งอำจทำให้ผู้สูงอำยุ
ขำดควำมอบอุ่นหรืออำจถูกทอดทิ้งได้
ผู้สูงอำยุเป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัด ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ สภำพร่ำงกำยจะเห็นได้ว่ำเสื่อม
ลงตำมอำยุขัย สภำพจิตใจมีกำรเปลี่ยนแปลงง่ำย ขี้หงุดหงิด มีควำมวิตกกังวล เนื่องจำกกำรเจ็ บป่วย หรือจำกกำรเสื่อมของ
ระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำย กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำเหตุของปัญหำทำงกำยและทำงจิตใจของผู้สูงอำยุ
และผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงำนประจำ และเกษียณอำยุ แต่ยังคงดำรงชีวิตต่อไปในสังคม ยังต้องจับจ่ำยใช้สอยในกำรดำรง
ชีพ และเพื่อกำรดูแลสุขภำพ จึงทำให้ผู้สูงอำยุต้องเผชิญกับปัญหำด้ำนเศรษฐกิจตำมมำ
กำรดำเนินชีวิตของสังคมไทยจำกรำกฐำนดั้งเดิมเป็นเกษตรกรรม ในยุคแรกเป็นกำรทำเกษตรที่เน้นกำรผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน และชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนกำรเก็บหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ ต่อมำวิถีเกษตรกรรมและกำรผลิต
อำหำรเปลี่ยนแปลงไปจำกกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นกำรมุ่งเน้นให้มีกำรผลิตเชิงพำณิชย์จำกเดิมที่มีครอบครัวขยำย
กลำยเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งภำวะเศรษฐกิจรัดตัว ทำให้มีแนวโน้มของกำรอยู่เพียงลำพังหรือวัยทำงำนส่วนใหญ่ต้องออก
ทำงำนนอกบ้ำน กำรประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือนมีน้อยกว่ำอดีต และมีรปู แบบกำรบริโภคอำหำรที่เปลีย่ นแปลงไปทำให้
ครอบครัวต้องพึ่งอำหำรตำมร้ำนค้ำ หรืออำหำรสำเร็จ จำกกำรศึกษำงำนวิจัยเกี่ยวกับ “พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของ
ผู้สูงอำยุไทย” ในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทย พบว่ำมีผู้สูงอำยุบำงส่วนที่มีพฤติกรรมกำรบริโภคบำงอย่ำงไม่เหมำะสมกับ
สภำพร่ำ งกำย กำรบริโภคอำหำรที่ไม่สมดุล และมำกเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย กำรบริโภคอำหำรหวำน มัน เค็มมำก
เกินไป เช่น กำรดื่มเครื่องดื่มรสหวำนจัด กำรเติมเกลือหรือน้ำปลำลงในอำหำรมำกเกินไป กำรบริโภคเนื้อสัตว์ติดมัน หรือกำร
บริโภคอำหำรที่มีส่วนผสมของกะทิ ตลอดจนกำรบริโภคอำหำรรสจัด ในขณะที่กำรบริโภคผักและผลไม้น้อยเกินไป รวมทั้งขำด
กำรออกกำลังกำย ซึ่งพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพผู้สูงอำยุ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ลักษณะ
อำหำรสุขภำพจะเชื่อมโยงกับฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เพรำะเป็นแหล่งอำหำรที่ทำให้อำหำรหลำกหลำยชนิด มีคุณค่ำและ
ปลอดภัย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิธีกำรได้มำของอำหำร กระบวนกำรผลิตที่ปลอดภัย รวมถึงควำมตระหนักของผู้บริโภคที่พิจำรณำ
ในกำรเลือกและกินอำหำรอย่ำงพอดี ขณะเดียวกันกำรดำรงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม นับว่ำเป็นสิ่งสำคัญ
ต่อกำรจัดกำรระบบอำหำร (สินี โชติบริบูรณ์, 2559)
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จำกผลกำรสำรวจสุขภำวะผูส้ ูงอำยุไทยปี 2556 พบว่ำผู้สูงอำยุไทยมีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภำพดี แข็งแรง ส่วนร้อย
ละ 95 มีควำมเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหำสุขภำพ (กระทรวงสำธำรณสุข, 2556) กำรสำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำร
ตรวจร่ำงกำยครั้งที่ 5 พบควำมชุกโรคและภำวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอำยุไทย (≥60 ปี)
ดังนี้ ควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 53.2 เบำหวำน ร้อยละ 18.1 โรคอ้วน (BMI≥25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 35.4 ภำวะอ้วนลงพุง
ร้ อ ยละ 49.4 และภำวะเมแทบอลิ ก ซิ น โดรม ร้ อ ยละ 46.8 (วิ ชัย เอกพลำกร, 2557) ซึ่ ง จั ด เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่มี
ควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรอย่ำงมำก
นอกจำกนี้ ระบบกำรเผำผลำญอำหำรของผู้สูงอำยุมักลดลงเมื่อเทียบกับขณะอยู่ในวัยหนุ่มสำว แต่ยังจำเป็นต้อง
ได้รับสำรอำหำรอย่ำงเพียงพอ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้ำงควำมต้ำนทำนโรค ดังนั้นผู้สูงอำยุและผู้ดูแลจึงควรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนอำหำรและโภชนำกำร มีควำมตระหนักในกำรบริโภคอำหำรมำกขึ้น และควรมีแนวทำงปฏิบัติในกำร
บริโภคอำหำรอย่ำงถูกต้อง ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ มีกำรปรับพฤติกรรมกำรบริโภคที่เหมำะสม เพื่อให้มีสุขภำพที่แข็งแรง
ลดควำมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำลักษณะทำงประชำกร ลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคม สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ควำมรู้เกี่ยวกับ
อำหำรและโภชนำกำร และกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ ในชุมชนเมืองและชนบท
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง ปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจและสังคม สภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ ควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร กับกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ
3. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงปัจจัยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุระหว่ำงชุมชนเมืองกับชนบท
ระเบียบวิธวี ิจัย
กำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถำม
และมีข้อมูล เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) มำร่วมอธิบำย ได้แก่ กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) เพื่อ ศึก ษำปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ กำรจัด กำรระบบอำหำรในประเด็น กำรได้ม ำซึ่ งอำหำร กำรเข้ำ ถึงอำหำร
กำรพึ่งตนเองด้ำนอำหำร และกำรใช้ประโยชน์จำกอำหำร ตั้งแต่กำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรปลูกผัก ผลไม้
กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอำหำร รวมทั้งกำรซื้อขำยอำหำรในชุมชนและนอกชุมชน สู่กำรปรุงประกอบอำหำร รวมทั้งวิถีกำร
บริโภคอำหำร เพื่อภำวะสุขภำพและภำวะโภชนำกำรของผู้สูงอำยุ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประชำกรผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5,154 คน ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ
ตำบลศำลำยำ ตำบลคลองโยง และตำบลมหำสวัสดิ์
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ได้จำกกำรอ้ำงอิงตำรำงสำเร็จรูปของเคร็ซซี่และมอร์แกน ผู้วิจัยได้ทำกำรเก็บตัวอย่ำงจำนวน
368 คน และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิหรือแบบแบ่งชั้น ตำมเขตพื้นที่กำรปกครอง ดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกร อำยุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มตัวอย่ำง ของอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลศำลำยำ
เทศบำลตำบลคลองโยง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศำลำยำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมหำ
สวัสดิ์
รวม

