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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
บ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6 ตาบลแม่คะตวน อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยบ้าน
บริวารทั้งหมด 5 หย่อมบ้าน ได้แก่ บ้านแม่ออกเหนือ บ้านแม่ออกกลาง บ้านแม่ออกใหม่ บ้านห้วย
กองกุ๋น และบ้านทะเละ มีประชากรรวม 832 คน 183 ครัวเรือน เฉพาะบ้านแม่ออกเหนือมีประชากร
213 คน 53 ครัวเรือนแยกเป็นชาย 104 คนหญิง 109 คน
อาณาเขตของพื้นที่หมู่ 6 ทิศเหนือ ติดต่อบ้านขุนวงเหนือ บ้านห้วยหมากหนัง ตาบลแม่เหาะ
อาเภอแม่สะเรียง ทิศใต้ ติดต่อบ้านห้วยวอก ตาบลกองก๋อย อาเภอสบเมย ทิศตะวันออกติดต่อบ้าน
ผาแดง ตาบลแม่เหาะ อาเภอแม่สะเรียง ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่คะตวน
อาเภอสบเมย ครอบคลุมพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร หรือจานวน 26,875 ไร่ พื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นที่ลาดชันไหล่เขา มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 800 – 1,100 เมตร พื้นที่อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งถูกจับจองเป็นที่ทากินในระบบไร่
หมุนเวียนที่ใช้ปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคเป็นหลัก โดยแต่ละครอบครัวจะมีพื้นที่ไร่หมุนเวียนครอบครัวละ
ประมาณ 5 แปลงๆ ละประมาณ 5 – 7 ไร่
พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งชุมชน ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีการปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้า เพื่อเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
และช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บหาอาหารจากธรรมชาติของชุมชน
พื้นที่บริเวณบ้านแม่ออกเหนือ ค่อนข้างมีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณที่
เรียกว่า “ดอยปุย ” ยังมีสภาพที่อุดมสมบรูณ์ เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนใน
หมู่บ้าน พันธุ์พืชพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในบริเวณนี้ได้แก่ ไม้ตึง ไม้รัก ไม้ก่อ พลับป่า ตะไคร้ภูเขา ทองหลางป่า
ไม้ไคร้ สะเดาป่า ใฝ่หก ใฝ่ซาง ใฝ่บง ฯลฯ
ชาวบ้านแม่ออกเหนือ มีอาชีพหลักที่เหมือนกันคือการปลูกข้าวแบบไร่หมุนเวียน โดยมี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือทาการผลิตเพื่อบริโภค ส่วนพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกเสริมคือ พริก แต่ใน
ระยะ 4 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการปลูก กะหล่าปลีและฟักทอง และเริ่มมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต
สถานการณ์ปัญหาในขณะนี้คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศ ทาให้ระบบการผลิตเปลี่ยนแปลง
ราคาผลผลิตทีไ่ ม่แน่นอน
ศักยภาพในการเข้าถึงอาหารของคนในชุมชนลดน้อยลง นอกจากนี้การเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังส่งผลให้อาหารจากธรรมชาติที่ชุมชนเคยพึ่งพาลดน้อยลงจนใกล้
วิกฤติ ในขณะที่การรับรู้ต่อสถานการณ์ดังกล่าวของคนในชุมชนเพียงแค่รู้ว่า ต้องออกไปหากินไก ล
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ขึ้น ไม่มีการมาพูดคุยและวิเคราะห์กันอย่างจริงจังถึงผลกระทบต่อการดารงชีวิตในวันข้างหน้า
ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเพื่อการดารงชีวิต
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของระบบอาหารที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลก จึงได้ทาโครงการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดความ
มั่นคงทางด้านอาหารร่วมกับกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนแม่ออกเหนือจานวน 15 คน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ภายในที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของ
ชุมชน
2) เพื่อให้กลุ่มได้รับรู้สถานการณ์ภายนอกที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและ
การเข้าถึงอาหารของชุมชน
3) เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารของชุมชน
4) เพื่อศึกษารูปแบบและค่านิยมการบริโภคของชุมชน
5) เพื่อสามารถกาหนดตัวชี้วัดเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนบ้านแม่ออกเหนือ
กรอบเนื้อหาในการศึกษา
1) ศึกษาสถานการณ์ด้านอาหารของชุมชน จากการผลิตเอง จากแหล่งธรรมชาติ จากการซื้อ
และค่านิยมในการบริโภคของชุมชน
2) ศึกษาสถานการณ์จากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารของชุมชน
3) ศึกษาสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายการใช้
ประโยชน์และการจัดการ
4) ศึกษาทางรอดและทางเลือกของชุมชนต่อสถานการณ์ด้านอาหาร
5) ศึกษารูปแบบการจัดการด้านอาหารที่เหมาะสมและปฏิบัติได้กับชุมชน
กระบวนการ / วิธีดาเนินการ
1) เตรียมความพร้อมทีมงาน ประชุมทีมงาน / แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
2) เวทีสร้างความเข้าใจภายในชุมชน ปรับความเข้าใจในความหมายของคาว่าอาหาร และ
ตัวชี้วัดความมั่นคงด้านอาหาร / ร่วมกาหนด กรอบข้อมูล ร่วมกันกาหนดและออกแบบ
เครื่องมือเบื้องต้น
3) วิเคราะห์กรอบข้อมูล /ร่วมกับทีมปรับ เครื่องมือ (ฉบับสมบูรณ์)
4) นาเครื่องมือลงสนามเพื่อเก็บข้อมูล จานวน 15 ครัวเรือน
5) รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทีมงาน (ร่างสรุปรายงาน)
6) เวทีระดับชุมชนนาเสนอข้อมูล / คืนข้อมูลสู่ชุมชน (วิพากษ์, เติมเต็ม)
7) ปรับเนื้อหา / สรุป / เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
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วิธีการดาเนินงานจะดาเนินการจัดเวทีเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จานวน
2 ครั้ง คือเวทีสร้างความเข้าใจ (ข้อ 2 และเวทีนาเสนอข้อมูลเพื่อเติมเต็มความถูกต้องข้อ 6)
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นาย ชูชัย ศรัทธาธรรม

บทบาท
พี่เลี้ยง

2

นาย สมชาติ อุทิศพรชัย

ทีม

3

นาย แกโจ้ นวลไพรขจี
วงษ์

ทีม

4

นาย บันลือ นวลไพรขจี
วงษ์

ผู้ประสานฯ

5

นาย สุรศักดิ์ ชัยวัตร
เสถียร

ทีม

หน้าที่
ติดต่อ
- ออกแบบกระบวนการ
08-4740-2429
- ออกแบบเครื่องมือ
- วิเคราะห์,สังเคราะห์ข้อมูล
- รวบรวม /เขียนสรุปรายงาน
- ร่วมออกแบบเครื่องมือ
08-7912-2812
- ร่วมเก็บข้อมูล/ให้ข้อมูล
- ร่วมวิเคราะห์,สังเคราะห์ข้อมูล
- ประสานงานพื้นที่
- ร่วมออกแบบเครื่องมือ
- ร่วมเก็บข้อมูล/ให้ข้อมูล
- ร่วมวิเคราะห์,สังเคราะห์ข้อมูล
- ร่วมออกแบบกระบวนการ
08-6115-8204
- ร่วมออกแบบเครื่องมือ
- ร่วมเก็บข้อมูล/ให้ข้อมูล
- ร่วมวิเคราะห์,สังเคราะห์ ข้อมูล
- ร่วมออกแบบเครื่องมือ
- ร่วมเก็บข้อมูล/ให้ข้อมูล
- ร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล

