
 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
 การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลักท่ีมีเด็กอายุ
แรกเกิดถึงอายุ 3 ปในตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ เพื่อนํามาเช่ือมโยงความสัมพันธกับ
การเกิดพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานในรูปแบบตางๆ  เง่ือนไขชีวิตระดับครอบครัว
นั้นมี 3 ระบบไดแก ระบบจุลภาค เชน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา การเล้ียงดู เปนตน ระบบ
ปฏิสัมพันธ เชน ความสัมพันธระหวางครอบครัวและโรงพยาบาล ครอบครัวและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เปนตน นอกจากนี้ผลกระทบของระบบมหภาคสงผลตอเง่ือนไขชีวิตระดับครอบครัวดวย อาทิ
เชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ือ เปนตนโดยจะแบงประเภทของครอบครัวตามขนาดของ
ครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย และแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 สวน 
ดังนี้ 
 4.1  สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีการศึกษา เปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของชุมชน ไดแก 
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การสาธารณสุข เปนตน 
 4.2  เง่ือนไขชีวิตของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน 
 4.3  กรณีศึกษาของครอบครัวกลุมตัวอยาง เปนการนําเสนอเง่ือนไขชีวิตระดับครอบครัว
ท่ีมีความหลากหลายและนาสนใจในประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับการเกิดพฤติกรรมการบริโภคนมและ
อาหารหวาน 
 
4.1  สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีการศึกษา 
 ประวัติความเปนมาของชุมชน 
 อําเภอหนองหญาไซ เดิมเปนหมูบานหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี  ช่ือ " หนองหญาไซ "  มีประวัติเลาสืบตอกันมาวา  มีประชาชนไดตั้งบานเรือนอาศัยอยู
เรียงรายโดยรอบ หนองน้ําใหญ มีเนื้อท่ีประมาณ 7 ไร ในหนองมีน้ําใสและหญาไซขึ้นอยูมากมาย 
ท่ัวบริเวณหนอง หญาชนิดนี้ มีลักษณะใบเรียวเล็ก และมีความคมเชนเดียวกับความคมของใบแฝก 
แตใบหญาไซเล็กกวาใบแฝกมาก จึงสันนิษฐานวาชาวบานนําช่ือหญาชนิดนี้มาต้ังเปนช่ือของ
หมูบาน ตอมาหมูบานหนองหญาไซไดยกฐานะเปนตําบลหนองหญาไซ เม่ือมีประชากรเพิ่มมาก
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ข้ึนมีความเจริญข้ึน จึงขอจัดต้ังเปนเขตสุขาภิบาลหนองหญาไซ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก็ไดจัดต้ัง
สุขาภิบาลเม่ือป พ.ศ.2508 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2508 ชุมชน 
ของหนองหญาไซเจริญข้ึนเปนลําดับ พรอมกับตําบลใกลเคียงอีก  3  ตําบล ไดแกตําบลหนองโพธ์ิ 
ตําบลแจงงาม และตําบลหนองราชวัตร ทางราชการเห็นวาประชากรก็มีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเปน
ลําดับ และคาดวาจะเปนชุมชนท่ีจะเจริญเติบโตข้ึนอีก ประกอบกับประชาชนท้ัง 4 ตําบลดังกลาว
ตื่นตัวท่ีจะขอจัดตั้งเปนกิ่งอําเภอ ตั้งแตป พ.ศ.2520 ตอมาทางกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดต้ัง
เปนกิ่งอําเภอเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2526 และไดจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารท่ีวาการกิ่ง
อําเภอหนองหญาไซ และประกอบพิธีเปดเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2528 กิ่งอําเภอหนองหญาไซ ได
เจริญข้ึนเปนลําดับ จนกระท่ังกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ไดออกพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่ง
อําเภอหนองหญาไซ ข้ึนเปนอําเภอหนองหญาไซ ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2533 เนื่องจากท่ีวาการ
อําเภอหลังเกามีสถานท่ีคับแคบ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดสรรงบเหลือจายป 2539 มากอสราง
ท่ีวาการอําเภอใหใหม อําเภอหนองหญาไซ เปนอําเภอลําดับท่ี 10 ในจํานวน 10 อําเภอ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี  

 
 สภาพภูมิศาสตร 

          ท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ อําเภอหนองหญาไซ อยูในเขตภาคกลางตอนบน หรือทาง
เหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 170 กิโลเมตร 
และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 59 กิโลเมตร พื้นท่ีประมาณ 420.21 ตาราง
กิโลเมตร มีรูปรางคลายส่ีเหล่ียม คางหมูตะแคงขวา มีอาณาเขต ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลดานชาง ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง  ตําบลหนอง
กระทุม ตําบลบอกรุ ตําบลปาสะแก และตําบลวังศรีราช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี                              
 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหนองสะเดา ตําบลหนองผักนาก และตําบลบานสระ  
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   

 ทิศใต ติดตอกับตําบลหนองสาหราย และตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลหนองปลิง  อําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี                                            

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของ อําเภอหนองหญาไซ เปนท่ีราบสูง แหงแลง มีลําหวย
กระเสียวไหลผานทางตอนเหนือของอําเภอ และมีพื้นท่ีบางสวน ประมาณ 30,000 ไร อยูในเขต
ชลประทาน พื้นที่สวนใหญจึงใชในการเกษตรกรรม    
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 ลักษณะภูมิอากาศ  
 ลักษณะภูมิอากาศท่ัวไปของอําเภอหนองหญาไซ อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมเขตรอน 
จึงมีสภาพอากาศเหมาะสําหรับการเพาะปลูก  หากมีปริมาณน้ําฝนท่ีเพียงพอ  ในฤดูรอนอากาศจะ
รอนอบอาวและแหงแลงเปนเหตุใหในบางหมูบาน ตําบล  ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค  ฤดูฝนจะ
มีฝนตกชุก  ฤดูหนาวอากาศจะไมหนาวจนเกินไปนัก 

 
 ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว   

 อําเภอหนองหญาไซ ไมมีแหลงทองเท่ียวและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ มีแตพื้นท่ี          
ปาสงวนประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร หรือรอยละ 25 ของพื้นท่ีอําเภอ แตพื้นท่ี        
ปาสงวนโดยท่ัวไปปจจุบันราษฎรไดเขาอยูอาศัยเต็มพื้นท่ี และทางราชการไดประกาศเปนเขต 
สปก.แลว  
 
 การปกครอง 

 อําเภอหนองหญาไซ  แบงเขตการปกครองออกเปน 6 ตําบล 66 หมูบาน ซ่ึงตําบลหนอง
หญาไซ มี 13 หมูบาน มีเนื้อท่ีประมาณ 94.29 ตร.กม.ไดแก หมูท่ี 1 บานหนองโพธ์ิ หมูท่ี 2 บาน
หนองหลวง หมูท่ี 3 บานบอหวา หมูท่ี 4 บานดอนสําโรง หมูท่ี 5 บานหนองหญาไซ หมูท่ี 6 บาน
บอหวา หมูท่ี 7 บานดอนกระเบ้ือง หมูท่ี 8 บานหนองปลารอด หมูท่ี 9 บานหนองสําโรง และหมูท่ี 
10 บานหนองสําโรง 

 
  เทศบาลตําบลหนองหญาไซ  

 ประกาศจัดต้ังป พ.ศ.2542 ครอบคลุมพื้นท่ีบานหมูท่ี 2 บางสวนและบานหมูท่ี 5 
บางสวน ตําบลหนองหญาไซ มีพื้นท่ีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 2,807 คน แยก
เปนชาย 1,343 คน หญิง 1,464 คน จํานวนบาน 868 หลัง  
          อําเภอหนองหญาไซ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 คน 
           องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีจํานวน 6 แหง (ทุกตําบลเปน อบต.) คือ หนองหญา
ไซ ทัพหลวง หนองราชวัตร หนองโพธ์ิ หนองขาม แจงงาม 
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 ประชากร 
 ราษฎรซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอหนองหญาไซนั้น สวนใหญอาศัยอยูมาแตเดิมแทบ
ท้ังส้ิน จะมีอพยพมาจากที่อ่ืน ๆ บาง เชน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดใกลเคียง ท่ีเปน
เขตติดตอ ราษฏรสวนใหญจะตั้งบานเรือนกระจัดกระจายไมรวมกันเปนหมูบานใหญแตอยูกันเปน
กลุม ๆ บางหมูบานรวมหลาย ๆ กลุมบานเปน 1 หมูบาน ทําใหเรียกช่ือสับสนกันไปบาง เชน บาน
ทุงแสม ท่ีชาวบานเรียกในปจจุบัน เดิมช่ือบานหนองมะสังข บานคัดฑูต ชาวบานเรียกวาบานหนอง
กระทิงทอง เปนตน ประชากรของอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกไดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2  จํานวนประชากรในอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ท่ี ตําบล     ชาย           หญิง        รวม บานเรือน 
หมาย
เหตุ 

1 หนองหญาไซ 4,531 4,557 9,088 2,809  
2 ทัพหลวง 4,873 4,915 9,788 2,856  
3 หนองราชวัตร 2,485 2,589 5,074 1,535  
4 หนองโพธ์ิ 3,160 3,267 6,427 2,053  
5 หนองขาม 4,285 4,473 8,758 2,708  
6 แจงงาม 3,160 3,267 6,427 2,085  
 รวม 22,494 23,068 45,562 14,046  
      เทศบาล 

     หนองหญาไซ 
1,343 1,464 2,807 868  

 รวมท้ังอําเภอ 23,837 24,532 48,369 14,914  

 
 ดานการเมือง 

 มาตรการทางการเมืองเพื่อลดเง่ือนไขทางสังคม 
 อําเภอหนองหญาไซ โดยการสนับสนุนของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี (กอ.รมน.จว.สพ.) กอ.รมน. ภาค 1 และกองทัพภาคท่ี 1 (ทภ.1) เห็นความสําคัญ
ของมวลชนโดย 
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 -  จัดต้ังหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (หมูบาน อพป.) 14 หมูบาน 
 -  สนับสนุนการฝกอบรม และกิจการลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ) 
 -  สนับสนุนกิจการกองหนุนเพื่อความม่ันคงของชาติ (กนช.) 

 
 ดานเศรษฐกิจ 

 1.  อาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1  การเกษตร เปนอาชีพหลักของประชากรประมาณรอยละ98 ของผูทํางานใน

อําเภอ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
อําเภอ ไดแก ขาว ออย นอกจากนั้นยังมียาสูบ ไมผล และยังมีพื้นท่ีสงเสริม การเพาะปลูกพืชท่ี
ไดรับการสงเสริม ไดแก หมอนไหม หนอไมฝร่ัง โดยโครงการหมอนไหมไดรับการสนับสนุน
เงินทุนจากกองทุนพัฒนาชนบท สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
ตารางท่ี 3  ขอมูลพื้นฐานการเกษตรอําเภอหนองหญาไซ (พื้นที่ - ไร) 

 

ท่ี ตําบล นาป นาปรัง พืชไร ไมผล พืชผัก ไมโตเร็ว 
1 หนองหญาไซ 29,587 15,931 2,700 110 15 30 
2 หนองโพธ์ิ 25,043 23,864 1,500 125 25 15 
3 หนองราชวัตร 22,299 6,704 15,700 55 15 10 
4 หนองขาม 7,917 5,421 27,000 110 15 25 
5 แจงงาม 6,599 4,093 2,500 120 15 20 
6 ทัพหลวง 20,981 9,767 2,800 105 10 25 

 รวม 6  ตําบล 112,426 65,780 13,770 5,625 95 125 
 

  1.2  การปศุสัตว อําเภอไดสงเสริมใหมีการเล้ียงปศุสัตวอยางตอเนื่องและจริงจัง โดย
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาชนบทสงเสริมการเล้ียงโคนมในพื้นท่ีอําเภอหนอง        
หญาไซ  
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ตารางท่ี 4  ปริมาณสัตวท่ีเล้ียงในพ้ืนท่ี 
 

โคนม-ตัว โคเนื้อ-ตัว กระบือ-
ตัว 

สุกร-ตัว เปด-ตัว แพะ ไก-ตัว 

263 11,935 738 13,501 29,569 37 644,103 
       

  1.3  การสหกรณ มีสหกรณจํานวน 2 สหกรณ               
                     -  สหกรณการเกษตรหนองหญาไซ จํากัด จํานวนสมาชิก 2,057 คน 

                -  สหกรณโคนมหนองหญาไซ สุพรรณบุรีจํากัด   จํานวนสมาชิก 79 คน 
  2.   การคมนาคม อําเภอหนองหญาไซ มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตท่ีสําคัญ ดังนี้ 

             -  ทางหลวงแผนดินสายสามชุก - หนองหญาไซ ระยะทาง 19.950 กม. 
             -  ทางหลวงชนบท สายหนองหญาไซ - ดอนเจดีย ระยะทาง 15.563 กม. 
             -  ทางหลวงชนบท สายบานทึง - หนองอีพัง ระยะทาง 45.270 กม. 
             -  ทางหลวงแผนดินสายอูทอง - บานไร 

  3.  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
             -  รายไดของประชากร มีรายไดประชากรเฉล่ีย 59,942.37 บาท/คน/ป    
             -  การธนาคาร ปจจุบันอําเภอหนองหญาไซ มี 2 ธนาคาร คือ 
             -  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ สาขาหนองหญาไซ 
      -  ธนาคารออมสินสาขาหนองหญาไซ 
 

  ดานการสาธารณสุข 
  มีสถานพยาบาลและหนวยงานที่ใหบริการ ดังตารางท่ี 5 
 

 การสาธารณูปโภคอําเภอหนองหญาไซ 
 1.   การไฟฟา   สํานักงานการไฟฟาภูมิภาคอําเภอหนองหญาไซ ตั้งอยูบานหมูท่ี 8 ตําบล

หนองหญาไซ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอหนองหญาไซ มีผูใชไฟ 12,900 ราย แตมีบานเรือนราษฎรบาง
ทองท่ีในเขตอําเภอหนองหญาไซ ยังไมมีไฟฟาใช   ซ่ึงการไฟฟาฯ ก็กําลังขยายเขตจําหนาย
กระแสไฟฟาเพิ่มข้ึน เพื่อใหราษฎรไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 
             2.  การส่ือสารแหงประเทศไทย มีท่ีทําการดังนี้ 
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                 2.1  ท่ีทําการไปรษณียหนองหญาไซ 
            2.2  ไปรษณียอนุญาตเอกชน รับผิดชอบตําบลหนองโพธ์ิ 
            2.3  ไปรษณียอนุญาตเอกชน รับผิดชอบตําบลหนองขาม และแจงงาม 

 
ตารางท่ี 5  สถานพยาบาลและหนวยงานท่ีใหบริการดานสาธารณสุข 

 
      1 

โรงพยาบาล 
     1 แหง ( 60 เตียง) 

2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง 
3 สถานีอนามัย 9 แหง 
4 ศูนยโภชนาการเด็ก 1 แหง 
5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 13 แหง 
6 คลินิกแพทย (เอกชน) 2 แหง 
7 ทันตกรรม 1 แหง 
8 รานขายยาแผนโบราณ 2 แหง 
9 รานขายยาแผนปจจุบัน 8 แหง 
10 อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า 100 %  
11 หอกระจายขาว จํานวน 52 แหง ครอบคลุมได 85%  

หมายเหตุ ขอ 1-9 อยูในตําบลหนองหญาไซ ยกเวน ขอ 5 มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลเพียง 3 ศูนย 
 
 3.  การประปา    
  การประปาของเทศบาลตําบลหนองหญาไซ จํานวน 1 แหง การประปาหมูบาน 
จํานวน 128 แหง แยกเปนขนาดใหญ 25 แหง ขนาดกลาง 64 แหง และขนาดเล็ก 39 แหง 
             4.   แหลงน้ําอุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลใชน้ําประปา นอกเขตใชขุดเจาะบอบาดาล ขุด
สระเก็บน้ํา สรางโองน้ําขนาด 2,000 ลิตร ปจจุบันมีพื้นท่ีขาดแคลนนํ้า อุปโภคในฤดูแลง ไมมี
แหลงน้ําดื่มน้ําใช ทางราชการตองบรรทุกน้ําไปแจกจาย จํานวน 36 หมูบาน 6 ตําบล 

 5.   แหลงน้ําเพื่อการเกษตร    มีหวยกระเสียวไหลผานตําบลหนองขาม ตําบลแจงงาม 
บางหมูบาน นอกจากน้ันยังมีคลองสงน้ําของชลประทานในเขตตําบลหนองโพธ์ิ ตําบลหนองหญา
ไซ และตําบลแจงงามบางสวน คิดเปนรอยละ 20 ของพ้ืนท่ี 
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 ดานสังคมจิตวิทยา 
 1.   สภาพสังคม อําเภอหนองหญาไซ ประกอบดวยประชาชนทองถ่ินและประชาชน

อพยพยายถ่ินฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน  
      2.   การปฏิบัติของขาราชการ บริการและอํานวยนวยความสะดวกแกประชาชนท้ังบน
ท่ีวาการอําเภอและนอกสถานท่ี เชน จัดหนวยบริการเคล่ือนท่ี จัดฝกอบรมและประชุมราษฎรตาม
สถานท่ีตาง ๆ เพื่อทราบทุกข - สุข ของประชาชน   ขาราชการทุกฝายไดออกเยี่ยมเยียนอยูสมํ่าเสมอ 
เพ่ือนําความรูความเขาใจกิจการงานและบริการงานของทุกสวนราชการ ไปเผยแพรใหประชาชน
ในทองถ่ินไดทราบอยูเสมอ 
 
 ดานการศึกษา  
 

หนวยงาน สถานศึกษา(แหง) 
สหวิทยาเขตหนองหญาไซ           13 
สหวิทยาเขตหนองกระถิน           15 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน             1 
กรมการศาสนา             1 
กรมการพัฒนาชุมชน             6 

 
 ขอมูลการศึกษานอกโรงเรียนหนองหญาไซ 
 
หองสมุดประชาชน   1 แหง 
เจาหนาท่ีหองสมุด   2 คน 
ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน 15 แหง แบงเปน 
                     -  พื้นที่ปกติ 12 แหง 
                     -  พื้นที่ อพป.   3 แหง 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน   1 ศูนย 
ครูอาสาสมัครเดินสอนการศึกษานอกโรงเรียน   5 คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมการพัฒนาชุมชน)        6 แหง 
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ดานการศาสนา    
 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ ประมาณ 98 % สวนอีก 2 % นับถือศาสนา

อ่ืน เชน อิสลาม คริตส เปนตน ศาสนาคริตส มี โบสถ อยู 1 แหง ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลหนองขาม 
       ขอมูลดานศาสนาพุทธ   มีดังนี้                        

วัด 31 แหง 
สํานักสงฆ   5 แหง 
ท่ีพักสงฆ 16 แหง 
วัดราง(วัดนอก)   1 แหง 
อุทยานการศึกษา (วัดหนองหลวง)   1 แหง 
วัดพัฒนาตัวอยาง (วัดหนองหลวง)   1 แหง 

 ดานวัฒนธรรมประเพณี  
 อําเภอหนองหญาไซ โดยสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอหนองหญาไซ ไดสงเสริมใหมีการ

จัดงานประเพณีอันดีงามของทองถ่ินข้ึนเปนประจําทุกป มีท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 1.  ประเพณีสงกรานต    มีการแหขบวนรถบุปผาชาติ ในวันสงกรานต สรงนํ้าพระ รดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ มีการประกวดเทพีสงกรานต มีงานร่ืนเริง 
              2.  ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา มีการจัดขบวนแหตนเทียนจากหนวยงานตาง ๆ ไป
ถวายวัดในเขตอําเภอหนองหญาไซ 
              3.  ประเพณีวันลอยกระทง จัดท่ีวัดหนองหลวงมีการละเลนร่ืนเริงและลอยกระทง
รวมกัน 

 4.  ประเพณีอ่ืน ๆ เชน ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม ฯลฯ 
 
 โบราณสถาน วิหารหลวงพอเกตปทุม สถานท่ีตั้งวัดหนองหลวง หมูท่ี 5 ตําบลหนองหญาไซ 

จากหลักฐานทะเบียนของวัดหนองหลวงบันทึกไววา วิหารนี้สรางเม่ือป พ.ศ.2343 โดยประชาชน
รวมกันกอสรางข้ึนคร้ังสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช (รัชการท่ี 1) ขนาดของวิหาร กวาง 3 วา 2 ศอก ยาว 4 วา เคร่ืองบนเปน               
ไม หลังคามุงกระเบ้ืองวาวปูนซีเมนต ฝาผนังกออิฐฉาบปูน ในวิหารประดิษฐานหลวงพอเกตปทุม           
ซ่ึงเปนท่ีเคารพ สักการะ ของประชาชนชาวอําเภอหนองหญาไซและบริเวณใกลเคียง  
 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีสถานีตํารวจภูธร จํานวน 1 แหง คือ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอหนองหญาไซ 
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  แหลงพักผอน สําหรับชาวอําเภอหนองหญาไซ  มีดังนี้ 
            1.  สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชยสมบัติครบ 50 ป ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลหนอง
หญาไซ 
            2.  สนามกีฬาอําเภอหนองหญาไซ ตั้งอยูหลัง อบต. หนองหญาไซ หมูท่ี 6 ต.หนองหญาไซ 
            3.  อุทยานมัจฉา วัดหนองหลวง 
 

 สภาพปญหา อําเภอหนองหญาไซ มีสภาพปญหาเหมือนชนบทไทยท่ัวไป ดังนี้ 
 1.  ปญหาความยากจน 

             2.  ปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา และการชลประทานเพ่ือการเกษตร ราษฎรสวนใหญยัง
ตองพึ่งพาน้ําฝนเพื่อการเพาะปลูก 
             3.  ปญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ ราษฎรในเขต สปก.ยังไมไดรับเอกสารสิทธิ ซ่ึงหนวยงานท่ี
รับผิดชอบก็ทราบถึงสภาพปญหา และไดพยายามเรงรัดอยู 
             4.  ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรราคาไมแนนอน  

 5.  ปญหาการวางงานนอกฤดูการเกษตร และการอพยพแรงงานไปหางานทําของผูใช
แรงงานวัยทํางาน ท้ิงไวเฉพาะคนชราและเด็ก 

 6.  ปญหาดานสุขภาพและปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส 
         7.  ปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ในฤดูแลง 
 

 งานดานบริการ ของหนวยราชการประจําอําเภอ 
 1.   ท่ีทําการปกครองอําเภอหนองหญาไซ มีหนาท่ีรับผิดชอบรักษาความสงบเรียบรอย 
อํานวยความยุติธรรม บริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน และบําบัดทุกขบํารุงสุข 
 2.   สํานักทะเบียนอําเภอหนองหญาไซ มีหนาท่ีใหบริการงานทะเบียนราษฎร งาน
ทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนท่ัวไป และงานบัตรประจําตัวประชาชน 
 3.  สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาไซ  มีหนา ท่ีพัฒนาและสงเสริมดานการ
เกษตรกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรแกประชาชน 
 4.  สํานักงานท่ีดินอําเภอหนองหญาไซ ตั้งอยูในบริเวณศูนยราชการท่ีวาการอําเภอหนอง
หญาไซ ลักษณะเปนอาคาร 2 ช้ันใตถุนโลง   
 5.  หนวยสัสดีอําเภอ หนวยสัสดีอําเภอ มีสัสดีอําเภอเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ อยูใน
ความปกครองบังคับบัญชาของสัสดีจังหวัดท่ีอําเภอนั้น ๆ อยูในเขตทองท่ี แตกระทรวงกลาโหม
จะมอบการปกครองบังคับบัญชาตอนายอําเภอนั้น ๆ  
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 6.  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองหญาไซ 
             วิสัยทัศนของกรมการพัฒนาชุมชน 

  6.1  กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยราชการท่ีประกอบดวย ขาราชการที่มีคุณภาพ  
มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการทํางาน มีระบบการ
ติดตอส่ือสารท่ีฉับไว มีการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีเอ้ือตอการริเร่ิม สรางสรรค มีสายการ
บังคับบัญชาส้ันมีการกระจายอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหบุคคลหรือหนวยปฏิบัติงานได
เบ็ดเสร็จในตัว มีการประสานการทํางานระหวางกอง เขต และจังหวัด ในระบบเครือขายท่ีเกื้อหนุน
ซ่ึงกันและกัน 

  6.2  หนาท่ีในการเปนหนวยงานหลักของการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคน
ครอบครัว กลุม และชุมชน แบบองครวม เพ่ือใหสามารถรวมพลังพัฒนาและปกครองทองถ่ินของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม มีจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม 
สามารถกําหนดวิถีชีวิตและพึ่งตนเองได 
              6.3  "พัฒนากร" เปนขาราชการหลัก ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการพัฒนาและ
วางแผน เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานขององคกรประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
บริการและจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา โดยเปนท้ังนักวิชาการและนักปฏิบัติการในตัวเอง 

       6.4  เปาหมายของกรมการพัฒนาชุมชนอยูท่ี ประชาชนมีความสุข กลาวคือ "ชีวิตมี
คุณภาพ ครอบครัวอบอุน กลุมมีพลัง ชุมชนเขมแข็ง และส่ิงแวดลอมยั่งยืน 
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ภาพ 2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งตําบลหนองหญาไซ 
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4.2  เงื่อนไขชีวิตของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน 
 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานในประชากร
กลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เขตพ้ืนท่ี
ภาคกลาง อาชีพสวนใหญไดแก เกษตรกรรม แตจากสภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
ไปทําใหบางครอบครัวมีการอพยพยายถ่ินของพอหรือแมเขามาทํางานในเมืองมากข้ึน เมื่อผูวิจัยลง
พื้นท่ีเพื่อทําการเก็บขอมูล ครอบครัวท่ีทําการศึกษาท้ังหมด 19 ครอบครัว พบวา ครอบครัวนั้นมี
หลากหลายมิติ ไมวาจะเปนขนาดครอบครัว สมาชิกในครอบครัว ผูเล้ียงดูเด็ก ความเชื่อ คานิยมท่ี
แตกตางกันไป โดยผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางของครอบครัวออกเปน 5 รูปแบบดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  กลุมตัวอยางแบงตามขนาดของครอบครัวเปน 5 กลุม ดังตอไปนี้ 
 

รูปแบบของครอบครัว ชื่อเด็ก อายุเด็ก ผูเล้ียงดูเด็ก+
อายุ 

เด็กฟนผ/ุ
ไมผ ุ

ครอบครัวเดี่ยวท่ี
ประกอบดวย พอแม  
และลูก 

นองหมูแฮม 1 ป 11 เดือน แมโบ อายุ 22 ป ไมผุ 
นองโฟร 2 ป 6 เดือน แมนก อายุ 30 ป ผุ 
นองเฟน 9 เดือน แมฝน อายุ 25 ป ไมผุ 

ครอบครัวเดี่ยวท่ี
ประกอบดวยพอ/แม
เล้ียง หรือฝายใดฝาย
หนึ่งทํางานตางถ่ิน 

นองพัฒน 2 ป 6 เดือน แมเจีย๊บ  
อายุ 35 ป 

ไมผุ 

นองโฟกัส 1 ป 1 เดือน แมหนอย  
อายุ 25 ป 

ไมผุ 

นองเนสเลย 2 ป แมเล็ก  
อายุ 40 ป 

ไมผุ 

ครอบครัวขยายท่ี
ประกอบดวยพอแม 
ปูยา ตายาย 

นองน้ําตาล 2 ป แมดาว  
อายุ 35 ป +  

ยาอายุ 60กวาป 

ไมผุ 

นองเดียร 3 ป แมดา อายุ 35 ป ไมผุ 
นองภ ู 1  ป แมศุ อายุ 29 ป ผุ 
นองอิง 2 ป 4 เดือน แมกนกวรรณ 

อายุ 23 ป 
เร่ิมผุ

เล็กนอย 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 
 

รูปแบบของครอบครัว ชื่อเด็ก อายุเด็ก ผูเล้ียงดูเด็ก+
อายุ 

เด็กฟนผ/ุ
ไมผ ุ

 นองไกด 1 ป 5 เดือน แมรัก อายุ 23 ป ผุ 

 นองการตูน 1 ป 3 เดือน แมเกด อายุ 25 
ป+ยาย 

ไมผุ 

 นองโนต 2 ป 6 เดือน ยาแอว ผุ 

ครอบครัวขยายที่มีพอ
หรือแม ท่ีอยู ร วมกับ
ปูยา ตายาย 

นองแยม 2 ป ยายสไว  
อายุ 49 ป 

ไมผุ 

 นองเสาร 1 ป 6 เดือน ยายน ี ไมผุ 
 

 นองนุก 2 ป แมหนอย 
อายุ 35 ป 

ไมผุ 
 

ครอบครัวขยายท่ีมี
เพียงปูยา ตายาย 

นองแอป +
นองแอล 

2 ป ยายจุน  
อายุ 42 ป 

ไมผุ 

นองเพลง 1ป 6 เดือน ตายาย ไมผุ 
นองบี 3 ป ตาเอิด (ยายเปน

นองสาวของยาย
แทๆ ของนอง

บี) 

เร่ิมผุ
เล็กนอย 
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ภาพ 3  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของครอบครัวกลุมตัวอยาง 

7-11 

7-11 CJ 

วัด 

อบต. 

ศพด. 

รพ. 

รานขายขนม 

ครอบครัว
กลุมตัวอยาง 

นองเดียร 

นองบี 

นองนํ้าตาล 

นองแอป/แอล 

นองแยม 

นองการตูน 

นองภู นองไกด 
นองเพลง 

นองอิง 

นองนุก 

นองโฟร 

นองโฟกัส 
นองเนสเลย 

นองหมูแฮม 

นองเสาร นองโนต 

นองพัฒน 
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ตารางท่ี 7  ระดับการศึกษาและอาชีพของแม 
 

ระดับ
การศึกษา 

ลักษณะอาชีพ 

ทํางานในพ้ืนท่ี (คน) ทํางาน
ตางจังหวัด (คน) 

 
รับจาง เกษตรกรรม ลูกจาง 

ประจํา 
คาขาย แมบาน ลูกจาง 

ไมไดเรียน       
ประถมศึกษา 2 1  1   
มัธยมศึกษา  2  1 2 5 
อาชีวะ/ปวช.    1   
ปริญญาตรี   4    

 
ตารางท่ี 8  ระดับการศึกษาและอาชีพของปูยาตายายท่ีเปนผูเล้ียงดูหลัก 
 

ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ 
แมบาน (คน) เกษตรกรรม+รับ 

จาง (คน) 
 

ไมไดเรียน 2  
ประถมศึกษา 5 1 
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ตารางท่ี 9  รายไดของครอบครัว / ป 
 
รายไดของครอบครัว / ป (บาท) จํานวนครอบครัว 

< 100,0000                                 7 
                                3 
                                3 
                                3 
                                3 

 

100,0000–150,0000 
150,001 – 200,0000 
200,001 – 250,000 

>250,000 

 
 เนื่องจากมิติของครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานมีความเกี่ยวของ
เปนพลวัติ แตกตางหลากหลายในแตละครอบครัวข้ึนอยูกับโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว 
ขนาดและสมาชิกของครอบครัว บริบทของครอบครัว ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม ตาม
กลุมของครอบครัว จากการสัมภาษณเชิงลึกผูดูแลหลักรายบุคคล ดังตอไปนี้ 
 

1. ครอบครัวเดี่ยว 
  จากการเก็บขอมูลพบวาครอบครัวเดี่ยวแบงไดเปน 2 กลุมคือ ครอบครัวท่ีพอแมและ

ลูกอยูดวยกัน และครอบครัวท่ีแมและลูกอยูดวยกันสวนพอไปทํางานตางถ่ิน ครอบครัวท้ังสองกลุม
นี้จะมี “แม” เปนผูดูแลหลัก แมในกลุมครอบครัวนี้สวนใหญเปนแมท่ีอยูในชวงอายุ 20-35 ป ไดรับ
การศึกษาตามกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับส่ือขาวสารและเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน อีกท้ัง
การรับคําแนะนําตางๆจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขตามโครงการตางๆของโรงพยาบาล 

  1.1  ครอบครัวเดี่ยวท่ีประกอบดวยพอแมและลูก ผูดูแลหลักในครอบครัวกลุมนี้
ไดแก แม จากการสัมภาษณพบวาเง่ือนไขชีวิตของแมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหาร
หวาน อาทิ อาชีพของแม ซ่ึงในกลุมนี้จะมีท้ังท่ีแมตองออกไปทํางานในตอนกลางวันและกลุมท่ีแม
เปนแมบาน 

     กลุมท่ีแมตองออกไปทํางานนอกบานจะมีญาติคอยดูแลใหในขณะท่ีแมไป
ทํางาน ดังนั้นจะเห็นวาแมเปนครอบครัวเดี่ยวแตจะมีญาติท่ีมีสวนในการเล้ียงดูเด็กดวยเชนกัน 

     แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) “ปกติจะอยูกับลูกตลอด แตถา
มาทํางานก็จะมีปาคอยมาดูให สนิทกับปาคนนี้ เคาไมมีลูก เล้ียงใหฟรี” แมโบเลาวาบานปาจะอยูอีก
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ตําบลหนึ่ง ปาจะเดินทางมา แตเชาดูแลลูกใหท้ังวันแตตอนเท่ียงตนเองจะกลับมาใหนมลูกและ
กลับไปทํางานตอ ตอนเย็นก็จะมารับชวงตอจากปา” ผูวิจัยถามแมโบวาทําไมถึงยายออกมาจากบาน
คุณตาและคุณปา แมโบใหคําตอบวา ยายออกมาเปนครอบครัวของตัวเองตามสามี และท่ีอยูปจจุบัน
เปนบานพักขาราชการของสํานักงานเทศบาลซ่ึงเปนท่ีทํางานของสามี   

     แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) ทํางานท่ีหองชันสูตรของ
โรงพยาบาล เลาวา “เพิ่งเอานองโฟรไปโรงเรียนไดเดือนเดียว กอนหนานี้จางคุณอาเล้ียง ตอนเชาจะ
ขับรถไปฝากท่ีบานอา ตอนเย็นจะไปรับกลับบานซ่ึงบานอาจะอยูหางไปเพียง 5-10 นาที บริเวณ
ใกลบานอานั้นจะมีบานยายของนองโฟรอยู” 

     กลุมท่ีแมมีอาชีพเปนแมบานนั้นจะอยูท่ีบานตลอด แมฝน อายุ 25 ป (นองเฟน
อายุ 9 เดือน) “มีเวลาเพราะอยูกับบาน เลยไดอยูกับลูกตลอด 24 ช่ัวโมง” อาจเพราะแมฝนยายตาม
สามีมาอยูท่ีหนองหญาไซ แตตนเองไมไดเปนคนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงไมไดมีญาติมาชวยเล้ียง แต
หากมีธุระจําเปนก็ตองไปฝากทางญาติสามีเหมือนกันแตนอยมากเพราะแมฝนบอกวาจะไมคอยไป
ไหน ผูวิจัยพบวาถึงแมวาจะอาศัยอยูเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีมี พอแมและลูกอยูดวยกันแตก็ยังคงมี
ความสัมพันธท่ีใกลชิดกันมากระหวางญาติท่ีอาศัยอยูใกลเคียงมาชวยเล้ียงดูในขณะท่ีแมไมวางหรือ
ตองไปทํางาน ไมไดเปนในลักษณะผูกขาดการเล้ียงดูท่ีแมเพียงลําพัง และถึงแมวาจะมีการฝากเล้ียง
แตในทัศนคติตอการเล้ียงดูของแมนั้นการเล้ียงลูกดวยตัวเองก็ยังคงดีท่ีสุด แมโบ อายุ 22 ป “เล้ียง
ลูกเองดีท่ีสุดเพราะไมมีใครท่ีเล้ียงไดดีเทาเรา”  
 พฤติกรรมการบริโภคนม ในครอบครัวกลุมนี้ผูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก็คือ แม  แมจะใช
เวลาท้ังหมดเทาท่ีมีเพื่อดูแลลูกของตนเองใหดีท่ีสุด  
 -  นมแม การบริโภคนมแมในครอบครัวเดี่ยวนั้นเด็กไดรับนมแมเหมือนกันทุก
ครอบครัวแตจะแตกตางกันในเร่ืองระยะเวลาของการกินนมแมซ่ึงข้ึนอยูกับอาชีพของแม หากแม
ประกอบอาชีพเปนลูกจางสามารถลาคลอดไดเพียง 1 เดือน ลูกก็จะกินนมแมไดเพียงไมนานเร่ิมมี
การใหนมขวดเสริม เปนการกินนมแมและนมผงสําเร็จรูปรวมกัน แตจะแตกตางกับแมท่ีมีอาชีพ
แมบาน มีเวลาอยูกับลูกตลอด ลูกจะสามารถกินนมแมไดครบ 6 เดือน และโอกาสท่ีจะกินนมขวด
นอยลง 

  กลุมท่ีแมตองทํางานนอกบาน ถาหากท่ีทํางานอยูใกลบานก็จะสามารถกลับไปใหนม
บุตรได สวนระยะเวลาการลางานข้ึนอยูกับตําแหนงงานของแมในการกําหนดวันลาคลอด 

  แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) เลาวา “บานและท่ีทํางานอยูใกลกัน
เพียง 5 นาที จึงสามารถกลับไปใหนมลูกท่ีบานไดทุกวันในตอนกลางวัน”  
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  แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) เลาวา “ใหกินนมแมไดแค 1 เดือนเทานั้น
เพราะลางานไดเพียง 1 เดือน ตองมาทํางานแลว หลังจากนั้นก็เปล่ียนมาเปนนมชงใสขวด”  

  กลุมท่ีแมมีอาชีพเปนแมบาน มีเวลาอยูกับลูกตลอดหากไมมีปญหาเร่ืองน้ํานมไมไหล
ก็จะใหกินนมแมตลอด ดังเชนกรณีของนองเฟนลูกของแมฝน อายุ 25 ป จะไมใหลูกกินนมขวดเลย 
เนื่องจากประสบการณท่ีเล้ียงลูกคนแรกท่ีติดขวดนมมาก เลิกยากและยังมีเร่ืองของเศรษฐกิจ หาก
ไมกินนมผงสําเร็จรูปก็จะชวยประหยัดคาใชจายของครอบครัวไดอีกดวย  

  สําหรับเร่ืองสุขภาพของแมในครอบครัวกลุมนี้แมสามารถใหนมบุตรได น้ํานมไหล
ปกติ 

 -  นมขวด พฤติกรรมการบริโภคนมขวดในแตละครอบครัวนั้นจะแตกตางกันข้ึนอยูกับ
เง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลัก ไดแก อาชีพของแม สุขภาพของเด็ก การเล้ียงดูเด็ก การยอมรับนมขวด
ของเด็กแตละคนก็แตกตางดวยเชนกัน  

  อาชีพของแม ดังท่ีกลาวไปในขางตนวาถาหากแมท่ีมีเวลาลางานไดจํากัด การใชนม
ขวดมาทดแทนนมแมนั้นก็มีมากข้ึนไปดวย 

  สุขภาพของเด็ก เปนเหตุผลสวนใหญในการตัดสินใจเลือกซ้ือนมผงสําเร็จรูปยี่หอใด 
แมนก อายุ 30 ปเลาวา “นองโฟรกินเกงมาก ตอนแรกกินนมยี่หอดูเม็กซ รสจืด กินดี ถายดี ก็ใหกิน
มาตลอดแตตอนน้ีเปล่ียนเปนกินนมกลองท่ีไมตองชงเองเพราะสะดวกดี แตยังคงเทใสขวด
เหมือนเดิม”  

  การเล้ียงดูของผูดูแลหลัก หากมีการเล้ียงแบบตามใจก็จะพบวาไมสามารถควบคุม
ปริมาณและความถ่ีของการบริโภคนมขวดได เชน นองโฟรกินนมมากถึงวันละ 6 ขวด  

  คุณแมนก เลาวา “บางคร้ังกินเยอะจนปวดทอง เวลารองไหโยเยหิวนม ก็จะใหกินนม
ตลอด เพราะสงสารเคาตองใหกิน ตอนน้ีม้ือดึกกอนนอนใหกิน 3 ขวด” นอกจากนมชงแลวนอง
โฟรยังกินนมเปร้ียวเพราะถายยาก แมนกจึงใหกินทั้งนมเปร้ียวและโยเกิรต  

  นอกจากนี้ตัวของเด็กแตละคนจะแตกตางกันไปในเร่ืองการยอมรับนมขวดท่ีจะมา
ทดแทนนมแม แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) เลาวา นองหมูแฮมไมยอมกินนม
ชงจากขวดเลยแมวาจะไดลองพยายามแลวแตในทางตรงขามกับแมนก อายุ 30 ป บอกวานองโฟร
นั้นใหนมอะไรก็กินไดหมด ตอนแรกท่ีชงใสขวดใหก็กินเกง ไมมีปญหา 

  ทัศนคติเกี่ยวกับการเลิกขวดนม ในทัศนคติของผูดูแลหลัก บางคร้ังขวดนมไมไดเปน
เพียงภาชนะท่ีใสนมเทานั้นหากแตเปนเร่ืองทางสังคมของเด็กดวยเชนกัน แมนกนั้นมีความต้ังใจจะ
ใหลูกเลิกนมขวดแตเนื่องดวยความสงสารลูก กลัวจะไมไดกินเหมือนเพื่อนๆ ท่ีโรงเรียน “หนูกะจะ
เร่ิมพยายามอยูแลวคะกอนหนาท่ีจะมาคุยกะหมอ คิดวานาจะทําไดนะคะ ตอนแรกคิดวาถาเคาไป
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โรงเรียนคงเลิกไดเองแตปรากฏวา เพื่อนๆที่โรงเรียนก็เอาขวดนมไปโรงเรียนอีก เราก็เลยตอง
เตรียมใสกระเปาใหเคาไปดวยพรอมนมอีก 2 กลองเสร็จสรรพเลย กลัวฟนผุเหมือนกันคะ” 
 -  นมกลอง ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาครอบครัวในกลุมนี้มีการฝกใหลูกกินนมกลองท่ี
แตกตางกันแมวาอายุของเด็กจะสามารถกินนมจากกลองไดแลวเชน ครอบครัวของนองโฟรอายุ 2 
ปคร่ึงยังนํานมกลองเทลงในขวดนม ในขณะท่ีครอบครัวของนองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน มีการ
ฝกใหเด็กกินนมจากกลองบางแลวเด็กสามารถกินได แตอาจจะตองเปล่ียนยี่หอไปเร่ือย เพราะแม
โบใหเหตุผลวานองไมชอบกินซํ้าๆ นอกจากนี้ยังมีการกินนมเปร้ียว โดยแมไมทราบวามีระดับ
น้ําตาลในนมเปร้ียวมากกวานมปกติรสอ่ืนๆ แตคิดวาเปนรสผลไม  

  ดังนั้นการเลือกกินนมแมหรือกินนมขวดในกลุมครอบครัวนี้จึงแตกตางกันออกไป
ข้ึนอยูกับการประกอบอาชีพของแม วิธีการเล้ียงดู การปรับตัวในการกินนมของเด็ก สภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัว และประสบการณจากการเล้ียงลูก  
 -  การทําความสะอาดชองปาก มีความแตกตางกันไปในแตละครอบครัว แมวาในกลุม
ครอบครัวนี้จะมีส่ิงแวดลอมใกลเคียงกัน ไดรับขอมูลการดูแลสุขภาพชองปากเหมือนกันแตการ
ปฏิบัติแตกตางกัน  

  กลุมท่ีแมไดรับขอมูลขาวสารและปฏิบัติตามคําแนะนํา เนื่องจากพาลูกมาฉีดวัคซีนท่ี
โรงพยาบาลอยูแลวจึงไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข  

  แมโบ (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) เลาวา “ทางโรงบาลแนะนําใหทําความสะอาด 
เราก็เช็ดและนวดเหงือกใหตลอดคะ ใชผาชุบน้ําอุนเช็ดคราบนมที่ติดอยู ทํามาต้ังแตอายุ 3 เดือน 
แลวคุณตายังบอกวาถาเรานวดเหงือกฟนจะข้ึนสวย” ผูวิจัยสนใจเร่ืองการแปรงฟนของนองหมูแฮม
ท่ีมีการฝกการเช็ดฟนและนวดเหงือกมาตั้งแตตนวาในปจจุบันมีการแปรงฟนงายหรือยาก แมโบ
ตอบทันทีวา “ชอบแปรงฟน ไมมีปญหาเลย แปรงตอนอาบน้ํา เราจะแปรงใหกอนแลวเคาจะเอา
แปรงไปเลนดวย” ผูวิจัยสัมภาษณ ตอวา “ใชยาสีฟนม้ัยคะ” แมโบตอบวาทําตามท่ีไดรับคําแนะนํา
มา “ใชจะ เทาเม็ดถ่ัวเขียว”  

  กลุมท่ีแมไดรับขอมูลขาวสารแตไมสามารถปฏิบัติตามไดอันเนื่องมาจากเง่ือนไขชีวิต
ของแม เชน แมนกปลอยใหลูกหลับคาขวดนม ไมไดกินน้ําตาม สําหรับเหตุผลแมนก (นองโฟรอายุ 
2 ป 6 เดือน) เลาวา “ไมไดทําอะไรเลยคะหมอ ไมไดกินน้ําตามดวยหลับไปเลย ถามวารูหรือไมวา
ตองทํา รูนะคะวาตองทํา แตบางคร้ังนองไมยอมเลย เอาอะไรเขาปากเคาไมไดเลยคะ เคาจะสาย
หนาหนีตลอด ขนาดตอนหลับไปแลวนะคะ เปนเด็กท่ีรูสึกตัวงายมากตอนหลับ แลวบางทีก็เพราะ
พอเคานั่นแหละท่ีเปนคนบอกวาไมตองไปทําอะไรเคาตอนหลับเพราะไมอยากใหเคาตื่นมางอแง 
ปลอยใหเคาหลับ บางคร้ังเราจะชอบแอบตัดเล็บ แคะข้ีมูกหรือทําอะไรๆใหเคาตอนหลับ หรือบาง
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ทีก็บอกเราวาใหรีบๆใหนมลูก จะไดรีบๆนอน แบบเนี๊ยะเลยคะ ก็บอกแฟนตลอดนะคะวาใหเลิก
ขวดนมไดแลวเพราะลูกฟนผุแลวนะ แฟนก็จะบอกกลับมาวา ไมเปนไรหรอกถาจะผุบางเคายังเด็ก
อยู” ผูวิจัยจึงถามไปถึงท่ีโรงเรียนวาคุณครูมีการใหเด็กแปรงฟนตอนกลางวันหรือไม แมนกเลาวา 
“ไมมีคะ คุณครูบอกวายังไมจําเปน รอใหอายุ 3 ขวบกอนถึงจะเร่ิมแปรง เพราะตอนแรกนกก็กะวา
จะเอาแปรงไปใหลูกเหมือนกัน ตอนนี้เลยแปรงเฉพาะตอนเชาเปนสวนใหญคะ ตอนกอนนอน
ไมไดแปรง เคาไมยอมแปรง ดื้อมากกับเร่ืองแปรงฟน หรือแมแตจะเอาอะไรเขาปากไมไดเลย แต
ตอนนี้ยอมมากวาเม่ือกอนแลวนะคะ เวลาเรามาแปรงฟนก็เร่ิมมาจับแปรงดวยแลวเร่ิมเลียนแบบ” 

   ดังนั้นจะเห็นไดวาพฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากเด็กในครอบครัวเดี่ยวท่ีมี
พอแมและลูกอยูดวยกันนั้นข้ึนอยูกับหลายปจจัย อิทธิพลจากสามีมีผลตอการแสดงออกของ
พฤติกรรม หรือแมกระท่ังการฝกใหเด็กนวดเหงือกหรือเช็ดคราบนม จะทําใหเด็กรูสึกคุนเคยและมี
การปรับตัวท่ีจะเร่ิมแปรงฟนไดดีกวาเด็กท่ีไมเคยมีอะไรเขาปากเลย 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน   
-  อาหารเสริม ครอบครัวในกลุมนี้พบวามีการเลือกอาหารเสริมข้ึนอยูกับบริบทของแต

ละครอบครัว บางครอบครัวใหเด็กกินอาหารเสริมประเภทกระปองไดแก ซีรีแล็คในชวงท่ีเร่ิม
เปล่ียนจากนมมาเปนอาหารเพราะคิดวาเปนมีสารอาหารและสวนประกอบคลายนม สวนบาง
ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนก็จะไมใหลูกกินอาหารเสริมประเภทน้ีเนื่องจากมีราคาสูง จึงใหกินแต
ขาวบดหรือโจกเลย  

-  อาหารหลัก การรับประทานอาหารหลักในแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน          
มีความสัมพันธเช่ือมโยงไปกับการบริโภคนม และญาติท่ีมาเล้ียงดูใหในตอนท่ีแมไปทํางานก็           
มีอิทธิพลในการเลือกการบริโภคดวยเชนกัน  

  แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) เลาวา “กินครบ 3 ม้ือนะคะ แตม้ือ
กลางวันจะกินนอย เพราะเราไมไดนั่งกินกับเคา แลวก็กินนมแมเยอะดวยตอนกลางวันจะกลับไป
ใหนมลูก แตถาตอนอยูดวยกันจะไมใหกินนมกอนกินขาวก็จะกินขาวไดเยอะ”  

  แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) “ถาเม่ือกอนอยูกะอาเคา อาจะเปนคน
อนามัยคะ จะทําขาวบด ไขบด ไกบด ตับบดใหกินเลย แตตอนนี้กินไดหมด ไมวาจะเปนขาว ผลไม
อะไรก็กินได แตไมไดกินขาวเชา รูวาขาวเชาสําคัญนะคะ แตนองไมหิวเพราะกินนมเยอะ จะไปหิว
อีกทีก็ตอนสายๆ ประมาณ 10โมง ท่ีโรงเรียนเพื่อนๆจะกินขาวกันตอน 11โมง แตนองโฟรจะไดกิน
กอนเลย เพราะพอดีวาคุณครูท่ีโรงเรียนเปนคุณนาแทๆของนอง ก็เรียกไดวานองจะไดรับการดูแล
เปนพิเศษกวาคนอ่ืนๆหนอย กินเกงมากเลยคะหมอ สมัยกอนเร่ิมตนใหกินโจกก็กินหมดเร็วเลย ไม
มีปญหาเร่ืองกินเลย”  



 
 

75 

  นอกจากนี้ปจจัยเร่ืองอายุและการข้ึนของฟนเด็กก็มีสวนสําคัญในการเลือกอาหาร
หลัก แมฝน อายุ 25 ป นองเฟนอายุ 9 เดือน “ฟนหนาเคาเพิ่งทยอยข้ึน ม้ือเชากับม้ือเย็นจะเปน         
ขาวบดหรือโจก สําหรับม้ือกลางวันจะเปนผลไม เชน กลวยหรือแอปเปล” 

-  ขนม สวนใหญไมไดเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีแทจริงเพราะถึงแมวามีการแยกครอบครัว
ออกจากครอบครัวปูยาตายายแตก็ยังคงไปมาหาสู และฝากบุตรหลานเอาไวในขณะท่ีพอแมไป
ทํางาน สวนใหญการบริโภคอาหารระหวางม้ือในตอนกลางวันนั้น ญาติท่ีมาชวยเล้ียงดูจึงมีสวน
รวมในหยิบยื่นขนมใหแกเด็ก เพราะมุมมองของขนมท่ีเปนมากกวาอาหารหวาน แตเปนรางวัลหรือ
ส่ิงท่ีทําใหเด็กมีความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งถาทัศนคติของการบริโภคขนมนั้นปูยาตายายมองวา
ขนมกับเด็กเปนของคูกันและไมเห็นความสําคัญของการเก็บรักษาฟนน้ํานม เม่ือเวลาพอแมมาฝาก
ลูกไว ปูยาตายายจะปลอยใหกินทุกอยางไดตามใจชอบ เพราะมีโอกาสเจอหลานนอย 

  แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) “หากอาไมวางตองเอานองไปฝากไวท่ี
บานยาย ยายจะตามใจมาก หยิบของในตูเย็นกินไดหมด เปนหลานคนแรกของบาน และปูกับยาก็
เสียแลว ถานองโฟรรองหิวนมเม่ือไหรก็จะชงนมปอนใหทันที”  

  สวนท่ีแมเล้ียงลูกอยูตลอดเวลา แมฝน อายุ 25 ป (นองเฟนอายุ 9 เดือน) จะไมไดพา
ลูกไปบานญาติของสามีแตนองเฟนจะไดกินขนมบางตามพ่ีชายช่ือนองฟลม แมฝนบอกวาถึงจะกิน
ก็กินในปริมาณท่ีนอยเพราะยังเค้ียวไมได  

  ประเภทของขนม แมในแตละครอบครัวจะเลือกซ้ือขนมประเภทใดใหบริโภคนั้น
ข้ึนกับการเล้ียงดู หากมีการเล้ียงดูท่ีคอนขางตามใจลูก ถึงแมจะมีความรูวาประเภทของขนมอะไรท่ี
มีความเส่ียงตอการผุสูงแตก็ยังเลือกซ้ือใหลูกหากลูกรบเราอยากกิน  

  แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) “ก็จะกินบาง เวลาแวะไปท่ีรานคา เคา
อยากกินก็จะซ้ือใหกินเลย ยิ่งตอนท่ีเซเวนมาเปดก็มีขนมหลากหลายใหเลือกมากข้ึน เวลาไปหยิบ
ขนมนองก็จะหยิบช็อกโกแลตเหรียญทองคะ” ขณะท่ีฟงคําตอบของคุณแมไปพลางก็คิดถึง
ช็อกโกแลตเหรียญทองที่เปนช็อกโลแลตลวนใสฟรอยดสีทองมีหลายขนาด วางขายอยูท่ีเซเวน
อีเลฟเวน  

  สําหรับแมท่ีมีการเล้ียงดูตามคําแนะนําหรือขอมูลท่ีตนรับรูมาและไดปฏิบัติก็จะ
พยายามหลีกเล่ียงอาหารในกลุมเส่ียงมาก เชน ลูกอมหรือช็อกโกแลต 

  แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) เลาวา “ไมคอยใหกินลูกอมหรือช็อค
โกแลตมากเพราะกลัวฟนผุและตัวนองเองก็ไมคอยชอบกิน นองจะชอบกินปโปและเลย แตก็ไมให
กินมาก จะมีการคัดขนมท่ีลูกหยิบมา ไมไดใหหมดทุกอยาง”  
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  แหลงซ้ือขนม รานคาสะดวกซ้ือท่ีมีมากข้ึนตามวิถีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปจจุบัน เชน เม่ือกอนมีเพียงรานขายขนมในตลาด แตเม่ือชวง 2 ปท่ีผานมามีรานคาสะดวกซ้ือ
ติดแอรเกิดข้ึน ไดแก รานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนและรานซีเจเอ็กซเพรสข้ึนมาในตําบล ซ่ึงอยู
หางกันไมมาก ทําใหมีการเปล่ียนแปลงของทางเลือกในการซ้ือของบริโภค  

  แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) “เซเวนเพิ่งเร่ิมเปดไดเม่ือเดือนมีนาคมท่ี
ผานมานี่เองคะ หลังจากมีเซเวนก็มีแหลงซ้ือขนมเพ่ิม”  

  แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) บอกวาสวนใหญจะไปซ้ือของ
อุปโภคบริโภคท่ีโลตัสสามชุกหรือถาในอําเภอหนองหญาไซก็จะซ้ือท่ีรานซีเจ สวนการไดรับส่ือ
ทางโทรทัศนท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือขนมของเด็กในครอบครัวกลุมนี้พบวาไมแตกตางกัน เพราะเด็ก
ยังใหความสนใจกับการเลือกซ้ือขนมท่ีมีอยูในรานคานั้นๆมากกวาการดูมาจากโฆษณา 

  ทัศนคติของแมตอขนม บางครอบครัวแมมองวาขนมเปนมากกวาขนมคบเค้ียวแตเปน
สัญลักษณท่ีทําใหเด็กมีความสุขหรือเปนรางวัลใหแกเด็ก แมนกอายุ 30 ปบอกวา “ขนมคูกับเด็ก 
ตัดกันไมขาดแนคะหมอ ไปไหนมาไหนก็ตองซ้ือ บางทีเคาไมไดถาม เราก็ถามเคากอนเลยวา จะเอา
ขนมหรือเปลาลูก บางคร้ังท่ีเคาอารมณไมดี ก็จะเอาขนมนี่แหละมาเปนตัวลอความสนใจของเคาไป
ไดช่ัวคราว แตเราก็ไมไดใหกินจริงๆทุกคร้ังหรอกนะคะ” 
 ทัศนคติของแมตอการเกิดฟนผุและความสําคัญของฟนน้ํานม แตละครอบครัวมีทัศนคติ
ตอความสําคัญของฟนน้ํานมรวมท้ังการบริโภคนมและอาหารหวานทําใหเกิดฟนผุ ดังนี้  

แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) “เกิดจากลูกอมเปนสาเหตุหลัก แลวก็
ขวดนมทําใหผุไดเหมือนกัน ไมคอยอยากใหกินขวด คุณตาเคยบอกวาถากินขวดนมจะทําใหปาก
เวิ้ด”  

แมฝน อายุ 25 ป (นองเฟนอายุ 9 เดือน) “ฟนน้ํานมสําคัญคะ ชวยใหลูกไดเค้ียว เราเองก็
ไมตองบดอาหารละเอียดมาก”  

แมนก อายุ 30 ป (นองโฟรอายุ 2 ป 6 เดือน) “บอกตรงๆเลยไดม๊ัยคะวา ไมคิดวาสําคัญ 
เพราะวาเดี๋ยวฟนแทก็ข้ึนมาเอง ไมตองอุดก็ไดคะ” ดังนั้นทัศนคติของแมท่ีมีตอฟนน้ํานมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกเร่ืองการดูแลเร่ืองการบริโภคนมและอาหารหวานในแตละ
ครอบครัวดวย 

ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับโรงพยาบาล ในครอบครัวเดี่ยวกลุมนี้ท่ีมีแมเปนผูดูแล
หลัก แมมักจะเปนคนพาลูกไปฉีดวัคซีนและไดรับสมุดคูมือแมตอนฝากครรภ มีเพียงครอบครัว
ของแมฝนเทานั้นท่ีฝากครรภท่ีอ่ืน แตยังไดรับวัคซีนท่ีโรงพยาบาลและมีการใหคําแนะนําเร่ืองการ
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ดูแลสุขภาพชองปาก สวนเง่ือนไขชีวิตของแมโบและแมนกทํางานอยูในโรงพยาบาลจึงมีการ
โอกาสเขาถึงขอมูลจากเจาหนาท่ีไดงาย  

ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับศูนยเด็กเล็ก ในครอบครัวเดี่ยว เม่ือเด็กเร่ิมโตข้ึนการนํา
บุตรหลานไปฝากเล้ียงท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลนั้นเปนอีกทางเลือกหนึ่งของพอแม
ท่ีประกอบอาชีพทํางานนอกบาน โดยมีความเช่ือวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะฝกพัฒนาการใหเด็กไดดีข้ึน 

แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) เลาวา “มีพี่ๆที่ทํางานหลายคนบอกวาถา
ไปเขาศูนยแลวจะทําใหนองพูดเกงข้ึน ตอนนี้เรียกคําวาพอไดอยางเดียว เคาจะสนิทกันพอเคาจะไม
ดุ เลนกับพอมาก” 

ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับเพื่อนบาน สวนใหญครอบครัวเดี่ยวในปจจุบันมี
ความสัมพันธกับเพื่อนบานนอยลงถาเปรียบเทียบกับเม่ือกอน เนื่องจากพอและแมตองทํางานนอก
บาน กลับมาถึงบานอีกทีตอนเย็นจึงไมมีเวลาเทาท่ีควร ดังนั้นการพูดคุยเร่ืองการดูแลลูกนั้นสวน
ใหญจะกลายเปนของคนท่ีทํางานอยูดวยกันมากกวา 
  1.2  ครอบครัวเดี่ยวท่ีประกอบดวยพอ/แมเล้ียง หรือฝายใดฝายหนึ่งทํางานตางถ่ิน 
สวนใหญผูเล้ียงดูเด็กในกลุมนี้ ไดแก แม ซ่ึงพอไปทํางานตางถ่ินท้ัง 3 ครอบครัว จะกลับมาอยูบาน
บางแตไมไดอยูตลอด อํานาจในการเล้ียงดูลูกหลักๆจะตกอยูกับแม อิทธิพลของพอจะนอยลงไป
จากกลุมแรก และแมวาภายในบานจะอยูกันเฉพาะพอแมลูก มีการแยกตัวออกมาอยูตางหากจาก
บานของปูยาตายาย แตก็ยังคงอยูใกลในพื้นท่ีเดียวกัน มีการไปมาหาสูกันอยางตอเนื่อง ยกเวน
ครอบครัวของนองเนสเลยท่ีตายายเสียชีวิตแลว  

     การยายออกมาจากบานของปูยาตายายอาจมาจากหลากหลายเง่ือนไข บางก็เปน
เพราะการทํามาหาเล้ียงชีพ เชน แมหนอย อายุ 25 ป (นองโฟกัส 1 ป 1 เดือน) “ลูกชายคนโตจะติด
ยาย เพราะเอาไปใหตายายเล้ียงต้ังแตเล็ก ทุกวันนี้ก็ไปบานตายายบอยถึงแมยายมาอยูท่ีนี่ เพราะตอง
เปดรานขายของ ตาเคาไปรับท่ีโรงเรียนทุกวันแหละ บางทีก็ไปนอนบานเคา บานตายายหางจากท่ีนี่ 
4-5 กิโล แตกับนองโฟกัสเราเล้ียงเอง โฟกัสอยูท่ีรานน้ีตั้งแตเกิด เลยไมคอยติดตายายเทาไหร” เม่ือ
ถามถึงเร่ืองฟนผุของลูกคนโต (นองเฟริส) แมหนอยบอกวา นองเฟริสมีฟนผุแลว แตนองโฟกัสฟน
ยังไมผุ  

     นอกจากนี้การยายออกมาเพราะตองการพื้นท่ีอยูอาศัยเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิก
ในครอบครัวเพิ่มมากข้ึนจึงอยูบานอีกหลังแตก็ยังคงอยูในพ้ืนท่ีอาณาบริเวณเดียวกัน แมเจี๊ยบ อายุ 
35 ป “บานเราอยูกัน 3 คนมีพี่ ลูกอีก 2 คน พอเคาไปทํางานกรุงเทพฯ แตบานยาและปาเคาก็อยูตรง
นี้เอง” บานของแมเจี๊ยบจะอยูตรงกลางระหวางบานยาและบานปา ไมมีร้ัวกั้นเปนสัดสวน อาชีพทํา
นาทําสวนซ่ึงอยูบริเวณหลังบานและหนาบาน ยาก็ทําสวนในบริเวณนั้นเชนกัน จึงดูเหมือนวาการ
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แยกออกมาเปนครอบครัวเดี่ยวของแมเจี๊ยบยังคงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับญาติเปนอยางมาก 
เพียงแตไมไดอยูบานหลังเดียวกันเทานั้น แตการเล้ียงดูลูกและการตัดสินใจท้ังหมด แมเจี๊ยบเลาวา
แมเจี๊ยบเปนคนเล้ียงเอง อยูกับลูกมากท่ีสุด ยาจะมาบอกบางเล็กนอยตามปกติของยาและหลาน  
 พฤติกรรมการบริโภคนม ในครอบครัวกลุมนี้โดยสวนใหญผูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก็คือ 
แม เพราะพอจะใหอํานาจการเล้ียงดูกับแมอยางเต็มท่ีเนื่องจากตนไมไดอยูกับลูกทุกวันเหมือนแม 

-  นมแม การใหนมแมของครอบครัวในกลุมนี้จะแตกตางกันข้ึนอยูกับสุขภาพของแม
แตละคน ถามีน้ํานมไหลก็จะใหนมแมแตถาน้ํานมไมไหลก็ตองใหกินนมชง  

  แมเจี๊ยบ อายุ 35 ป “นองพัฒนไดกินนมแมถึงอายุ 6 เดือนเพราะหัวนมเปนหนอง 
ตอนใหนมลูกคนโตเปนหนองที่ดานขวาเลยใหคนเล็กกินดานซาย แตก็เปนหนองอีกเลยใหหยุดกิน
ไป แตพี่เจี๊ยบก็บอกวายังดีท่ีไดใหนมถึงอายุ 6 เดือนเพราะรูวานมแมมีประโยชน หลังจากนั้นก็
เปล่ียนเปนนมขวดเลย”  

  แมเล็ก อายุ 40 ป (นองเนสเลยอายุ 2 ป) เลาวาไมคอยมีน้ํานมเลยใหนองเนสเลยกิน
นมชงต้ังแตตน  

  แมหนอย อายุ 25 ป (นองโฟกัส 1 ป 1 เดือน) “กินนมแมดวยนมชงดวยกินมาคูกัน 
และเลิกกินนมแมไปตอน 6 เดือน” แมท้ังสามคนในกลุมนี้คอนขางมีความรูเร่ืองอายุกับการใหนม
แม เพราะมีการรับขอมูลขาวสารจากการอานหนังสือบาง หรือการเขาอบรมบาง อาทิเชน แมเจี๊ยบ
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและเปนตัวแทนเร่ืองนมแมอยูแลว จึงทราบดีวา
ประโยชนของการใหนมแมนั้นดีตอลูกอยางไร จึงมีความพยายามจะใหลูกไดกินนมแมถึงแมวา
หัวนมแมเองจะเปนหนองก็ตาม  

-  นมขวด การใหนมขวดในครอบครัวกลุมนี้นั้นไมแตกตางกันมาก เพราะมีการใหนม
ขวดเหมือนกันต้ังแตเลิกนมแม แตนมท่ีชงนั้นจะแตกตางกันไป บางใชเปนนมชงบางใชเปนนมจาก
กลอง แตวิธีการใหนมก็ยังคงดูดจากขวดนมเชนกัน สําหรับการเลือกนมชงในแตละยี่หอนั้น แม
สวนใหญจะคํานึงถึงเร่ืองสุขภพของเด็ก นอกจากนี้อาชีพของแมมีผลตอการกินนมขวดอีกดวย 

  สุขภาพของเด็ก แมจะเลือกจากการที่ลูกสามารถกินไดแลวไมมีอาการทองเสีย กินเกง 
  แมเล็ก อายุ 40 ป (นองเนสเลยอายุ 2 ป) “นี่แหละหมอ นมกลองท่ีใหก็มีไวตามิลค สต

อเบอร่ีของโฟรโมสต เคาชอบกินสตอเบอรี่ เม่ือกอนโนนกินนมชงแลวถึงเปล่ียนมาเปนกลอง 
สะดวกดี ตอนแรกสุดเร่ิมจากกินตราวัวแดง อึไมออก ไมรูสิไมถูกกัน”  

  แมหนอย อายุ 25 ป (นองโฟกัส 1 ป 1 เดือน) จะใหนองโฟกัสกินนมแพะยี่หอจาก
ตางประเทศ โดยฝากญาติซ้ือมาจากกรุงเทพฯ สาเหตุท่ีเปล่ียนยี่หอก็เชนเดียวกัน “เม่ือกอนกิน เอส-
26 แตวาตอนน้ีเปล่ียนแลวเพราะกินแลวทองผูก ตอนนี้กินนมแพะอยู”  
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  แมเจี๊ยบ อายุ 35 ป (นองพัฒนอายุ 2 ป 6 เดือน) “เลิกกินนมขวดต้ังแตขวบกวาแลว
หมอ ตอนนี้กินนมวัวแดงอยู นมโรงเรียนอะหมอ” นมตราวัวแดงดูเหมือนเปนช่ือท่ีเรียกกันจนติด
ปากสําหรับคนท่ีนี่ ผูวิจัยถามไปวา “นมวัวแดงเหรอคะ?” แมเจี๊ยบตอบขอของใจวา “ออ นมท่ี
โรงเรียนรสจืดท่ียี่หอมันจะมีวัวตัวสีแดงไงหมอ ของไทยเดนมารคอะ ยี่หอน้ีดีนะ มันไมคาว”  

  อาชีพของแม เนื่องจากอาชีพของแมมีผลตอการมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารหรือ
แมแตผลิตภัณฑประเภทนมรสชาติตางๆ 

  เร่ืองของรสชาติของนมผงสําเร็จรูปท่ีแมเลือกจะสังเกตพบวา สวนใหญแมจะเลือกรส
จืดใหกับลูก ไดแก แมหนอยและแมเจี๊ยบ แตแมเล็กเดิมทีบานมีกิจการขายนมสดยี่หอโฟรโมสตซ่ึง
มีหลากหลายรสชาติจึงมีโอกาสใหลูกลองดื่มทุกรส ประกอบกับการกลัวลูกเบ่ือท่ีตองกินรสชาติ
เดิมๆ นองเนสเลยจึงกินเลือกท่ีจะชอบกินรสหวานมากกวา สวนเร่ืองความถ่ีของการแชน้ํานมอยูใน
ชองปากในกรณีท่ียังดูดนมจากขวดนั้น แมหนอย อายุ 25 ป บอกวานองโฟกัสหลับคาขวดนมไป
เลยในมื้อดึกและจะกินนมวันละประมาณวันละ 3 ขวด และแมเล็กอายุ 40 ปบอกวา นองเนสเลย        
ไมหลับไปพรอมขวดเม่ือกินนมเสร็จจะกินน้ําตามแลวจึงนอน กินวันละประมาณ 5 กลองรวมนม
เปร้ียวดวย สวนอาชีพของแมท่ีทําใหมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารไดแก แมเจี๊ยบ เปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตัวแทนโครงการนมแม ไดรับการอบรมเร่ืองการใหนมบุตร การ
เลือกนมผงสําเร็จรูปและอายุท่ีเหมาะสมสําหรับการเลิกขวดนม แมเจี๊ยบจึงปฏิบัติตามความรูท่ี
ไดรับมาเปนอยางดี ไมวาจะเปนการกินนมจืด และเลิกขวดนมตั้งแตอายุขวบกวา ดังนั้นไมวาจะ
เปนการเลือกนมผงสําเร็จรูป วิธีการให แตกตางกันไปข้ึนกับขอมูลขาวสารคําแนะนําท่ีแมไดรับ 
ประสบการณรวมถึงเร่ืองอาชีพของแมอีกดวย 

 - นมกลอง ครอบครัวท่ีกินนมจากกลองมีเพียงครอบครัวของแมเจี๊ยบ สวนครอบครัว
ของแมหนอยนองยังไมไดฝกกินจากกลอง สําหรับครอบครัวแมเล็กแมของนองเนสเลยนั้นเลาวา 
“ถาเปนนมเปร้ียวเปนแบบกินเลน กินหลอดได ยังไงงะ เคาบอกวาถาเปนนมอ่ืนไมอรอยถาไมใส
ขวด” เปนเร่ืองของการติดขวดมากกวา 

- การทําความสะอาดชองปาก การแปรงฟนในครอบครัวกลุมนี้ แมไดรับขอมูลการ
ดูแลสุขภาพชองปากทุกคนจากทางโรงพยาบาลหรือคลินิกจะใหลูกแปรงฟนทุกคน แตยังแปรง
เฉพาะตอนอาบน้ําและไมไดทําความสะอาดซํ้าอีกในกรณีท่ีลูกกินนมมื้อกอนนอน  

  นองพัฒนอายุ 2 ป 6 เดือน ไมไดกินขวดนมแลวจึงแปรงฟนกอนนอนไดโดยแมเจี๊ยบ 
อายุ 35 ปเลาวา “ใหเคาแปรงกอนแลวเราคอยแปรงซํ้าคะ ปกติฝกใหเคาถือแปรงเลนต้ังแตฟนเร่ิม
ข้ึน พอดีหมอเคาบอกมาคะก็เลยซ้ือแปรงเล็กๆใหเคาต้ังแตนั้นเลย” เนื่องดวยแมเจี๊ยบฝากครรภและ
พาลูกมาฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลในตําบลหนองหญาไซจึงไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีเร่ืองการ
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ดูแลฟนอีกท้ังยังเปน อสม.จึงมีการรับขอมูลดานสาธารณสุขอยูตลอดเวลาทําใหมีการทําความ
สะอาดและดูแลเปนอยางดีมาต้ังแตลูกยังเล็ก สวนแมหนอยไดเขารับการฝากครรภและฉีดวัคซีนท่ี
โรงพยาบาลเอกชนในอําเภอเมือง ไมไดรับการเนนย้ําเร่ืองการดูแลสุขภาพชองปากเทาท่ีควร แตแม
เล็กซ่ึงมีการรับวัคซีนท่ีคลินิกในเมืองเชนกัน แตท่ีคลินิกนี้มีการสอนใหมีการทําความสะอาดเช็ด
คราบนมท่ีติดฟนดวยผาสะอาดชุมน้ําตมสุก และแมเล็กก็ปฏิบัติตามมาตลอดทําใหเม่ือฟนเร่ิมข้ึน
แมสอนใหเนสเลยแปรงฟนไดไมยาก แมเล็กเลาวา “แปรงเชาเย็นแหละ ตอนอาบน้ําจะใหเคาแปรง
เองกอน ก็จะบอกเคาดูยีราฟ เดี๋ยวนี้ยาสีฟนมีรูปกลวย ผลไมก็ช้ีชวนใหดูตอนแปรงฟน แตแปรงเคา
ตองเปล่ียนบอยเพราะชอบกัดแปรง นี่หัดแปรงต้ังแตฟนเคาเร่ิมข้ึนก็เกาถึงสิบเดือนแหนะ พอข้ึน 2 
ซ่ีก็เร่ิมแปรงเลย แลวดูจากทีวีดวยเคาจะมีตัวการตูนมารองเพลงแปรงฟน” 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นไมไดมีความ
แตกตางจากกลุมแรกมากนัก แมยังคงเปนผูดูแลหลักเร่ืองการบริโภคอาหาร ในกลุมของอาหาร
เสริมและอาหารหลัก พบวา มีการใหทานอาหารเสริมประเภทกระปอง ไดแก ซีรีแล็คบาง แตถาเด็ก
ไมชอบกินและสามารถกินขาวตมหรือโจกไดก็จะไมใหทานอาหารเสริม สวนอาหารหลักสําหรับ
กลุมตัวอยางนี้สามารถทานขาวไดครบ 3 ม้ือไมมีปญหาเร่ืองการกินอาหารรวมกับนมเลย 
เนื่องมาจากแมท้ัง 3 คนมีเวลาอยูกับลูกตลอด สามารถจัดสรรเวลาในการกินไดเหมาะสม  

- ขนม พฤติกรรมและความบอยในการบริโภคขนมหวานของเด็กในกลุมนี้นั้นไม
แตกตางกันมากนักถึงแมวาการเขาถึงแหลงซ้ือขนมจะแตกตางกัน 

  แหลงซ้ือขนมและประเภทของขนม รานของแมเล็กและแมหนอยต้ังอยูใกลรานคา
สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนมาก หางกันเพียงไมเกิน 30 กาว นองเนสเลยและนองโฟกัสไปเซเวน
อีเลฟเวนบอยมากแทบทุกวันเพราะอยูใกล ประเภทของขนมท่ีนองไปเลือกซ้ือกินไดแก เยลล่ี
เคลือบน้ําตาลและไอศกรีมรสสเตอเบอร่ี แมหนอยอายุ 25 ปเลาวา “ชอบกินเยลล่ีผสมนํ้าตาลแตลูก
อมไมคอยกินคะแลวก็อยางท่ีบอกคนพี่เคาตายายตามใจมาก พอมาคนเล็กนี้เรารูแลวไงคะ เราใช
ประสบการณจากคนแรกมา เราก็ดูแลเคาดีข้ึนเร่ืองฟน”  

  สวนนองพัฒนลูกแมเจี๊ยบท่ีบานจะอยูไกลจากรานคา แตแมเจี๊ยบเลาวา “กินขนมบาง 
ท่ีโรงเรียนไมมีขายขนมมากมาย จะมีก็แตขนมปงกับผลไม แตบางคร้ังก็หนูนี่แหละคะ ซ้ือระหวาง
ทางกลับบาน ก็ตองมีกินบางอะคะ ถึงหนูไมซ้ือใหก็มีคนอ่ืนซ้ือใหอยูดี” ผูวิจัยซักถามตอวากินขนม
ประเภทไหน แมเจี๊ยบตอบวา “ช็อกโกแลตนะ พวกกรุบกรอบก็กินบางแตไมบอย สมัยท่ีตั้งทอง
นองพัฒน  พี่ก็ชอบกินช็อกโกแลตนะ ไมรูเปนอะไร คลอดออกมาตัวเลยดําปดปเลย”  

  ทัศนคติของแมตอขนม มีความเห็นใกลเคียงกันวาขนมอยูคูกับเด็กหากเรามีการแปรง
ท่ีดีก็นาจะกินขนมได แมเจี๊ยบ อายุ 35 ป (นองพัฒนอายุ 2 ป 6 เดือน) “โอย ตัดกันไมขาดหรอก
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หมอ เด็กกับขนมมันคูกัน” สวนอิทธิพลทางส่ือโฆษณาโทรทัศนจะมีผลตอนองเนสเลยเพียงคน
เดียวเพราะแมไมไดพานองไปโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงเปดโทรทัศนใหนองดูบอยมาก 
เม่ือไปตามรานคาจะจําไดหมดวาอะไรท่ีมีในโฆษณาบาง 