ประชากร อายุ 60 ปี ขึ้นไป (คน)
1,643
1,326
984

จานวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)
117
95
70

1,201
5,154

86
368

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่ แบบสอบถำมใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลทำงประชำกร ได้แก่
ข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล 2) ภำวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และสุขภำพ 3) กำรจัดกำรระบบอำหำร ได้แก่
แหล่งที่มำของอำหำร และกำรประกอบอำหำรในครัวเรือน 4) วิถีกำรบริโภคอำหำรและควำมถี่กำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ
5) ควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร
กำรตรวจคุณภำพเครื่องใช้วิธีกำรหำควำมสอดคล้องของเนื้อหำ (IOC : index of item objective congruence)
โดยผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน ได้ค่ำควำมสอดคล้องเท่ำกับ 0.94 และทดสอบควำมเชื่อมั่นแบบสอบถำม โดยใช้วิธีหำค่ำ
สัมประสิทธิ์แอลฟำ ของครอนบำค มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.76
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้ อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่แบบสัมภำษณ์เชิงลึกของผู้สูงอำยุ จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 3
ตำบลได้แก่ ตำบลศำลำยำ ตำบลคลองโยง ตำบลมหำสวัสดิ์ ตำบลละ 5 คน ในประเด็นกำรได้มำซึ่งอำหำร กำรเข้ำถึงอำหำร
กำรพึ่งตนเองด้ำนอำหำร และกำรใช้ประโยชน์จำกอำหำร ตั้งแต่กำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรปลูกผักผลไม้ไว้ใน
ครัวเรือน กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอำหำร รวมทั้งกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนอำหำรในชุมชนและนอกชุมชน สู่กำรปรุงประกอบ
อำหำร รวมทั้งวิถีกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรเตรียมกำรสำหรับเก็บข้อมูล ประกอบด้วย กำรทำหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเก็บข้อมูลกำรทำ
วิจัย กำรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และเตรียมทีมงำนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัย ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย กำรชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถำม ระบุและอธิบำยอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ช่วยในกำรสัมภำษณ์ และกำรให้ผู้ร่วมวิจัยเซ็นหนังสือยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย
3. กำรประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย ตรวจสอบควำมถูกต้ องและควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม กำรลงรหัส
(Coding) กำรบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพรรณนำ หำค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ข้อมูลตำมโครงสร้ำงแบบสอบถำม และ
ใช้สถิติอ้ำงอิง ได้แก่ สถิติ t - test เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำร ด้ำนลักษณะประชำกร
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ปัจจัยด้ำนสังคมและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสถิติ One-way ANOVA ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ย กำร
จัดกำรระบบอำหำรของตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป (หำกพบผลควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จะนำ
ค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ (Schffe’Method))
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส กำรศึกษำที่สำเร็จ อำชีพ รวมทั้ง
ลักษณะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ แหล่งที่มำของรำยได้ รำยได้ต่อเดือนของผู้สูงอำยุ รำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน แสดง
ข้อมูลดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลทำงประชำกรของผู้สูงอำยุ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เพศหญิง
อำยุเฉลี่ย 69.9 ± 7.7 (Min = 60 Max = 92)
สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ
สถำนภำพสมรสและคู่สมรสอยู่ในครัวเรือน
ไม่มีอำชีพ/ทำงำนอยู่บ้ำน
รำยได้ผสู้ ูงอำยุ (บำท/เดือน)
< 1,000
1,001-3,000
รำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม (บำท/วัน)
51-100
จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชุมชน
มีส่วนร่วม 1 กิจกรรม
มีส่วนร่วม 2 กิจกรรมขึ้นไป
พื้นที่อำศัยของผู้สูงอำยุ

เมือง (212 คน)
จานวน (ร้อยละ)
176 (83.0)

ชนบท (156 คน)
จานวน (ร้อยละ)
109 (69.9)

รวม (368 คน)
จานวน (ร้อยละ)
285 (77.4)

150 (70.8)
106 (50.0)
135 (63.7)

112 (71.8)
82 (52.6)
103 (66.0)

262 (71.2)
188 (51.1)
238 (64.7)

59 (27.8)
80 (37.7)

69 (44.2)
46 (29.5)

128 (34.8)
126 (34.2)

96 (45.3)

70 (44.9)

166 (45.1)

133 (62.7)
34 (16.0)
212 (57.6)

78 (50.0)
31 (19.9)
156 (42.4)

211 (57.3)
65 (17.7)
368 (100)

จำกตำรำงที่ 2 กำรสำรวจผู้สูงอำยุในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 368 คน พบว่ำ ร้อยละ 77.4
เป็น เพศหญิง อำยุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงคือ 69.9 (±7.7) ปี ส่ว นใหญ่สำเร็จกำรศึ กษำชั้นประถมศึก ษำ (ร้อ ยละ 71.2)
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรสที่สมรสแล้วและยังอำศัยอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 51.1) ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ทำงำนอยู่กับบ้ำน
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(ร้อยละ 64.7) มีรำยได้หลักในกำรเลี้ ยงชีพจำกเบี้ยยังชีพจำกทำงรำชกำร และส่วนใหญ่มีรำยได้ไม่เกิน 3,000 บำทต่อ
เดือน นอกจำกนี้เกินครึ่งหนึ่งของผู้สูงอำยุมีค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน มำกกว่ำ 100 บำทต่อวัน
ผู ้ส ูง อำยุส ่ว นใหญ่ (ร้อ ยละ 75.0) มีก ำรเข้ำ ร่ว มกิจ กรรม และเข้ำ ร่ว มในชมรมผู้สู ง อำยุ (ร้อ ยละ 67.9)
นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุบ ำงคนยังเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่ม ฌำปนกิจ สงเครำะห์ กลุ่ม อำชีพ ต่ำงๆ กลุ่ม สตรีอำสำ
พัฒนำ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง คณะกรรมกำรชุมชน และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในชุมชนเมือง (ร้อยละ 57.6) และอำศัยอยู่ในชุมชนชนบท (ร้อยละ 42.4)
2. การจัดการระบบอาหารของผู้สูงอายุ โดยสำมำรถเข้ำถึงแหล่งอำหำรที่มีคุณภำพและปลอดภัย ตั้งแต่กำร
หำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรผลิตอำหำรของครัวเรือน และกำรมีศักยภำพในกำรซื้อหำอำหำร กำรประกอบอำหำร
เพื่อบริโภค ดังแสดงในตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 กำรจัดกำรระบบอำหำรในครัวเรือนของผู้สูงอำยุ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปัจจัยการจัดการระบบอาหารในครัวเรือน
อำหำรจำกแหล่ ง ธรรมชำติ บ ริ โ ภคใน
ครัวเรือน
กำรปลูกผักในครัวเรือน
กำรปลูกผลไม้ในครัวเรือน
กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรในครัวเรือน
กำรประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือน
กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภคของผูส้ งู อำยุ
กำรแบ่งปันอำหำรในครัวเรือน
กำรบริโภคอำหำรประเภท ต้มหรือแกง

เมือง (212 คน)
จานวน (ร้อยละ)
29 (13.7)

ชนบท (156 คน)
จานวน (ร้อยละ)
34 (21.8)

รวม (368 คน)
จานวน (ร้อยละ)
63 (17.1)

132 (62.3)
117 (55.2)
18 (8.5)
153 (72.2)
59 (27.8)
28 (13.2)
145 (68.4)

109 (69.9)
91 (58.3)
32 (20.5)
126 (80.8)
31 (19.9)
28 (17.9)
107 (68.6)

241 (65.5)
208 (56.5)
50 (13.6)
279 (75.8)
90 (24.5)
56 (15.2)
252 (68.5)

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ กำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุในชุมชนเมืองและชนบทโดยรวมผู้สูงอำยุมีกำรเก็บหำ
อำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ (ร้อยละ 17.1) เช่น กำรเก็บผักบุ้ง ผักกระเฉด สำยบัว จำกแม่น้ำลำคลอง เก็บผักตำลึง กระถินริมรั้ว
มีกำรหำปลำจำกแม่น้ำลำคลอง ผู้สูงอำยุที่อยู่ชุมชนชนบทมีกำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติมำกกว่ำชุมชนเมือง (ร้อยละ
21.8 และ 13.7) ตำมลำดับ
กำรผลิตอำหำรในครัวเรือน ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เกินครึ่งที่ยังมีกำรปลูกผัก ผลไม้ (ร้อยละ 65.5 และ 56.5) ตำมลำดับ
ส่วนกำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรมีเพียง ร้อยละ 13.6 ผู้สูงอำยุที่อยู่ชุมชนชนบทมีกำรกำรปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ไว้เป็น
อำหำรมำกกว่ำชุมชนเมือง
กำรประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือน พบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีกำรประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือน (ร้อยละ
75.8) ผู้สูงอำยุที่อยู่ชุมชนชนบทมีกำรประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือนมำกกว่ำชุมชนเมือง
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กำรบริโภคอำหำร ผู้สูงอำยุซื้ออำหำรปรุงสุก หรืออำหำรพร้อมบริโภค (ร้อยละ 24.5) และ ผู้สูงอำยุชุมชนเมืองซื้อ
อำหำรพร้อมบริโภคมำกกว่ำชุมชนชนบท
กำรแบ่งปันอำหำร โดยภำพรวมผู้สูงอำยุมีกำรแบ่งปันอำหำร (ร้อยละ 15.2) ในชุมชนชนบทมีมำกกว่ำในชุมชน
เมือง (ร้อยละ 17.9 และ 13.2) ตำมลำดับ
กำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ โดยภำพรวมผู้สูงอำยุบริโภคอำหำรปรุงด้วยวิธี ต้มหรือแกง เช่น แกงส้ม ต้มยำน้ำ
ใส แกงจืด แกงเลียง เป็นต้นในควำมถี่ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดำห์ (ร้อยละ 68.5) ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชมชนชนบทบริโภค
มำกกว่ำชุมชนเมือง (ร้อยละ 68.6 และ 68.4) ตำมลำดับ
3. การเปรียบเทียบการจัดการระบบอาหารของผู้สูงอายุกับปัจจัย ลักษณะทางประชากร ได้แก่อำชีพ รำยได้
ค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน และกำรมีส่วนร่วมในชุมชน ดังแสดงในตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุกับปัจจัยที่ศึกษำ (n=368)
ปัจจัยที่ศึกษา
อำชีพหลัก
ทำงำนอยู่ที่บ้ำน
ข้ ำ รำชกำร / พนั ก งำนของรั ฐ (เกษี ย ณอำยุ
รำชกำร)
พนักงำนบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
ค้ำขำย
รำยได้ (บำท/เดือน)
< 1,000
1,001-3,000
3,001-6,000
6,001-9,000
มำกกว่ำ 9,000 บำท

จานวน
(คน)

ค่าคะแนนการจัดการระบบ
อาหาร
F
x̅ (SD)

PValue

238
24

3.27 (1.31)ab
3.63 (1.86)a

5.322

0.000

6
18
56
26

2.33 (1.51)a
2.67 (1.24)ab
4.09 (1.31) b
3.15 (1.46) a

128
126
45
35
34

3.09 (1.24) ab
3.44 (1.32) a
3.38 (1.43) a
3.49 (1.74) a
3.97 (1.70) b

3.081

0.016
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
ปัจจัยที่ศึกษา

จานวน
(คน)

