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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาสัญลักษณ์แนะนาการตักบาตรทีเ่ หมาะสมสาหรับพระสงฆ์ทเ่ี ป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (symbols
for appropriate almsgiving in the monks with chronic non-communicable diseases: SAAM-NCD) และศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนในอาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานีต่อสัญลักษณ์ดงั กล่าว วิ ธีการ: การศึกษาประกอบด้วยการจัดสนทนากลุ่มผูท้ ่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องและการวิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อ SAAM-NCD ตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มอี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไปใน
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี จานวน 436 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ผลการวิ จยั : กลุ่มตัวอย่างมี
อายุเฉลี่ย 49.39±16.08 ปี เป็ นเพศหญิงร้อยละ 64.68 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 48.39 ตัวอย่างเห็นด้วยกับการ
พัฒ นา SAAM-NCD (คะแนนเฉลี่ย=4.03±0.86 จากคะแนนเต็ม 5) สัญ ลัก ษณ์ ส่ง เสริมสุขภาพพระสงฆ์เป็ นรูปแบบที่ทาให้
ตัวอย่างรับรู้ว่าควรลดอาหารหวาน มัน หรือเค็มในการตักบาตรมากที่สุด (ร้อยละ 84.86) สัญลักษณ์ ทาให้ตวั อย่างคานึงถึง
สุข ภาพของพระสงฆ์มากขึ้น และเปลี่ย นชนิ ดอาหารตัก บาตรให้เ หมาะกับสุข ภาพของพระสงฆ์ ร้อ ยละ 52.29 และ 40.37
ตามลาดับ ปั จจัยด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่ อการ
พัฒนาสัญลักษณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.001, < 0.001, < 0.001 ตามลาดับ) สรุป: สัญลักษณ์ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
เป็ นสัญลักษณ์ทม่ี คี วามเหมาะสมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกอาหารตักบาตรทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในพระสงฆ์
คาสาคัญ: สัญลักษณ์แนะนาการตักบาตร การตักบาตร โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

รับต้นฉบับ: 15 มิ.ย. 2562, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 26 ก.ค. 2562, รับลงตี พิมพ์: 1 ส.ค. 2562
ผูป้ ระสานงานบทความ: รวิ จิระปาน กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทยั ธานี 61150 E-mail: Rawipan051@gmail.com

Research article
บทความวิจยั
Development of Symbols for Appropriate Almsgiving in
the Monks with Chronic Non-communicable Diseases
Rawi Jirapan1, Surasit Lochid-amnuay2
1Health

Consumer Protection and Pharmacy Department, Swangarom Hospital, Uthaithani
2Department of Community Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

Abstract
Objective: To develop symbols for appropriate almsgiving in the monks with chronic non- communicable
diseases ( SAAM- NCD) and study the opinions of people in Nong Chang District, Uthai Thani Province towards the
symbol. Method: The study consisted of focus group discussion among stakeholders and survey research to study
opinions on SAAM-NCD. Subjects were 436 people aged 15 years and over living in Nong Chang district, Uthai Thani.
Data collection was conducted using questionnaires developed by the researcher. Results: Average age of subject was
49.39 ± 16.08 years old. 64.68% were female and 48.39% reported working in agriculture. Subjects agreed with the
development of SAAM- NCD ( average score = 4. 03 ± 0. 86 from the full score of 5) . Symbol on health promotion for
monks was the one with the highest proportion of subjects recognizing the importance of reducing sweet, salty and oily
food for the monks (84.86%). The symbols motivated subjects to have more concern on health of monks and choose
suitable foods for almsgivings ( 52. 29% and 40. 37% , respectively) . Educational level, income, and occupation of the
subjects were significantly related to the opinions on symbolic development ( P <0. 001, <0. 001, <0. 001, respectively).
Conclusion: Symbol on health promotion for monks is the symbol appropriate to guide people to choose appropriate
food for almsgivings to promote health and control chronic non-communicable diseases in monks.
Keywords: symbols for giving alms to monks, almsgiving, non-communicable diseases
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บทนา
พระสงฆ์เป็ นกลุ่มบุคคลที่พบการป่ วยด้วยโรคไม่
ติด ต่ อ เรื้อ รัง (non-communicable diseases: NCD) เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี (1) ความชุกของ NCD ของพระสงฆ์สูงกว่า
กลุ่มประชาชนเพศชายทีม่ ี อายุมากกว่า 15 ปี ขน้ึ ไปถึงสอง
เท่า (2-6) ข้อมูลจากสานักสารสนเทศการแพทย์ กรมการ
แพทย์ พ.ศ. 2559 พบว่า ร้อยละของพระสงฆ์และสามเณร
ที่สุข ภาพดีลดลงจากร้อ ยละ 60.3 หรือ 81,767 รูป ในปี
พ.ศ. 2549 เหลือเพียงร้อยละ 52.3 หรือ 72,548 รูป ในปี
พ.ศ.2559 ในขณะที่พระสงฆ์และสามเณรมีภาวะป่ วยเพิ่ม
มากขึ้นจากร้อยละ 17.5 หรือ 23,730 รูป ในปี พ.ศ.2549
เป็ นร้ อ ยละ 28.5 หรือ 39,534 รู ป ในปี พ.ศ. 2559 (7)
ปั จจุบนั โรคไขมันในเลือดสูงกาลังเป็ นปั ญหา NCD ลาดับที่
หนึ่งในกลุ่มของพระสงฆ์ รองลงมาเป็ นโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวานตามลาดับ (7) นอกจากนี้ยงั พบปั ญหา
ในการควบคุ ม โรคเรื้อ รัง ของพระสงฆ์อีก ด้ว ย สาเหตุ ท่ี
สาคัญของโรคมาจากการฉันอาหารของพระสงฆ์ทไ่ี ด้รบั จาก
การบิณฑบาตร
พระวินัยสงฆ์กาหนดว่า พระสงฆ์ต้องฉันอาหารที่
ประชาชนน ามาตัก บาตรหรือ ถวายเท่ า นั น้ ไม่ ส ามารถ
ปฏิเ สธหรือ เลือ กฉั น อาหารได้ (8) ท าให้ พ ระสงฆ์ไ ม่ มี
ทางเลือกมากนักในการฉันอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อควบคุม
NCD ของตนเอง แม้ว่าอาหารทีไ่ ด้รบั จากการบิณฑบาตรจะ
ไม่เหมาะสมกับโรคประจาตัวของพระสงฆ์ จากการทบทวน
วรรณกรรมทีผ่ ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ถวายอาหาร
โดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึง คุ ณ ภาพของอาหารและสุ ข ภาพของ
พระสงฆ์ โดยเหตุผลหลักในการเลือกอาหารเพื่อทาบุญของ
ประชาชนส่ ว นใหญ่ คือ เน้ น ที่ค วามสะดวกเป็ นส าคัญ
อาหารที่นิยมนามาถวายพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็ นอาหารรส
เค็มจัด อาหารใส่กะทิ อาหารสาเร็จรูป ซึง่ อาหารเหล่านี้เป็ น
สาเหตุสาคัญของ NCD (9) รวมทัง้ ส่งผลให้พระสงฆ์ทเ่ี ป็ น
NCD ไม่สามารถควบคุมสภาวะโรคได้ ปั จจุบนั หน่ วยงาน
ต่ า ง ๆ เช่ น ส านั ก งานทางพุ ท ธศาสนา หน่ ว ยงานด้า น
สาธารณสุขให้ความสนใจเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์มากขึน้
เช่น การออกธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี พ.ศ. 2560 โดย
การให้ความรู้ด้านสุขภาพและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
แก่พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมากมาย (10, 11) แต่
จากข้อมูลทางสุขภาพกลับพบว่า NCD ในพระสงฆ์กลับเพิม่
สู ง ขึ้น ทุ ก ปี ทัง้ ที่มีก ารรณรงค์ แ ละให้ ค วามส าคัญ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
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สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการ เช่ น สั ญ ลั ก ษณ์
ทางเลือกสุขภาพ สัญลักษณ์ แบบ GDA เป็ นสัญลักษณ์ ท่ี
ช่วยแนะนาอาหารแก่ประชาชน สัญลักษณ์ทางโภชนาการมี
ผลต่อการรับรูแ้ ละการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค เช่น สัญลักษณ์
โภชนาการอย่างง่ายแบบทางเลือกสุขภาพเป็ นปั จจัยสาคัญ
อัน ดับ สามที่มีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ความพึง พอใจและการ
ตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ของผู้บริโภค รองจากความ
เข้ม ข้น ของน้ า ผลไม้แ ละปริม าณน้ า ตาล การศึก ษาของ
Drescher และคณะ พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ส ั ญ ลั ก ษณ์
โภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจร ทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ มากกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ มี ส ัญ ลัก ษณ์ เนื่ อ งจาก
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ สิ่ ง ที่ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ร ะบุ แ ละ
สัญลักษณ์ ยงั ช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริโภคด้วย (12)
สาหรับ การศึก ษาในกลุ่ ม ประชากรที่ต้อ งพึ่ง พา
บุคคลอื่นในการบริโภคอาหารเช่นเดียวกับพระสงฆ์ เช่น
กลุ่มเด็ก ก็พบผลเช่นเดียวกัน ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1-3 ทีม่ ภี าวะน้ าหนักเกินซึง่ ได้โปรแกรมการจัดอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ประกอบด้วยการให้ความรู้ผ่านคู่มอื ที่
ประกอบด้ ว ย สั ญ ลั ก ษณ์ ท างโภชนาการ ฉลากทาง
โภชนาการ อาหารตามสีไฟจราจร และโปสเตอร์อาหารที่
ควรรับ ประทาน เมื่อ เวลาผ่ า นไป 12 สัป ดาห์ ตัว อย่ า งมี
ค่าเฉลีย่ ร้อยละน้ าหนักต่อส่วนสูงลดลง สัดส่วนการกระจาย
พลังงานคิดเป็ นร้อยละจากคาร์โบไฮเดรตเพิม่ ขึน้ และไขมัน
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (13) ซึง่ สอดคล้องกับหลาย
การศึกษาทีพ่ บว่า การใช้สญ
ั ลักษณ์ทางโภชนาการในกลุ่ม
เด็กทีต่ ้องพึง่ พาบุคคลอื่นในการบริโภคอาหารสามารถช่วย
เลือกอาหารและเครื่องดื่มได้เหมาะสมกับสุขภาพมากขึน้
ในขณะทีป่ ั จจัยแวดล้อม เช่น ร้านจาหน่ายอาหาร น้ าอัดลม
ขนมหวาน ส่งเสริมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสมได้ (14,
15)
สัญ ลัก ษณ์ โ ภชนาการสามารถช่ ว ยในการเลือ ก
อาหารที่เหมาะสมทัง้ ในประชากรทัวไปและประชากรกลุ
่
่ม
เด็ ก ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาบุ ค คลอื่ น ในการบริ โ ภคซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ รวมทัง้ ด้วยข้อจากัดของพระวินัยทา
ให้พระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารที่เหมาะสมได้ด้วย
ตนเอง ดัง นั ้น จึ ง น าแนวคิด สัญ ลัก ษณ์ ท างโภชนาการ
ดัง กล่ า วมาประยุ ก ต์เ พื่อ จัด ท าสัญ ลัก ษณ์ แ นะน าการตัก
บาตรแก่ พ ระสงฆ์ท่ีเ ป็ น NCD (symbols for appropriate
almsgiving for monks with NCD: SAAM-NCD) เพื่อสือ่ สาร

ให้ประชาชนทีต่ กั บาตรสามารถรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับพระสงฆ์
ที่มารับบิณฑบาต และสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมใน
การตักบาตรแก่พระสงฆ์แต่ ละรูป ทัง้ นี้เพื่อควบคุมโรคที่
ก าลัง เป็ น ปั ญหาสุขภาพที่สาคัญ รวมถึง เพิ่มสานึกความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพพระสงฆ์ของประชาชนด้วย
อ าเภอหนองฉางตั ้ง อยู่ ใ จกลางของจั ง หวั ด
อุ ท ัย ธานี เป็ น พื้น ที่ท่ีมีลัก ษณะผสมผสานระหว่ า งชุมชน
เมืองและชนบท รวมทัง้ เป็ นทีต่ งั ้ ของวัดหนองขุนชาติซง่ึ เป็ น
วัดขนาดใหญ่ทม่ี ปี ระชาชนเลื่อมใสศรัทธา ทุกวันสาคัญทาง
ศาสนาจะมีประชาชนนาอาหารมาทาบุญตักบาตรและถวาย
อาหารเป็ นจานวนมาก รวมทัง้ เป็ น ที่ตงั ้ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุทยั ธานี จึงเป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
เหมาะสมในการศึกษาการพัฒนาสัญลักษณ์และศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อ SAAM-NCD
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จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่รบั รอง
3/2562 การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนทีห่ นึ่งเป็ นการ
ประชุ ม กลุ่ ม ย่อ ยกับผู้มีส่ว นเกี่ย วข้องเพื่อพัฒนา SAAMNCD ที่เหมาะสม การศึกษาส่วนที่สองนา SAAM-NCD ที่
พัฒ นาได้มาสารวจความคิด เห็นของประชาชนเพื่อเลือก
SAAM-NCD ทีเ่ หมาะสม
การศึกษาส่วนที่หนึ่ ง
การศึกษาส่วนที่หนึ่งเป็ น การสนทนากลุ่มในผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 11 คนเพื่อพัฒนา SAAM-NCD การเลือก
ผู้ให้ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย
พระสงฆ์ จานวน 3 รูป นักวิชาการทางพุทธศาสนา จานวน
2 คน ผูแ้ ทนจากสานักพุทธศาสนาจังหวัดอุทยั ธานี จานวน
1 คน นักโภชนาการ จานวน 1 คน ผู้แทนฝ่ ายประชาชน
จ านวน 2 คน ที่ ตั ก บาตรเป็ นประจ าอย่ า งต่ อ เนื่ อง
ผู้ป ระกอบการขายอาหาร จ านวน 1 คน และผู้น าชุมชน
(กานัน) จานวน 1 คน
การจัด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยมีข้นึ ในวัน ที่ 4 มีน าคม
พ.ศ.2562 ที่ม หาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย
วิทยาเขตอุทยั ธานี ผู้วจิ ยั วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนา
ได้แ ก่ ความคิดเห็น ต่ อ การพัฒนา SAAM-NCD รูปแบบ
SAAM-NCD ทีเ่ หมาะสม และบริเวณซึง่ เหมาะสมต่อการติด
SAAM-NCD

การศึกษาส่วนที่สอง
การศึ ก ษาส่ ว นที่ ส องส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ
SAAM-NCD ของประชาชนในอ าเภอหนองฉาง จัง หวัด
อุ ท ัย ธานี ท่ีมีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมการตัก บาตรและ
ถวายอาหารแก่พระสงฆ์
ตัวอย่าง
ประชากรในอาเภอหนองฉางที่มอี ายุมากกว่า 15
ปี ขน้ึ ไป มีจานวนทัง้ สิน้ 29,105 คน การศึกษาเลือกตัวอย่าง
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละตาบลของอาเภอหนองฉางทัง้
10 ตาบล ทีม่ คี วามสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
การคานวณขนาดตัวอย่างโดยสูตรของ Taro Yamane ใน
กรณี ท่ีท ราบจ านวนประชากรแน่ น อน (16) โดยก าหนด
ความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
0.05 ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้ คือ 396 คน ผู้วิจยั เพิม่
ขนาดตัวอย่างอีกร้อยละสิบ ได้จานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 436
คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นเมษายนถึ ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยแจกแบบสอบถามบริเวณเขต
ชุมชนของทัง้ 10 ตาบลในอาเภอหนองฉาง แบบสอบถาม
และ SAAM-NCD ทัง้ 5 รูปแบบที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้นได้ผ่า น
การพิจารณาความตรงและความครอบคลุมด้านเนื้อหาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็ นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์จานวน 3 ท่าน
จากนัน้ น ามาทดสอบในประชาชน 30 คนในอ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี และปรับให้มคี วามเหมาะสมของ
คาถามและภาษาก่อนนามาใช้จริง
แบบสอบถามทีใ่ ช้แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และพฤติกรรมของตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามความคิด เห็น ต่ อ SAAM-NCD ค าถามเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนที่
3 เป็ นค าถามสอบถามเรื่ อ งการรั บ รู้ ต่ อ SAAM-NCD
แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ และรูปแบบสัญลักษณ์ทม่ี คี วามเหมาะสม
ทีจ่ ะนาไปพัฒนาเป็ น SAAM-NCD แบบสอบถามเป็ นแบบ
จัดอันดับความเหมาะสมของสัญลักษณ์ทแ่ี บ่งตัวเลือกเป็ น 3
ลาดับ ได้แก่ 1 คือ เหมาะสมที่สุด 2 คือ ปานกลาง และ 3
คือ เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
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การพัฒนา SAAM-NCD
การศึก ษานี้ มี SAAM-NCD 5 รู ป แบบแสดงดัง
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์รูปแบบที่ 1 หรือ สัญลักษณ์ส่งเสริม
สุ ข ภาพพระสงฆ์ ได้ แ นวคิ ด มาจากสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
โภชนาการซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ทช่ี ่วยแนะนาการเลือกบริโภค
อาหารของประชาชนและมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค (12) โดยเลือกใช้สเี หลืองใน
สัญ ลัก ษณ์ เ นื่ อ งจากสีเ หลือ งแสดงถึง สุ ข ภาพและความ
สมดุ ล โดยในทาง จิต วิท ยาพบว่ า สีเ หลือ งช่ ว ยเชื่อมต่ อ
ความคิด ใต้จิต สานึ ก และยัง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ สากลในการ
เตือนให้ระวัง (17)
ตารางที่ 1. SAAM-NCD 5 รูปแบบ
รูปแบบสัญลักษณ์
รูปแบบที่ 1: สัญลักษณ์สง่ เสริมสุขภาพพระสงฆ์

รูปแบบที่ 2:
สัญลักษณ์รปู ดาวแนะนาอาหารทีค่ วรหลีกเลีย่ ง

รูปแบบที่ 3: สัญลักษณ์แสดงอาหาร
ทีค่ วรหลีกเลีย่ งของพระสงฆ์แต่ละรูป

รูปแบบที่ 4: สัญลักษณ์สไี ฟจราจรบอกความเหมาะสม
ของอาหาร

รูปแบบที่ 5: สัญลักษณ์ภาพแสดงอาหารควรหลีกเลีย่ ง
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สัญ ลัก ษณ์ แ บบที่ 2 สัญ ลัก ษณ์ รู ป ดาวแนะน า
อาหารที่ค วรหลีก เลี่ย ง ใช้แ นวคิด ฉลากโภชนาการแบบ
guiding star (18) โดยใช้ รู ป ดาวบอกถึ ง อาหารที่ ค วร
หลีกเลีย่ งในการนามาถวายพระสงฆ์ให้ประชาชนรับรู้ โดย
ใช้สแี ดงที่รูปดาวเนื่องดาวสีแดงทาให้วตั ถุมคี วามโดดเด่น
สะดุดตาและสีแดง ทัง้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ สากลในการห้าม
ไม่ให้ปฏิบตั ิ (17)
สัญลักษณ์แบบที่ 3 สัญลักษณ์แสดงอาหารทีค่ วร
หลีก เลี่ย ง โดยใช้ ตัว อัก ษรในการสื่อ สารกับ ประชาชน
รูป แบบที่ 3 อาศัย แนวคิด จากสัญ ลักษณ์ ทางโภชนาการ
แบบ GDA (guideline daily amounts) ทีแ่ สดงค่าพลังงาน

SAAM-NCD

น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมบนฉลากด้านหน้ าบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยมีก ารศึก ษาพบว่ า ผู้บ ริโ ภคมีก ารรับ รู้แ ละเข้า ใจต่ อ
สัญ ลัก ษณ์ โ ภชนาการ แบบ GDA อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(12) สัญลักษณ์น้ีใช้สนี ้ าเงินในตัวอักษร เนื่องจากสีน้ าเงิน
แสดงถึงความศรัทธาและปลอดภัย (17)
สัญ ลัก ษณ์ แ บบที่ 4 สัญ ลัก ษณ์ สีไ ฟจราจรบอก
ความเหมาะสมของอาหารที่ควรถวายแก่พระสงฆ์ สีแดง
แสดงว่า ควรหลีกเลีย่ งการถวายอาหารชนิดนี้ สีเหลือง คือ
ควรระวังในการถวายอาหาร สีเขียว คือ ปลอดภัยสามารถ
ถวายแก่พระสงฆ์ได้ การศึกษาของ Drescher และคณะ
พบว่ า สัญ ลัก ษณ์ มีผ ลท าให้ ผู้ บ ริโ ภคเลือ กซื้อ มากกว่ า
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่มสี ญ
ั ลักษณ์เนื่องจากช่วยลดความซับซ้อน
ในการตัดสินใจ (12)
สัญลักษณ์แบบที่ 5 สัญลักษณ์แสดงภาพอาหารที่
ควรหลีก เลี่ย ง โดยใช้ ภ าพอาหารที่ไ ม่ แ นะน าให้ ถ วาย
พระสงฆ์และรูปกากบาทซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ทม่ี คี วามหมายว่า
ห้ามหรือไม่แนะนา แนวคิดมาจากสัญลักษณ์ทางโภชนาการ
แบบ GDA คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ในแบบที่ 3
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษานี้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป PSPP โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาสรุปความคิดเห็น
ต่ อ SAAM-NCD การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องข้อ มู ล
ทัวไปกั
่ บความคิดเห็นต่อ SAAM-NCD ใช้สถิติ chi-square

ผลการวิ จยั
การสนทนากลุม่ เพื่อพัฒนา SAAM-NCD
ความคิ ดเห็นต่อการพัฒนา SAAM-NCD
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยส่วนใหญ่เห็นว่าควร
พัฒนา SAAM-NCD เพื่อส่งเสริมสุขภาพและลด NCD ใน
พระสงฆ์ โดยแบ่งความคิดเห็นเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
คือ กลุ่มทีค่ ดิ ว่าควรมีการพัฒนา SAAM-NCD โดยให้ความ
คิดเห็นว่า SAAM-NCD มีผลดีในการเพิม่ การสือ่ สารระหว่าง
พระสงฆ์กบั ประชาชน และยังทาให้ประชาชนตระหนักและ
เลือกอาหารทีม่ คี ุณภาพให้พระสงฆ์ได้สะดวกมากขึน้
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทีค่ ดิ ว่าควรพัฒนาสัญลักษณ์ แต่
ยังไม่แน่ใจในทางปฏิบตั วิ ่าจะทาได้หรือไม่ เนื่องจากมีความ
กังวลในความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารตักบาตร โดย
ให้เหตุผลว่า “ประชาชนกินอาหารเช้าอย่างไร ก็ตักบาตร
ด้ ว ยอาหารเช่ น นั น้ หากมีส ัญ ลัก ษณ์ อาจจะท าให้ต้ อ ง
ปรับเปลีย่ นวิถกี ารตักบาตร ส่งผลต่อการดาเนินชีวติ ” รวม

ถึงเศรษฐานะของผูต้ กั บาตรในการจัดหาอาหารทางสุขภาพ
เนื่องจากมองว่าอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มรี าคาแพง
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มทีค่ ดิ ว่าทายากในทางปฏิบตั ิ โดย
ให้เหตุผลว่า ไม่สะดวกในการจัดอาหารสุขภาพให้พระสงฆ์
และไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องอาหาร เช่น
ถ้า ต้อ งลดอาหารหวานหรือ ลดกะทิใ นอาหารจะท าให้ไ ด้
อาหารทีไ่ ม่อร่อย ไม่ดี และเป็ นการลดคุณค่าของอาหารลง
สัญลักษณ์สาหรับ SAAM-NCD
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ส่ ว นใหญ่ มี ค วา มเห็ น ต่ อ
สัญ ลัก ษณ์ ท่ี เ หมาะสมเพื่ อ พัฒ นาเป็ น SAAM-NCD ใน
ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า สั ญ ลั ก ษณ์ แ บบที่ 1 เป็ น
สัญลักษณ์ท่ปี ระชาชนทัวไปพบเห็
่
นแล้ว สามารถเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์ได้ง่ายและชัดเจนในการนาไป
ปฏิบตั ิ สัญลักษณ์ แบบที่ 1 เป็ นการนาแนวคิดสัญลักษณ์
ทางเลือ กสุข ภาพ มาใช้ก ับ SAAM-NCD รองลงมา เป็ น
สัญลักษณ์ รูป แบบที่ 2 สัญลักษณ์ รูปดาวแนะน าอาหารที่
ควรหลีก เลี่ย ง โดยให้เ หตุ ผ ลว่ า สัญ ลัก ษณ์ รูป ดาวท าให้
สั ง เกตได้ ช ั ด และสื่ อ สารได้ เ ข้ า ใจง่ า ยในมุ ม มองของ
ประชาชน ลาดับที่ 3 สัญลักษณ์ บอกเฉพาะอาหารที่ค วร
หลีกเลีย่ งของพระสงฆ์แต่ละรูป โดยให้เหตุผลว่า สัญลักษณ์
ดี ท่ี บ อกว่ า ควรตั ก บาตรด้ ว ยอาหารแบบใดแยกเป็ น
รายบุ ค คล ท าให้พ ระสงฆ์แ ต่ ละรูป ได้ร ับอาหารที่ต รงกับ
สุขภาพของตนจริง ๆ
ส่ ว นรู ป แบบอื่น ๆ เช่ น สัญ ลัก ษณ์ รู ป แบบที่ 4
สัญลักษณ์สไี ฟจราจร ผูร้ ่วมสนทนาให้เหตุผลว่า การใช้สมี ี
ความชัดเจนดี สังเกตได้ง่าย แต่ ใช้สหี ลากหลายสีเกินไป
อาจทาให้เกิดความสับสน ส่วนสัญลักษณ์รูปแบบที่ 5 เป็ น
สัญลักษณ์ภาพแสดงอาหารควรหลีกเลีย่ ง โดยให้เหตุผลว่า
สัญ ลัก ษณ์ ดูช ัด เจนดี สัญ ลัก ษณ์ ก ากบาทท าให้ท ราบได้
อย่ า งชัด เจนว่ า ห้า มตัก บาตรด้ว ยอาหารประเภทใด แต่
สัญลักษณ์กากบาทอาจทาให้ประชาชนทีต่ กั บาตรตกใจหรือ
กังวลใจได้ เพราะคิดว่าทาให้ตวั เลือกอาหารน้อยลง
ความคิ ดเห็นต่อบริเวณที่ติด SAAM-NCD
การสนทนากลุ่มในประเด็นตาแหน่ งที่เหมาะสมที่
ควรติ ด สัญ ลั ก ษณ์ SAAM-NCD นั ้น มี แ นวความคิ ด ที่
หลากหลาย เช่น มีการเสนอให้ติดที่บาตรพระ เนื่องจาก
บาตรเป็ นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวพระสงฆ์ทุกรูปเวลาออกบิณฑบาตต่าง
กับย่ามที่พระสงฆ์จะนาติดตัวไปบิณฑบาตหรือไม่ข้นึ กับ
แนวปฏิบตั ขิ องวัด ในขณะทีถ่ ลกบาตรซึง่ เป็ นสิง่ ทีว่ นิ ัยสงฆ์
ไม่ได้กาหนดหรือมีขอ้ ห้าม เนื่องจากถลกบาตรเป็ นสิง่ ใหม่ท่ี
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พระสงฆ์เพิง่ นามาใช้ โดยในอดีตสมัยพุทธกาล ถลกบาตร
ไม่ได้อยู่ในเครื่องอัฐบริขาร 8 อย่างของพระสงฆ์ (19)
นอกจากนี้ยงั มีผู้เสนอให้ติดสัญลักษณ์ท่ฝี าบาตร
เพราะผูต้ กั บาตรจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ได้ง่าย แต่เมื่อเปิ ด
ฝาบาตรออกและน าอาหารใส่บ าตร ประชาชนจะสัง เกต
สัญ ลัก ษณ์ ท่ีฝ าบาตรได้ ย าก จากแนวคิด และเหตุ ผ ลที่
หลากหลาย ดังนัน้ บริเวณที่ติด SAAM-NCD ควรกาหนด
ตามบริบทของวัดและพฤติกรรมของพระสงฆ์ในแต่ละพืน้ ที่
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ในแต่ละวัดเป็ นสาคัญ
ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนา SAAM-NCD
ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยให้ความคิดเห็นว่า
หากมี ก ารน าสั ญ ลั ก ษณ์ ไ ปใช้ ค วรประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์
ของ SAAM-NCD ก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง เนื่ อ งจากปั จจุ บ ัน
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสัญลักษณ์ ทางสุขภาพ คือ
อะไรหรือ มีประโยชน์ อ ย่า งไร แม้ก ระทังผู
่ ้นาชุมชนยังไม่
ทราบ ทัง้ ที่สญ
ั ลักษณ์ ทางสุขภาพมีการนามาใช้กบั สินค้า