ทัศนคติของแมตอการเกิดฟนผุและความสําคัญของฟนน้ํานม ทัศนคติของแมในกลุมนี้
คอนขางใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพชองปากตั้งแตฟนยังไมข้ึน ทําใหเด็กในกลุมนี้ไมมี
ปญหาในเร่ืองการแปรงฟน นอกจากนี้แมยังดูแลเร่ืองการบริโภคขนมเนื่องจากกลัวทําใหลูกฟนผุ  

ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับโรงพยาบาล การไปรับบริการทางสาธารณสุขนั้น
แตกตางกันไป รายไดของครอบครัวมีผลตอการเลือกสถานบริการสุขภาพ ในครอบครัวแมหนอย
และแมเล็กมีธุรกิจสวนตัว รายไดตอเดือนคอนขางดี เม่ือลูกเจ็บปวยไมสบายจึงมีทางเลือกสามารถ
พาลูกไปหาหมอในคลินิกเอกชนได แมหนอย อายุ 25 ป (นองโฟกัส 1 ป 1 เดือน) เลาวา “สวนใหญ
ไปโรงพยาบาลศุภมิตรในเมือง ไปบอยจนพยาบาลเคาจําไดหรือบางทีก็ไปคลินิกท่ีมีหมอเด็กโดย
เฉพาะท่ีดานชาง สวนเร่ืองฟนของนองเฟริสจะไปทําท่ีกรุงเทพฯ แตหมอเคาบอกวายังทําไมได
เพราะเล็กเกินไป” สวนแมเล็ก (นองเนสเลยอายุ 2 ป) ก็พาลูกไปที่คลินิกในอําเภอเมืองเชนกัน 
สําหรับแมเจี๊ยบที่มีรายไดไมมากนักมีความสะดวกท่ีจะมารับบริการที่โรงพยาบาลหนองหญาไซ
และยังมีความคุนเคยกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขเพราะแมเจี๊ยบเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานดวย  

ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับศูนยเด็กเล็ก เนื่องจากแมในครอบครัวเดี่ยวกลุมนี้
ประกอบอาชีพสวนตัวท่ีสามารถมีเวลาดูแลลูกไดอยางเต็มท่ีโดยเฉพาะแมหนอยและแมเล็กท่ีเปด
รานคาอยู ก็จะดูแลนองอยูท่ีรานตลอดเวลาไมไดพานองไปเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตแมเจี๊ยบนั้นมี
ลูกคนโตเรียนช้ันประถมศึกษาแลวคุณครูมาทาบทามใหพานองพัฒนเขาศูนยเพราะเห็นวานองคุย
เกงพูดรูเร่ือง คุณแมเลยพานองเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีโรงเรียนเดียวกับพี่ชายเลยต้ังแตอายุไมถึง
สองขวบคร่ึง”  

 
ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับเพื่อนบาน เนื่องจากเปนครอบครัวเดี่ยว ไมไดมีญาติอยู

ในครอบครัวบานเดียวกัน ตองอาศัยเพื่อนบานในการดูแลลูกบางเม่ือทํางานยุง หรือไปซ้ือของขาง
นอกเพียงไมนาน แตครอบครัวของแมเจี๊ยบนั้นอยูบานเดี่ยวจริงแตบานยาและปาก็อยูหลังถัดไป มี
การฝากฝงหลานเล้ียงสลับกันไปมา สวนครอบครัวท่ีมีรานคานั้นจะตองมีบางเวลาท่ีตองอาศัยเพื่อน
บานรานคาขางเคียงดูลูกให 
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 2.  ครอบครัวขยาย จากการเก็บขอมูลพบวาครอบครัวขยายในพื้นท่ีนั้นแบงไดเปน              
3 กลุม ไดแก ครอบครัวท่ีมีพอแม ปูยาตายายอยูดวยกัน ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมอยูกับปูยาตายาย 
และครอบครัวท่ีมีเพียงปูยาตายาย 

  ครอบครัวท้ัง 3 กลุมมีเง่ือนไขชีวิตครอบครัวและผูดูแลหลักท่ีแตกตางกัน                    
ในครอบครัวที่มีพอแม ปูยาตายายอยูดวยกันพบวามีความหลากหลายของพฤติกรรมเน่ืองจาก 
ผูดูแลหลักจะมีท้ังท่ี “แม” เปนผูดูแลหลัก “แมและปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก และ “ปูยาตายาย”
เปนผูดูแลหลัก  สวนครอบครัวท่ีมีพอหรือแมอยูกับปูยาตายายและครอบครัวท่ีมีเพียงปูยาตายายนั้น 
จะมีผูดูแลหลักไมแตกตางกัน ไดแก “ปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก เนื่องจากครอบครัวในกลุมท่ีมีพอ
หรือแมอยูกับปูยาตายายนั้นมีการหยารางและแมอายุนอย ไมมีประสบการณการเล้ียงดูเด็ก หนาท่ี
การเล้ียงดูจึงตกอยูกับยาย  

  2.1  ครอบครัวขยายท่ีประกอบดวยพอแม ปูยา ตายาย สําหรับครอบครัวในกลุมนี้จะ
มีความแตกตางหลากหลายมาก เนื่องจากเปนครอบครัวขนาดใหญ ผูเล้ียงดูเด็กในบางครอบครัวจึง
มีมากกวา 1 คน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานแตกตางกันออกไปดวยข้ึนอยูกับ
เง่ือนไขชีวิตของผูเล้ียงดูแตละครอบครัว รวมท้ังวัฒนธรรมและชวงชีวิตท่ีตางวัยของสมาชิกใน
ครอบครัวดวย  

     กลุมท่ีมี “แม” เปนผูเล้ียงดูหลัก ปูยาตายายไมไดมีอิทธิพลตอการเล้ียงหลานเลย 
อาจเนื่องดวยหลายสาเหตุ เชน อายุของปูยาตายาย บทบาทหนาท่ีของปูยาตายายในครอบครัว 

     อายุท่ีมากของปูยาตายายไมสามารถเล้ียงหลานไหว แมดาแมของนองเดียร อายุ 
35 ป กลาววา “ชวดอายุ 83 ปแลวไมมีแรงพอจะชวยเล้ียงหรอก เคาก็อยูของเคา”  

     บทบาทหนาท่ีของปูยาตายายในครอบครัว บางครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัวทําใหปูยาตายายเขามามีอิทธิพลในการเล้ียงดูเด็กคอนขางนอยเพราะตองมีหนาท่ีขายของ 
เชน ครอบครัวของนองอิง ท่ีบานประกอบอาชีพเปดรานขายของประเภทอุปกรณทางการเกษตร
โดยตายายจะเปนคนขาย ทําใหแมมีหนาท่ีหลักในการดูแลนองอิง  

     กลุมท่ีมี “แมและปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลักรวมกัน ตามเง่ือนไขการประกอบ
อาชีพเปนหลัก ในบางครอบครัวท่ีแมเล้ียงลูกเองในเวลาที่ไมไดทํางาน สวนตอนทํางานก็ฝากปูยา
ตายายเล้ียง เปนแบบชวยกันเล้ียงไมไดอยูท่ีฝายใดฝายหนึ่ง เชน ครอบครัวของนองน้ําตาล นองภู
และนองการตูน 

     กลุมท่ีมี “ปูยาตายาย” เปนผูเล้ียงดูหลัก ตามเง่ือนไขการประกอบอาชีพเปนหลัก
เชนกัน ไดแก ครอบครัวนองโนตท่ีมียาเปนผูดูแลหลักเนื่องจากแมตองออกไปรับจางแตเชาและ
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กลับมาตอนเย็น หลานอยูกับยาต้ังแตเล็กๆและยังไมเขาโรงเรียน หลานจึงติดยามาก นอนกับยาทุก
คืน  
 พฤติกรรมการบริโภคนม ถึงแมวาจะมีผูดูแลหลักในบางครอบครัวท่ีมากกวา 1 คนแตผูท่ี
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคนมทุกครอบครัวในกลุมนี้ ไดแก แม  

-  นมแม เด็กทุกคนไดกินนมแมท้ังหมด ถาหากแมไมมีปญหาเร่ืองสุขภาพ โดยท่ัวไป
จะเหมือนกับครอบครัวเดี่ยว ไมแตกตางกันมาก ปูยาตายายไมไดเขามามีบทบาทเร่ืองการบริโภค
นมแม แตอาจจะมีบางในเร่ืองของการชวยหาซ้ืออุปกรณเสริมในการเปล่ียนจากนมแมมาเปนนม
ขวด เชน   

  แมดาว อายุ 35 ป แมนองน้ําตาลเลาวา “กินนมแมแค 3-4 เดือนเทานั้น เพราะพี่เจ็บ
แผลผาตัด พอดีเราทําหมันดวยแลวแผลติดเช้ือ ก็เร่ิมใหเคาดูดขวดเลย ตอนแรกๆ ไมยอมดูดนะ          
ยาตองซ้ือนมปลอมๆอันนิ่มๆมาใหดูดกอนจึงเร่ิมยอมกินจากขวดนม” และยังคงมีครอบครัวนอง
ไกดและการตูนท่ียังหลับคานมแมอยูและไมกินนมขวดแตกินนมกลองแทน 
 -  นมขวด ทุกครอบครัวในขณะน้ีเด็กทุกคนยังกินนมขวดอยู มีครอบครัวนองน้ําตาล
และนองเดียรท่ีเอาขวดนมไปกินท่ีศูนยเด็กเล็กดวย เพราะเพ่ิงเขาใหมคุณครูยังอนุญาตใหนําไปใน
ชวงแรก สําหรับการเลือกยี่หอนมผงสําเร็จรูปนั้นตางกันไปสวนใหญข้ึนกับการพิจารณาของแม
เกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก คลายกันกับในครอบครัวเดี่ยวท่ีดูวาลูกสามารถกินไดหรือไม กินแลวไมมี
ปญหาเร่ืองระบบขับถาย 

  แมศุ อายุ 29 ป (นองภูอายุ 1 ป) เลาวา “เลือกยี่หอเอส 26 คะ เลือกยี่หอนี้เพราะกิน
แลวถูกกัน เห็นเคาเคยบอกมาวาถานมยี่หอไหนถูกกับเด็กแลวก็ใหซ้ือยี่หอนั้นมากิน ก็ลองซ้ือมา
หลายๆยี่หอกอน เคยซ้ือเอนฟาแล็คมากินแลวน้ําหนักไมข้ึนเลยเปล่ียน จะเลือกกินนมรสจืดแลวก็
เลือกจากสวนประกอบท่ีเขียนไวขางกลอง และตัวเองเปนคนเลือกเอง สวนใหญยายเคาจะเปนคน
ชงใหกินเฉพาะตอนกลางวัน สวนตอนเย็นก็ใหยายพัก เด็กก็อยูกับเราตลอด”  

  บางครอบครัวท่ีแมมีปญหาเร่ืองไมมีน้ํานมน้ันก็มีผลตอการเลือกประเภทของนมผง
สําเร็จรูปดวย เชน ครอบครัวของนองอิง แมจะเลือกนมแพะใหโดยใหเหตุผลวา “กินนมแพะ
เพราะวาแพะมีการหล่ังน้ํานมเหมือนคน หนูไมไดใหเขากินนมหนูเลยตองหานมท่ีดีใหเขา” และ 
ในบางครอบครัวท่ีมีลูกมากอนแลวก็ไมไดเลือกนมยี่หอเดิมท่ีใหลูกคนแรกกิน ดังนั้นประสบการณ
จากลูกคนแรกจึงไมมีผลตอการเลือกยี่หอของนมแตอยางใดในกลุมตัวอยางนี้  

  นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากเพื่อนบานท่ีเกี่ยวของกับการเลือกยี่หอของนม เชน 
ครอบครัวของแมดา อายุ 35 ป (นองเดียรอายุ 3 ป) เลาวา “ตอนนี้เลือกกินนมตราหมี เพราะขางบาน
ท่ีเคามีเด็กเคาแนะนํามา”  
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  เร่ืองของรสชาติของนมผงสําเร็จรูป ทุกครอบครัวกินนมรสจืด ความถ่ีและการหลับ
คาขวดนมจะแตกตางกัน ครอบครัวสวนใหญจะใหกินขวดนมม้ือดึกแลวดึงขวดออกและกินน้ําตาม 
เด็กจึงหลับ มีเพียงครอบครัวนองโนตท่ีหลับคาขวดนมเลยไมไดกินน้ําตามหรือทําความสะอาดใดๆ 
คุณยาแอว (นองโนตอายุ 2 ป 6 เดือน) เลาวา “กินนม 2 ขวด กินตอนบายๆกับกอนนอน สวนใหญ
จะติดม้ือกอนนอนมาก บางวันท่ีเลนๆท้ังวัน บางทีลืมไปไมกินก็มี แตพอจะนอนตองเรียกหานม
ขวดแลวหลับคาขวดไปเลย ไมไดทําความสะอาดอะไร ไมไดกินน้ําตามแตตอนนี้ถาเห็นหลับไป
แลวก็จะดึงออกเลยนะ แตบางวันท่ีออกไปเท่ียวนอกบานก็อยูไดนะเปนคร่ึงคอนวันก็ไมรองหา”    

-  นมกลอง เด็กหลายครอบครัวสามารถกินนมจากกลองได ไดแก นองอิงชอบกินไวตา
มิลคหยิบเปนประจําท่ีเซเวนอีเลฟเวน นองการตูนมีฝกใหกินนมตราวัวแดงบางแตก็กินไดเพียงวัน
ละ 1 กลอง สวนนองไกดแมวาจะกินนมแมอยูก็กินนมจากกลองรวมดวย แมรักเลาวา “เร่ิมกินนม
กลองตั้งแต 8 เดือน ตอนนี้กินวันละ 6 กลอง ชอบกินรสโอวัลตินเพราะเห็นพี่ชายกินเลยกินตาม 
รวมท้ังมีการกินนมเปร้ียวในบางคร้ัง ตอนนี้ฟนหนาผุหมด”  

-  การทําความสะอาดชองปาก การทําความสะอาดชองปากเด็กในครอบครัวกลุมนี้
แตกตางกัน หากแบงเปนกลุมครอบครัวท่ีไดรับคําแนะนําเร่ืองการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กเล็ก
และกลุมท่ีไมไดรับคําแนะนําพบวา  

  กลุมท่ีไมเคยไดรับคําแนะนําแตมีการเช็ดคราบนมและมีการแปรงฟนวันละ 2 คร้ัง คือ
ตอนเชาและตอนอาบน้ําชวงเย็น ท้ังหมด 2 ครอบครัว ไดแก ครอบครัวนองน้ําตาลและนองอิง 

  พี่ดาว อายุ 35 ป (นองน้ําตาลอายุ 2 ป) เลาวา “ตอนฟนข้ึนแรกๆก็ยังไมไดใชหรอกนะ
หมอใชผาถู 2 ซ่ีหนาถูดานนอกดานใน พอฟนเร่ิมข้ึนเยอะหนอย น้ําตาลมาบอกวาแปรงใหหนอย 
เพราะเคายังจับแปรงไมเปน จนกวาเคาจะเร่ิมใชมือเปนหนะ ดูตามในหนังสือท่ีเราฝากทอง เคาจะ
บอกเลยวาแปรงไดตอนลูกเร่ิมหยิบจับของเลนไดถึงจะถือแปรงได จากน้ันมาก็จะชอบ ขอแปรง
ตลอด นี่ก็มาขอไปโรงเรียนอันนึง เราลองแกลงหยิบยาสีฟนดารล่ีใหก็รีบบอกวา ไมเอา ไมใชยี่หอ
คอลเกตท่ีคุณครูแจกเคาจะไมใช ตอนไปซ้ือของท่ีซีเจ เคาก็จะช้ีใหดูวายาสีฟนนี้ครูใหหนูมา” 

  กลุมครอบครัวท่ีไมเคยไดรับคําแนะนําและไมไดเช็ดคราบนมหรือไมยอมแปรงฟน มี 
2 ครอบครัวไดแก ครอบครัวนองโนตและนองไกด ซ่ึงท้ังคูมีฟนผุมาก ยาแอว (นองโนตอายุ 2 ป 6 
เดือน) เลาวา “สมัยกอนเคาก็แปรงกันคร้ังเดียวตอนเชา ก็อมข้ีฟนไวท้ังคืน พูดกับใครกลัวเหม็น 
ตอนน้ียาก็แปรงครั้งเดียวตอนเชาเหมือนกัน สมัยยังเล้ียงลูกก็ไมแปรงนะกอนนอนก็ไมผุขนาดนี้ 
เพราะเดี๋ยวนี้มีขวดนมนี่แหละ”  
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  กลุมครอบครัวท่ีไดรับคําแนะนําและมีการปฏิบัติตามมี 2 ครอบครัว ไดแก ครอบครัว
นองเดียรและนองภู แตครอบครัวท่ีไดรับคําแนะนําและไมปฏิบัติตาม ไดแก ครอบครัวนองการตูน 
แมใหเหตุผลวา แรกๆยอมแปรงตอนหลังมาไมยอมเลยไมบังคับ  
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน นอกจากแมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในเด็กกลุมนี้แลวสําหรับครอบครัวขยายในบางครอบครัว ปูยาตายายก็มีผลตอการบริโภค
อาหารดวยเหมือนกัน 

- อาหารเสริม มีครอบครัวท่ีใหอาหารเสริมกระปอง ไดแก ซีรีแล็ค อยูหลายครอบครัว 
โดยสาเหตุท่ีใหกินนั้นอาจมาจากคําบอกเลาของเพ่ือนบาน แมดา อายุ 25 ป (นองเดียรอายุ 3 ป) แม
ของนองเดียรเลาวา “ใหลองกินซีรีแล็คบดกับกลวยตอนอายุ 4 เดือน เพราะขางบานแนะนํามา” 
หรือจากปฏิบัติตอๆกันมาของรุนสูรุน แมศุ อายุ 29 ป (นองภูอายุ 1 ป) เลาวา “ก็หลานยายทุกคนก็
เล้ียงมาแบบน้ี กินซีรีแล็ครสขาวกลอง ผัก แครอทคะ แตตอนนี้กินไดหมดทุกอยางเลยนะ กินขาว 
กวยเตี๋ยว ผลไม”  

-  อาหารหลัก ทุกครอบครัวจะใหทานอาหารหลักครบ 3 ม้ือ ในบางครอบครัวมีการ
เสริมดวยผลไม แตก็มีบางครอบครัวท่ีเด็กกินนอยมากตองคอยปอน ไดแก นองเดียร แมดา อายุ 35 
ป เลาวาตองคอยปอนถึงจะหมดถาใหนองกินเองจะไดแคคําถึงสองคําเทานั้น สวนนองน้ําตาล         
ไมกินอาหารม้ือเชาเพราะนองไมหิวเนื่องจากกินนมตอนเชากอนลุกจากท่ีนอนแลว 1 ขวด และจะ
หิวอีกท่ีศูนยเด็กเล็กซ่ึงคุณครูจะเตรียมอาหารวางไวใหในชวงสาย สําหรับขางเท่ียงและขาวเย็น         
ยาจะเปนคนปอน แมดาวบอกวาเร่ืองการหลอกลอปอนขาวคนแกจะเกงเลยยกใหยาปอน และ
สําหรับครอบครัวนองโนตนั้นการกินนอยมาจากปญหาเร่ืองสุขภาพชองปาก คุณยาเลาวา “กินยาก 
บางคร้ังก็บนปวดฟน” 

-  ขนม ครอบครัวสวนใหญแมจะใหลูกกินขนมถุงบาง แตก็ไมไดกินจริงจัง มีเพียง
ครอบครัวเดียวท่ีไมใหกินขนมถุงเลย และลูกอมก็กินไมบอย ไดแก ครอบครัวนองเดียร แมดาอายุ 
35 ป บอกถึงเหตุผลท่ีไมใหกินขนมถุงวา “ก็มันมีสารไมดี อาจจะทําใหเปนมะเร็ง”  

  นอกจากอิทธิพลจากแมหรือปูยาตายายแลว  พบวาครอบครัวท่ีมีพี่นอง  หรือ
ลูกพี่ลูกนองอาศัยอยูดวยกัน จะไดรับอิทธิพลเร่ืองการกินขนมจากพ่ี ไดแก นองไกด นองการตูน 
นองโนต และนองน้ําตาล เม่ือเห็นพี่กินขนมก็มักจะกินดวย 

  ทัศนคติตอการกินขนม บางครอบครัวแมคิดวาขนมทําใหอ่ิมทองได อาทิเชน แมดาว
ซ้ือขนมเผ่ือไปที่ศูนยเพราะกลัวนองจะหิวเนื่องจากนองไมไดกินขาวเชา  

  ทัศนคติในการกินขนมของปูยาตายายสวนใหญมักจะตามใจหลานและคิดวาขนมกับ
เด็กเปนเร่ืองธรรมดา อาทิเชน แมศุ (นองภูอายุ 1 ป) เลาวา “มีท่ีกินประจําๆเลยคือ ฟนโอและปโป 
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ตองซ้ือมาติดบานไวเลย เพราะเวลายายซ้ือขนมอ่ืนมาเคาก็จะไมกินนะ เด็กแถวบานเคาจะกินปูไทย
กัน” และแมของนองไกด อายุ 23 ป เลาวา “เม่ือกอนตอนคลอดนองใหมๆไปอยูกับยาย บานยาย
เปนรานขายของชํา ยายจะอนุญาตใหหยิบขนมอะไรก็ไดถาอยากกิน แตตอนนั้นก็อยูไดไมนาน แต
ถาทุกวันนี้ไปเยี่ยมก็หยิบขนมไดสบายอยางเดิม”  

- ทัศนคติของผูเล้ียงดูตอการเกิดฟนผุและความสําคัญของฟนน้ํานม สวนใหญสาเหตุ
ของการเกิดฟนผุจากการสัมภาษณผูดูแลเด็กมี 2 ประการคือ การกินลูกอมและการกินนมขวด 
ครอบครัวท่ีคิดวาลูกอมเปนสาเหตุหลัก มี 6 ครอบครัว ไดแก ทุกครอบครัวยกเวนครอบครัว         
นองโนต ท่ีผูเล้ียงดูคิดวาฟนผุก็สามารถเกิดไดจากการกินขวดนม สําหรับทัศนคติเร่ืองความสําคัญ
ของฟนน้ํานมนั้นมีเพียงครอบครัวนองน้ําตาลท่ีแมดาวเห็นวาฟนน้ํานมมีความสําคัญดวยเหตุผล
ท่ีวา “สําคัญสิ กลัวเด็กมันจะปวด ฟนหักเปนแมง มีประสบการณจากพี่คนโตดวย ตอนน้ันทําไร
ออยมากจึงไมไดแปรงใหเลย ตอนนี้ดอย (ลูกชายคนโต) ฟนหนาไมเหลือเลยหมอ” 
  2.2  ครอบครัวขยายท่ีมีพอหรือแมอยูเพียงคนใดคนหนึ่งท่ีอยูรวมกับปูยา ตายาย 
ครอบครัวกลุมตัวอยางนี้มีจํานวนไมมากนักในชุมชน ท้ังสามครอบครัวนั้นแมหยารางกับพอของ
เด็กทําใหภาระการเล้ียงดูเด็กตกอยูท่ีฝายแม มี 2 ครอบครัวท่ีแมอายุยังนอย ไมมีประสบการณการ
เล้ียงเด็กมากอน ทําใหหนาท่ีหลักในการเล้ียงดูอยูท่ียาย จนยายท้ัง 2 ครอบครัวใชสรรพนามเรียก
แทนตัวเองเม่ืออยูกับหลานวา “แม” คุณยายมีการเล้ียงดูลูกกับหลานในแบบของตนเอง  

     ครอบครัวนองแยม มียายสไวอายุ 49 ปเปนผูเล้ียงดูซ่ึงคุณยายเลาใหฟงวา “เล้ียง
ลูกกะหลานไมเหมือนนะเพราะเมื่อกอนคอนขางลําบากไมมีเวลา จะเล้ียงลูกแบบท้ิงขวาง ไมคอย
สนใจแตตอนนี้เล้ียงหลานแบบดูแลเปนอยางดี อยูดวยตลอด”  สําหรับครอบครัวนองแยมเคยผาน
ประสบการณหยารางมาจากสามีคนแรก ท่ีเปนพี่สาวของนองแยมอายุ 4 ปแตคนละพอ ดังนั้นการ
หยารางในคร้ังท่ี 2 จึงไมไดสงผลกระทบตอสภาวะจิตใจของสมาชิกในครอบครัวมากมายเพราะ
คุณยายสไวเองก็บอกวาพอไมยอมทํางานหาเล้ียงครอบครัว อยูตอไปก็ไมดี กลับบานเราดีกวา และ
ตอนนี้แมของนองแยมก็มีแฟนใหมแลว คบกันมาได 1 เดือนจะมานอนท่ีบานทุกคืน หลานท้ัง 2 คน
นอนหองเดียวกับตายาย ยายสไวจึงอยูกับหลานท้ังกลางวันและกลางคืน 

     ครอบครัวของนองเสาร คุณยายนีเปนผูดูแล คุณยายบอกวา “เล้ียงลูกกับเล้ียง
หลานไมคอยตางกัน เล้ียงในแบบที่ตนเองเคยเล้ียงมา เล้ียงเด็กมาเยอะเคยมีลูกบานโนนเอาเด็กมา
ฝาก เด็กเคาก็แข็งแรงดี เราเล้ียงไมไดอนามัยมากมายเล้ียงตามวิถีชาวบานอะหมอ ปลอยใหเคาเลน
ซนไปตามประสา เพียงแตคอยดูไมใหเคาไดรับอันตรายไปก็พอ” เม่ือผูวิจัยถามถึงพอของเด็กวาได
มีการติดตอมาบางหรือไม ยายนีเลาใหฟงวา เลิกกับแมตั้งแตตั้งทองได 2 เดือน พอทํางานท่ีภูเก็ต 
ตอนแรกบอกเอาไววาจะมารับแตหลังจากโทรศัพทไปกลับมีผูหญิงรับจึงไดรูวาพอคงจะไมมารับ
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แลว ความเครียดของครอบครัวในตอนนั้นยายนีบอกวาไมไดมากมายอะไร เพราะทําอะไรไมได
นอกจากทําใจ เล้ียงหลานของเราไปมีความสุขมากกวา ยายเองก็ไมเหงา  

     สวนครอบครัวสุดทายไดแก นองนุก อายุ 2 ปอยูกับคุณแมหนอย อายุ 35 ปเปน
ผูดูแลเด็ก เง่ือนไขชีวิตของผูดูแลเด็กจะแตกตางไปเนื่องมาจากแมเคยมีประสบการณกับการเล้ียง
ลูกคนแรกและยายไมไดชวยเลี้ยงเพราะอาชีพของยายท่ีมีอาชีพขายของในตลาดจึงไมมีเวลา
เทาท่ีควร แมจึงตองจางคนเล้ียงเด็กเม่ือแมไปทํางาน ตอนเย็นจะไปรับกลับ จะเห็นวาอาชีพของ
สมาชิกในครอบครัวมีผลตอเวลาท่ีจะใชในการเล้ียงดูลูกมากเชนกัน 

 พฤติกรรมการบริโภคนม  
-  นมแม ครอบครัวในกลุมนี้ลูกยังอยูกับแมมาโดยตลอดจึงไมมีปญหาเร่ืองการกินนม

แม กินจนอายุมากกวา 6 เดือน ยายสไว อายุ 49 ป (นองแยมอายุ 2 ป) เลาวา “แมกับพอนองแยมเลิก
กันตอนแยมอายุได 1 ขวบแลวก็ยายจากกรุงเทพฯมาอยูท่ีนี่ เลิกกินนมแมก็ประมาณขวบคร่ึงเห็นจะ
ได” สวนอีกครอบครัว ยายนี (นองเสารอายุ 1 ป 6 เดือน) เลาวาตอนนี้ยังคงกินท้ังนมแมและนม
ขวด สวนแมหนอย (นองนุกอายุ 2 ป) ลางานไดเพียง 3 เดือนจึงสามารถใหนมบุตรไดตาม
ระยะเวลานั้นและใชนมขวดเขามาแทนท่ีนมแมเชนเดียวกับในครอบครัวเดี่ยวท่ีมีแมเปนผูเล้ียงดู
หลักและตองถูกจํากัดการใหนมแมตามระยะเวลาการลางาน 

-  นมขวด ขณะนี้ท้ังสามครอบครัวก็ยังคงกินนมขวดอยู สําหรับการเลือกยี่หอนั้นก็
คลายกับครอบครัวท่ัวไปที่ผูดูแลหลักจะเลือกเพราะคํานึงถึงเร่ืองสุขภาพของเด็กเปนหลัก ยายนีเลา
วา “กินยี่หอดูเม็กซ รสจืดคะ เลือกกินเพราะวากินแลวโต เด็กอวน ฉลาด ยายเคยเล้ียงเด็กท่ีเคามา
ฝากเล้ียงไวแลวคนนึง”  

  แมวายายจะเปนผูเล้ียงดูหลักแตแมก็ยังมีสวนในการเลือกนมใหลูก ยายสไวบอกวา
นองแยมกินนมกลองท่ีเทลงในขวดอีกที ยี่หอท่ีกินเปนประจําคือ ไทยเดนมารก รสจืด บางคร้ังก็มี
ยี่หอแลคตาซอยมาสลับบาง บางทีแมเคาก็ซ้ือรสหวานมาเปล่ียนพอลองไดกินก็ชอบ ติดใจบาง” 
สําหรับนมม้ือกอนนอนนั้นท้ัง 3 ครอบครัวใหกินน้ําตามแลวจึงนอน ไมไดหลับพรอมขวดนม   

  ปจจัยเร่ืองเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการเลือกนมผงสําเร็จรูป แมหนอย (นองนุกอายุ 2 
ป) เลาวา “เลือกยี่หอดูเม็กซเพราะราคาไมแพงและดูสวนประกอบขางกลองก็ครบถวนแตถาเดือน
ไหนมีรายไดมากหนอยก็จะซ้ือยี่หอเอนฟาโกร เล้ียงดวยยี่หอนี้มาต้ังแตลูกคนแรกแลว” 

  นอกจากนี้ยังเพื่อนบานยังมีอิทธิพลตอการเลือกรสของนมผงสําเร็จรูปและการเลิก
ขวดนมของลูก ไดแก ครอบครัวนองนุก อายุ 2 ป เนื่องจากแมหนอยจะไปชวยยายของนองนุกขาย
ของท่ีตลาดตอนเย็น ทําใหไดรับขอมูลจากเพ่ือนบานรานคาในตลาดวา นมน้ําผ้ึงกินแลวไมดี ฟนจะ
ผุ สวนตัวคุณแมเองไมเคยทราบขอมูลนี้มากอนและบอกวาไมเคยลองซ้ือมากินเลยไมรูวาหวานจริง
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หรือไม สวนการเลิกนมขวดพบวาลูกคนแรกอายุ 3 ปตองการเลือกนมขวดเพราะไปโรงเรียนแลว
โดนเพื่อนลอ 

-  การทําความสะอาดชองปาก การทําความสะอาดชองปากในครอบครัวกลุมนี้             
แบงออกเปนกลุมท่ีไดรับคําแนะนําและกลุมท่ีไมไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
  กลุมท่ีไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข ดวยเงื่อนไขชีวิตที่มีการฝากครรภ  
ในคลินิกท่ีมีการดูแลเร่ืองการทําความสะอาดอีกท้ังอาชีพของแมมีความเก่ียวของกับคน               
ในโรงพยาบาลทําใหมีโอกาสไดรับคําแนะนําโดยตรงจากพยาบาลฝายเวชกรรมครอบครัว คุณแม
หนอยจึงมีการเช็ดเหงือกต้ังแตเด็กแตไมสมํ่าเสมอเพราะแมใหเหตุผลวาถานองหลับไปแลว           
ไมอยากเช็ดเทาไหรนองจะงอแงแตเม่ือนองนุกโตข้ึนแมไดฝกแปรงใหลูกตอนอาบนํ้าทุกคร้ัง เชา 
กลางวัน เย็น คุณแม (นองนุกอายุ 2 ป) บอกวาเปน “อยากใหลูกเกิดความเคยชินวาอาบน้ําทุกคร้ัง
ตองแปรงฟน จะเริ่มจากเอาแปรงมาถือเลนกอน สวนใหญเคาจะไมคอยยอมใหเราแปรงให จะ
แปรงเอง” 

กลุมท่ีไมไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข ครอบครัวท้ังสองครอบครัวบอกวา
ไมไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากเลยแตยายสไวยังทําความสะอาดชองปากนองแยม
โดยการใชผาถูฟนตอนแยมอายุ 1 ขวบและ เร่ิมมาใชแปรงตอนขวบคร่ึง ตอนนี้ใหแปรงฟนตอนเชา 
1 คร้ัง นองแยมสามารถแปรงไดไมมีปญหา และยังชอบเลียนแบบพี่สาวเพราะแปรงฟนดวยกัน 
สวนยายนีไมไดแปรงฟนใหนองเสารเลย ใหเหตุผลวาฟนข้ึนนอยอยูและไมมีใครบอก  

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน  
-  อาหารเสริม ข้ึนอยูกับหลากหลายปจจัย อาทิเชน การไดรับส่ือขอมูลขาวสารหรือ

ประสบการณจากการเล้ียงลูกหลานมากอน  
  การไดรับส่ือโฆษณาในโทรทัศนมีสวนในการตัดสินใจกินอาหารเสริม คุณแมหนอย 

เลาวา “ดูจากทีวีบาง และก็ดูจากรานคาท่ีขายอยู ไปอานฉลากดูวาสูตรไหนเหมาะสม” 
  ประสบการณและการเรียนรูของผูดูแลหลักไดแก ยาย จากการสัมภาษณท้ัง 2 

ครอบครัวพบวา ครอบครัวนองแยม ยายสไวเคยลองปอนซีรีแล็คใหกินแตนองไมยอมกินจึงไมได
ใหตอ สวนครอบครัวนองเสาร ยายนีไมไดใหกินซีรีแล็คแตใหเร่ิมกินกลวยกอน เหตุผลตามท่ีเคย
เล้ียงเด็กมากอน ดังนั้นการใหอาหารเสริมจึงข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรูของผูดูแลเด็ก 

-  อาหารหลัก ในครอบครัวกลุมนี้พบวาอาหารหลักมีความสัมพันธกับการกินนม 
เนื่องจากมีการกินนมในปริมาณมากและกินขาวนอย  

  ยายไสว (นองแยมอายุ 2 ป) เลาวา “นองแยมกินนมเปนหลัก ทําใหกินขาวไดนอย กิน
เพียงคําถึงสองคําตอม้ือเทานั้น” 
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  แมหนอย (นองนุกอายุ 2 ป) เลาวา “กินนมวันละ 6 ขวด กินนมเกงแตกินขาวไมเกง
เลย” 

  สวนนองเสารกินอาหารครบ 3 ม้ือสามารถกินขาวตม จาวเหนียว ขาวสวยและ        
ชอบกินสมโดยยายนีจะเปนคนปอนขาวเอง การเลือกซ้ือกับขาวในครอบครัวกลุมนี้ ยายจะเปนคน
เลือกเอง 

-  ขนม ท้ัง 3 ครอบครัวมีพฤติกรรมการบริโภคขนมท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการเล้ียงดู
ของผูดูแลหลักและการมีพี่นองอยูภายในครอบครัวเดียวกันมีอิทธิพลตอการกินขนม 

  ครอบครัวนองแยม ยายสไวจะพาไปรานคาดวยทุกวัน ยายสไว อายุ 49 ป (นองแยม
อายุ 2 ป) เลาวา “นองชอบนั่งรถเท่ียว ถาเห็นใครออกบานก็จะตาม ทุกเชาตองข้ึนมอไซดตาไปสง
พี่สาวเคาท่ีโรงเรียน แลวก็ไดแวะรานคา เม่ือกอนแวะรานในตลาด พอมีเซเวนมาก็เปล่ียนไปเซเวน
บางในบางคร้ัง” ผูวิจัยถามถึงขนมท่ีชอบซ้ือวา “ไปรานคาหรือเซเวนจะกินขนมอะไรคะ” ยายสไว
บอกวานองจะขอซ้ือลูกอมวันละ 2 เม็ดแตยายซ้ือมา 2 เม็ดแตตองคอยเอาไปซอนใหกินเม็ดเดียว 
สวนเซเวนจะชอบกินสาหรายท่ีเปนซองหรือบางคร้ังก็เปนขนมถุงเชนเลย แตยายก็ย้ําวา นองแยม
ไมกินมากกินเล็กนอยก็ไมเอาแลว สวนน้ําอัดลมคุณตาจะชอบกินเวลานองเห็นก็จะมีการรองกิน
บาง ถาผูใหญจะกินตองพยายามหลบไมใหนองเห็น  

  แมหนอย อายุ 35 ป (นองนุกอายุ 2 ป) เลาวา “ถาเห็นพี่กินแลวยื่นมาใหก็ควาเลยทันที 
แตปกติจะไมไดซ้ือลูกอมใหเลยนะ แตพอพี่ชายเคาเขาโรงเรียนเห็นเพื่อนกินเลยจะกินบาง” ผูวิจัย
ถามถึงความถี่ของการไปรานคาสะดวกซ้ือ คุณแมเลาตอวา “ทางบานพ่ีจะเปนทางผานท่ีจะไปรับ
เคาตอนเย็นก็จะตองผานเซเวน นุกก็จะรองเรียกเกือบทุกวันวา แมๆเวนๆ แตเราก็ตองคอยหลอกวา
ไมไดเอาตังคมาบาง เดี๋ยวกลับไปเอาท่ีบานกอนแลวเคาก็จะลืมไป แตสวนใหญลูกชายคนโตจะวิ่ง
ไปหาของเลนมากกวาแลวคอยไปเอาขนมทีหลัง แตขนมไมเทากับของเลน บางทีซ้ือแคสเลอปแกว
เดียวก็อยูแลว” สําหรับส่ือโฆษณาไมมีผลตอการเลือกซ้ือขนมของนองนุก แตจะมีคนฝากเล้ียงท่ีคุณ
แมหนอยไปฝากเล้ียง บางคร้ังก็จะพานองนุกไปซ้ือขนมบาง โดยคุณแมเลาตอวา “บางทีคนท่ีเราไป
ฝากเล้ียงเคาพาไปและจะรูวานองชอบกินอะไร เคาเคยบอกวาไมใหเราซ้ือปโปไปใหเพราะเด็กไม
กินและทําเลอะเทอะ อีกทั้งทําใหเด็กไมกินขาว”  

  สวนครอบครัวนองเสาร ยายนีเลาวา ไมคอยไดซ้ือขนมกรุบกรอบหรือลูกอมใหกิน 
รานคาสะดวกซ้ือตางๆก็จะไมใหไป แตเนื่องจากมีหลานอีกคนอายุ 8 ปอยูในบานเดียวกันทําใหมี
การนําขนมจากท่ีอ่ืนเขามาบานบาง “กินบางนะคะ ตามพ่ีเคา แตไมกินช็อกโกแลตนะ กินขนมไทย
ของท่ีบานสวนใหญจะทําเอง เพราะถาไปซ้ือกับเคาก็จะแพง 10-20 บาทไดแคนิดเดียว แตถาทําเอง
จะได เยอะในราคาประมาณ 40 บาทแลวยังมีคนแถวบานมาขอซ้ือไปไดอีก” การกินขนมของยายนี
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จึงเปนเร่ืองของภาวะทางเศรษฐกิจของดวยเชนกัน เพราะในบานไมมีใครไดทํางาน รายไดจะได
จากเงินบํานาญของคุณตาเทานั้น เดือนละประมาณ 5,000-6,000 บาท  
  ทัศนคติตอการกินขนม ท้ัง 2 ครอบครัวไมไดรูสึกแปลกหากเด็กจะกินขนม แตยาย 
สไวรูวาขนมประเภทใดทําใหมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดฟนผุ แตตองใหกินอยูเนื่องจากเห็นวาขนม
จะทําใหหลานตนเองมีความสุขและตองซ้ือใหทุกวันแตลึกๆยังมีความเปนหวงเร่ืองฟนผุจึงตอง
จํากัดปริมาณของขนมอยู  

ทัศนคติตอการเกิดฟนผุและความสําคัญของฟนน้ํานม ครอบครัวนองแยม ยายสไวมี
ความมั่นใจวาหลานจะฟนไมผุอยางแนนอนเพราะตนเองดูแลดี เคยพาไปฉีดวัคซีนและไดเคลือบ
ฟลูออไรดอยูเสมอและจากการท่ีเล้ียงหลานและลูกของยายเองมา ยายบอกวาไมมีใครฟนผุเลย สวน
ครอบครัวนองเสาร ยายนีกลับมองวาฟนน้ํานมไมสําคัญเทาไหรเพราะไมนานก็หลุดไป อาจจะ   
ไมตองอุด แตนองเสารก็ไดรับการฉีดวัคซีนและตรวจฟน เคลือบฟลูออไรดเชนกัน แตแปรงท่ีไดมา
ทําหายไปแลวเพราะนองนําไปเลน สวนแมหนอย (นองนุกอายุ 2 ป) บอกกับผูวิจัยวา “อยากใหลูก
ฟนผุบาง เพราะเห็นเด็กขางบานผุแลวไปถอนและตอนนี้มีฟนแทข้ึนมาใหม” 

  2.3   ครอบครัวขยายท่ีมีเพียงปูยา ตายายเล้ียงหลาน ในครอบครัวกลุมนี้พอแมไป
ทํางานตางถ่ิน โดยฝากลูกไวใหปูยา ตายายเล้ียง หากมีเวลาก็จะกลับมาเยี่ยมลูกบาง แตจะติดตอกัน
ทางโทรศัพทอยูบอยคร้ัง สวนใหญผูมีอิทธิพลในเร่ืองการบริโภคนมและอาหารหวานตกอยูท่ีปูยา 
ตายาย ท่ีเล้ียงดูหลานตลอดเวลา และการเล้ียงดูก็จะแตกตางกันข้ึนอยูกับเง่ือนไขชีวิตของปูยาตายาย 
อาทิเชน อาชีพของปูยาตายายท่ีเคยไดทํางานนอกชุมชน มีการรับขอมูลและวัฒนธรรมสมัยใหม
นํามาปรับใชในการเล้ียงหลาน สวนเร่ืองการเล้ียงดูเด็กในวัยนี้จะคอนขางซนตองใหเอาดูแลอยาง
ใกลชิดเม่ือเทียบกับวัยของปูยาตายายทําใหสรางความเหน็ดเหนื่อยแกปูยาตายายบางแตก็เล้ียงดู
หลานดวยความรักและเอาใจใสเปนอยางดี แมวาบางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหคนภายนอกท่ี
มองเขาไปประหลาดใจ เชน ยายจุนอายุ 42 ป เล้ียงหลานเพียงลําพังเนื่องจากตาเสียชีวิตแลว ทําให
ยายตองใชเวลาท้ังหมดอยูกับหลานที่อายุยังไมถึง 2 ขวบถึง 2 คน (ฝาแฝดนองแอปและนองแอล) 
เวลาท่ียายทํางานบานหรือออกไปตลาด ยายจุนจะผูกขาหลานท้ังสองคนดวยเชือกท่ีทําจากผาไวท่ี
เสาบานช้ันลาง กลัววาหลานจะปนบันได ยายจุน อายุ 42 ป เลาวา “ ถาไมทําแบบนี้ไมไดหรอกคะ
หมอ เล้ียงคนเดียวช้ันดูไมไหว ” และจากการสัมภาษณพบวาทุกครอบครัวในกลุมนี้จะมีการ
ประยุกตเอาประสบการณของตัวผูดูแลเด็กเองและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนใหมในรุนหลานมาใชในการ
เล้ียงดู ใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน เนื่องจากผูเล้ียงดูเด็กในกลุมนี้เรียกไดวาเปนคนสามรุน คือ รุนของ
ตนเอง รุนลูก และรุนหลาน ครอบครัวในกลุมนี้ประกอบดวย นองบี นองเพลง และนองแอปกับ
นองแอล 
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 พฤติกรรมการบริโภคนม ในแตละครอบครัวมีพฤติกรรมการบริโภคนมที่แตกตางกัน 
เหตุผลในการเลือกนมชงท่ีตางกัน บางครอบครัวผูเล้ียงดูเปนคนเลือกนม วิธีการใหแกเด็ก แตใน
บางครอบครัวผูดูแลเด็กจะปฏิบัติตามท่ีแมของเด็กบอกไวไมวาจะเปนการเลือกนมชงวายี่หอใด รส
ใด สวนนมแมนั้นเด็กจะไดกินนานเทาไหรข้ึนกับระยะเวลาท่ีไดอยูกับแม 

 -  นมแม จากการสัมภาษณพบวา ระยะเวลาท่ีเด็กอยูกับแมกอนท่ีแมจะยายไปทํางาน
ตางถ่ินนั้นมีสวนสําคัญในการหยานมแมและเร่ิมกินนมขวด ทุกครอบครัวเด็กไดกินนมแมจนแม
ยายออกไป ยกเวนนองบี ท่ีพอแมเอาไปฝากไวท่ียายหลังจากท่ีคลอดเพียงไมนานทําใหนองบีตอง
กินนมชงมาต้ังแตเด็ก  

  ยายจุนอายุ 42 ป (นองแอปและนองแอลอายุ 2 ป) มีความเชื่อตอการกินนมแมวาถาได
กินนมแมจะทําใหเด็กแข็งแรง “เด็กเม่ือกอนกินนมแมกัน มันไมคอยไมสบายหรอก กินนมแมแลว
แข็งแรง กินไปยันโต แตพวกนี้กินนมแมไดไมนานเลยไมคอยแข็งแรง ไมสบายงาย ถาฟอกหัวนี้ก็
ไมเปนไรแตถาโดนละอองฝนนิดเดียวเปนหวัดเลย” สวนครอบครัวนองเพลงนั้นมีการกินนมแม
ควบคูกับนมขวดมาตลอด ยายเลาวา “กินนมแมควบคูกับนมขวดมาตลอดนะ เร่ิมมากินขวดรวม
ดวยตอนซักอายุ 5 เดือนได ไมคอยออน ไมงอแงนะนะ แตซน ติดตายาย นอนกันมาต้ังแตเล็กๆแลว 
ไมไดนอนกับพอแมเคาหรอก” 

-  นมขวด ในครอบครัวกลุมนี้ท้ังหมด เด็กตองกินนมขวด เพราะไมไดอยูกับแม ดังท่ี
กลาวมาในขางตนวา การเลือกนมชงใหแกเด็กในครอบครัวกลุมนี้แตกตางกันไปขึ้นกับความรู
ความเขาใจของวัฒนธรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรุนยายสูรุนหลาน นอกจากนี้เร่ือง
เศรษฐกิจของครอบครัว แมวาแมจะเปนผูสงเงินมาใหแตการตัดสินใจในการเลือกนั้นแตกตางกัน
ไปข้ึนอยูกับขอตกลงของแมและยาย เชน ครอบครัวนองแอปและนองแอล ยายจุนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือนม ในคร้ังแรกแมเด็กจะเลือกซ้ือใหกอนแตตอมายายเห็นวาควรชวยกันประหยัด
คาใชจายในครอบครัวเพราะตองเล้ียงหลานถึง 2 คนจึงไปหาซ้ือยี่หออ่ืน ยายจุน อายุ 42 ป เลาวา 
“เราเห็นวามันถูกกวา เราไปเดินดูท่ีรานคาแลวมันถูกกวาเลยโทรไปบอกแมเคา กลัวจะไมไหว เล้ียง
สองคนตองประหยัดเลยโทรไปบอกเคา แมเคาบอกวาท่ีโนนไมมี ซ้ือท่ีนี่ก็ดีกวา สะดวกกวา 
จากน้ันเลยซ้ือท่ีตลาดนี้แหละ เราเล้ียงเองเราก็ตองเลือกเอง แคแมมันสงเงินมาเราก็เลยจัดการเอง” 
ตางจากครอบครัวนองเพลง ยายเลาวา “แมคาเลือกให วาจะใหกินแบบไหนยังไง” ยายไมมีอํานาจ
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือนม   

  สําหรับรสของนมท่ีเลือกกินนั้นทุกครอบครัวกินรสจืด ยกเวนครอบครัวนองเพลงท่ี
เพิ่งเร่ิมเปล่ียนมาเปนรสหวานโดย ยายของนองเพลงใหเหตุผลวา “เพราะเห็นวาตัวผอม ไมโต เลย
เปล่ียนรสหวานนาจะทําใหตัวโตมากข้ึน แลวพอใหกินก็รูสึกวากินไดมากข้ึน” คลายกันกับ
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ครอบครัวนองแอปและนองแอลที่ยายจุนเลาวา “เคยลองนะทุกรสแหละ หลักๆ ของนมมันจะมี 3 
รสคือ รสจืด รสวนิลา และรสผสมน้ําผ้ึง แตแมเคยซ้ือรสน้ําผ้ึงใหกินแลวทองเสียเลยเลิกกิน” ผูวิจัย
เกิดความสนใจเร่ืองหลักการเลือกนมเวลาท่ียายจุนไปเลือกท่ีรานคาวามีการเลือกแบบใด ยายจุน 
อายุ 42 ป จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 บอกวา “ยายอานขางกลองวามีสวนผสมของอะไรๆ 
เราก็ตองรูบาง” ยายมีการเรียนรูวัฒนธรรมใหมดวยตนเองและปรับตัวเขากับสภาพเศรษฐกิจที่มีการ
เปล่ียนแปลง แมวาการศึกษาสมัยกอนยังไมมีเร่ืองการดูแลการบริโภค ผูวิจัยถามถึงเรื่องแหลงซ้ือท่ี
มีการเปล่ียนแปลงในชวง 2-3 ปท่ีผานมาวา “ยายไดไปรานคาท่ีมาเปดภายในปสองปนี้บางม้ัย เชน 
เซเวนอีเลฟเวน หรือ ซีเจ อะไรพวกนี้” 

  “ตอนแรกๆก็ไปนะ แตเห็นวาของราคาไมไดตางกันมาก บางอยางก็แพงกวา จะมีก็แค
บางอยางท่ีถูกกวา เลยซ้ือรานในตลาดเหมือนเดิม รานบานยายไนซ บานตาหม่ืน บานตาสาย บางที
ซีเจนะเขาไปแลว เดินเขาไปแลวนะ เดินออกมาเพราะไปดูราคาของแลวแพงกวา”  

  ความถ่ีของการกินนมขวด ครอบครัวนองแอปนองแอลและนองเพลงกินนมขวดวัน
ละประมาณ 4 ขวด แตครอบครัวตาเอิด (นองบีอายุ 3 ป) บอกวา “กินเปนเวลาครับ บายหน่ึงคร้ัง 
กอนนอนอีกหนึ่งคร้ัง” ทุกครอบครัวไมมีเด็กหลับไปพรอมขวดนม แตมีเพียงครอบครัวนองบี
เทานั้นท่ีตาเอิดใหกินน้ําตามและตาเช่ือวาจะลางคราบนม แตไมมีครอบครัวใดท่ีเช็ดหรือแปรงฟน
กอนนอน  

  นอกจากการผสมผสานของวัฒนธรรมเร่ืองการบริโภคนมในรุนยายและรุนหลาน
แลวเร่ืองสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงก็ทําใหมีพฤติกรรมท่ีตางกันดวย
เชนกัน ยายจุน อายุ 42 ป (นองแอปและนองแอลอายุ 2 ป) “สมัยกอนลําบาก เล้ียงลูกแบบตามมีตาม
เกิด กินนมแมตลอด ไมไดกินนมขวด” ผูวิจัยถามตอวา “ทําไมละคะ ไมมีนมขายเหรอ” ยายตอบวา
“มีเหมือนกันแตไมมีตังคซ้ือใหกินหรอก” 