ค่าคะแนนการจัดการระบบ
อาหาร
F
x̅ (SD)

PValue

รำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม (บำท/วัน)
< 50
101
3.26 (1.33) a
3.077
0.016
51-100
166
3.43 (1.38) a
101-150
36
3.92 (1.48) ab
151-200
33
3.33 (1.38) a
> 200
32
2.78 (1.52) b
จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชุมชน
ไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน
92
3.09 (1.31) a
4.377
0.013
ab
มีส่วนร่วมกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม
211
3.36 (1.43)
มีส่วนร่วมกิจกรรมสองกิจกรรมขึ้นไป
65
3.75 (1.39) b
* นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่ำงกันที่กำกับค่ำเฉลี่ยแสดงถึงมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P < 0.05)
ในแต่ละปัจจัย
จำกตำรำงที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุจำแนกตำม
ปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล พบว่ำ อำชีพ รำยได้ รำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชุมชน มีกำรจัดกำร
ระบบอำหำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อ เปรียบเทีย บควำมแตกต่ำงรำยคู่ค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ จำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ
ผู้สูงอำยุที่มีอำชีพเกษตรกรรมกับผู้สูงอำยุที่ทำงำนอยู่กับบ้ำน และธุรกิจส่วนตัว มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05 และผู้สูงอำยุที่มีอำชีพเกษตรกรรมมีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดีกว่ำผู้สูงอำยุท่ี
มีอำชีพอื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ จำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน พบว่ำ ผู้สูงอำยุ
ที่มีรำยได้ต่อเดือนน้อยกว่ำ 1,000 บำท กับผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ต่อเดือนมำกกว่ ำ 9,000 บำท มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05 และผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ต่อเดือนมำกกว่ำ 9,000 บำทมีกำรจัดกำรระบบ
อำหำรระดับดีกว่ำผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ต่อเดือนอื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ จำแนกตำมรำยจ่ำยค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มต่อวันของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีรำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน 101-150 บำท กับผู้สูงอำยุที่มีรำยจ่ำย
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน มำกกว่ำ 200 บำท มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ
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0.05 และผู้สูงอำยุที่มีรำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน 101-150 บำท มีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดีกว่ำผู้สูงอำยุ
ที่มีรำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวันอื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ จำแนกตำมจำนวนกิจกรรม
ที่มีส่วนร่วมในชุมชน พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนหนึ่งกิจกรรม กับผู้สูงอำยุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
สองกิจกรรมขึ้นไป มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคั ญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้สูงอำยุที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชนสองกิจกรรมขึ้นไป มีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดีกว่ำผู้สูงอำยุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอื่นๆ
4. การเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการระบบอาหารของผู้สูงอายุระหว่างพื้นที่อาศัยในเขตชุมชนเมืองและชนบท
ตั้งแต่กำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรผลิตอำหำรในครัวเรือน กำรประกอบอำหำรในครัวเรือน และวิถีกำรบริโภคอำหำร
ดังแสดงในตำรำงที่ 5 และ 6
ตำรำงที่ 5 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุระหว่ำงชุมชนเมืองกับชนบท (n=368)

พื้นที่อาศัย

จานวน368 คน ค่า คะแนนการจัด การ
ระบบอาหาร
t
จานวน
(ร้อยละ)

ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ชุมชนชนบท
*นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

212 (57.6)
156 (42.4)

Mean
3.21
3.57

SD
1.33
1.48

-2.436

P-Value
0.015

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชุมชนเมือง มีกำรจัดกำรระบบอำหำรต่ำงกันกับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชุมชน
ชนบท อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชุมชนชนบทมีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดีกว่ำ
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชุมชนเมือง
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ตำรำงที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยปัจจัยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุระหว่ำงชุมชนเมืองกับชนบท (n=368)

ปัจจัยที่ศึกษา
กำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรปลูกผักบริโภคในครัวเรือน
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรปลูกผลไม้บริโภคในครัวเรือน
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรในครัวเรือน
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือน
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภคจำกจำกแหล่งต่ำงๆ
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรแบ่งปันอำหำรในครัวเรือน
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
กำรบริโภคอำหำรประเภท ต้มหรือแกง เช่น แกง
ส้ม ต้มยำน้ำใส แกงจืด แกงเลียง
ผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง
ผู้สูงอำยุในชุมชนชนบท
* นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

จานวน
(คน)