เพื่ อ การบริ โ ภคมานานแล้ ว ดั ง นั ้น ควรจะต้ อ งมี ก าร
ประชาสัม พัน ธ์ แ ละให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนให้ ท ราบถึ ง
ประโยชน์ของ SAAM-NCD อย่างแพร่หลายก่อนนามาใช้
ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อ SAAM-NCD
ข้อมูลทัวไป
่
ตัว อย่ า งที่ต อบแบบสอบถามจ านวนทัง้ สิ้น 436
คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง 282 คน (ร้อยละ 64.68) อายุ
เฉลี่ย 49.39 ±16.08 ปี ส่ว นใหญ่ สาเร็จ การศึก ษาระดับ
ประถมศึก ษา (ร้อ ยละ 39.45) ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 48.39) ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือนต่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 56.88) (ตารางที่ 2)
ตัวอย่างรายงานว่า วัตถุประสงค์หลักของการตัก
บาตร คือ อุทศิ ส่วนบุญให้ตนเอง (ร้อยละ 39.91) รองลงมา
คือ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ครอบครัวและญาติ (ร้อยละ
28.44) ส่วนอาหารที่นิยมนามาตักบาตรมากที่สุดคือ ขนม
หวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง (ร้อยละ 25.00)

ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างประชาชน อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี (n=436)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
154
35.62
หญิง
282
64.68
อายุ (ปี ) (เฉลีย่ 49.39 ±16.08 ปี )
15-30
59
13.53
31-45
108
24.77
46-60
141
32.34
มากกว่า 60
128
29.36
วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
175
40.14
มัธยมศึกษา
144
33.03
อนุปริญญา/ปวส/ปวท
31
7.11
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
86
19.73
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
211
48.39
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
88
20.18
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
77
17.66
นักเรียน/นักศึกษา
37
8.49
พนักงานหน่วยงานเอกชน
15
3.44
ลูกจ้าง
8
1.83
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ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างประชาชน อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี (n=436)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
ต่ากว่า 5,000
248
56.88
5,000-10,000
85
19.50
10,000-15,000
30
6.88
15,000-20,000
17
3.90
มากกว่า 20,000 ขึน้ ไป
56
12.84
โรคประจาตัว
ไม่มโี รคประจาตัว
287
65.83
มีโรคประจาตัว
149
34.17
วัตถุประสงค์การตักบาตร (สามลาดับแรก)
อุทศิ ส่วนบุญให้ตนเอง
174
39.91
อุทศิ ส่วนบุญให้ครอบครัว/ญาติ
124
28.44
เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา
64
14.68
อาหารทีน่ ิยมนามาตักบาตร (สามลาดับแรก)
ขนมหวาน
279
25.00
อาหารปรุงด้วยการทอด/ผัด
127
11.38
แกงถุง
116
10.39
แหล่งทีม่ าของอาหาร
ประกอบอาหารเอง
288
66.06
ซือ้ จากร้านค้า
138
31.65
ชุดทาบุญ
10
2.29
การเลือกอาหาร
สะดวกในการจัดเตรียม
195
44.72
คุณภาพอาหาร
156
35.78
อาหารทีม่ คี วามหมายต่อผูท้ าบุญ
67
15.37
ราคา
18
4.13
รองลงมา อาหารทีป่ รุงด้วยการผัดหรือทอด (ร้อยละ 11.38)
แหล่ ง ที่ม าของอาหารในตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ คือ ประกอบ
อาหารเอง (ร้อ ยละ 66.06) รองลงมา คือ ซื้อ จากร้านค้า
(ร้อยละ 31.65) ในการเลือกอาหารส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.72
ค านึ ง ถึ ง ความสะดวกในการจัด เตรี ย ม รองลงมาเป็ น
คุณภาพอาหาร (ร้อยละ 35.78) และอาหารทีม่ คี วามหมาย
ต่ อ ผู้ ท าบุ ญ (ร้ อ ยละ 15.37) ส่ ว นราคาเป็ นประเด็ น ที่
คานึงถึงน้อยทีส่ ดุ ดังแสดงในตารางที่ 2
ความคิ ดเห็นต่อ SAAM-NCD
ตารางที่ 3 แสดงความคิ ด เห็ น ของตั ว อย่ า ง
เกี่ยวกับสุขภาพของพระสงฆ์และสัญลักษณ์ SAAM-NCD

ตัวอย่างมีความเห็นว่า พระสงฆ์ในปั จจุบนั เป็ น NCD มาก
ขึน้ (ค่าเฉลีย่ 4.21±0.79 จากคะแนนเต็ม 5) หน่วยงานต่าง
ๆ เริ่ ม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ NCD ในพระสงฆ์ ม ากขึ้ น
(4.11±0.75) และประชาชนไม่ทราบว่า พระสงฆ์ทบ่ี ณ
ิ ฑบาต
เป็ นโรคประจาตัวอะไรบ้าง ทาให้ไม่สามารถใส่อาหารตัก
บาตรทีเ่ หมาะสมได้ (4.09±0.80) ประชาชนร้อยละ 74 เห็น
ว่า อาหารทีป่ ระชาชนตักบาตรเป็ นสาเหตุของการเกิด NCD
ตัวอย่างมีความเห็นว่า ควรมีการพัฒนาสัญลักษณ์
ช่ ว ยแนะน าการตัก บาตร (4.03±0.86) คะแนนเกี่ย วกับ
ผลกระทบเชิงลบของ SAAM-NCD (ข้อ 6-8 ในตารางที่ 3)
อยู่ระหว่าง 3.44-3.66 คือ เห็นผลกระทบเชิงลบอยู่บา้ งใน
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ตารางที่ 3. ความคิดเห็นของตัวอย่างเกีย่ วกับสุขภาพของพระสงฆ์และสัญลักษณ์ (n=436)
จานวน (ร้อยละ)
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็น
ความคิดเห็น
อย่างยิง่
ด้วยอย่างยิง่
1. พระสงฆ์ในปั จจุบนั เป็ น NCD มาก
184
170
73
9
0
ขึน้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
(42.20) (38.99) (16.74) (2.06)
(0.00)
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง

เฉลีย่
4.21

SD
0.79

2. อาหารทีป่ ระชาชนตักบาตรถวาย
พระสงฆ์ เป็ นสาเหตุหลักของการเกิด
NCD เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
3. หน่วยงานต่างๆ เริม่ ให้ความสาคัญ
กับ NCD ในพระสงฆ์มากขึน้

135
(30.96)

184
89
(42.89) (20.41)

23
(5.28)

2
(0.46)

3.99

0.88

136
(31.19)

226
63
(51.83) (14.45)

9
(2.06)

2
(0.46)

4.11

0.75

4. ประชาชนไม่ทราบว่าพระสงฆ์ทม่ี า
บิณฑบาตเป็ นโรคประจาตัวอะไรบ้าง
ทาให้ไม่สามารถใส่อาหารทีเ่ หมาะสม
กับพระสงฆ์ได้
5. ควรมีการพัฒนาสัญลักษณ์ชว่ ย
แนะนาการตักบาตร เพื่อทาให้
ประชาชนเลือกอาหารตักบาตรได้
เหมาะสมขึน้
6. การมีสญ
ั ลักษณ์ช่วยแนะนาการตัก
บาตรไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของ
พระสงฆ์ได้
7. การมีสญ
ั ลักษณ์ช่วยแนะนาการตัก
บาตรทาให้เกิดความไม่สะดวกในการ
จัดเตรียมอาหารของประชาชน
8. การมีสญ
ั ลักษณ์ช่วยแนะนาการตัก
บาตร ทาให้พระสงฆ์รสู้ กึ ไม่สบายใจ
เนื่องจากเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลการ
ป่ วยของพระสงฆ์

138
(31.65)

221
59
(50.69) (13.53)

16
(3.67)

2
(0.46)

4.09

0.80

138
(31.65)

201
76
(46.10) (17.43)

16
(3.67)

5
(1.15)

4.03

0.86

92
(21.10)

125
158
(28.67) (36.24)

54
(12.39)

7
(1.61)

3.55

1.01

109
(25.00)

135
132
(30.96) (30.28)

56
(12.84)

4
(0.92)

3.66

1.02

72
(17.66)

129
145
(29.59) (33.26)

77
(17.66)

8
(1.83)

3.44

1.03

เรื่องการไม่เกิดประโยชน์ ความไม่สะดวก และการเปิ ดเผย
โรค
การรับรูต้ ่อ SAAM-NCD
การสารวจผลการรับรูโ้ ดยรวมต่อ SAAM-NCD ทัง้
5 รู ป แบบ พบว่ า เมื่ อ เห็ น สัญ ลัก ษณ์ ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ
80.18±4.34 (เฉลีย่ 5 สัญลักษณ์) รายงานว่า ตนรับรูว้ ่าควร
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ลดอาหารหวาน มัน เค็มในการตักบาตรแก่พระสงฆ์ แต่
เพีย งร้อ ยละ 56.75±3.11 กล่ า วว่ า SAAM-NCD มีผ ลต่ อ
การตักบาตร ตัวอย่างร้อยละ 52.45±3.17 กล่าวว่า SAAMNCD ทาให้คานึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์มากขึน้ ตัวอย่าง
ร้ อ ยละ 39.31±2.37 กล่ า วว่ า สัญ ลัก ษณ์ ส ามารถท าให้
เปลีย่ นชนิดอาหารตักบาตรให้เหมาะสมกับสุขภาพพระสงฆ์
สัญลักษณ์แบบที่ 1 หรือสัญลักษณ์สง่ เสริมสุขภาพพระสงฆ์

ตารางที่ 4. ระดับการรับรูต้ ่อ SAAM-NCD ทัง้ 5 รูปแบบในประเด็นการรับรูว้ ่าควรลดอาหาร หวาน มัน เค็ม ในการตักบาตรแก่
พระสงฆ์ (n=436)
รูปแบบ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่าง
สัญลักษณ์
ยิง่
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4
แบบที่ 5

188
155
146
131
135

43.12
35.55
33.49
30.05
30.96

182
203
214
193
201

41.74
46.56
49.08
44.27
46.10

ทาให้ประชาชนรับรูว้ ่า ควรลดอาหารหวาน มัน เค็ม ในการ
ตัก บาตรแก่ พ ระสงฆ์ม ากที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 84.86 ดัง
ตารางที่ 4
จากตารางที่ 5 สัญลักษณ์แบบที่ 3 หรือสัญลักษณ์
แสดงอาหารทีค่ วรหลีกเลีย่ งโดยใช้ขอ้ ความ มีผลต่อการตัก
บาตรของประชาชนมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 61.93) ทุ ก
สัญลักษณ์ ทาให้ประชาชนเปลี่ยนชนิดอาหารตักบาตรได้
เพียงร้อยละ 37-42 ซึ่งถือว่าน้อย สัญลักษณ์ ทุกแบบทาให้
ประชาชนคานึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์เพียงร้อยละ 47-55
เท่านัน้
SAAM-NCD ที่ตัว อย่ า งเห็น ว่ า เหมาะสมที่สุด 3
อัน ดับ แรก คือ สัญ ลัก ษณ์ แ บบที่ 1 (สัญ ลัก ษณ์ ส่ ง เสริม
สุ ข ภาพพระสงฆ์) โดยมีค ะแนนเฉลี่ย ของอัน ดับ 2.30
คะแนน 1, 2 และ 3 คือ อัน ดับ ที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
คะแนนเฉลี่ยได้จากการนาอันดับที่ตวั อย่างให้มาเฉลี่ยกัน
โดยคะแนนเฉลี่ยที่น้อย คือ อันดับที่ตวั อย่างเห็นด้วยมาก
ทีส่ ุด ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สัญลักษณ์แบบที่ 2 (สัญลักษณ์
รูปดาวแนะนาอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง) ได้คะแนนเฉลีย่ ของ
อันดับเท่ากับ 2.39 และ อันดับที่ 3 ได้แก่ สัญลักษณ์แบบที่

50
65
60
84
69

11.47
14.91
13.76
19.27
15.83

14
8
10
20
23

3.21
1.83
2.29
4.59
5.28

2
5
6
8
8

0.46
1.15
1.38
1.83
1.83

3 (สัญ ลัก ษณ์ แ นะน าเฉพาะอาหารที่ค วรหลีก เลี่ย ง) ได้
คะแนนเฉลีย่ ของอันดับเท่ากับ 2.40
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับการมี SAAM-NCD
จากตารางที่ 6 การศึก ษา รายได้ และอาชีพ มี
สหสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั ความเห็นต่อการ
พัฒ นา SAAM-NCD ของตัว อย่ า งและเป็ น ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน อีกทัง้ โดยปกติแล้วปั จจัยทัง้ สามก็มคี วามสัมพันธ์
กันในทางบวกโดยปกติ ตัวอย่างที่มกี ารศึกษาทีส่ ูงขึน้ และ
รายได้ท่สี ูงขึน้ มีแนวโน้ม ทีเ่ ห็นด้วยต่อการพัฒนา SAAMNCD มากขึ้น ตั ว อย่ า งที่ มี อ าชี พ ข้ า ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยกับการพัฒนา SAAM-NCD (ร้อยละ
49.40) ซึง่ มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ

การอภิ ปรายผล
การศึก ษานี้ พ บว่ า ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ตัก บาตร
ถวายอาหารพระสงฆ์เ พื่อ อุ ทิศ บุ ญ ให้ ต นเอง ญาติ แ ละ
ครอบครัวเป็ นหลัก ตัวอย่างเห็นด้วยว่า อาหารทีน่ ิยมนามา
ตักบาตรล้วนเป็ นปั จจัยเสีย่ งทีท่ าให้พระสงฆ์ท่ปี ่ วยเป็ นโรค

ตารางที่ 5. การรับรูต้ ่อ SAAM-NCD ทัง้ 5 รูปแบบ (n=436)
การรับรูต้ ่อสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ท่ี 1 สัญลักษณ์ท่ี 2 สัญลักษณ์ท่ี 3 สัญลักษณ์ท่ี 4 สัญลักษณ์ท่ี 5
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
สัญลักษณ์มผี ลต่อการตักบาตร
235 53.90 247 56.65 270 61.93 239 54.82 246 56.43
สัญลักษณ์ทาให้เปลีย่ นชนิดอาหาร 95 40.37 104 42.20 108 40.14 87 36.24 93 37.61
ให้เหมาะกับพระสงฆ์
สัญลักษณ์ทาให้คานึงถึงสุขภาพ
123 52.29 117 47.78 139 51.38 132 55.27 137 55.51
พระสงฆ์มากขึน้

1006

ตารางที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัวไปกั
่ บระดับความคิดเห็นต่อ SAAM-NCD
ข้อมูลทัวไป
่
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
2
1.30
111
72.10
หญิง
0
0.00
206
73.00
ช่วงอายุ (ปี )
15-30
0
0.00
42
71.20
31-45
0
0.00
78
72.20
46-60
0
0.00
110
78.00
มากกว่า 60
2
1.60
87
68.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
0
0.00
137
78.30
มัธยมศึกษา
2
1.40
115
79.90
อนุปริญญา/ปวส/ปวท
0
0.00
21
67.70
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
0
0.00
44
51.20
อาชีพหลัก
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0
0.00
39
50.60
พนักงานหน่วยงานเอกชน
0
0.00
9
60.00
นักเรียน/นักศึกษา
0
0.00
24
64.90
อาชีพส่วนตัว/เกษตรกร
2
0.90
167
79.10
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
0
0.00
72
81.80
ลูกจ้าง
0
0.00
6
75.00
รายได้ (บาท)
ต่ากว่า 5,000
0
0.00
198
79.80
5,000-10,000
2
2.40
63
74.10
10,000-15,000
0
0.00
23
76.70
15,000-20,000
0
0.00
11
64.70
มากกว่า 20,000 ขึน้ ไป
0
0.00
22
39.30
NCD และไม่ ส ามารถควบคุ ม สภาวะของโรคได้ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ผลจากการศึกษาเรื่อ งพฤติก รรมการถวาย
อาหารของประชาชนในเขตภาษีเจริญ (9) และข้อมูลด้าน
สุ ข ภาพที่พ บว่ า พระสงฆ์ป่ วยเป็ น NCD เพิ่ม ขึ้น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง (1) ส าหรับ แหล่ ง ที่ม าของอาหารเพื่อ ตัก บาตร
พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมประกอบอาหารตักบาตรเอง
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากอาเภอหนองฉางซึ่งเป็ นพื้นที่ศึก ษา
เป็ นสังคมเกษตรกรรมที่ยงั ไม่พฒ
ั นาเป็ นเมืองขนาดใหญ่
การดาเนินชีวติ ประจาวันไม่ได้เร่งรีบเหมือนสังคมเมืองทีท่ า
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เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ

P

41
76

26.6
27.00

0.223

17
30
31
39

15.80
29.00
22.00
30.50

0.328

38
27
10
42

21.70
18.80
32.30
48.80

<0.001

38
6
13
42
16
2

49.40
40.00
35.10
19.90
18.20
25.00

<0.001

50
20
7
6
34

20.20
23.50
23.30
35.30
60.70

<0.001

ให้ ไ ม่ มีเ วลาในการเตรีย มอาหารตัก บาตรเวลาเช้า ซึ่ง
แตกต่างกับการศึกษาในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่
พบว่าอาหาร 3 ลาดับแรกที่ประชาชนนิยมนามาตัก บาตร
ได้แก่ อาหารทีม่ รี สเค็มจัด อาหารทีใ่ ส่กะทิ อาหารสาเร็จรูป
และอาหารส่วนมากจะซื้อมาจากร้านค้าเป็ นหลัก ในส่วน
เหตุ ผ ลในการเลื อ กอาหารส าหรับ การตัก บาตรพบว่ า
ประชาชนในการศึก ษานี้ จ ะเน้ น ที่ค วามสะดวกเป็ น หลัก
ในขณะที่คุ ณภาพอาหารเป็ น เรื่อ งรองลงมาเช่ นเดียวกับ
ประชาชนในเขตภาษีเจริญ (9)

ตั ว อย่ า งเห็ น ว่ า การมี SAAM-NCD จะท าให้
ประชาชนเลือกอาหารได้เหมาะสมมากขึน้ เนื่องจากเป็ น
การสื่อสารที่ทาให้ทราบว่า พระสงฆ์ท่มี ารับบิณฑบาตรมี
ข้อจากัดในการฉันอาหารและควรฉัน อาหารแบบใด เช่น
ค ว ร ล ด อ า ห า ร ห ว า นเ นื่ อ ง จ า ก พ ร ะ ส ง ฆ์ ป่ ว ย ด้ ว ย
โรคเบาหวาน เนื่องจากวินัยสงฆ์ทาให้พระสงฆ์ไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือเลือกบิณฑบาตรเฉพาะอาหารที่เหมาะสมกับ
สุขภาพของตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม SAAM-NCD มีขอ้
กังวลสาหรับกลุ่มตัวอย่างคือ อาจทาให้เกิดความไม่สะดวก
ในการจัด เตรีย มอาหารของประชาชนเนื่ อ งจากในพื้น ที่
อาเภอหนองฉางนัน้ พระสงฆ์จะมีการสลับสายบิณฑบาตร
ทาให้ประชาชนไม่ทราบแน่ นอนว่าพระสงฆ์รูปใดที่จ ะมา
บิณ ฑบาตร รวมถึ ง ข้อ จ ากัด ด้ า นสภาพเศรษฐานะของ
ประชาชนในการหาอาหารเพื่อสุขภาพมาถวายพระสงฆ์
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาหารเพื่อสุขภาพมี
ราคาแพง และอาจทาให้พระสงฆ์ไม่สบายใจในการเปิ ดเผย
ข้อมูลการป่ วยของตน
ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ และอาชี พ หลั ก ของ
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั ระดับความคิดเห็นต่อ SAAMNCD อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ กลุ่ ม ที่มีร ายได้ สู ง หรือ
การศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยมากกว่า การทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ปั ญหา NCD ในพระสงฆ์ส่วนหนึ่งเกิด
จากการทีป่ ระชาชนขาดความรูใ้ นการนาอาหารทีเ่ หมาะสม
มาตักบาตรหรือพฤติกรรมในการฉันอาหารที่ไม่เหมาะสม
ของพระสงฆ์เอง (1) แต่ ไม่มีการศึกษาใดกล่าวถึงปั จจัย
กาหนดทางสังคม เช่น รายได้หรือการศึกษาของประชาชน
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การควบคุ ม โรค NCD ในพระสงฆ์ ม ากนั ก
การศึกษานี้พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือทราบว่า
พระสงฆ์เ ป็ น NCD มากขึ้น เนื่ อ งจากอาหารที่ประชาชน
ถวาย ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากประชาชนทราบในเรื่อ งของ
อาหารที่เหมาะสมกับ NCD เพิม่ มากขึน้ ซึ่งเกิดจากการให้
ความรู้ โ ดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดหลายปี ที่ ผ่ า นมา
สอดคล้องกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขต
ภาษีเจริญ เรื่องการรับรูป้ ระโยชน์ของอาหารทีต่ กั บาตรและ
ถวายอาหารแด่พระภิกษุ ท่พี บว่า ประชาชนรับรู้ประโยชน์
ของอาหารที่ตกั บาตรและการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (9) จากข้อ มูลข้า งต้น สามารถ
กล่าวได้ว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสม
กับ NCD ในระดับหนึ่ง แต่ดว้ ยข้อจากัดในการตักบาตร เช่น

ไม่ทราบว่าพระสงฆ์ท่มี าบิณฑบาตเป็ น NCD หรือไม่ และ
ด้านเศรษฐานะ ทาให้ไม่สามารถถวายอาหารทีเ่ หมาะสมได้
SAAM-NCD แบบที่ 1 หรือ สัญ ลัก ษณ์ ส่ ง เสริม
สุขภาพพระสงฆ์ เป็ นสัญลักษณ์ทเ่ี หมาะสมในการนามาใช้
เพราะผูพ้ บเห็นรับรูถ้ งึ การต้องลดอาหารหวาน มัน เค็ม ใน
การตัก บาตรมากที่สุ ด ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากสัญ ลัก ษณ์
ดังกล่าวเข้าใจได้ง่ายโดยประชาชนทัวไป
่ ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาในอดีตทีพ่ บว่า สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายมี
ผลต่ อ ความพึง พอใจและการตัด สิน ใจซื้อ ไม่ ม ากนัก เมื่อ
เที ย บกั บ ปั จจัย อื่ น ๆ และผู้ บ ริ โ ภครั บ รู้ แ ละเข้ า ใจต่ อ
สัญลักษณ์อย่างง่ายน้อย (12) แต่อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์
แนะน าการตัก บาตรแบบที่ 1 หรือ สัญ ลัก ษณ์ ส่ ง เสริ ม
สุขภาพพระสงฆ์เป็ นสัญลักษณ์ในภาพรวมทีใ่ ห้ลดอาหารทัง้
3 ประเภทคือ หวาน มัน เค็ม ซึ่ง หากพระสงฆ์ไ ม่ ไ ด้มี
ข้อจากัดเรื่องอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งก็ไม่สามารถ
สือ่ สารได้
SAAM-NCD เป็ นวิธีแ นะน าการเลือ กอาหารที่
เหมาะสมรู ป แบบใหม่ โดยหลั ก การส าคั ญ คื อ เป็ น
สัญลักษณ์สาหรับพระสงฆ์แต่ละรูปเพื่อสื่อสารกับประชาชน
ซึง่ แตกต่างกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการที่เน้นใช้กบั บุคคล
ทัวไปโดยติ
่
ดสัญลักษณ์ทผ่ี ลิตภัณฑ์ ข้อจากัดของการศึกษา
ประการหนึ่งคือ การออกแบบสัญลักษณ์ทไ่ี ม่ได้ดาเนินการ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลถึง
การรับรู้ต่อสัญลักษณ์ของประชาชน รวมทัง้ ข้อจากัดเรื่อง
บริเวณทีต่ ดิ สัญลักษณ์ เนื่องจากมีแนวคิดทีห่ ลากหลายของ
บริเวณที่ติด ดังนัน้ ทาให้ไม่สามารถระบุท่ตี ิดสัญลักษณ์ท่ี
เหมาะสมทีส่ ดุ ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ กับบริบทของวัดหรือความสะดวก
พระสงฆ์หรือประชาชนในพืน้ ทีน่ นั ้ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้
จริง และทาให้ประชาชนเห็นสัญลักษณ์ได้ชดั เจน ข้อกังวลที่
สาคัญต่อการใช้ SAAM-NCD ของประชาชน คือการเตรียม
อาหารสาหรับใส่บาตรที่อาจไม่เหมาะสมตามสัญลักษณ์ ท่ี
แนะนา แต่ อย่างไรก็ตามอาหารที่เหมาะสมกับพระสงฆ์ท่ี
ป่ วยด้ว ย NCD อาจเป็ น อาหารที่ล ดปริม าณของน้ า ตาล
ไขมัน หรือเกลือลงเท่านัน้ ซึง่ ประเด็นดังกล่าวจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องทาความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบ
อาหารส าเร็จ รู ป ที่ป ระชาชนนิ ย มเลือ กซื้อ เพื่อ ตัก บาตร
การศึ ก ษาในอนาคตควรน า SAAM-NCD ไปใช้ ก ั บ
ประชาชน เพื่อศึกษาว่าสัญลักษณ์สามารถทาให้ประชาชน
เลือกอาหารตักบาตรได้เหมาะสมมากขึน้ หรือไม่
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
SAAM-NCD เป็ น เครื่อ งมือ อย่า งง่า ยในการเพิ่ม
ทางเลือกในการตักบาตรของประชาชน เนื่องจากพระสงฆ์
ไม่สามารถเลือกฉันอาหารที่เหมาะสมในการควบคุม NCD
ด้วยตนเองได้จากข้อกาหนดของวินัยสงฆ์ ดังนัน้ SAAMNCD น่ าจะเกิดประโยชน์ต่อการถวายอาหารทีเ่ หมาะสมแก่
พระสงฆ์เพื่อทาให้เกิดสุขภาพทีด่ แี ละควบคุม NCD ซึง่ เป็ น
ปั ญหาสาคัญของระบบสุขภาพในปั จจุบนั
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สานักงานพุทธศาสนา
หน่ วยงานด้านสาธารณสุข หรือชุมชน ที่มสี ่วนในการดูแล
สุ ข ภาพพระสงฆ์ ควรพัฒ นา SAAM-NCD ไปใช้ใ นภาค
ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักต่อคุณภาพของอาหารที่
นามาตักบาตร รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
NCD ในพระสงฆ์
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