-  การทําความสะอาดชองปาก  
  ครอบครัวท่ีปูยาตายายเคยประกอบอาชีพในเมืองหรือภายนอกชุมชน มีการเรียนรู

และรับวัฒนธรรมใหมๆมาจะมีการฝกพฤติกรรมการบริโภคและการทําความสะอาดชองปากท่ีดี 
ไดแกนองบี ตาเปนผูเล้ียงดูหลัก ตาเอิดจะเครงครัดในการฝกวินัยใหนองสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันไดดวยตัวเองโดยบอกวา “ผมตองฝกใหเคาอาบน้ําเอง แปรงฟนทุกวัน เก็บเส้ือผาลง
ตะกรา ทุกอยางผมเองเคยฝกมาผมจึงตองฝกหลานของผมต้ังแตเด็กครับ” 

  ครอบครัวท่ีตายายประกอบอาชีพและอาศัยอยูในชุมชนมานาน จะเล้ียงแบบดั้งเดิม
ตามท่ีตนเคยเล้ียงมาไดแก ครอบครัวของนองเพลง ยายบอกวานองไมยอมแปรงฟนและไมคอย
บังคับใหแปรง แปรงแคคร้ังเดียวตอนเชา  
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  ครอบครัวนองแอปนองแอลท่ียายมีการเรียนรูวัฒนธรรมใหมดวยตนเอง ยายจุนบอก
วา “ตองอาบน้ําทีละคน ยายเอาไมอยู หลังจากท่ีไปรับการฉีดวัคซีนและไดรับแจกแปรงมาก็เร่ิมเอา
แปรงเขาปากนอง ถูไปมาเทาท่ีทําได” แตครอบครัวนองเพลง ยายบอกวานองไมคอยยอมแปรงฟน
แตมีการเช็ดฟนแทน  
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน 

-  อาหารเสริม การเลือกกินอาหารเสริมนั้นข้ึนอยูกับเง่ือนไขชีวิตแตละครอบครัว เชน 
ยายจุนหวงเร่ืองสุขภาพและพัฒนาการของหลานจึงเลือกซีรีแล็คมาเปนอาหารเสริม ยายจุน อายุ 42 ป 
(นองแอปและนองแอลอายุ 2 ป) เลาวา “ตอนแรกเคาไมกินขาวบดกัน เลยซ้ือมาใหกิน หวังจะใหตัว
โตๆ เคาตัวเล็กนิดเดียว” ผูวิจัยสัมภาษณตอวา “มีใครแนะนําวาซีรีแล็คกินแลวเด็กตัวโตม้ัยคะ หรือ
ในโฆษณา” ยายจุนตอบวา “ไมเลยคะ ไมไดเลือกตามใครเลย คิดเอาเอง ไปรานคาเดินดูเห็นอาหาร
เสริมนี้คิดวาจะทําใหเด็กตัวโต เลยซ้ือมา” สวนตาเอิดไมไดเล้ียงนองบีมาต้ังแตเล็ก เม่ือนองบีมาอยู
กับคุณตาก็กินขาวแลว 

  บางคร้ังเกิดการขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางแมและยายในการล้ียงดูเด็ก เชน 
ครอบครัวนองเพลง พบวามีการขัดแยงดานการเล้ียงดูของยายและแมของเด็ก ยายเลาใหฟงวา “ยาย
จะลองเอากลวยใหกินตอนเพลงอายุได 2-3 เดือนคะแตแมเพลงไมยอมใหกิน บอกวาจะตองกิน
อาหารตามเกณฑ ตามท่ีหนังสือบอก แตช้ันก็เล้ียงเด็กมาแบบนี้ไมเห็นจะเปนอะไร ตอนนี้ยังใหกิน
อาหารออนๆอยูเลย กินขาวตม ไข หรือโจก” 

-  อาหารหลัก อาหารมื้อหลักตามอายุเด็ก ถานองบีอายุ 3 ขวบกินอาหารไดตามปกติกิน
ครบ 3 ม้ือ แตสําหรับครอบครัวท่ีเด็กอายุนอยก็ทานอาหารออนๆนองแอปนองแอลยังกินโจกม้ือ
เชาและเย็น นองเพลงก็ยังคงกินโจก กินขาวตมเชนกัน  

-  ขนม พฤติกรรมการบริโภคขนมนั้นแตกตางกันไปในแตละครอบครัวตามความ
เขมงวดในการเล้ียงดูเด็ก และการใหความสําคัญกับฟน จากท่ีกลาวไปขางตนวา ครอบครัวของตา
เอิด คุณตาเคยใชชีวิตและ มีการรับขอมูลขาวสารสมัยใหมนํามาประยุกตใชในการดูแลหลาน คุณ
ตาเอิดจะฝกระเบียบวินัยในการบริโภคดวย ตาเอิด (นองบีอายุ 3 ป) เลาวา “ขนมกรุบกรอบผม
ไมใหกินเลย เม่ือกอนท่ีมาอยูกับผมใหมๆเราจะรูเลยวาเคาเคยกินมากอนพวกขนมกรุบกรอบหรือ
น้ําอัดลมแบบนี้ เพราะเห็นแลววาเคาจะขอกินบางแตมาอยูกับผมจะไมไดกิน ผมตองศึกษานิสัยเคา
ครับเพราะเราไมไดเล้ียงเคามาต้ังแตตน ตองคอยดูวาเคาชอบกินอะไร ไมชอบอะไร” ผูวิจัย
สัมภาษณตอวา “นองไมงอแงใชม้ัยคะตอนนั้นเพราะอาจจะเคยกินขนมมากอน”  

  “ไมงอแงครับ คุยรูเร่ือง ผมบอกเคาวาอาหารพวกน้ีไมมีประโยชน ขนมกรุบกรอบ
และลูกอมไมกินเลยครับ” ตาเอิดตอบ 
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  นอกจากนี้อิทธิพลจากญาติและรานคาในบริเวณใกลเคียงก็มีผลตอการกินขนม เชน 
ครอบครัวของนองเพลง บานลุงกับปาอยูหลังถัดไปเปนรานขายของชํา นองเพลงไปทุกวัน ญาติก็
จะเอาขนมถุงและลูกอมใหกิน นองเพลงจึงไมคอยไดไปรานสะดวกซ้ือท่ีอ่ืนเลย สวนนองแอปและ
นองแอลไมไดไปรานสะดวกซ้ือดวยเหตุผลท่ียายจุน อายุ 42 ปเลาใหฟงวา“ไมพาไปหรอก มันซน
คอยไปเลนของเคา เราดูไมไหว ตลาดยังไมคอยเอาไป” 
 ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวขยายกับโรงพยาบาล ผูวิจัยจะแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
กลุมท่ี “แม” เปนผูดูแลหลัก กลุมท่ี “แมและปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก และ กลุมท่ี “ปูยาตายาย”
เปนผูดูแลหลัก  พบวา 

กลุมท่ี “แม” เปนผูดูแลหลัก จะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสถานพยาบาลที่แมไปฝากครรภ
หรือไปรับวัคซีน หากแมที่ไปฝากครรภท่ีโรงพยาบาล จะไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ตามโครงการท่ีหญิงตั้งครรภและผูมารับวัคซีนจะไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติตัว
ในการดูแลเด็กพรอมท้ังสมุดคูมือแมทุกคน และไดรับการตรวจฟนหญิงต้ังครรภและเคลือบ
ฟลูออไรดเม่ือบุตรมารับวัคซีน แตถาฝากท่ีสถานีอนามัยหรือคลินิกสวนใหญจะไมไดรับความรู
ดานทันตสุขภาพเทาท่ีควรเนื่องจากไมมีบุคลากรท่ีจะใหความรูดานนี้โดยตรง และเม่ือบุตรหลาน
เจ็บปวยไมสบาย ผูดูแลหลักจะเปนผูพาเด็กมาโรงพยาบาลดวยตัวเอง 

กลุมท่ี “แมและปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก การดูแลต้ังแตตั้งครรภจะคลายกันกับในกลุม
แรก แตเม่ือเด็กคลอดออกมาปูยาตายายจะมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของเด็ก ตามความคิด ความ
เช่ือของแตละครอบครัว เชน ครอบครัวพี่ดาว อายุ 35 ป เคยพานองน้ําตาลไปหาหมอชาวบาน เปน
คนแกดั้งเดิมของทองท่ี มีการรักษาและยาตามแบบของหมอชาวบานแตละคน แมเลาวา “ถาไม
สบายเจ็บคอ เปนซางก็จะพาไปหาเอานองไปกวาดล้ิน ไมกี่คร้ังหายเลย ยังมีประสบการณนอง
ไดรับอุบัติเหตุทางรถมา พาไปโรงพยาบาล ทางคุณหมอบอกใหรอดูอาการอยู 2-3 วันก็ไมเห็นทํา
อะไร เราเลยเห็นทาไมดี เลยพาลูกออกมาไปหาหมอชาวบานคนนึงเกงมาก ไปหาไมกี่วัน ลูกเรา
สามารถเดินได เช่ือมากกับหมอคนนี้” คุณยาท่ีนั่งฟงอยูเสริมวา “เม่ือกอนมีหมอยาหลายคนเปนคน
เฒาคนแก แตเดี๋ยวนี้ลมหายตายจากกันไปหมดแลว แตละคนก็จะมีคาถา ของเคาดีจริงๆ” 

กลุมท่ี “ปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก สวนใหญถาเด็กมีปญหาดานสุขภาพ ปูยาตายายก็จะ
พาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล แตจะมีการจัดการเร่ืองสุขภาพตางกันไปตามแตวัฒนธรรม ความคิด
ความเช่ือของแตละครอบครัว 

ในกลุมท่ีปูยาตายายเคยประกอบอาชีพภายนอกชุมชน มีความคิดความเช่ือแบบสมัยใหม 
ก็จะพาไปโรงพยาบาลเทานั้น ตาเอิด (นองบีอายุ 3 ป) “ ผมไมพาไปหาหมอชาวบาน ไมเอาเลยพวก
นั้น ไปโรงพยาบาลเทานั้นครับ”  
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สวนครอบครัวท่ีมีการนําวัฒนธรรมการเล้ียงดูสมัยกอนรวมกับสมัยปจจุบันมาจัดการกับ
ปญหาสุขภาพ ไดแก ยายจุน อายุ 42 ป (นองแอปและนองแอลอายุ 2 ป) ถาเด็กมีอาการเจ็บคอ เปน
ตุมท่ีคอท่ีชาวบานเรียกกันวา “ซาง” ยายจะซ้ือยามากวาดล้ินใหเด็กเอง โดยยายเช่ือวาการกวาดล้ิน
เองสามารถทําได ยายจุน เลาวา “ปกติก็กวาดเอง ซ้ือยาตราใบโพธ์ิมากวาดเองตั้งแตรุนลูกแลว คาถา
เราไมมีหรอกเราเอาแคใหยามันลงไปท่ีคอ ใหเด็กรูสึกเปร้ียวๆเค็มๆท่ีคอ จะไดไมไอ เรากวาดเอง
ได แคถูๆไถๆไป ผสมเกลือหนอย น้ํามะนาวหนอย ใหมันกัดเสลดในคอ  แมพวกนี้ก็ไมเคยเอาไป
กวาดท่ีไหนหรอก กวาดเองมาตลอด” แตยายจุนมีความเชื่อวา “สมัยกอนคนโบราณเคาเช่ือกันนะ 
คาถา เคาก็คงมีแหละ มีอยูไมกี่คําหนะ” และหากเอยถึงการไปรักษาแพทยแผนปจจุบัน คุณยายบอก
วา “ถาเด็กไอก็กวาดยาเองไดแตถาตัวรอนตองเอาไปหาหมอท่ีโรงบาลแลวไปเอายามากิน มันไม
เหมือนกันนะ ตอนน้ีท่ีกวาดยาเองคือจะเอาไหนทีก็ลําบาก ไปโรงบาลทีก็เอาไปทีละคน ใครไม
สบายก็เอาไปทีละคน ดูไมไหวนะ วุนวายมาก” 
 ในกลุมท่ียายเล้ียงหลานตามวิถีของตนตามวัฒนธรรมเดิมท่ีเคยเล้ียงลูกหลานมาหลายคน 
ยายนี (นองเสารอายุ 1 ป 6 เดือน) เลาวา “กวาดยาเองมาตลอด ไมไดไปใหหมอชาวบานท่ีไหน
กวาด เราเช่ือวาคาถาก็แคนั้น ข้ึนอยูกับตัวยาที่ใชกวาดมากกวา ยายใชยาตราใบโพธ์ิท่ีมีในตลาดนี่
แหละ เพื่อนบานแถวน้ีพอรูวาเรากวาดได บางคนเคาก็มาใหเรากวาดให” 

ปฎิสัมพันธระหวางครอบครัวและศูนยเด็กเล็ก ในครอบครัวขยายสวนใหญจะเล้ียงดูบุตร
หลานเองจนครบอายุท่ีจะถึงเกณฑท่ีสามารถเขาโรงเรียนได มีเพียงบางครอบครัวท่ีนําลูกเขาศูนย
เด็กเล็กหรือฝากเล้ียงเนื่องมาจากการประกอบอาชีพของกลุมท่ีแมเปนผูดูแลหลักและปูยาตายายไม
มีเวลาเล้ียงหลานจะนําหลานเขาศูนยเด็กเล็ก 

ปฎิสัมพันธระหวางครอบครัวและเพื่อนบาน เนื่องจากชุมชนเปนแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน ยังคงมีความใกลชิดกันระหวางครัวเรือนขางเคียง หากมีปญหาก็มักจะมีการพูดคุยกัน เชน 
ครอบครัวนองเดียรจะสนิทกับเพื่อนบานท่ีมีเด็กมากอน จะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองการเล้ียงดู
เด็กคอนขางมากและแมมักจะไดรับอิทธิพลและปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น หรือในบางครอบครัวท่ี
ยายเล้ียงคนเดียวมีการฝากหลานไวกับเพ่ือนบานหากตนตองออกไปทําธุระนอกบาน ตายายขาง
บานก็รักและเอ็นดูหลานเหมือนเปนญาติของตัวเอง อีกท้ังอาณาบริเวณบานท่ีติดกันมาก ไมมีร้ัวกั้น
จึงทําใหเหมือนเปนบานหลังเดียวกัน 
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4.3  กรณีศึกษาของครอบครัวกลุมตัวอยาง 
กรณีศึกษาครอบครัวเดี่ยว 
 กรณีศึกษาครอบครัวเดี่ยวท่ีมีพอและแมอยูดวยกัน 
 นองโฟร อายุ 2 ขวบคร่ึง คุณแมนก อายุ 30 ป  

 ครอบครัวของคุณแมนกเปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวยสมาชิกเพียง 3 คน มีพอแมลูก 
ตอนนี้ลูกเร่ิมไปโรงเรียนอนุบาลไดเพียง 1 เดือน กอนท่ีลูกจะเขาโรงเรียนคุณแมจะไปจางคุณอา
เล้ียงในขณะท่ีคุณพอกับคุณแมไปทํางาน ตอนเชาจะขับรถไปฝากที่บานคุณอา ตอนเย็นจะไปรับ
กลับบานซ่ึงบานคุณอาจะอยูหางไปเพียง 5-10 นาที บริเวณใกลบานคุณอานั้นจะมีบานยายของนอง
โฟรอยู ซ่ึงคุณแมเลาวาหากคุณอาไมวางตองเอานองไปฝากไวท่ีบานยาย ยายจะตามใจมาก หยิบ
ของในตูเย็นกินไดหมด เนื่องจากเปนหลานคนแรกของบาน และปูกับยาก็เสียแลว นองจึงไดรับการ
เอาใจมากเปนพิเศษ ถานองโฟรรองหิวนมเมื่อไหรก็จะชงนมปอนใหทันที จึงทําใหกินมากกวา            
วันละ 6 ขวดตอวัน ขณะนี้นองโฟรมีน้ําหนักตัวประมาณ 20 กิโลกรัม เม่ือถามยอนไปถึงตอนท่ีคุณ
แมเร่ิมต้ังครรภคุณแมเลาใหฟงวาไดมารับการฝากครรภท่ีโรงพยาบาลหนองหญาไซ และไดรับ
ขอมูลจากพยาบาลรวมท้ังสมุดคูมือการปฏิบัติตัวของคุณแมมือใหมเปนเลมสีชมพูซ่ึงจะไดรับทุก
คนหากมาฝากครรภ และคุณแมก็ไดทําตามคําแนะนําในสมุดเลมนี้วาชวงไหนตองเล้ียงลูกอยางไร 
และถึงแมวาคุณแมจะทราบวาควรใหกินนมแมถึงชวงอายุเทาไหรแตดวยเงื่อนไขเร่ืองการลาคลอด
ไดเพียงหน่ึงเดือนทําใหนองโฟรไดกินนมแมไดเพียงเดือนเดียวเทานั้น หลังจากนั้นนมขวดก็เขามา
มีบทบาทหลัก ยี่หอของนมผงสําเร็จรูปท่ีกินเปนประจําคือ ดูเม็กซ รสจืด นองโฟรกินนมเกงมาก 
คุณแมเลาวาบางคร้ังกินมากจนปวดทอง ตอนนี้เปล่ียนจากการชงนมผงสําเร็จรูปมาเปนนมกลองแต
ก็เทใสขวดอยูเชนเดิม และยิ่งไปกวานั้นหลับคาขวดนมดวย ท้ังท่ีคุณแมทราบดีวาการปลอยใหลูก
หลับคาขวดนมและไมทําความสะอาดจะทําใหเกิดฟนผุแตดวยเง่ือนไขชีวิต ขอตกลงรวมกันของ
สามี รวมทั้งวิธีการเล้ียงดูทําใหคุณแมปลอยใหนองโฟรหลับคาขวดนมและไมไดทําความสะอาด
ชองปาก 
 “ไมไดทําอะไรเลยคะหมอ ไมไดกินน้ําตามดวยหลับไปเลย ถามวารูหรือไมวาตองทํา รู
นะคะวาตองทํา แตบางคร้ังนองไมยอมเลย เอาอะไรเขาปากเคาไมไดเลยคะ เคาจะสายหนาหนี
ตลอด ขนาดตอนหลับไปแลวนะคะ เปนเด็กท่ีรูสึกตัวงายมากตอนหลับ แลวบางทีก็เพราะพอเคา
นั่นแหละท่ีเปนคนบอกวาไมตองไปทําอะไรเคาตอนหลับเพราะไมอยากใหเคาตื่นมางอแง ปลอย
ใหเคาหลับ บางคร้ังเราจะชอบแอบตัดเล็บ แคะข้ีมูกหรือทําอะไรๆใหเคาตอนหลับ หรือบางทีก็
บอกเราวาใหรีบๆใหนมลูกจะไดรีบๆนอน  แบบเนี๊ยะเลยคะ ก็บอกแฟนตลอดนะคะวาใหเลิกขวด
นมไดแลวเพราะลูกฟนผุแลวนะ แฟนก็จะบอกกลับมาวา ไมเปนไรหรอกถาจะผุบางเคายังเด็กอยู”   
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 นอกจากนี้คุณแมยังมีทัศนคติ ความเช่ือท่ีวา ฟนน้ํานมไมสําคัญ ไมจําเปนตองรักษา
เพราะอีกไมนานฟนแทตองข้ึนมาแทนท่ี ทําใหคุณแมละเลยการดูแลสุขภาพชองปาก ขณะน้ีนอง
โฟรแปรงฟนวันละ 1 คร้ังตอนเชา คุณแมใหเหตุผลวาการแปรงฟนเปนเร่ืองท่ียากเพราะนองมักไม
ยอมใหอะไรเขาปากเลย จึงไมแปรงกอนนอน และขณะท่ีนองไปโรงเรียนก็ไมไดแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวันเพราะคุณครูบอกวาถาเด็กตํ่ากวา 3 ปไมตองแปรงฟนก็ได และยังเอาขวดนมมาท่ี
โรงเรียนไดอีก เม่ือคุณแมเห็นดังนั้นคุณแมเลยจัดใหลูกวันละ 2 กลองเพ่ือเทใสขวดกินอีกท่ี
โรงเรียน อีกท้ังโรงเรียนนี้มีคุณครูคนหนึ่งเปนคุณนาของนองโฟรจึงมีการดูแลเอาใจนองโฟรเปน
พิเศษ เชน ใหกินขาวกลางวันกอนเพื่อนๆเพราะนองโฟรจะไมไดรับประทานอาหารเชามาเพราะ
กินนมมาเยอะ ทําใหตอนสายจะเร่ิมหิวกอนเพื่อน  
 เร่ืองอาหารการกินนองโฟรเคยอยูกับคุณอาซ่ึงคุณแมเลาวาคุณอาเปนคนเลือกอาหาร 
ตั้งแตขาวบด ไขบด ตับบด กอนท่ีจะเค้ียวไดก็เร่ิมใหอาหารเสริมซีรีแลคเนื่องจากคิดวามีลักษณะท่ี
ยังคลายนมอยูแตกินไดไมนานก็เร่ิมกินโจกแทน แตตอนน้ีแมเปนคนเล้ียงหากกลับจากท่ีโรงเรียน 
สําหรับการบริโภคอาหารระหวางม้ือนั้นนองโฟรชอบกินขนมกรุบกรอบ และช็อคโกแลตเหรียญ
ทอง โดยคุณแมใหความเห็นวาต้ังแตมีเซเวนอีเลฟเวนมาเปดใหบริการ เด็กจะมีขนมใหเลือก
หลากหลายมากข้ึน เม่ือคุณแมไปซ้ือของก็จะซ้ือขนมใหนองเองแมวาบางคร้ังนองไมถามแตคุณแม
ถามนองเองวาจะเอาไหม เพราะในทัศนคติของคุณแมตอขนมนั้น เด็กกับขนมตัดกันไมขาด และ
ขนมยังเปนมากกวาขนม ในบางคร้ังท่ีนองโฟรจะรองไหงอแง คุณแมก็จะใชขนมเปนรางวัลเพื่อ
เบ่ียงเบนความสนใจของนองไมใหรองไห 
 

 สรุปประเด็นท่ีนาสนใจจากครอบครัวของโฟร 
 ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยวท่ีมีแมเปนผูดูแลหลัก เนื่องจากการประกอบอาชีพของแม

ทํางานเปนลูกจางประจําตองทํางานต้ังแต 8 โมงเชาถึง 4 โมงเย็น ทําใหแมตองหาผูดูแลลูกแทนใน
ขณะท่ีแมไปทํางาน พฤติกรรมการบริโภคนมของนองโฟรนั้น ตั้งแตแรกคลอดสามารถกินนมแม
ไดเพียงเดือนเดียวตามระยะเวลาความสามารถในการลางานของแม หลังจากนั้นคุณแมก็ใหนมขวด
แกนองโฟร ความถี่ของการบริโภคนมในครอบครัวนี้จะเห็นไดวาวิธีการเล้ียงดูเด็กมีผลตอจํานวน
คร้ังท่ีเด็กจะกินนมขวดเนื่องจากมีการเล้ียงดูแบบตามใจเพราะเปนลูกคนเดียว หลานคนเดียวของ
ครอบครัวทําใหพอแมและญาติคอนขางตามใจ เม่ือนองรองไหก็จะนําขวดนมยื่นใหทุกคร้ัง ทําให
ขาดวินัยในการบริโภคและการฝกการบริโภคท่ีเปนเวลาใหแกเด็ก การกินนมในปริมาณมากตลอด
ท้ังวันนอกจากจะสงผลใหเกิดความคงคางของนมในชองปากทําใหเส่ียงตอการเกิดฟนผุแลวยัง
สงผลใหเกิดโรคอ่ืน เชนโรคอวน ระบบยอยอาหาร เพราะในขณะนี้นองมีน้ําหนักคอนขางมากและ
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บางคร้ังกินอ่ิมมากจนปวดทอง อีกท้ังยังใหกินนมขวดจนหลับไปพรอมกับขวดนมโดยไมทําความ
สะอาดชองปาก  เพราะกลัวลูกต่ืนแลวจะรองไหมากและเด็กไมยอมใหอะไรเขาปากเลย 
นอกจากนั้นอิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัวไดแก พอ ท่ีไมใหแมเช็ดฟนและเหงือกเม่ือลูกหลับไป
แลว  
 แมวาครอบครัวนี้จะเปนครอบครัวเดี่ยวแตจะเห็นไดวาญาติท่ีอาศัยอยูไมไกลนัก มี
อิทธิพลในการเล้ียงดูและพฤติกรรมการบริโภคเพราะเม่ือแมไปทํางานจะฝากไวกับญาติดูแล ถาไป
ฝากไวใหยายเล้ียงจะเห็นวานองสามารถกินขนมไดไมจํากัด ดังนั้นญาติในครอบครัวเดี่ยวใน
ลักษณะนี้จึงมีบทบาทตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานดวย 