ค่าคะแนนกาจัดการ
ระบบอาหาร
Mean SD

t

PValue

29
34

0.14
0.22

0.34
0.41

-1.992

0.047

132
109

0.62
0.70

0.49
0.46

-1.530

0.127

117
91

0.55
0.58

0.50
0.49

-0.600

0.549

18
32

0.08
0.21

0.28
0.41

-3.190

0.002

153
126

0.72
0.81

0.45
0.40

-1.945

0.053

59
30

0.28
0.19

0.45
0.40

1.945

0.053

28
28

0.13
0.18

0.34
0.38

-1.227

0.221

145
107

0.68
0.69

0.47
0.47

-0.039

0.969

1425

การประชุมเสนอผลงานวิจั ยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้ งที่ 8
The 8th STOU National Research Conference
จำกตำรำงที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยปัจจัยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุระหว่ำงพื้นที่อำศัยในเขต
ชุมชนเมืองและชนบท พบว่ำ กำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรในครัวเรือน ระหว่ำงผู้สูงอำยุ
ชุม ชนเมือ งแตกต่ำงกั บ ชุม ชนชนบทอย่ำ งมีนัยสำคัญ ทำงสถิติระดับ 0.05 โดยผู้สูงอำยุที่อ ำศัยอยู่ชุม ชนชนบทมีกำรหำ
อำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรในครัวเรือน มำกกว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชมชนเมือง
ในขณะเดียวกันกำรจัดกำรระบบอำหำรด้ำน กำรปลูกผักไว้ในครัวเรือน กำรปลูกผลไม้ไว้ในครัวเรือน กำรประกอบ
อำหำรบริโภคในครัวเรือน กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค กำรบริโภคอำหำรประเภท ต้มหรือแกง มีกำรจัดกำรที่ไม่แตกต่ำงกัน
จำกกำรศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ รูปแบบกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ ใน
พื้นที่ศึกษำ พบว่ำมี 2 รูปแบบ คือ กำรจัดกำรระบบอำหำรแบบมีฐำนทรัพยำกรอำหำรในครัวเรือนและรูปแบบกำรซื้ออำหำร
พร้อมบริโภค ดังนี้
1. รูปแบบกำรจัดกำรระบบอำหำรทีม่ ีฐำนทรัพยำกรอำหำรในครัวเรือน ประกอบด้วย
1.1 ผู้สูงอำยุมี สังคมและสภำพแวดล้อ ม คือ 1) กลุ่ม เกษตรกรดั้งเดิม จะผลิต อำหำรบริ เ วณรอบบ้ำน
และพื้นที่สวน และเลี้ยงสัตว์ ไว้ในบริเวณพื้นที่ของตัวเอง เช่น กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว หรือตำมบ่อตำมท้องนำ 2) กลุ่มเกษียน
จำกรำชกำร หรือเคยทำงำนประจำ และมีเศรษฐำนะค่อนข้ำงดี หรือ ผู้สูงอำยุที่มีธุรกิจในครอบครัว มีพื้นที่ พอที่จะปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ บริเวณรอบบ้ำน แต่ใช้พื้นที่ในกำรปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภคในครอบครัวแทนกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
1.2 กำรจั ด กำรระบบอำหำรที่ มี ฐ ำนทรั พ ยำกรอำหำรในครั ว เรื อ น คื อ 1) กำรเก็ บ หำอำหำรจำกแหล่ ง
ธรรมชำติ ซึ่งบำงครัวเรือนยังมีกำรตั้งยอและยกยอหำปลำ ตกเบ็ด ดักไข่ จำกแม่น้ำลำคลอง หรือตำมนำข้ำว และนำบัว
หรือตำมบ่อในครัวเรือน นอกจำกนี้ยังมีกำรเก็บหำผักจำกริมรั้วและแม่น้ำลำคลอง เช่น ผักบุ้ง ผักตำลึง สำยบัว เป็นต้น
2) กำรผลิตอำหำรในครัวเรือน มีกำรทำกำรเกษตรเพื่อผลิตอำหำรทั้งด้ำนกสิกรรมหรือกำรเพำะปลูกพืช เช่น กำรทำนำข้ำว
นำบัว ทำสวน เป็นต้น ด้ำนปศุสัตว์หรือกำรเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น กำรเลี้ยงเป็ดหรือไก่ เป็นต้น ด้ำนประมงหรือกำรเลี้ยงหรือจับ
สัตว์น้ำ เช่น กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว เลี้ยงปลำในนำบัว และเลี้ยงในบ่อบริเวณบ้ำน 3) กำรซื้ออำหำรจำกตลำด ทั้งภำยใน
ชุ ม ชนและภำยนอกชุ มชน ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ำรซื้อ ขำยอำหำรในตลำดที่ ได้ จำกกำรเก็ บ เกี่ ยวจำกธรรมชำติแ ละที่ เป็นผลิตผล
กำรเกษตรจำกเกษตรกรไปจำหน่ำยให้ผู้บริโภคโดยตรง เช่น กำรจับปลำจำกแม่น้ำท่ำจีน หรือตำมคลอง เพื่อมำขำยและกิน
เอง กำรขนส่งผักและผลไม้จำกสวนไปสู่ตลำดสดภำยในเมืองและชุมชน เป็นต้น 4) กำรประกอบอำหำร กำรใช้ประโยชน์จำก
อำหำรโดยกำรนำวัตถุดิบอำหำรที่มีคุณภำพ จำกกำรผลิตมำประกอบอำหำรและซื้อจำกตลำดสด หรือห้ำงสรรพสินค้ำ
ผู้สูงอำยุ มีกำรปรุงประกอบอำหำรเกือบทุกวัน มีจิตอำสำ ใช้เวลำว่ำงในกำรทำกิจกรรม โดยมีกำรรวมกลุ่ม หรือเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี้มีกำรถนอมอำหำรบำงชนิดไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น กำรทำมะนำวดอง กล้วยตำก มะม่วงกวน
ปลำแดดเดียว เป็นต้น 5) วิถีกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้จำกกำรประกอบอำหำรบริโภคใน
ครัวเรือน หรือ ซื้อเป็นบำงชนิด เช่น แกงเขียวหวำนไก่ แกงเผ็ดหน่อไม้ดอง แกงคั่วหอยขม หรือประเภทยำต่ำงๆ เพรำะบริโภคไม่
บ่อยนัก ในกำรเลือกบริโภคอำหำรคำนึงถึงควำมหลำกหลำยของชนิดอำหำร ควำมประหยัด ควำมสด ปลอดภัย และคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร 6) กำรแบ่งปันอำหำรในชุมชน ผู้สูงอำยุมีกำรแบ่งปันอำหำรทั้งวัตถุดิบอำหำร และอำหำรพร้อมบริโภคให้กับ
ญำติๆ หรือเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงกัน เช่น พื ชผักสวนครัว ผลไม้ รำยกำรอำหำรพื้นบ้ำน หรือหำกมี กำรประกอบอำหำรปริมำณ
มำกนำไปแบ่งปันในชุมชน
2. รูปแบบกำรจัดกำรระบบอำหำรที่มกี ำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค ประกอบด้วย
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2.1 ผู้สูงอำยุมีสังคมและสภำพแวดล้อม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรดั้งเดิม ผู้สูงอำยุไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรแล้ว
อยู่บ้ำนตำมลำพังสำมี ภรรยำ ทำงำนอยู่กับบ้ำน มีบริเวณพื้นที่รอบบริเวณบ้ำนสำหรับปลูกผัก ผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ และมีพอ
มีกำลังทรัพย์ในกำรจัดหำอำหำรสำหรับครอบครัว 2) กลุ่มอำชีพนอกเกษตรกรรม เป็นผู้สูงอำยุที่ประกอบอำชีพค้ำขำยหรือ
ทำงำนอยู่กับบ้ำน และลักษณะที่อยู่อำศัยเป็นบ้ำนจัดสรรหรืออยู่ชุมชนเมือง มีพื้นที่บริเวณบ้ำนจำกัด ไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกผัก
หรือผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ อำจมีพื้นที่หน้ำบ้ำนที่วำงกระถำงไม้ ประดับ บำงครอบครัวมีอำชีพค้ำขำย ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของ
เวลำ บำงครอบครัวเป็นผู้สูงอำยุที่มีอำยุประมำณ 80 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ต้องพึงพิงด้ำนอำหำรจำกบุตรหลำน หรือบุคคลอื่น
ถึงแม้อำศัยอยู่กับบุตรหลำนคอยจัดหำอำหำรให้ นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มที่ยังทำงำนนอกบ้ำน เช่น ทำงำนรับจ้ำงทั่วไป หรือบริษัท
ทำควำมสะอำด
2.2 กำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ ที่มีรูปแบบกำรจัดกำรระบบอำหำรที่มี กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค
ประกอบด้วย 1) กำรเก็บหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพส่วนใหญ่ อำศัยผู้ในเขตชุมชนเมือง หรือ
เป็นหมู่บ้ำนจัดสรร ไม่มีแหล่งหำอำหำรจำกธรรมชำติ 2) กำรผลิตอำหำรในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีกำรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์
ไว้บริโภคในครัวเรือน อำจมีครอบครัวที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กำรปลูกผัก ผลไม้ไว้บำงชนิด หรือ
เป็นพืชที่เคยปลูกไว้สมัยวัยทำงำน เช่น ตะไคร้ ข่ำ มะนำว มะกรูด ใบแมงลัก กล้วย มะม่วง เป็นต้น หรือเลี้ยงปลำในบ่อปล่อย
ตำมธรรมชำติ แต่ พออำยุมำกขึ้นก็ไม่ได้ทำ บำงครอบครัวที่ไม่มีพื้นที่สำหรับ ปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำร
3) กำรซื้ออำหำรจำกตลำด ทั้งตลำดภำยในชุมชนและภำยนอกชุมชน ผู้ สูงอำยุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พึ่งตนเองด้ำนอำหำร โดยซื้อ
อำหำรพร้อมบริโภคจำกตลำดสด ร้ำนอำหำรตำมสั่ง รถเร่ หรือร้ำนสะดวกซื้อมำกกว่ำกำรนำวัตถุดิบอำหำรมำประกอบอำหำร
บริโภคในครัวเรือน เพรำะถ้ำหำกปรุงประกอบอำหำรก็จะทำในปริมำณเยอะกินไม่หมดก็ต้องเป็นของเหลือ 4) กำรประกอบ
อำหำรในครัวเรือน ผู้สูงอำยุประกอบอำหำรบริโภคในครอบครัวเพียง 1-2 ครั้งต่อสัปดำห์ 5) วิถีกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ซื้ออำหำรพร้อมบริโภคจำกร้ำนอำหำรตำมสั่งหรือซื้ออำหำรสำเร็จรูป หรือซื้อตำมรถเร่ ขำยอำหำร และมอง
ว่ำกำรซื้ออำหำรจำกแม่ค้ำขำยกับข้ำวสำเร็จตำมชุมชน มีควำมสะดวก สบำยกว่ำ ไม่ต้องทำให้ยุ่งยำก เพรำะมีข้อจำกัดเรื่อง
เวลำ และแต่ละคนในครอบครัวอำจมีควำมชอบที่ต่ำงกัน 6) กำรแบ่งปันอำหำรในชุมชน ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีกำร
แบ่งปันอำหำรในชุมชน เนื่องจำกส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอำหำรบริโภคในครัวเรือน จะซื้ออำหำรพร้อมบริโภคมำกกว่ำ
เพรำะฉะนั้นอำหำรที่บริโภคจะมีจำกัดเฉพำะที่ตัวเองบริโภคเท่ำนั้น
อภิปรายผลการวิจัย
บริบทชุมชนในพื้นที่ศึกษำกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุครั้งนี้ สภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มมีลำ
คลองสำยหลักไหลผ่ำน พื้นดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ กำรใช้ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อกำรเกษตรกรรม เช่นกำรทำนำ ทำสวน ส่วนด้ำน
บริกำรมีร้ำนค้ำเกี่ยวกับกำรบริโภค-อุปโภค มีกำรบริกำรโรงแรม ใกล้แหล่งที่ตั้งมหำวิทยำลัย สะท้อนให้เห็นสังคมแบบกึ่งเมือง
กึ่งชนบท และโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งอำหำรของชุมชน ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในชุมชนเมืองแต่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับ
ชุมชนชนบท สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ ไม่มีอำชีพหลักแต่ทำงำนอยู่กับบ้ำน มีรำยได้หลักในกำรเลี้ยงชีพจำกเบี้ยยังชีพ
จำกทำงรำชกำร และส่วนใหญ่มีรำยได้ไม่ถึง 3,000 บำทต่อเดือน นอกจำกนี้เกินครึ่งหนึ่งของผู้สูงอำยุมีค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรและ
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เครื่องดื่มต่อวัน มำกกว่ำ 100 บำทต่อวัน สำหรับภำวะโภชนำกำรของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีน้ำหนักเกิน อ้วนระดับหนึ่ง และอ้วน
ระดับสอง
กำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุในประเด็นกำรได้มำของอำหำรด้ำนกำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ กำรปลูกผัก
บริโภคในครัวเรือน กำรปลูกผลไม้บริโภคในครัวเรือน กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรในครัวเรือน กำรประกอบอำหำรบริโภคใน
ครัวเรือน กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค กำรแบ่งปันอำหำรในครัวเรือน และกำรบริโภคอำหำร พบว่ำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อ
กำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนอำชีพ รำยได้ รำยจ่ำยค่ำอำหำร จำนวนกิจกรรมที่มี ส่วนร่วมในชุมชน
และพื้นที่อำศัยมีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) และยังพบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีอ ำชีพ
เกษตรกรรมมีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดีกว่ำ ทั้งนี้ผู้สูงอำยุเคยทำอำชีพเกษตรกรและอำจยังทำอำชีพนี้อยู่ จะสำมำรถ
