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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ชุมชนผาเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ( เป็นชุมชนบริวารของหมู่บ้านยาป่าแหน ) ต.ปางมะผ้า
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีประชากรทั้งหมด 90 คน 16 หลังคาเรือน อาชีพของชาวบ้านทําการเกษตร
ด้วยการผลิตไม้ผลเมืองหนาวปราศจากการใช้สารเคมีเป็นอาชีพและรายได้หลักของครอบครัว และมีการ
ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ท้องถิ่น รวมทั้งเลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน เช่น ไก่ หมู วัว เป็นอาชีพและ
รายได้รอง หลักการคิดในด้านอาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันคือ ผลิตเองเท่าที่ทําได้ นอกจากนั้นนําเงิน
รายได้จากการขายผลผลิตของตัวเองไปซื้อมาจากข้างนอก รวมทั้งการไปหาเก็บตามธรรมชาติตาม
ฤดูกาล ในขณะที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์แหล่งอาหารด้วยและการนําอาหารจากธรรมชาติมาปลูกไว้ใน
พื้นที่การเกษตรเพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพืชชนิดใดสามารถไปเก็บในป่าได้หรือยัง เช่น ผักกูด ผักเลอ
ผักหวาน ดอกตั้ง เป็นต้น
แต่ในช่วงปี 2549 ถึงปัจจุบันสภาพป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมในพื้นที่ตําบล
และพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนผาเจริญถูกทําลายไปมากเนื่องจากสาเหตุมาจากการเปิดป่าใหม่เพื่อทําไร่ที่
เพาะปลูกของเกษตรกรรอบข้างโดยกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นได้รับผลกระทบเสียหายจากภัยน้ําท่วมที่นา
ในช่วงฤดูฝนซึ่งตรงกับช่วงของการเจริญเติบโตข้าวนา จึงหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการย้ายที่ปลูกข้าวจาก
ที่ราบหรือในนาขึ้นมาบนพื้นที่สูงซึ่งไปทับกับพื้นที่ป่าต้นน้ําของหลาย ๆ หมู่บ้านรวมทั้งของชุมชนผา
เจริญด้วยซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ แนวโน้มในการเพิ่มพื้นที่ทําไร่บนพื้นที่สูงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ
และมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติในระดับรุนแรง เมื่อมองย้อนกลับไปถึงใน
อดีตที่ผ่านมาประมาณ 10 – 13 ปี เกษตรกรชุมชนผาเจริญได้มีการเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นการซื้อข้าว
จากหมู่บ้านอื่นในราคาข้าวเปลือกถังละ 50 – 60 บาท แต่ในปัจจุบันราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ถังละ 110 –
120 บาท ในขณะที่การผลิตไม้ผลเมืองหนาวของเกษตรกรต้องอาศัยสภาพอากาศที่เย็นชื้นเหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของไม้ผลเมืองหนาว แต่สถานการณ์พฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวบ้านหมู่บ้านอื่นมี
ลักษณะใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน โดยลืมหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรด้วยการฟื้นฟูดูแลและประหยัด กลับใช้ประโยชน์อย่างลืมหน้าที่ดังกล่าว
จากสถานการณ์การผลิต และพฤติกรรมของเกษตรกรหมู่บ้านอื่นที่กล่าวมานั้นทําให้เกษตรกร
ชุมชนผาเจริญได้ตื่นตัวต่อการชี้วัดเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษา
เก็บข้อมูลว่าแหล่งอาหารที่สําคัญของชุมชนมีอยู่ที่ไหนบ้าง กล่าวคือ จากฐานการผลิตของชุมชนในระบบ
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ฟาร์มหรือแปลงเกษตรถาวร จากฐานทรัพยากร และจากฐานการนําเข้าอาหารจากภายนอกในระบบ
การค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาร่วมกันเพื่อนําไปสู่การสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพของชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาที่จะนําไปถึงการพัฒนาที่ชัดเจนว่ารูปแบบและแนวทางในการเดินหน้าต่อไปว่าความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนเป็นอย่างไร รวมถึงการชี้วัดคุณภาพของอาหารในชุมชนที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมโดยทั่วไปบนฐานการผลิตและการบริโภคอาหารของชุมชนผาเจริญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความหมายและคํานิยามของอาหาร และ ความมั่นคงทางอาหาร ในมุมมอง
ของเกษตรกรชุมชนผาเจริญ
2. เพื่อศึกษาระบบการผลิตอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนผาเจริญ
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงฐาน
อาหาร รวมทั้งการจัดฐานความรู้เชิงปฏิบัติการในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหารของชุมชน
4. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารของชุมชนผาเจริญ

กรอบเนื้อหาในการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คํานิยามคําว่า “อาหาร” ในมิติหรือมุมมองของชาวบ้านผาเจริญ
คํานิยามคําว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” ในมุมมองของชาวบ้านผาเจริญ
อาหารของชาวบ้านผาเจริญ มีอะไรบ้าง
ที่มาของอาหารของชาวบ้าน
การกระจายอาหารของชุมชน
ความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหาร
ที่มาของรายได้ / ต้นทุนการผลิต และหนี้สินโดยนวมของชุมชน

3
เป้าหมายการศึกษา
พื้นที่หมู่ 5 บ้านผาเจริญ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
เกษตรกรจํานวน 7 ราย

กระบวนการทางาน
โดยใช้เวทีประชุมเพื่อแนะนําวัตถุประสงค์ของการทํางานให้ชาวบ้านได้รับทราบ แล้วเลือก
ตัวแทนของชาวบ้านที่จะเป็นผู้ร่วมดําเนินงานจนแล้วเสร็จ หลังจากเวทีกลางของชุมชนแล้ว ก็มีการนัด
พบคุยกันอีกครั้งในทีมงานชาวบ้านทั้งผู้เก็บข้อมูล พี่เลี้ยงในพื้นที่ และเกษตรกรตัวแทน เพื่อวางกรอบ
การศึกษาและวางแผนการทํางาน
หลังจากที่ทีมงานในชุมชนได้มีการประชุม ศึกษาบริบทความมั่นคงด้านอาหาร และบริบทที่
เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อการศึกษาเป็นรายบุคคลโดยมีแบบสอบถาม 7 ชุด และ 2 คน ใน
7 คนนั้นก็ได้ทําการสัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการรายรั บ รายจ่าย ในชีวิตประจําวัน ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกันทั้ง 4 พื้นที่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทีมงานและบทบาททีม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1
นายสุนทร สินสายไทย
2
นางยุพาพรรณ วิวัฒน์เลิศสกุล
3
นายคาเสือ สินสายไทย
4
5
6
7
8
9

นายจะเหลอ จ่าป่า
นายวิทยา จ่าหา
นางนาตี๋ จ่าป่า
นางอรพรรณ วิวัฒน์เลิศสกุล
นางนันทิดา สินสายไทย
นายแสนสะอาด สินสายไทย

บทบาทในการดาเนินงาน
บทบาทในชุมชน
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้นําเกษตรอินทรีย์
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
กรรมการกลุ่มสตรี
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
กลุม่ การตลาดไม้ผลเมือง
หนาว
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
กรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
กรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
สมาชิกกลุ่มสตรี
ผู้บันทึก เก็บข้อมูล
เลขานุการกลุ่มสตรี
ผู้บันทึกข้อมูล
วิทยากรเกษตรอินทรีย์
พี่เลี้ยงในพื้นที่
ประธานกลุ่มออมทรัพย์