 
กรณีศึกษาครอบครัวเดี่ยวท่ีมีแมอยูดวยแตพอไปทํางานตางจังหวัด 

 นองโฟกัส อายุ 1 ป 1 เดือน คุณแมหนอย อายุ 25 ป 
 ครอบครัวนองโฟกัสอยูดวยกัน 4 คน มีพอแมและลูกอีก 2 คน คือ นองเฟริสและนอง
โฟกัส นองเฟริสเปนเด็กชายอายุ 5 ขวบ บานเปนรานขายของท่ีเกี่ยวกับการเกษตรเปดมาได 3 ป 
เปนลักษณะของตึกแถวท่ีอยูดานหลัง 7-11 สามารถเดินไปไดเพียงไมถึง 30 กาว  คุณแมหนอย อายุ 
25 ป เรียนจบ ม. 6 และไปเรียนตอท่ีกรุงเทพฯแตไมจบ หลังจากนั้นไปเรียนเสริมสวยตอ แตตอนนี้
มาเปดรานขายของกับสามี คุณพอของนองโฟกัสทํางานเกี่ยวกับบริษัทท่ีเกี่ยวกับการเกษตรท่ี
กรุงเทพฯดังนั้นจะเขาบริษัทบอยคร้ัง เดือนหนึ่งจะอยูกรุงเทพฯ 1 สัปดาห รายไดของรานตอเดือน
ประมาณ 6 หม่ืนบาท คุณแมเปนคนเล้ียงนองโฟกัสดวยตัวเองโดยเวลาทั้งหมดก็จะอยูรานเล้ียงนอง
ไปดวย  และจากฐานะทางครอบครัวคอนขางดี  คุณแมจึงมีทางเลือกในการไปรับบริการ                      
ท่ีสถานพยาบาลของเอกชน เม่ือต้ังครรภจึงเดินทางไปฝากครรภในอําเภอเมืองท่ีโรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่ง คุณแมเลาวาทางโรงพยาบาลไมไดเนนเร่ืองการดูแลทําความสะอาดชองปากใหแกเด็ก แต
ทุกวันนี้จะพาไปท้ังสองคนไปพบทันตแพทยท่ีคลินิกในกรุงเทพฯอยูแลว  
 พฤติกรรมการบริโภคนมแมของนองโฟกัสนั้นสามารถกินนมแมไดจนถึงอายุ 6 เดือน
เพราะแมประกอบอาชีพคาขายอยูท่ีบานตลอด และเร่ิมใหกินนมขวดมาพรอมกับการกินนมแม
ตั้งแตอายุ 2 เดือน นมผงสําเร็จรูปท่ีคุณแมหนอยเลือกคือ นมแพะ ซ่ึงมีราคาสูงและคุณแมตองฝาก
ญาติซ้ือและฝากมากับคุณพอ คุณแมเลาวาไดทราบขอมูลมาจากการบอกเลาวากินนมแพะแลวจะทํา
ใหลูกแข็งแรง จึงเปล่ียนจากนมยี่หอ เอส-26 เพราะกินแลวทองผูกมาเปนนมแพะ ความถ่ีในการกิน
นมขวด คือ กินเชา 2 ขวดและกอนนอนอีก 1 ขวด ขวดละ 8 ออนซ สวนใหญจะกินนมขวดตอน
กอนนอน และหลับคาขวดนมอยูถึงแมวาจะมีการแปรงฟนขณะท่ีอาบน้ําในตอนเย็นแตก็ไมไดเช็ด
ทําความสะอาดกอนนอนเลย จากการตรวจฟนพบวานองโฟกัสฟนยังไมผุแตนองเฟริสฟนผุ 2 ซ่ี 
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คุณแมใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตายายซ่ึงอาศัยอยูหางจากบานตนประมาณ 4 กิโลเมตรนั้นจะมารับ
นองเฟริสไปนอนท่ีบานอยูบอยคร้ัง เพราะตอนเล็กตายายจะชวยเล้ียง เลยติดหลานมากและ
คอนขางตามใจ ยิ่งไปกวานั้นท่ีบานตายายยังเปนรานขายของชํา นองเฟริสสามารถหยิบขนมท่ีมีอยู
ในรานไดเลย  
 “ถาเปนเฟริสนะ กินทุกวัน วันธรรมดากอนไปเรียนและหลังจากกลับจากโรงเรียนแวะ
เซเวนเกือบทุกคร้ัง หรือไมก็รานเจไนซ (รานขายของชําดั้งเดิมในตลาด) แตบานตายายขายของชํา
เองดวยแหละหมอ ถาเคาไปบานตายายนะ ก็หยิบกินไดตามใจชอบเลย” 
 ขนมท่ีนองเฟริสชอบกินคือ เยลล่ีเคลือบน้ําตาล สวนนองโฟกัสจะไมติดตายายเพราะวา
คุณแมเปนคนเล้ียงเองมาตั้งแตตน การดูแลเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคจึงอยูท่ีแมเพียงคนเดียว คุณ
แมจะไมใหนองโฟกัสกินลูกอมเลย คุณแมบอกวาจะซ้ือผลไมไวท่ีบานตลอด นองโฟกัสชอบกิน
มันแกวและกินขาวเกง เร่ืองขนมไมคอยกินมากเพราะฟนยังข้ึนไมครบดวย 
 

 สรุปประเด็นท่ีนาสนใจของครอบครัวโฟกัส 
 ครอบครัวนี้มีความนาสนใจเพราะคุณแมมีลูกสองคนท่ีเล้ียงมาแตกตางกันเนื่องจาก

เง่ือนไขชีวิตของแมในชวงเวลานั้นๆแตกตางกัน ลูกคนแรกยังอยูกับตายาย ตายายจึงมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคคอนขางมาก อีกท้ังการประกอบอาชีพเปนรานขายของชํา ทําใหเด็กสามารถ
เลือกขนมไดตามใจชอบ แตเม่ือเง่ือนไขชีวิตของแมท่ีเปล่ียนแปลงไปในลูกคนท่ีสอง รวมกับสภาพ
เศรษฐกิจท่ีกําลังขยายตัวในชุมชน คุณแมตองยายออกมาเพ่ือเปดกิจการคาขายเปนของตัวเอง ใน
บริเวณตึกแถวท่ีสรางใหมใกลตลาด จึงยายออกมาเปนครอบครัวเดี่ยว แมเปนผูดูแลหลักในการ
เล้ียงนองโฟกัสเพียงคนเดียว จึงมีการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคไดดีกวา และจากประสบการณ
ท่ีลูกคนแรกฟนผุทําใหแมมีการเรียนรูและดูแลสุขภาพชองปากใหลูกคนตอมาไดดีกวาดวยเชนกัน 
อีกท้ังแมอายุยังนอย และ เคยไปใชชีวิตในสังคมเมือง มีการปรับตัวตามทันตอวัฒนธรรมใหม จึงมี
ความรูและความเขาใจในการเลือกส่ิงท่ีดีใหแกลูก เชน แมวาบานจะอยูใกลเซเวนอีเลฟเวนเพียง
ไมกี่กาวแตก็จะดูแลเร่ืองการกินขนมโดยเฉพาะลูกอมจะไมใหซ้ือเลย นอกจากนั้นยังพาลูกไปตรวจ
ฟนท่ีคลินิกเอกชนในกรุงเทพฯซ่ึงหากเทียบกับเด็กวัยเดียวกันในชุมชนอาจจะยังไมเคยเขาหองฟน
ท่ีโรงพยาบาลเลย   

 
กรณีศึกษาครอบครัวขยาย 
 กรณีศึกษาครอบครัวขยายท่ีมีพอแม ปูยาตายายอยูดวยกัน 

 นองโนต อายุ 2 ปคร่ึง และ แมเล็ก อายุ 29 ป  
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 ครอบครัวนี้เปนครอบครัวขยายท่ีแมจะมีบานอยูคนละหลังแตก็อยูภายในอาณาบริเวณ
เดียวกัน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ครอบครัวนี้ผูดูแลหลักไดแก คุณยาแอว อายุเกือบ 60 ป              
มีหนาท่ีเล้ียงหลานแทนแมเพราะแมตองออกไปรับจางทํางานนอกบานตั้งแต 6 โมงเชากลับอีก              
ทีหนึ่งทุม นองโนตจึงใชเวลาเกือบท้ังหมดอยูกับคุณยาเพราะตอนกลางคืนก็นอนกับคุณยาดวย 

 คุณแมเล็กอายุ 29 ป มีลูก 2 คน คนโตอายุ 8 ป นองโนตคนเล็ก อายุ 2 ปคร่ึง คุณแมจบ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันออกไปรับจางในไรกับคุณพอไดรายไดวันละ 500 บาท ถึงแมวาแม
จะไมใชผูเล้ียงดูหลักแตแมเปนผูหารายไดหลักใหกับครอบครัว แมจึงเปนผูเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ี
เกี่ยวกับการบริโภค เชน นมผงสําเร็จรูป เลือกยี่หอตราหมี โดยคุณแมลองเลือกเปล่ียนหลายยี่หอมา
เร่ือยๆเพ่ือไมใหเกิดความจําเจ โดยใหกินนมขวดมาต้ังแตอายุ 3 เดือนแลว สําหรับความถ่ีในการกิน
นมขวดประมาณวันละ 2-3 ขวด คุณยาเลาวา ถาพาออกไปเท่ียวขางนอกจะสามารถอยูไดโดยไม
รองไหจะกินนมขวดเลย และคิดวานาจะตองใชการลดปริมาณของความถ่ีในการกินลงไปเร่ือยๆจน
สามารถเลิกได นอกจากนี้หลังจากกินนมขวดแลวไมเคยมีการทําความสะอาดชองปากและไปนอน
กับยาก็หลับคาขวดนมดวย คุณแมใหขอมูลวาไปฝากครรภกับโรงพยาบาลในตอนแรกและยายมาท่ี
สถานีอนามัย ไมเคยไดรับคําแนะนําเร่ืองการทําความสะอาดเหงือกและฟนในเด็กเล็กมากอนจึง
ไมไดดูแลลูกตรงสวนนี้เลย ทําใหนองโนตฟนผุท้ังปาก เม่ือตรวจดูพบลักษณะเหงือกบวมแดง                        
มีคราบจุลินทรียท่ีฟนมาก และมีอาการไขรวมดวย คุณยาเลาวานองโนตชอบบนปวดฟน กินขาวได
นอยดวย คุณแมและคุณยาคิดวาสาเหตุหลักของฟนผุนาจะมาจากการกินขวดนม คุณยาบอกวา
เม่ือกอนยาก็เล้ียงลูกมาแบบนี้ ไมไดแปรงฟนอะไรมากมายฟนก็ไมผุ แตตอนนั้นใหกินนมแมตลอด
ไมมีนมขวด ตอนนี้คุณยามาเล้ียงนองโนตก็ใหแปรงฟน 1 คร้ังเฉพาะตอนเชาเทานั้น เพราะตัวคุณ
ยาเองก็แปรงเฉพาะตอนเชาคร้ังเดียวเชนกัน คุณยาใหเหตุผลวาแปรงฟนตอนเชาเปนเร่ืองท่ีตองทํา
เหมือนเปนกิจวัตรอยูแลว แตไมไดใหความสําคัญกับการแปรงฟนกอนนอน และคิดวาการรักษา
ฟนน้ํานมไวก็ไมไดมีความสําคัญ คุณยาบอกวาอีกไมนานฟนแทก็ข้ึน การท่ีฟนน้ํานมจะหักหรือ
กรอนไปกอนเปนเร่ืองธรรมดา สวนพฤติกรรมการบริโภคขนมนั้น นองเนสซ่ึงเปนพี่สาวจะชอบ
ซ้ือขนมเขามาทําใหเม่ือนองโนตเห็นก็จะขอกินดวย ในบางคร้ังก็จะไปรานคาสะดวกซ้ือซีเจเอ็กซ
เพรสซ้ือขนมท่ีชอบ เชน หมากฝร่ัง น้ําอัดลม นมเปร้ียวก็ชอบกิน แตแมบอกวาจะไมไดกินขนม
อะไรเปนเร่ืองเปนราว คุณยาเสริมวาบางครั้งก็เห็นกินลูกอมท่ีเอามาจากพ่ีสาวบาง จึงเปรียบเทียบ
การเล้ียงดูเด็กในรุนนี้วา   
 “ก็สมัยกอนมันไมไดกินขนม ไมไดกินขวดนม เดี๋ยวนี้มันมีนมชง มันเลยติดนมขวด 
ไมใหกินก็ไมได เวลามันรอง สงสารเด็กมัน สมัยกอนฟนไมผุหรอก แปรงฟนก็คร้ังเดียวเหมือนกัน ” 
คุณยาแอวท่ีมีประสบการณในการเล้ียงเด็กมาสองรุนกลาวอยางม่ันใจ 
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 สวนคุณแมกลาวถึงเร่ืองการเจ็บปวดเร่ืองฟนของนองโนตเสริมวา “ถาเคาปวดฟนเคาจะ
บอกเราเลยวา ปวดฟน แมงกนิฟนแลว จริงๆเคาไมชอบกินอะไรหวานๆนะ”  

 
 สรุปประเด็นท่ีนาสนใจจากครอบครัวโนต 
 ในครอบครัวนี้จัดเปนครอบครัวขยายท่ีมี ยา เปนผูเล้ียงดูหลัก เนื่องจากการประกอบ

อาชีพของแมท่ีตองทํางานรับจางนอกบานไมมีเวลาท้ังวันหนาท่ีการเล้ียงดูบุตรหลานจึงตกอยูท่ี  
คุณยา และจากการที่คุณยาเคยเล้ียงลูกมาดวยวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม ไมคอยเขมงวดเรื่องการเล้ียงดู 
จึงทําใหคุณยาละเลยการแปรงฟนกอนนอน สวนเร่ืองการบริโภคนมและอาหารหวาน ถึงแมวาคุณ
ยาจะทราบวาขนมและนมขวดทําใหเกิดฟนผุ มีการเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคท่ีตางจากสมัยกอน 
แตก็ไมไดเขมงวดเร่ืองการบริโภคและการดูแลทําความสะอาดชองปาก เพราะคุณยามีทัศนคติท่ีไม
คิดวาฟนน้ํานมสําคัญ ไมจําเปนตองไดรับการรักษาหรือดูแลมากนัก การแปรงฟนตอนเชาวันละ 1 
คร้ังเปนไปเพื่อการเขาสังคม นอกจากนี้อิทธิพลจากการมีพี่นองภายในครอบครัวท่ีนําขนมเขามา
บริโภคภายในบานก็มีสวนในการรับขนมกลุมเส่ียงตอการเกิดฟนผุสูง 

 
  นองน้ําตาล อายุ 2 ป และ คณุแมดาว อายุ 35 ป 

 คุณแมดาว อายุ 35 ป จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ปจจุบันมีลูก 2 คน ลูกชายคนโตเรียนอยู
ช้ัน ป.2 คนเล็กคือนองน้ําตาลเร่ิมเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดไมกี่วัน และมีลูกเล้ียงท่ีเปนลูกของสามีท่ี
เกิดกับภรรยาเกาท่ีอยูในความดูแลเหมือนลูกตัวเองอีก 1 คน เล้ียงมาต้ังแตอายุ 1 ปคร่ึง ปจจุบัน
เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สมาชิกในบานอยูกัน 7 คน ไดแก พอแม ลูกๆ ปูและยา ครอบครัวคุณ
แมดาวประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางและทําไรออย รายไดจากการขายเห็ดประมาณเดือนละเกือบ 
40,000 บาท สวนจากไรออยปละแสนกวาบาท ตอนนี้เพาะเห็ดไปขายตามตลาดท่ีไปเปนประจําคือ 
จังหวัดกาญจนบุรี ขับรถไปขายต้ังแตตอนบายกลับมาอีกทีเกือบหนึ่งทุม เม่ือกอนที่นองน้ําตาล        
ยังเล็ก แมจะพานองน้ําตาลไปขายเห็ดดวยแตพอเร่ิมโตข้ึน เดินไดวิ่งไดก็เร่ิมฝากไวกับคุณยา           
เล้ียงได ปูยาจะเล้ียงแบบตามใจ เพราะหลานนารักและฉลาด คุณยาก็จะคอยดูแลเร่ืองการกินนม 
ความปลอดภัยจากการวิ่งเลนของหลาน และปอนอาหารเย็น พอคุณแมกลับมาจากการขายของก็
เปนหนาท่ีของคุณแมตอไปเร่ืองการพาไปอาบน้ํา แปรงฟน และสงเขานอน เม่ือกอนคุณแมมีปญหา 
เร่ืองการใหน้ํานมจึงตองเปล่ียนมากินนมขวด คุณแม เลาวา “กินนมแมแค 3-4 เดือนเทานั้น เพราะพ่ี
เจ็บแผลผาตัด พอดีเราทําหมันดวยแลวแผลติดเช้ือ ก็เร่ิมใหเคาดูดขวดเลย ตอนแรกๆไมยอมดูดนะ 
ยาตองซ้ือนมปลอมๆอันนิ่มๆมาใหดูดกอนจึงเร่ิมยอมกินจากขวดนม” ตอนน้ีกินนมผงสําเร็จรูป
ยี่หอคารเนช่ัน คุณแมเลาวาตอนคลอดท่ีโรงพยาบาลใหกินยี่หอดูเม็กซ กินดี ทองไมเสีย แตก็ได
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ลองเปล่ียนมาหลายยี่หอ “กินอยูหลายยี่หอจนมาลงตัวท่ีคารเนช่ัน กินไดดี กินทุกวันนี้แหละ        
แตตอนนี้กินนมม้ือดึกนอยลงนะ บางคร้ังถากินขาวเย็นอ่ิมเคาก็จะไมรองขอนมนะ ถาไมไดรองอยา
ชงใหเคาจะเฟยงท้ิงเลย ไมเอาเลย บางอาทิตยนมเหลือแลวชงไมคอยจะดีพี่ก็เทท้ิงเลยนะ” คุณแม
เลายอนไปวาเม่ือกอนจะใหกินแบบรองเมื่อไหรก็ไดกินแตตอนนี้มีการกินเปนเวลามากข้ึนและ
จํานวนครั้งท่ีนอยลง สวนเร่ืองนมม้ือกอนนอนนั้นคุณแมเลาวา “ไมคาขวดหลับไปแบบนั้นนะ          
เคาจะนั่งกินนะ จะดูดจนหมดแบบเลนผาของเคาไปดวยเสร็จแลวก็จะตองขอน้ํา หรือไมก็ไปเอาน้ํา
มากินเองใสแกว น้ําก็ไมใสขวดนะ ตองกินจากแกว เร่ิมรูดี กินน้ําแลวถึงจะนอน” 
 ปจจุบันคุณแมเร่ิมพานองน้ําตาลไปเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดอนสําโรง ซ่ึงอยูในร้ัว
โรงเรียนเดียวกับพี่ชายของน้ําตาล ตอนเชาพาต่ืนกันตั้งแตหกโมงเชา น้ําตาลจะตองต่ืนมากินนม
ขวดกอนโดยใหคุณพอเปนคนชงให บางคร้ังคุณแมชงเองแตตองยื่นใหคุณพอเอาไปใหน้ําตาลอีกที 
เพราะน้ําตาลจะชอบใหคุณพอชงใหมากกวา หลังจากต่ืนเชานองน้ําตาลมักจะเรียกพี่ๆมาแปรงฟน           
คุณแมบอกวาน้ําตาลชอบแปรงฟนมากโดยเฉพาะยาสีฟนรสตางๆ หลังจากนั้นก็จะแตงตัวเพื่อ            
ไปสงพี่ๆไปโรงเรียนโดยจะขอขึ้นรถประจําท่ีมารับพี่ๆแตเชาเพื่อไปลงหนาปากซอยทุกวัน เม่ือ
กลับมาถึงบานก็ตองกลับมาเปล่ียนอีกชุดหนึ่งเพื่อเตรียมไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คุณแมบอกวาเตรียม
ขาวเชาไวไมยอมกิน สรุปวาไมมีเด็กคนไหนกินขาวเชากอนไปเรียนเลย น้ําตาลจะอ่ิมจากการกิน
นมตอนเชาและเม่ือไปถึงท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณครูจะแจกอาหารวางใหกับเด็ก แตคุณแมดาว
มักจะซ้ือขนมใหไปเผ่ือไววันละ 1 ถุงเพราะกลัวน้ําตาลจะหิว ขนมท่ีน้ําตาลชอบมากท่ีสุด คือ ขนม
ถุง ยี่หอ ฮานามิและเมล็ดทานตะวัน ชวงนี้เปนชวงเปดเทอมใหมคุณครูยังอนุญาตใหนําขวดนมไป
ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กได น้ําตาลก็จะพกขวดนมไปโรงเรียน 1 ขวดดวย คุณครูบอกวานองน้ําตาลไม
ดื้อและไมรองไหเหมือนเพ่ือน นองน้ําตาลเปนคนรักความสะอาด อยูท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะแปรง
ฟนนานกวาเพื่อน  
 เร่ืองการบริโภคอาหารระหวางม้ือขณะอยูท่ีบานมักจะเปนจําพวกโรตีท่ีมีรถมาขายตาม
บานวันเสาร-อาทิตยและฮอทดอทมากกวาขนมถุงเพราะบานอยูไกลจากรานคาไมสามารถเดินไป
ซ้ือได โอกาสการกินขนมกรุบกรอบจึงนาจะเปนวันท่ีตองไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากกวา คุณแมเลา
วา “ไมคอยไดกินนะขนมหนะ ไมคอยชอบกิน ไมมีซ้ือติดบานไว แตวันนี้มาศูนยตั้งแตเชาศูนยยัง
ไมเปดเลยแวะไปรานขนมใหซ้ือขนมมา 1 ถุง แตคุณครูบอกวาปกติไมใหเอามาแตนี่เปนชวงเปด
เทอมรับเด็กใหมอาจจะยอมๆไปกอน แตปกตินานๆจะซ้ือกินที เวลาไปรานขนมถาน้ําตาลจะใหซ้ือ 
แปบซ่ีจะบอกเคาวา ไมใหกินนะเพราะเดี๋ยวจะปวดทอง น้ําตาลจะเช่ือฟงเพราะเคยกินไปแลวมันซา 
มากเคาเลยไมกินอีก เวลาไปรานจึงซ้ือนมกินแทน เปนนมตราวัวแดง ชอบกินนมรสจืดมาก แต 
บางคร้ังก็กินลูกอมนะแตนานๆทีเดือนละ 1 คร้ัง สวนขนมถุงๆลูกๆจะแบงๆกันกิน ชอบกินมามา
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ดิบ ลูกชายเคยกินหมดถุงคนเดียว ทองอืดปวดทองเขาโรงบาลดานชาง เดี๋ยวนี้เลยซ้ือมาหน่ึงซองให
แบงกันกินสามคน ไมอยากใหกินเยอะ” น้ําตาลไมคอยดื้อมากในการขอซ้ือขนมแตหลังจากไปศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กไดไมนาน ก็จะเห็นเพื่อนกินลูกอมบาง ช็อกโกแลตบาง ตามการสังเกตและคําบอก
เลาของคุณแม นองนํ้าตาลจะเลือกขนมท่ีเร่ิมมีความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน เม่ือคุณแมเตือนนองน้ําตาลก็ 
จะเช่ือฟงแตในบางคร้ังน้ําตาลก็จะมีเหตุผลตอบคุณแมกลับมาวา “ฟนหนูไมผุหรอก เพราะหนู 
แปรงอยู (เสียงเหนอ)”  
 การบริโภคอาหารหลัก น้ําตาลกินขาวไมเยอะตองรอใหหิวและมาบอกวาอยากกินถึงจะ
กิน ไดเยอะ ตอนบายปูจะไปรับกลับมาอยูท่ีบาน ม้ือเย็นถาน้ําตาลหิวกอนท่ีคุณแมจะกลับมา คุณยา 
ก็จะเปนคนปอนขาวให คุณแมบอกวาคนแกจะปอนขาวเด็กเกง แตในบางวันเม่ือคุณแมกลับมาถึง 
บานจากการไปขายเห็ดประมาณหนึ่งทุม น้ําตาลจะมารวมวงกินขาวดวย และใหแมพาไปอาบน้ํา 
และแปรงฟน แลวจึงข้ึนบาน (หองน้ําแยกออกมาจากตัวบาน) กินนมและเขานอน  
 การแปรงฟนของนํ้าตาลดูจะไมใชเร่ืองใหญเลย ตอนสมัยท่ีฟนยังไมข้ึนคุณแมจะเอา         
ผาเช็ด เหงือกใหตลอด คุณแมเลาวา “ตอนฟนข้ึนแรกๆก็ยังไมไดใชหรอกนะหมอใชผาถู 2 ซ่ีหนา  
ถูดานนอกดานใน พอฟนเร่ิมข้ึนเยอะหนอย น้ําตาลมาบอกวาแปรงใหหนอย เพราะเคายังจับแปรง
ไมเปน จนกวาเคาจะเร่ิมใชมือเปนหนะ ดูตามในหนังสือท่ีเราฝากทอง เคาจะบอกเลยวาแปรงได
ตอนลูกเร่ิมหยิบจับของเลนไดถึงจะถือแปรงได จากนั้นมาก็จะชอบ ขอแปรงตลอด นี่ก็มาขอไป
โรงเรียนอันนึง เราลองแกลงหยิบยาสีฟนดารล่ีใหก็รีบบอกวา ไมเอา ไมใชยี่หอคอลเกตท่ีคุณครู
แจกเคาจะไมใช ตอนไปซ้ือของท่ีซีเจ เคาก็จะช้ีใหดูวายาสีฟนนี้ครูใหหนูมา” 
 คุณแมใหความสําคัญตอการดูแลฟนแมวาจะเปนฟนน้ํานมเนื่องจากประสบการณจากลูก 
คนแรกท่ีไมไดดูแลมากนักเพราะชวงนั้นทําไรออยมาก ลูกคนโตจึงฟนผุประกอบกับตัวแมเองเคย
ปวดฟนจึงกลัววาน้ําตาลจะปวดฟนจึงใหแปรงฟนสมํ่าเสมอ 