เข้ำถึงอำหำร โดยกำรผลิตอำหำรของครัวเรือน บริเวณรอบบ้ำน และพื้นที่สวน และเลี้ยงสัตว์ ไว้ในบริเวณพื้นที่ของตัวเอง เช่น
กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว หรือตำมบ่อตำมท้องนำ มีกำรคัดเลือกชนิดอำหำรที่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค และนำผลผลิตในครัวเรือน
มำถนอมอำหำร ดังกำรศึกษำวิถีชีวิตและควำมมั่นคงทำงอำหำรท้องถิ่นใต้ ของ ทรงสิริ วิชิรำนนท์, พจนีย์ บุญนำ, & จงทิพย์
อธิมุติสรรค์ (2555) กล่ำวว่ำ เกษตรกรยังทำเกษตรผสมผสำน ซึ่งเป็นกำรจัดกำรระบบของกิจกำรผลิตในไร่นำ ได้แก่ พืช สัตว์
และประมงให้ผสมผสำนต่อ เนื่อ ง ชุม ชนมีกำรปลูกพืชไว้กิน เองในบริเวณบ้ำนเท่ำ ที่มีพื้นที่ พืชที่ป ลูกได้แก่ พืชสวนครัว
และผลไม้ที่ชอบบริโภค หรือพืชหำยำกในท้องถิ่น เช่น มะนำวไร้เม็ด นอกจำกปลูกบริเวณบ้ำนแล้วยังปลูกไว้ในสวนยำงพำรำด้วย
ผลผลิตที่ได้นำมำบริโภคในครัวเรือนก่อนแล้วนำมำแบ่งปันและขำย
ปัจจัยด้ำนรำยได้ พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ต่อเดือนมำกกว่ำ 9,000 บำทมีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดี กว่ำ
ซึ่งสอดคลองกับกำรศึกษำ วันทนีย์ ชัยฤทธิ์ (2555) พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ของครอบครัวน้อยมีควำมมั่นคงทำงอำหำรน้อย
และกำรศึกษำที่ผ่ำนมำของปิยนำถ อิ่มดี (2547) พบว่ำครอบครัวที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีมีควำมเป็นไปได้ที่จะเข้ำถึงอำหำรได้
มำกกว่ำครอบครัวที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ดี อำจเป็นเพรำะรำยได้เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเลือกซื้ออำหำรที่มี
คุณภำพ และมีควำมหลำกหลำยมำบริโภคได้ นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุที่มีรำยจ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน 101-150 บำท
มีกำรจัดกำรระบบอำหำรระดับดีกว่ำ ซึ่งมีผู้สูงอำยุเกินครึ่งหนึ่งมีค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรและเครื่องดื่มต่อวัน มำกกว่ำ 100 บำท
ต่อวัน และส่วนใหญ่มีรำยได้ 3,000 บำทต่อเดือน สะท้อนให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุมี รำยจ่ำยค่ำอำหำรใกล้เคียงกับ รำยได้ในกำร
ดำเนินชีวิต นั่นหมำยควำมว่ำผู้สูงอำยุแทบไม่มีเงินออมหรือใช้ในกำรดำเนินชีวิตด้ำนอื่นขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่ำกำรพึ่งตนเอง
ของผู้สูงอำยุเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงอำหำรจะมีข้อจำกัดในกำรซื้ออำหำรที่มีคุณภำพ
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสองกิจกรรมขึ้นไป มีกำรจัดกำร
ระบบอำหำรระดับดีกว่ำ สอดคล้องกับกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุของ จรัญญำ วงษ์
พรหม (2558) พบว่ำ ผู้สูงอำยุมีควำมสุขควำมพึงพอใจที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่สำมำรถสนองตอบต่อคุณภำพชีวิตใน 4 มิติ คือ
กำย ใจ สังคม และปัญญำ/กำรเรียนรู้ ชำวบ้ำนมีควำมตระหนักและตื่นตัวในกำรรวมกลุ่มสร้ำงกิจกรรมกำรมีพัฒนำอย่ำง
ต่อ เนื่อ ง โดยเฉพำะกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้สูงอำยุ และมีอ งค์ก ร/หน่ว ยงำนระดับ ท้อ งถิ่น ให้ค วำมสำคัญ กับ ผู้สูงอำยุ
และดำเนินกิจกรรมร่วมกันมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีหน่วยงำน/องค์กรภำยนอกให้ควำมสนใจสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ทั้งนี้เพรำะกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน อำจทำให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสและมีช่องทำงในกำรถ่ำยทอดและพัฒนำที่
เอื้อต่อกำรจัดกำรระบบอำหำรเพื่อสุขภำวะได้ เพรำะกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุก็เป็นอีกส่วน
หนึ่งที่สำคัญที่ดำเนินควบคู่กับนโยบำยและกำรดำเนินกำรในระดับชำติ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอำยุทำให้ผู้สูงอำยุมี
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โอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ในจัดกำรระบบอำหำรสำหรับตัวเอง เช่น ในกำรประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอำยุแต่ละชมรม
มีกำรร่วมกันทำอำหำรบริโภคร่วมกัน ทำให้ผู้สูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนอำหำร เช่นผู้สูงอำยุบำงท่ำนมีควำมชำนำญพิเศษใน
กำรประกอบอำหำร และได้มีกำรพูดคุยและได้รู้ถึงพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ แล้วนำมำปรับเปลี่ยน รวมทั้ง
ได้รับคำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเกี่ยวกับด้ำนอำหำร และกำรบริโภคเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับอำหำรที่ มีคุณภำพดี และมี
ควำมสุขได้
เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงปัจจัยกำรจัดกำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุระหว่ำงชุมชนเมืองกับชนบท พบว่ำ
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชุมชนเมือง มีกำรจัดกำรระบบอำหำรต่ำงกันกับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ชุมชนชนบท อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอำยุที่อ ำศัย อยู่ชุม ชนชนบทมีก ำรจัด กำรระบบอำหำรระดับ ดีก ว่ำ ผู้สูง อำยุที่ อ ำศัย อยู่ ชุม ชนเมื อ ง
ซึ่ง แตกต่ำงจำกกำรศึกษำของ พัชรำวดี อรรถวิวัฒนำกุล (2557) กล่ำวถึงระดับควำมมั่นคงทำงอำหำรของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่
ในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง มีระดับควำมมั่นคงทำงอำหำรน้อย ทั้งด้ำนกำรมีอำหำรเพียงพอ ผู้สูงอำยุเคยอดอำหำรมื้อใดมื้อ
หนึ่งเนื่องจำกมีอำหำรไม่เพียงพอ ด้ำนกำรเข้ำถึงอำหำร ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถซื้ออำหำรจำกร้ำนค้ำหรือรถขำยเร่ที่อยู่ในชุมชนได้
อย่ำงสะดวก ด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกอำหำร ผู้สูงอำยุไม่ได้รับประทำนอำหำรเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย และด้ำนกำรมี
เสถียรภำพด้ำนอำหำร ผู้สูงอำยุใช้จ่ำยเงินเพื่อเป็น ค่ำอำหำรต่อวันน้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
เมื่อ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจ จัยกำรจัด กำรระบบอำหำรของผู้สูงอำยุ ระหว่ำงชุมชนเมืองกับชนบท
พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่อยู่ชุมชนชนบทมีกำรหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติ และมีกำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำรดีกว่ำชุมชนเมือง ทั้งนี้
เนื่องจำกชุมชนชนบทมีฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสำหรับกำรหำอำหำร ครัวเรือนในชุมชนบำงครัวเรือนยังมีกำรตั้งยอและยกยอ
หำปลำ ตกเบ็ด ดักไข่ จำกแม่น้ำลำคลอง หรือตำมนำข้ำว และนำบัว หรือตำมบ่อในครัวเรือน นอกจำกนี้ยังมีกำรเก็บหำผัก
จำกริมรั้วและแม่น้ำลำคลอง เช่น ผักบุ้ง ผักตำลึง สำยบัว เป็นต้น และมีกำรทำกำรเกษตรเพื่อผลิตอำหำรทั้งด้ำนปศุสัตว์หรือ
กำรเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น กำรเลี้ยงเป็ดหรือไก่ เป็นต้น ด้ำนประมงหรือกำรเลี้ยงหรือจับสัตว์น้ำ เช่น กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว เลี้ยง
ปลำในนำบัว และเลี้ยงในบ่อบริเวณบ้ำน และด้ำนกำรเพำะปลูกพืช เช่น กำรทำนำข้ำว นำบัว ทำสวน รวมทั้งกำรปลูกผักสวน
ครัว เช่น ผักกะเพรำ โหระพำ ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนำว เป็นต้น ในขณะทีป่ ัจจัยด้ำนกำรปลูกผักผลไม้ กำรประกอบอำหำร
กำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค กำรแบ่งปันอำหำร และกำรบริโภคอำหำรอำหำรประเภท ต้มหรือแกง เช่น แกงส้ม ต้มยำน้ำใส
แกงจืด แกงเลียงของผู้สูงอำยุในชุมชนเมืองและชนบทมีกำรจัดกำรที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้
อำจเนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีหลำกหลำยลักษณะ ครัวเรือนในชุมชนมีทั้งที่เป็นเกษตรกร เป็นกึ่งเกษตรกรกึ่งรับจ้ำง
หรือเป็นแรงงำนรับจ้ำง ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรที่อยู่ในเขตชำนเมืองกรุงเทพมหำนคร หรือในเขตปริมณฑล กำรเข้ำถึงอำหำรอยู่ที่
ฐำนรำยได้ของครัวเรือนเป็นหลัก
อย่ำงไรก็ตำม ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เคยมีอำชีพเกษตรกรและอำจยังทำอำชีพนี้อยู่ และผู้สูงอำยุเกษียนจำกรำชกำร
หรือเคยทำงำนประจำ และมีเศรษฐำนะค่อนข้ำงดี หรือ ผู้สูงอำยุที่มีธุรกิจในครอบครัว มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่มีฐำน
ทรัพยำกรอำหำรในครัวเรือนเพรำะมีพื้นที่บริเวณบ้ำนพอที่จะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ บริเวณรอบบ้ำนมีกำรผลิตอำหำรของ
ครัวเรือน บริเวณรอบบ้ำน และพื้นที่สวน และเลี้ยงสัตว์ ไว้ในบริเวณพื้นที่ของตัวเอง นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรดั้งเดิม
ผู้สูงอำยุไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรแล้ว อยู่บ้ำนตำมลำพังสำมี ภรรยำ ผู้สูงอำยุที่ประกอบอำชีพค้ำขำยหรือทำงำนอยู่กับบ้ำน
และลักษณะที่อ ยู่อ ำศัยเป็นบ้ำนจัดสรรหรืออยู่ชุมชนเมือ ง มีพื้น ที่บ ริเวณบ้ำนจำกัด ไม่มีพื้นที่สำหรับ ปลูกผักหรือผลไม้
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และเลี้ยงสัตว์ มีกำรจัดกำรระบบอำหำรที่มีกำรซื้ออำหำรพร้อมบริโภค สะท้อนถึงสังคมได้มีควำมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก
บำงชุมชนกลำยเป็นชุมชนกึ่งเมือง
ข้อเสนอแนะ
กำรจัดกำรระบบอำหำรที่ดีสำมำรถดำเนินกำรผ่ำนกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ที่มีบทบำทในระบบอำหำร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกซื้อและบริโภคอำหำรที่ถูกต้องจึงเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันกำรเกิดภำวะทุพโภชนำกำร กำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคอื่นๆ
ดั งนั้ น ควรส่งเสริมทั ก ษะควำมรู้เกี่ ยวกั บกำรจัด กำรระบบอำหำรให้ เหมำะสมกั บวั ย ผู้สูงอำยุ อำจจะมีกำร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่เข้ำไปสู่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรมำกขึ้น
เพื่อลดปัญหำกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเพื่อกำรมีสุขภำวะที่ดีของผู้สูงอำยุ
กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้สูงอำยุพิจำรณำในกำรเลือกและบริโภคอำหำรอย่ำงพอดี ขณะเดียวกัน กำรดำรงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมกำรกิน ประเพณี และสิ่งแวดล้อม นับว่ำเป็นสิ่งสำคัญต่อกำรจัดกำรระบบอำหำร ดังนั้นควรมีกำรจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรระบบอำหำรให้มีพื้นที่อำหำรเพิ่มขึ้น เช่น กำรใช้พื้นที่กลำงของชุมชนในกำร
ปลูกผัก และส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน เพื่อรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้เพิ่มขึ้น ตำม
สภำพสังคมทีก่ ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
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