สวนสุขภาพโดยท่ัวไปของน้ําตาล คุณแมเลาวา เม่ือไมกี่เดือนท่ีผานมา นองน้ําตาลโดนรถ
ขลุบ (รถท่ีใชในทองถ่ินคลายรถอีแตน) ท่ีพอยอดขับทับไปที่หลัง ไมสามารถขยับตัวไดเลย พี่ดาว
จึงพาน้ําตาลเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หมอไดตรวจเบ้ืองตนและเอ็กซเรย นอนดูอาการท่ี
โรงพยาบาล 2-3 วัน ถาหากขับถายไดเองก็ไมนาเปนหวงมาก นองน้ําตาลสามารถถายได แตยังไม 
สามารถขยับได พี่ดาวเลาวาเห็นวาไมมีความคืบหนาเทาท่ีควรจึงขอออกมาจากโรงพยาบาล และพา 
ไปหาหมอนอย “หมอนอย” เปนหมอเกาแกท่ีชาวบานนับถือมาก เม่ือถามวาหมอนอยคือใคร พี่ดาว
บอกวาเปนหมอชาวบานท่ีมีความเชี่ยวชาญเร่ืองเกี่ยวกับกระดูก มีช่ือเสียงดังไปถึงกรุงเทพฯ พอ
ยอดท่ีนั่งอยูดวยซักพักโดยไมพูดอะไรกลับเลาเร่ืองหมอนอยไมหยุดวา หมอนอยเกงมาก มีคาถา มี
วิชาท่ีสามารถรักษาคนที่ประสบอุบัติเหตุ ในรายท่ีสาหัสไดหมด หมอนอยจะรับไวดูแลท่ีบานเปน
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เดือนๆ ก็อยูกับแกไดจนกวาจะหาย สวนคารักษาของนองน้ําตาลราคาหาพันบาท หมอนอยก็จะมี
น้ํามันพิเศษและคาถาทองตอนเปา นอกจากการรักษาคร้ังใหญของน้ําตาลในคร้ังนั้นแลวปกติถาไม 
สบายแบบเจ็บคอไมมากนักคุณแมก็จะพานองไป “กวาดล้ิน” โดยหมอชาวบานจะใชยาและทอง
คาถาเอายาลวงเขาไปในคอ คุณพอเลาวา “หมอชาวบานมีหลายคนหมอ เปนรุนผูเฒาผูแก อีกหนอย
ก็หมดรุนแลว เพราะสมัยนี้ยิ่งนอยลงๆ เวลาเด็กๆเปนซาง (อาการไมสบาย ซึม เจ็บคอ) เคาก็จะพา
ไปกวาดล้ินกันท้ังนั้น ไมกี่วันก็หายเลยหมอ ไปหาแคประมาณ 3 คร้ัง” สวนความเชื่อสวนตัวกับ
การหาหมอชาวบานของคุณแมนั้นเลาวา “ดูเหมือนวาจะสกปรกนะหมอ บางทีไปหาเคาท่ีบาน 
กําลังนั่งตําหมากอยู หรืออยูในผานุงสกปรกก็หยิบยามากวาดเลย แตเรารูวาลูกเราตองหาย ก็เลย
ตองชางมันบาง ยาท่ีใชเคาจะตําๆและผสมมะนาวลวงเขาไปในคอเลย” 

 
 สรุปประเด็นท่ีนาสนใจของครอบครัวน้ําตาล 
 ครอบครัวน้ําตาลเปนครอบครัวขยายท่ีมีแมเปนผูดูแลหลักรวมกับปูยาชวยเล้ียงในขณะท่ี 
แมออกไปทํางาน การดูแลเร่ืองการบริโภคท้ังนมและอาหารหวานยังคงอยูท่ีแมเปนหลัก แมจะมี
การเรียนรูจากประสบการณการเล้ียงลูกคนแรกเร่ืองของการดูแลสุขภาพชองปาก เดิมเคยละเลย
เนื่องจากการประกอบอาชีพไรออยในชวงเล้ียงลูกคนแรกจึงไมดูแล พอลูกคนท่ีสองคือน้ําตาลแมมี 
เวลาดูแลมากข้ึนสวนหนึ่งมาจากการทําไรออยนอยลงและเปล่ียนมาเพาะเห็ดฟาง อีกท้ังไมตองการ
ใหน้ําตาลฟนผุเหมือนพี่ชายจึงเอาใจใสเร่ืองการแปรงฟนคอนขางมาก ถึงแมวาแมจะจบการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 และคุณยาจะไมไดเรียนหนังสือแตการเรียนรูเกิดข้ึนไดเสมอ ทําใหแม
หันมามีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพชองปากมากขึ้น การอยูรวมกันของคนสามรุนสาม
วัฒนธรรมในครอบครัวนี้ไมไดเปนอุปสรรคในการเล้ียงดูบุตรหลานเนื่องจากมีแนวทางเดียวกัน 
เอ้ือเฟอเกื้อกูลอยูกันแบบเครือญาติ และมีการปรับใหทันตอสภาพแวดลอมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป
แตในขณะเดียวกันก็ยังคงความคิด ความเชื่อเดิมในเร่ืองการรักษาโดยหมอชาวบานซ่ึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของการรักษาของทองถ่ิน 
 
กรณีศึกษาครอบครัวขยายท่ีมีพอหรือแม และปูยาตายายอยูดวยกัน 

 นองแยม อายุ 2 ป และคุณยายสไว อายุ 49 ป 
 คุณยายช่ือ คุณยายสไว สาระคํา อายุ 49 ป ยายมีลูกท้ังหมด 2 คน แมของนองแยมเปนลูก
คนเล็กซ่ึงบานอายุ 22 ป ปจจุบันครอบครัวนี้อยูดวยกัน 5 คนมี คุณตาคุณยาย คุณแมนองแยม นอง
แจมอายุ 4 ขวบอยูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล และ นองแยมอายุ 2 ขวบ อยูบานกับคุณตาคุณยายท้ังวัน 
รายรับหลักของครอบครัวจะมาจากการปลูกถ่ัวฝกยาวขาย ซ่ึงจะมีพอคาคนกลางมารับไปอีกที 
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ระยะเวลาการปลูกถ่ัวประมาณเดือนกวา ก็สามารถเก็บขายไดแลว และบริเวณที่ปลูกก็ไมไดไกล
จากบานเลย อยูตรงขามบานและดานขางบานซ่ึงติดกับทุงนา ถาวางจากการปลูกถ่ัวก็รับจาง รายได
รวมประมาณ 10,000 บาทตอเดือน คุณยายเลาวาเปนคนท่ีนี่แตกําเนิดแตยายมาอยูบานหลังนี้ตั้งแต
ป 2538 คุณยายจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ปจจุบันคุณยายเปนผูดูแลหลักของนองแยม 
สวนคุณตาจะพานองแยมขี่มอเตอรไซดไปเท่ียวบางตามโอกาส คุณยายเลาวาเล้ียงนองแยมต้ังแต
คลอดจนถึงอายุ 3 เดือน หลังจากนั้นนองแยมก็ยายกลับไปอยูบานของพอนองแยมที่กรุงเทพฯ เม่ือ
นองแยมอายุได 1 ป พอและแมของนองแยมแยกทางกัน นองแยมจึงยายกลับมาอยูกับยายสไวท่ีนี่
อีกคร้ัง สวนนองแจมพี่สาว ก็เปนลูกท่ีเกิดจากพออีกคนหนึ่งแตยายสไวไมไดเอยถึงมากนัก  ตอนนี้
แมของนองแยมก็กําลังคบหาดูใจกับผูชายคนใหมซ่ึงเร่ิมคบกันมาได 1 เดือนแลว  
 คุณยายคิดวาการเล้ียงดูหลานกับการเล้ียงดูลูกเหมือนกันหรือไมคะ เปนคําถามท่ีคุณยาย
ใชเวลาคิดไมนานก็ตอบวา ไมเหมือนนะเพราะเม่ือกอนคุณยายบอกวาคอนขางลําบากไมมีเวลา         
จะเล้ียงลูกแบบท้ิงขวาง ไมคอยสนใจแตตอนน้ีเล้ียงหลานแบบดูแลเปนอยางดี อยูดวยตลอด 
แมกระท่ังทุกวันนี้นองแยมก็นอนกับยายทุกคืน เม่ือกอนกินนมแมก็ยังมานอนกับยาย กินนมแมจน
อายุ 1 ปคร่ึงและก็เร่ิมกินนมขวด แมจะเปนคนตัดสินใจเลือกซ้ือนมให ตอนน้ีท่ีกินเปนประจําจะ
กินนมกลองยี่หอแลตตาซอย โฟรโมสต และมีนมเปร้ียวบางแตยังคงเทนมกลองใสขวดอยู เร่ิมมี
การชอบกินนมรสหวานเพราะเห็นพี่แจมกินก็จะขอกินตามและชอบในรสหวาน แมและยายก็
ตามใจใหกินรสหวาน คุณยายบอกวา “นองกินนมเกงมาก บางคร้ังทําใหกินขาวไดนอย กินม้ือละ
ไมกี่คํา” ความถ่ีของการกินนมประมาณ 5 ขวดตอวันและม้ือกอนนอนจะกินเสร็จจึงนอน ไมหลับ
ไปพรอมขวดนม แตคุณยายก็ไมไดใหแปรงฟนกอนนอน แตเม่ือนองแยมอายุได 1 ป คุณยายเริ่มมี
การใชผามาถูเช็ดฟนให คุณยายบอกวาไมไดรับคําแนะนําจากใครแตใชประสบการณเดิมในการ
เล้ียงลูกและหลานมาแลว และเร่ิมมีการฝกแปรงฟนตอนเชาเม่ือนองแยมมีอายุ 1 ปคร่ึง ไมมีปญหา
เร่ืองการแปรงฟนเพราะคุณยายจะใหไปแปรงพรอมพี่สาว (นองแจม) สําหรับเร่ืองการบริโภคขนม
นั้นคุณยายเลาวานองแยมจะตองขอติดรถคุณตาเพื่อไปสงพ่ีสาวไปโรงเรียนทุกเชาและจะตองแวะ
รานคาเพื่อซ้ือขนมเปนประจํา ขนมท่ีไปซ้ือบอยท่ีสุดคือ ลูกอม วันละ 2 เม็ด แตเม่ือซ้ือมาแลวคุณ
ยายตองเอาไปซอน 1 เม็ด สวนขนมอื่นไมคอยกิน ถาจะแกะซองมาก็กินเพียงคําสองคํา รานคาท่ีจะ
ไปแวะซ้ือสวนใหญอยูในตลาด จะมีบางบางวันท่ีจะพาไปเซเวนอีเลฟเวน ขนมท่ีจะไปเลือกท่ีนั้น
คือ สาหรายและเลย คุณยายเลาวาคุณตาชอบกินน้ําอัดลม บางคร้ังตองแอบกินไมใหนองแยมเห็น
เพราะจะกินตาม และการเลือกซ้ือของนองแยมไมไดเลือกตามโฆษณาในโทรทัศนเพราะสวนใหญ
คุณยายไมคอยไดเปดโทรทัศนใหดู  
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 สําหรับเร่ืองสุขภาพท่ัวไปนั้น คุณยายบอกวาใชบริการของโรงพยาบาลหนองหญาไซมา
ตั้งแตนองแยมคลอด ถึงตอนน้ีก็จะเปนคนพานองไปรับวัคซีนท่ีโรงพยาบาลเองดวยรถมอเตอรไซด
และเคยรับบริการตรวจฟนและเคลือบฟลูออไรดแลว ฟนไมผุ 
 คุณยายยังใหความคิดเห็นวามีความม่ันใจในการดูแลหลานวาทําไดดี และหลานของตน
จะไมมีฟนผุแนนอน เพราะเล้ียงลุกมาฟนก็ไมผุเชนกัน จะเล้ียงหลานดวยตนเองแบบนี้ไมนําไปเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจนกวาจะอายุถึงเกณฑจะใหเขาโรงเรียนอนุบาลเลย 
 

 สรุปประเด็นท่ีนาสนใจในครอบครัวแยม 
 สําหรับครอบครัวนี้เปนครอบครัวท่ีตองผานวิกฤตเหตุการณการหยารางของครอบครัว 

ประกอบกับแมอายุยังนอย หนาท่ีความรับผิดชอบเร่ืองการเล้ียงดูท้ังหมดจึงอยูท่ี ยาย เปนผูเล้ียงดู
หลัก ยายอยูกับหลานตลอดเวลาและใชคําเรียกแทนตัวเองวา “แม” ยายมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคนมและอาหารหวาน การเล้ียงดูหลานจะไมตามใจมากแตก็ไมเขมงวดมากเกินไปดวย
เชนกัน ยายมีความรูวาลูกอมทําใหฟนผุแตก็ยังใหนองแยมซ้ือกินเนื่องจากเห็นใจเด็กและใชวิธีการ
เอาไปซอนอีกหนึ่งเม็ด น้ําอัดลมก็ตองใหคุณตาแอบกิน ไมใหนองแยมเห็น และใหแปรงฟนตอน
เชาทุกวัน แตใชผาเช็ดฟนในบางวันหลังจากการกินนมมื้อดึก วิธีการเล้ียงดูเชนนี้เกิดจากการใช
ประสบการณเดิม คุณยายมีความเช่ือวาคุณยายสามารถเล้ียงหลานใหไมมีฟนผุไดเพราะเคยเล้ียงลูก
มาก็ไมมีฟนผุ 
  
กรณีศึกษาท่ีอยูกับปูยาตายาย  

 นองชนิกา (แอป) และ นองกิตตภิูมิ (นองแอล) ยายจุนอายุ 42 ป  
 ยายจุน อายุ 42 ป จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันเปนแมบาน มีลูกคนเดียวคือแมของ

นองแอปและนองแอล อายุเพียง 21 ป แมของนองแอปและแอลไปทํางานรับจางท่ีหางรานแหงหนึ่ง 
ท่ีจังหวัดสิงหบุรีท้ิงฝาแฝดท้ังสองไวใหคุณยายเล้ียงมาต้ังแตเด็กอายุได 6 เดือน และจะกลับมาเยี่ยม
เดือนละ 2 ครั้ง โดยจะสงเงินมาใหเดือนละ 6,000 บาท สมาชิกในครอบครัวท่ีอยูบานหลังเดียวกันนี้
มีท้ังหมด 5 คน ไดแก ชวดอายุมากกวา 60 ปอยูสองคน มีโรคประจําตัวคือ คุณพอของยายจุนเปน
โรคถุงลมโปงพอง คุณแมของยายจุนเปนโรคหัวใจ จะอาศัยอยูบนบาน ยายจุนกับหลานทั้งสองจะ
อยูที่หองเล็กๆท่ีกั้นหองไวใตถุนบาน เนื่องจากยายจุนบอกวาดูแลหลานไมไหวเลยขออยูช้ันลาง
ดีกวา สวนคุณตาของเด็กๆเสียชีวิตแลว ยายจุนตองเล้ียงหลานเพียงลําพัง แตโชคดีท่ีมีเพ่ือนบานท่ี
อยูบานหลังติดกันคอยชวยเล้ียงเวลาท่ียายจุนตองออกไปทําธุระขางนอก และลักษณะของบานยาย
จุนและเพื่อนบานอยูติดกันมาก ไมมีร้ัวกั้น มีเพียงประตูไมไผเล็กๆประมาณเอวก้ันไวแตก็มักจะ
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เปดไวตลอดเวลา เพื่อนบานเปนคุณตากับคุณยายอายุรุนราวคราวเดียวกับยายจุนและมีหลานอยูช้ัน
มัธยมศึกษาอีกหนึ่งคนท่ีจะมาคอยชวยเล้ียงหลานเวลาท่ียายจุนตองไปซ้ือของท่ีตลาด เด็กๆมีความ
สนิทและคุนเคยกับคุณตาคุณยายขางบานเปนอยางดีแตก็ยังมีความหวาดระแวงกลัวยายจุนจะท้ิง
เพราะจะคอยหันมามองหายายจุนตลอดเวลาแมจะออกไปเดินเลนหนาบาน นอกจากจะฝากไวกับ
เพื่อนบานดูแลแลวยังใชสถานท่ีใตถุนบานของคุณตาคุณยายขางบานซ่ึงกวางขวางกวาและมีแครไม
ไวนั่งเลน เปนท่ีผูกเปลใหนองนอนในตอนกลางวันอีกดวย แมวาจะไมมีความเกี่ยวของเปนญาติกัน
แตอยางใดแตดวยน้ําใจและความชวยเหลือเปรียบเสมือนญาติมิตรกันเลยทีเดียว  

 คุณยายเลาวานองคลอดท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัดในอําเภอเมือง และกินนมแมไดเพียง 
2 เดือนก็เร่ิมกินนมขวด ตอนแรกแมเด็กจะใหกินนมผงยี่หอดูเม็กซแตยายจุนเห็นวามีราคาแพงจึง
ขอเปนคนเลือกเองเพราะตองเล้ียงหลานฝาแฝดถึงสองคน ยายจุน “ใชซ๊ิ เราเล้ียงเองเราก็ตองเลือก
เอง แคแมมันสงเงินมาเราก็เลยจัดการเอง” ยายจุนจึงไปสํารวจราคาและดูสารอาหารขางกลองตาม
รานคาตางๆรวมทั้งรานคาสะดวกซ้ือซีเจเอ็กซเพรส ยายจุนบอกวาราคาในรานสะดวกซ้ือบางอยาง
ก็แพงกวา บางคร้ังยายจุนเดินเขาไปแลวพบวาแพงกวายายจุนก็เดินกลับออกมาซ้ือท่ีรานในตลาด
เชนเคย ตามความเขาใจของยายจุนบอกวาการกินนมรสจืดจะทําใหเด็กตัวสูง แตยายจุนเลือกนมผง
สําเร็จรูปมาหลายยี่หอหลายรส แตจะเลือกท่ีเด็กกินไดไมทองผูก เพราะเคยกินนมรสน้ําผ้ึงท่ีแมเด็ก 
ซ้ือมาแลวทองเสีย สังเกตเห็นวายายจุนมีการเรียนรูการเล้ียงหลานตามสมัยไดดีพอสมควร ยายจุน 
“การเล้ียงเด็กสมัยนี้กะเมื่อกอนไมเหมือนหรอก สมัยนี้มีโนนนี้เยอะ มีโฆษณาท่ีเราเห็นในทีวี         
ม้ังไรม้ัง รานคาก็เยอะกวาเม่ือกอน แลวเม่ือกอนกินนมแมกัน มันไมคอยไมสบายหรอก กินนมแม
แลวแข็งแรง กินไปยันโต แตพวกนี้กินนมแมไดไมนานเลยไมคอยแข็งแรง ไมสบายงาย ถาฟอกหัว
นี้ก็ไมเปนไรแตถาโดนละอองฝนนิดเดียวเปนหวัดเลย” และเนื่องดวยเศรษฐกิจครอบครัวท่ีดีข้ึนจึง
ทําใหมีทางเลือกมากข้ึน เม่ือกอนยายจุนเลาวาไมมีเงินซ้ือนมผงสําเร็จรูปตองกินนมแมตลอด 
สําหรับปริมาณการกินนมขวดของนองแอปและนองแอลประมาณ 5-6 ขวดตอวัน โดยจะเนนให
กินม้ือกอนนอนมากหนอย ถานองแอลจะกินมากกวาประมาณ 3 ขวด แตนองแอปจะกินนอยกวา
ประมาณ 2 ขวดกอนเขานอน กินนมกอนนอนเสร็จก็นอนเลยคุณยายไมไดทําความสะอาดชองปาก
แตอยางใด คุณยายบอกวาแคหลับไดก็ทําเอาคุณยายเหนื่อยแลว เด็กๆคอนขางซน บางคร้ังตอง          
ผูกเชือกท่ีขานองแอปและนองแอลไวท่ีเสาบานเพื่อปองกันไมใหนองปนบันไดเลนในขณะท่ี           
คุณยายทํางานบานหรือออกไปธุระแคใกลๆ ชวงแรกนองอาจจะรองไหบางแตชวงหลังนองไม
รองไหแลว บางทีก็ฝากใหยายขางบานชวยมองๆ คุณยายบนวาถาไมทําแบบนี้ก็คงไมไดเพราะยาย
เล้ียงคนเดียวไมไหว สวนการกินขนมนั้น คุณยายเลาวาเม่ือกอนชอบกินขนมกรุบกรอบแตตอนน้ี
กินจนเบ่ือแลว ไมไดกินมาก ลูกอมก็จะไมซ้ือใหกินแตจะมีญาติๆท่ีซ้ือใหบาง สวนใหญตอนนี้นอง
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แอปจะชอบกินผลไมท่ีมีรสเปร้ียว เชน มะมวง มะยม แตกินขนมไมเกงเทานองแอล ปกติแลวยาย
จุนจะไมพาไปรานคาหรือตลาดเลย ยายจุนใหเหตุผลวากลัวเด็กๆจะไปวิ่งหยิบเอาของแลวยายจะ
ตามไมทัน และไมอยากใหเด็กติดเปนนิสัยในการเขารานคาเปนประจํา การกินอาหารหลักใน
ครอบครัวคุณยายก็เปนผูดูแลเอง ตอนนี้ปอนโจกม้ือเชาและเย็น ตอนกลางวันกินแตนม เคยลองกิน
อาหารเสริมเม่ืออายุได 5 เดือนเพราะคุณยายเลาวานองไมยอมกินขาวบดจึงตัดสินใจจากการไป
รานคาและเห็นอาหารเสริมประเภทกระปองจึงเขาไปอานขางกลองและลองนํามาใหเด็กกินดู              
ยายจุน เลาวา “ตอนแรกเคาไมกินขาวบดกัน เลยซ้ือมาใหกิน หวังจะใหตัวโตๆ เคาตัวเล็กนิดเดียว”  
 สําหรับเร่ืองสุขภาพโดยทั่วไปยายจุนเลาวาหากไมสบายเจ็บคอเล็กนอยก็จะซ้ือยาแผน
โบราณยี่หอยาตราใบโพธ์ิมาบดผสมเกลือและมะนาวเล็กนอยและใชมือลวงลงไปในคอเด็ก            
ตามภาษาทองถ่ินท่ีนี่เรียกกันวา “กวาดล้ิน” ปกติจะมีหมอชาวบานท่ีเปนคนเฒาคนแกจะกวาดให
พรอมกับมีคาถาทองระหวางกวาด แตยายจุนจะซ้ือยามาและกวาดใหหลานเอง ทําแบบนี้มาตั้งแต
สมัยรุนลูกก็กวาดเองโดยยายจุนเลาวา “คาถาเราไมมีหรอกเราเอาแคใหยามันลงไปที่คอ ใหเด็กรูสึก
เปร้ียวๆเค็มๆท่ีคอ จะไดไมไอ เรากวาดเองได แคถูๆไถๆไป” ยายจุนพูดพลางหัวเราะพลาง  แตถา
เปนไขจะไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลเพื่อเอายาไมไดพาไปหาหมอชาวบาน คุณยายบนวาการจะพา
เด็กไปไหนแตละครั้งเปนเร่ืองท่ีลําบากมาก เวลาจะไปรับวัคซีนท่ีโรงพยาบาลก็พาข้ึนมอเตอรไซด
ไปคนเดียว พอไปถึงก็จูงท้ังซายและขวา ตอนนี้ไดรับการตรวจฟนแลวท้ังสองคนไมมีฟนผุ นอง
แอปฟนข้ึนได 4 ซ่ี สวนนองแอลขึ้นได 8 ซ่ี ในชวงแรกกอนเขาไปสัมภาษณคุณยายจุนบอกวายัง
ไมไดแปรงม้ือเย็นใหนองแมวาจะไดรับแจกแปรงจากทางโรงพยาบาลแลวก็ทําไดเพียงบวนปาก 
แตจากการเขาไปสัมภาษณในคร้ังตอๆมาพบวา คุณยายเริ่มมีการแปรงฟนตอนอาบน้ําตอนเย็นให
นองแอปและนองแอลแลว ใหถือเลนและพยายามถูไปถูมา แตตองอาบทีละคนเพราะคุณยายบอก
วาดูแลไมไหว และคิดวาปหนาถึงเกณฑท่ีจะเขาโรงเรียนไดจะใหเขาเลย  

  
 สรุปประเด็นท่ีนาสนใจของครอบครัวแอปและแอล 

 ครอบครัวนี้มียายจุนเปนผูเล้ียงดูหลัก ในขณะที่พอแมยายไปทํางานตางถ่ินท้ิงลูกนอย         
ฝาแฝดไวใหอยูกับคุณยายท่ีมีชวดอีกสองคนอยูดวย ยายจุนตองมีภาระในการทํางานบานและเล้ียงดู
หลาน จะสังเกตเห็นวาแมวายายจุนจะจบการศึกษาเพียงประถมศึกษาปท่ี 4 และไมเคยออกไปใช
ชีวิตนอกชุมชนมากอน แตคุณยายมีการเรียนรูท้ังจากประสบการณเดิมและการปรับตัวใหตามทัน
วัฒนธรรมในสังคมใหมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจท่ีกําลังพัฒนา มีแหลงซ้ือเคร่ือง
อุปโภคบริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน คุณยายมีการเล้ียงหลานโดยผสมผสานระหวางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
และแบบใหม มาปรับใชใหเหมาะกับวิถีชีวิตความเปนอยูของตน มีการอานฉลากกอนเลือกซ้ือท้ัง
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นมผงสําเร็จรูปและอาหารเสริมและเลือกใหเหมาะกับราคาตามกําลังซ้ือของตน และแมวาจะมี
เหนื่อยและยุงมากในแตละวันแตคุณยายก็ไมไดเล้ียงหลานแบบปลอยปะละเลย ยังสรางวินัยและ
เวลาในการบริโภคนมขวด ไมใชรองเม่ือไหรก็ใหกิน จะใหเปนม้ือไป นอกจากนี้ยังไมพาไปรานคา
หรือรานสะดวกซ้ือเพราะเกรงวาจะเปนการฝกพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมพึงประสงคใหแกเด็ก 
สวนการทําความสะอาดชองปากน้ันจะเห็นไดวาในครั้งแรกคุณยายอาจจะละเลยการแปรงฟนแต
เม่ือผูวิจัยไดกลับไปเยี่ยมอีกรอบก็พบวาคุณยายเร่ิมเรียนรูจากการท่ีพาเด็กไปฉีดวัคซีนและเด็ก
ไดรับการตรวจฟนและเคลือบฟลูออไรด มีการแจกแปรงใหแกเด็ก ยายจึงเร่ิมใหความสนใจโดยฝก
ใหเด็กแปรงในตอนเย็นดวย สําหรับสุขภาพท่ัวไปมีการผสมผสานกับชีวิตความเปนอยูโดยหากเด็ก
เจ็บคอเพียงเล็กนอย อาจจะมีอาการไอ คุณยายจะใชประสบการณเดิมท่ีเคยเล้ียงแมของนองแอป
และนองแอลมาใชโดยการกวาดล้ินใหเองเพราะสามารถทําไดแลวเด็กมีอาการดีข้ึนจริงไมตอง
ลําบากมากันมาท่ีโรงพยาบาล แตในขณะเดียวกันคุณยายบอกวาหากไมสบายเปนไขตองพาไปหา
หมอท่ีโรงพยาบาลเลยเพราะโรคไมเหมือนกัน  
 


